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DESDE a MAIS SIMPLES GRANJA 
AO MAIS COMPLETO ESTABELECIMENTO 

• Batedeira combinada SILKEBOIG. 
Tipo BU. Várias capacidades. 

Aplrelho de pllcas Inoxidáveis 
ALFA·LAVAL. Pasteuriza e res· 
fril leite em ambiente fecha· 
do • a diversas temperaturas. e 

Equipe sua indústria de lati

cinios com moderna maqui

naria, aumentando a sua pro

dução, e, consequentemente, 

a sua renda. Oferecemos .. lhe 

tudo que é necessário à sua 

indústria, quer se trate de 

uma granja ou de uma indús

tria completa de laticínios. 

CIA. F 
Distribuidores: J 

10 aSTOS 
COMÉRCIO E INDÚSTRIA 

15001·50 

Compressor a a m6n •• 
VILTER. Fabricado em ta· 
manhos para produ�ão de 

5.000 a 300.COO calorlls 

por hora. Fornecemos tam· 

bem compressores a Freon 
e Metyla. ê 

e Máquina automática para ell' \ cher e fechar garrafas, ALKA. 
(om cápsulas de alumínio. 

-� 
Rua Theophllo Otolll, �1 - RIO DE JANEIRO 

Rua Florenclo de Abruu, 828 - SÃO PAULO 

Rua Tupinambá., 364 - BELO HORIZONTE 

Av. Julio d� Ccutllho., 30 - PORTO ALEGItE 
Rua Halfeld, 399 - JUIZ DE FORA 

Rua Dr. Murici, 538 - CURITIBA 

FE,LCTIANO 

Aspectos da Industría 
Americana de Lactícínio's 
Relatório sobre viagem de estudos 
atrà vés algumas regiões lacticinis

tas dos Estados Unidos 
* �: * 

ANTECEDENTES : 
Em j ulho de 1 953, Mr. George Ware, 

de Escritorio do PONTO IV, referente 
a auxilio te cnico às nações latino-ame
rlcanas, visitou a Escola de Lacticinios 
" Candido Tostes". O ilustre visitante 
manifestou ao Sr. Diretor da FELC T, 
Dr. Sebastião Sena Ferreira de Andra
de, surpresa e entusiasmo pela nature
ZLL do trabal ho que se vem realizando 
na Escola. De tal modo ficou impressio
nado, que ofereceu uma bolsa de estu
dos nos Estados Unidos, par a  professor 
ela FELCT, que deveria ' observar, na 
grande Repu blica do Norte, modernos 
métodos de - produção e beneficiamento 
de leite de consumo, industrialização 
do leite e seus derivados, etc. 

Indicado pelo Sr. Diretor da FELCT, e 
ultimados os pre parativos de toda na
tureza, que em tais casos se fazem ne
cessários, chegamo s a Washington, D. C. 
no d ia 24 de abril de 1954. 

\ 
PROGRAMA 

1. F inalidade do estudo: 
Obter informação e expenencia no 

béneficiamento e distribuição d e  leite 
de consumo e lacticinios, de a lta quali
dade. 

n. Obj etivos do estudo. 
1. Estudar métodos usados na fazen

da para produzir l eite limpo para bene
ficiamento. 

2. Estudar e praticar os métodos usa-
dos : 

. 

a) Na pasteurização, estandardização, 
engarrafamento e distribuicão do leite 
do consumo. 

� 

b) Na manufatura, empacotamento, 

Dl'. Hbhhcs Annüm.�l·cnc 
Pr of. da F. E. L: C. T. 

dutos . lacteos, tais como manteiga, va
r ias tIpOS de queijo, leites desidratados, 
etc. 
. 3. Observar e discutir a organização 
de cursos para ensino do Bene ficiamen
te: do leite de consumo e o equipamento 
e métodos usados nas aulas. 

. 
4. Ob�ervar e discutir a cooperação 

entre a Escola,  a industria leiteira e 
produ tores de lacticinios, com particu-

. lar referência as atividades dos serviços 
de exten são. 

5 .  Observar e discutir com fabricantES de equipamento para a industria de 
l a�t i�i�ios, os tipos e tamanhos de ma
�uH�a no,  adaptados p ar a  f abricac8.o d� 
mctIcin ios no Bras il .  

. 

1. Departamento de l�gdcuE'U r�: 
dos Estades Unidos 

Obj eto: . 

1. Organi zação do pregrama. 
2 .  Orientação geral sobre o homem 

do campo,  a geografia e a agricultura 
aos Estados Unidos. 

3. Conferê ncias com especialistas do 
Departal!.lento. 

2. Universidade do Vlisconsin 
Obj eto : 

1. Obs. t:rvar e discutir o eqUipamento e a tecmca de bene ficiamento de leite d�:' consumo e produtos lacteos, no Dep artamento de Lacticinios da Universidade. 
2 � Visitar algumas fábricas 

arvoredoleite.orgdigitalizado por



Pag.4. J MARÇO/ABRIL FELCTIANO 
-- --======::::;::== =�========= ====== 

3 . . Visitar. fabricante s de equipamento 
par'á, beneficiiünento de leite de consu
mo e tipos adaptados às escolas no 
Brasil . 

3. Colégio Estadual do Oregon 

Obj eto: 
1. Observar e dis cutir : produção de ' 

leite, equipamento, .para beneficiamento 
de leite de consumo e para fabricação 
dE" derivados do l ei te ,  b em como a tecni
ca dessas . operações,  no Departamento 
de Lacticinios da Escola de Agricultura. 

2 .  Visitar o Laboratório de Tecnolo
gia de Alimentos. 

3 .  Discutir equipamento e métodos de 
e nsino que ' possam se r u sados no Brasil. 

4. Visitar, se possivel, algumas esco
las vocacionais onde sej am ensinados a 
produção e beneficiamento de leite de 
consumo. 

5. Visitar algumas fabricas de queij O 
e pequenos estabelecimentos comerciais 

. de lacticinios. 
6. Observar os métodos de trabalho 

do Serviç'O de Extensão relativamente à 
industria de lacticinios. 

Conferenciar com o pessoal no D e 
partamento d e  Zootecnica do Gado lei
teiro, de Tecnologia de Alimentos, Ser
viço de Extensão, e outros. 

4. In:stituto Politécnico da Califórnia 

Obj eto: 
1 .  Tomar parte nos trabalhos práti

cos do Departamento de' Lacticinios, 
obtendo experiênCia prática na tecnolo
gia do bene ficiamento do leite de con
sumo e da fabricação de queij o, man
teiga e outros produtos lacteos. 

2 .  Estudar e discutir o equipamento, 
cursos e métodos de ensino para treina
mento vocacional de rapazes oriundos 
de faze ndas, em gado de leite e de . cor
te e produção de alimentos. 

3. Estud?r a administração das fazen
das leiteiras e a produção de leite ti
p o A .  

4. Visitar e estudar, quando possivel, . 
estabelecimentos de lacticinios, que ' be -

neficiam leite de consumo e fabricam 
outros derivados do leite. 

5. Universidade do Missouri 

Obj eto : 
1. Observar e discutir o equipamento 

e a operação de estábulos para gado 
leiteiro, usinas de beneficiamento de 
leite de consumo e métodos para a pro
dução economica de produtos de lacti
cinios de alta qualidade . . 

2 .  Em coo peração c om Mr. R. H .  Wil
son, do Serviço ·  de Inspeç'ão e Classifica-

. ção de produtos lacteoS', e -m Kanas City, 
visitar algumas faz endas para produ
ção de leite tip o A, estudar a classi fica
ção de produtos lacteos , discutir m éto
dos para estabelecimento d os diferen
tes gr áus, e tc. 

3 .  Ver e discutir métodos para fabri. 
cação de leite e m  pó e evaporadO. 

4. Observar como operam as Escolas 
Secundárias Vocacionais, onde ensinam 
p rodução e beneficiamento d €' leite de 
consum o e outras práticàs agricolas a 
rapazes oriund os de fazendas. 

5. Discutir probl emas do sólo em fun
ção da produção de alimentos para ho
mens e animais. 

6 . Serviço Técnico Agrícola 
de Nicaragua 

Obj eto: 
Observar e discutir o desenvolvimen

to, organização e operaç'ão referentes à 
produção de leite e sua industrializa
ção, e ao aumento do consumo de leite, 
que resultou do melhoramento na qua .. 
l idade do leite o ferecido ao consumo. 

7. Ministério de A�ricultuÁa c 
Ganadeira de Costa R�c::t 

Obj eto: 
1. Observar e' discutir o desenvolvi

mento, orga nização e operação da 
C o operativa de J.eite de Responsabili
dade, Ltda. 

2 .  Discutir a produção de leite e - mé
todos de d is tribuição e seus problemas . 

3 . Discutir métodos para treinamento 
dE: novos empregados no estabel ecimen
to de lactiéiÍliós'. 
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o CENTRO DE PESQUIZAS AGRICO
LAS EM BELTSVJ1LLE, MARYLAND 

Um dos pontos altos de nossa Viagem 
de estudos aos Estados Unidos foi a vi
sita ao CEN TRO DE PESQUIZAS AGRI
COLAS DO DEPARTAMENTO DE 
AGRICULTURA� localizado em Beltsvil
le, no Estado de Maryland. 

. O Centro ocupa uma area de, apro
xl1nadamente, 12.000 acres, diversas mi
lhas à nordeste de Washington e com
preende a seguinte divisão geral : 

a) Bureau de Industria Vegetal, Solos 
e Engen haria Agricola; 

b) Bureau de Quimica Agricola e In
dustrial ; 

c) BUREAU DE INDUSTRIA DE LA
CTIC INIOS ; 

d) Burea u de Ind ustria Animal ; 
e) Bureau de Nutricão Humana e 

Economia Domestica. � 

"A pesquiza lacticinista", em Belts
ville, " está re 1acionada com numerosos 
prOblemas que afetam a e ficiência e a 
util idade da fazenda leiteira" . 

O trabalho que ali se realiza inclui 
eRtudos sôb re :  

a) Cruzamento, alimentação e proce
dimentos para mel horar a capacidade 
de produzir leite, dos animais para este 
fim destinados ; 

b) Determinação de suas exigências 
nutricionais para um crescimento nor
mal , lactação e reprodução, e os ali
mentos ou regimes alimentares que su
prirão os nutriente s necessários mais 
e fícien temente ; 

c) Investigação dos fatores fisiologi
cos, que a fetam a utilidade geral do ga 
do leiteiro. 

De nossa visita ao Centro de Pesqui
zas Agricolas devemos salientar dois fa
tos importantes, que bastante nos 1m-'  
p ress ionaram, como lacticinista: 

1 .0 - Um método que vem sendo es· 
tl'dado e divulgado pelo Bureau de In
dústria de Lacticinios, para fabricar o 
queij o Cheddar gan hando duas (2)  ho
ras no processo de fabricação. 

Embora o método exij a alguma pe
quena mecanização, achamos que o e s-

tudo' é de suma importância, num país 
on de o trabalho operar io é p ag,o' a pre
ços verdadeiramente elevados. 

Eis' a razão pela qual' muito nos sur
preendeu .. 0 fato de serem tais e studos 

\ fluasi desconhecidos nas regiões grande 
produtoras de queij o Cheddar, como o 
Estado do O regon. 

. 

Tivemo s oportunidade de examinar e 
experimentar o produto fabricado, pelo 
metodo cur to e constatamos que, prati
camenté', não há diferença daqu ele fa · 
bricado pelo método tradicional. 

2.° - O outro fato de grande impor
tância para o nosso país se relaciona 
com as .experiências que vêm sendo le
vadas a e feito, cruzando gado indiano 
da raça Red Sindhi com vacas da raca 
Jersey. Estas experiencias têm por fim 
combinar a resistência ao calor do gado 

. indiano com a capacidade de pro duzir 
leite do Jersey. 

Tivemos, igualmente, a o portunidade 
de ver belissimos exem plares resultan
tes de tal cruzamento, animais bem 
conformados, resistentes e com elevada 
prod ução de leite . 

* * * 

Pesqu izas sobre nutrição e criação de 
gado leiteiro, sobre o uso d o  colostro na 
al imentação de bezerros mais velhos . 
sobre o trato de vacas leiteiras com re
lação a estabulação, influência da fre
quência da ordenha sobre a quantidade 
de leite', sobre o uso de pasto na al imen
tação de vacas leiteiras, deficiência de 
vitamina A nos bezerros, e feitos de em
prêgo de um preparado de caseina e 
iOdina, chamado proteina iodada ou 
iodinada sobre a secreção de maior 
quantidade de leite, investigações sobre
o valor nutritivo do l eite e métodos de ' 
n:elhora-l�} particularmente sua poten
Cla em vitamina A, tais são os proble
mas que preocupam os cientistas do· 
Centro de Pesquiazs 'Agricolas, no mo
mento presente. 

Além disso, outros experimentos estão 
em progresso, sobre alimentação protei
ca das vacas leiteiras e alimentação e 
desenvolvimento dos bezerros. 

* * * 

No Bureau de Indústr ia Animal visi
tamos o aviário onde se nos deparou , o 

arvoredoleite.orgdigitalizado por



Pag.6 MARÇO/ ABRIL FELCTIANO 

famoso per uzinho branco ( small white 
turkey) , . raça ori ginada dos laboratórios 
zootecnicos de Beltsville, e que veiu de 
encon,tro aos desejos das pequenas fa
milias, q ue assim ganharam um perú 
d.e encomenda para os festej os '  de Natal. 
Este perú de pequeno porte é de côl' 
branca, com um corp o compacto, per
nas c urtas e muita carne no peito. 

UNIVERSIDADE DO WISCONSIN, 

EM MADISON 

Madison, . capital do Estado do Wiscon
sin, é também chamada a cidade dos 
quatro lagos. Cidade relativamente pe
quena, bonita, é a séde da famosa Uni
v ersidade do Wisconsin, c uj o  "Campus". 
contendo mais de 80 edificios, fica lo
calizado à margem do maior dos q uatro 
la gos. 

De acôrdo com o pro grama deveria
mos observar o equipamento usado na 
se -ção de Tecnologia do Departamento 
de LactiCinios e disc utir, com os profes
sores de lacticinios e zootecnia do gado 
leiteiro, a tecnica de fabricação de pro-. 
d utos lacteos e os métodos de ensino 
usados no estabelecimento. 

Além disso, se possivel, visitar peque 
nas fabricas d e  queijo, manteiga, o u  a I· 
buns lacticinios, de um modo geral, bem 
como fábricas de equipamento para a 
ind ustria de lacticinios. 

, AfiÍn. de realizar o pro grama idealiza
do p elos tecnicos do D epartamento �e 

, Agricultura, o Reitor da Escola de A g:I
cultura da Universidade do Wisconsm, 

'Mr. R. K. Froker, colocou-nos em con
tf�ctO com o Diretor e membros do De
partamento de Indústrias Lacteas. D �s�e 
modo tivemos o portunidade de assIstu' 
aulas teóricas e praticas, ministradas 
pelo Prof. e Dir 'etor, D l'. H. C. Jackson e 
pelos professores Price, Thon:sen, sob.re 
leites de -shidratados, prod uçao de frlO, 
jul gamento ,de 'queij os, etc .  

No Laboratorio de Tecnologia, . q,:e 
nos' impressionou de modo e xtraor?ina-
rio, e onde os 'alunos têm o portu:lld�de 
de p raticar em equipamento do t I�O .In
d ustrial, acompanhamos aulas prat�cas 
e trabalhos nor mais, diários, de fabr Ica-,  
ção de - queij o, _ manteiga, ice, ,����m, ,lei te 

,condensado, leite em pó, beneficiamen-

to de leite de consumo, etc., sob orien
t ação de p rofessores e instrutores de la-
cticinios. 

-

Em companhia do prof. Wallenfeldt 
visi tamos al guns estabelecimentos la
cticinistas e, c omo esta vamos no mês 
de j unho ( June is the dairy month) , 
mês dedicado aos lacticinios nos Esta
dos Unidos, estivemos na pequena cida
de de Sparta, para assistir uma re união 
dos lacticinistas locais, sobre ass untos 
relacionados com a indústria. 

Na cidade de 'Fond du Lac, visitamos 
uma das mais impo rtantes fabricas .. de 
equipamento para lacticinios, no Wis
consin, DAMROW BROTHERS COM
PANY, produtora de . equipamento para 
fabricas de queij o, salas de recepção de 
leite, pasteurizadores em geral, tanques 
para transporte de leite, tanques para 
r esfriamento e armazenamento de leite, 
equipamento para queij o fundido," equi
pamento para caseina, etc . 

. Podemos dizer que o Wisco risin é um 
Estado com uma conciência lacticinista. 
E' o maior produtor de leite dos Estados 
Unidos e. no que diz respeito a deriva
dos do leite, oc up a  tambem o primeiro 
1 ugar em vários setores. 

Em j aneiro de 1 953 possuia 482 fábri
cas de manteiga, sendo que destas, 191 
prod uziam mantei ga em quantidade su
perior a 1 00 . 000 quilos anualmente; 
1,835 fábricas de queij o de quasi todas 
as variedade conhecidas ; 262 estabele
Clmentos prod utores de leites deshidrá
tados (condensado, evaporado e em pó) 
e 41 9 fabricantes de Ice Cream. 

Os standards legais, para leite e pro
d utos derivados,' em j aneiro de 1953 
e ram os se guintes, no Winsconsin : 

(minimo p or cento) 
Leite : Gord ura 3 %  

Sólidos não gordurosos 8,25 
Sólidos totais 11,25 

(minimo. por cento) 
Leite desnatad o :  Sólidos totais, 8,50 % 
Creme : Creme para ser usado com ca

fé (Coffee Cream) 18 % de gor
dura.  
Creme destinado a ser batido 
(Wh,ip ping' Cream) 30 % de gor
dura. 

.. . ----------:---:------,---------,.------
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Man teiga : Gordura 80 % 
Leite condensado com açucar : 

Gordur a :  8% 
Sólidos totais do leite: 28% 

Leite ev 'aporado : 

Gord ura : 7,90 % 
Sólidos totais : 25,90 %  

Ice Cream : Gordura : 13% 
Sólidos totais : 21 % .  

A cidade mais importante d o  Estado 
do Wisconsin é Milwaukee, sede da THE 
OLSEN P UBLISHING COMPANY, edito
ra, de três importantes revistas lactici
nistas : "The _ Milk Dealer". "Butter, 
Cheese, Milk Products Journal" e "The 
Ice Cream Revie w", além do "Dairy In
dustry Catalog", editado anualmente 

Povo de espirito associativo algo exa
gerado, o americano do Wisconsin não 
podia fugir à - regra, reunindo-se em cer
c a. de 20 grandes associações, tais como 
associações de' fabricantes de queijo, de 
fabricantes de manteiga, de fabrican
tes de Ice Cream, de lacticinistas, de 
vendedores de produtos lac teo s, etc.  

No OREGON STATE COLLEGE, 

em Corvallis, Oregon 

Dando se guimento ao nosso progr ama 
df- estudo, deixamos o Wisconsin com 
destino ao Ore gon, nas costas do Pa
cifico. 

O Estado do Oregon não é considerado 
dos grandes produtores de leite, entre
tanto, s ua indústria de queij o Cheddar 
é m uito'desenvolvida e os queijos da re
gião de Tillamook são famosos em todos 
os Estados da União.  O Departamento 
àe Lacticinios da Escola de A gric ultura 
poss ui um dos melhores laboratórios de 
tecnologia e uma e'quipe de renomados 
professores. 

Em 1953 o Oregon produziu . . . . . . . .  . 
1 .230.000,000 de libras de �eite, colocan
do-se em 2 9° lugar, entre os produtores 
da União Ams'l'icana. A prod ução de 
,manteiga em 1952 atingiu 13.103.000 li .. 
bras . A de queij o che gou a 22.214.000 
l ibras, sendo que ·  destas, 2 1.669.000 cor
responderam ao queij o c heddar. 

O utros dados referentes à industria 
leiteira nesse Estado, para o ano de 
1952: 
cottage ch�ese - 7.152.000 lib�as 

I 

Ice Cream - 6.513 .000 galões 
Le - ite .em pó magro 3 .299.000 libras 

( spray) ; 40.000 (roller) 

total - 3 .3 47.000. 

O DEPARTAMENTO DE LACTICI� 
NiOS DA ESCOlLA DE AGRICULTURA 

Embora de ll).enores proporções, com
parado com o Laboratório de Tecnolo
gia da Universidade do Wis consin . o do 
Or -e gon State College é moderno, em 
amplo edi ficio, e dotado de todos os .re
cursos de que dispõe a ciência lactici· 
nista atual, par -a que os estud antes pos
sam receber todos os ensinamentos prá
ticos. 

Durante 10 dias tivemos o portunida
de de acompanhai.' trabalhos práticos 
de fabricação de queijo ' (;)Fdrla' p ('._L_ 
tage Cheese, beneficiamento de leite de 
consumo e' crêmes de consumo, fabrica
ção de - manteigá e Ice Cream. 

Toda a manteiga é fabricada com 
cr'eme pasteurizado no Vacreator. O cre
me, sempre de muito bôa qualidade, não 
é maturado. Aliás, não tivemos oportu
nidade - de visitar uma fábrica de man
tei ga, que usasse fermento lactico para 
maturar o creme, embora seja pratica 
c omum em o utr os Estados. 

O creme é paste urizadO no Vacreator, 
r esfriado e batido. A manteiga é exce
h'nte . 

Tod os os trabalhos práticos são orien
tados pelo professor Roy W. Stein ( As
sociate Professor of Dairy Husbandry) . 

Fazem "parte do corpo docente do 
C urso de Lacticinios : 
Dl'. L R. J ones - Zootecnia (Dairy 

Husbandry) . 
Dl'. G. H. Wilste r - Tecnologia (Publi

cou três compêndios excelentes so
bre fabricação de manteiga, fabri
c aç'ão de queijo e analises de leite e 
derivados) . 

P�of. F. B. Wolber g - Zootecnia (Asso
ciate Professor); 
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Dl'. G. A. Richardson - Quimica e Te c
n olo gia. 

Além destes, o D epartamento de 
Lacticinios conta com um corpo de pes
quizadores (Research ' Assis:tants) e te c
nicos do Se rviç 'o de E xtensão. 

TILLAMOOK, OREGON 

In esquec ível é, p ara o estudioso de 
lacticinios, a visita à r egião de Tilla 
mook, onde s e  f.abrica, talvez, o ' mais 
afamado q ueij o Cheddar do Oeste ame
ricano. 

Em companhia do Prof. Roy Stein 
p ercorremos n umerosas pequenas fabri
cas desse produto, terminando a visita 
na cidade de Tillamook, onde fica loca
l izada, possivelmente, a maior fabrica 
de queij o cheddar no mundo. 

Realmente é dificil imaginar o espe
taculo grandioso desse estabelecimen
to, moderno, industrializando perto de 
100 .000 litros de  leite por dia, produzin
do 90 % de q ueij o c heddar! E '  possivel
mente o ponto alto da indústria queijei
ra americana. 

OUTRAS VISITAS, NO OREGON 

Eni companhia d,o prof. Stein, visita
mos, ainda, importantes e stabelec , imen
tos lacticinistas, em Portland, a cidade 
mais impo rtante do Ore gon . Convem 
salientar a visita que '  fizemos à Usina 
de Bene ficiamento de leite e fabrica de 
Ice Cream da Carnation Co. 

O Departamento de Alimentos do 
Oregon State College tambem nos pro
pOl:cionou uma visita através às in'd us
trias de alimentos enlatados ( feijão, 
milho, morango, etc ,) , industria essa de ' 
gl'ande e xpressão para a economia do 

Estado.  
Guardamos, pois, profundo reconheci

mento a todos aqueles q ue concorreram 
para que nossa estada no Ore gon fôsse 
o mais proveitosa possivel, entre êles o 
P ro f. W. T. Coone y, Assistant Dean da 
Escola de Agricultura, P. M: Bra ndt, di
retor do Departamento de Lacticinios, 
e, pl'incipalmente, o pr of. Roy W. Stein, 
no Laboratório de Tecnologia. 

A indústria de Lacticinios no Ore gon, 
se pequena em quantidade, póde se or 
gulhar d a  qualidade dos seus produtos 

e. principalmente do seu famoso q ueij o .  
C heddar, da região d e  Tillamook. 

' 

CALIFORNIA STATE POLYTECHNIC 

COLLEGE, �m San Luis Obispo, 
California 

Quando nosso pro grama foi delineado 
e m  Washington, M r. Warner, do De pal'
tamento de A gricultura e nosso "Trai
ning' Officer" planejou dei xar-nos 3 mê � 
ses n um renomado estabelecimento d a  
Cali fornia, onde deviamos acompanhar 
todos os trabalhos praticos de lactici
nios, no Laboratório de Tecnologia do 
D epartamento de LactiCinios. 

A idéia era real mente magnifica, mas 
a Escola escolhida não correspondeu à 
espectátiva, pois ao envez de ser mos 
enviado para o Departamento de Lacti
cinios da Escola de Agricultura da Uni
versidade çia C al!fornia, em Davis, fô
mos encaminhados para o Departamen
to de Lacticinios da Escola de A gricul
tura do California, State P ólytechnic 
College .  

Este é um dos mais famosos Instit u
tos de Ensino S uperior da California e 
dos Estados Unidos, onde podem ser 
adquiridos todos os conhecimentos em 
qualq uer ramo de Engenharia, inclusive 
Agronomia, para formação de um Tec
nico de ' grande capacidade . ,Entretanto, 
o Departamento de Lacticinios da Esco
la de A gric ultura é m uito pequeno, C0111 
instalações q\le não estão à altura do 
renome da Instituição, mau grado a 
proj eção dos professores E: tecnicos que 
ali ensinam. 

D urante as férias, então, quando o 
" Campus'! fica praticamente "vasio" as 
a.tlvidades do Departamento de Lacti
cinios ficam de tal 'modo reduzidas, q ue 
se limitam a pasteurização de 300 litros 
de leite, 3 vezes p or semana, fabricação 
de IceCream e manteiga, uma ou duas 
vezes no trimestre. 

Diante deste fato, e com um progra
m,a de 3 mêses na Cali fornia, Mr. She-

I 

, pard, Reitor da Escola de A gricultura, e 
Mr: Smith vice-reitor, encarregaram 
MJ.'; Boyle, Instrutor de Lacticinios e 
tecnico 'de vas to s  conhe cimentos , de or
ganizar ,; urp, programa que nos manti
vesse bastante ocupados naquel es 
mêses que deveriamos permanece'!' 
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California, sob orientação do California 
State Polytec!1ni c College. 

E assim, com a bôa vontade que sem
pr E' encontramos em todos aqueles com 
quem trabalhamos nos Estados, e com 
as s ugestõe .s por nós apresent8Q;)S ,oi 
organizado um ,programa que nos per
mitiu visitar quase. toda a California, 
tendo uma visão e xtraordinária da po
derosa ind ustria de lacticinios e do tra
b alho ins uperavel dos californianos para 
uma puj ante a gricultura e uma p rodu
ç ão de leite q ue s upera a brasileira, pois 
em 1 953 atingiu 3 .250.000.000 de litros 
de leite de alta q ualidade. 

N osso programa consistia em confe
rências com te cnicos e pro fessores do 
Departamento de Lacticinios, perma
neúcia de um a 15 dias em fabricas de 
lacticinios e Usinas de . Bene ficiamento 
de Leite, visitas às zonas produtoras, 
etc. No Departamento de Lacticinios, 
além de observar os trabalhos de bene 
ficlamento de leite e fabricac'ão d e  Ic e 
Cream, assistimos diversas a uias e tive
mos con ferê ncias com diversos profes
sores, entre os quais, Ge ür ge M. Drum, 
diretor do Departamento, Russel Nelson, 
Phillip S. page e Kenneth D. Boyle, ins
trutor de l àcticinios e nosso principal 
orien tador. 

* * * 

, Abrimos um parentesis para escla
recer al go a respeito da posição da Ca
lifornia no plano da in dustria leiteira 
americana. 

Os dados de 1953 , preparados p ela 
"THE OLSEN P UBLISHING COMPANY, 
esclarecem que, no ano em questão, a 
Cali fornia ocupou as se guintes posições, 
no cenário lacticinista dos Estados Uni
dos : 

a) o quarto F"tado em prod ução, com 
6 .552 .000.000 libras de leite; 

b )  o se gundo em consumo em 1 952, 
com 4.252.002.000 libras ; 

c) o decimo sexto em produção de 
manteiga, com 1 6.675.000 libras ( 1 952 ) ; 

d )  o decimo terceiro em uroducão de 
queij o ( e xclusi'Ve o cottage êheese � ) com 
1 1 .749.000 libras; 

e) o primeiro em queij o cottage, com 
87.849.000 libras ( 1 952 ) ; 

f) o terceiro· em Ice Cream, com 
45.370.000 ga�õ�s ( 1 952) ; 

g) o primeiro em sherb�.t., com 
3 .431 ': 000 galões ( 1 952) ; 

h) o primeiro em Ice milk, com 
1 2.232 .000 galões ( 1 952 ) ; 

i )  o terceiro em leite evaporado, com 
280.010.000 libras ( 1 952) ; 

j )  o 'nono em leite em pó magro, com 
25.523.000 libras ( 1 952) .  

* * * 

Afim de melhor dar uma idéia da vi
sita .à ind ustria lacticinista california
na, vamos dividir por zonas e enumerar 
os estabe lecimentos que visitamos a pe
n as e os em que permanecemos de um 
a 1 5  dias, acompanhando a fabricação, 
colhendo informações, tomando notas 
de métodos de fabricac'ão e analises d e  
pr odutos, etc. 

-

I - San L uis Obispo Cali-Poli 
( 8,breviatura usada para indicar o Ca
lifornia' State Polytechnic College) e 
cidades visinhas (Paso 'Robles, Salinas, 
Santa Maria, Santa Bar'bara) .  

II - O vale de ' São Joaq uim (Fresno, 
Cho wchilla, Los Banos, Newman). 

III - Escol à  de A gric ultura da Uni-o 
versidade da Califo 'rnia (Davi s! G Woocl
l::"nd . 

IV - Area de San Francisco (incl usi
v e  Oakland ) .  

V - Area de Los An geles (inclusiv e
Lon g Beach) . 

SAN ;LUIS OBISPO 

Nesta cidade ha dois importantes es 
tabelecimentos de lacticinios, beneficia
dores de leite de consumo e fabricante s 
de prod utos derivados, tais como coa
lhadas, queij o, manteiga, Ice Cream. 
caseina, etc. 

O primeiro deles pertence a uma po
derosa firma da éalifornia : GOLDEN 
STATE COMP ANY, çom numerosas fa
bricas espalhadas pelo Estado; a se gun � 
da fazendo parte de uma grande cadeia 
de estabelecimentos be neficiado res de 
leite e produtores de lacticinios, c ujos 
produtos são vendidos sob o nome de 
Challenge B utter and Créam Ass.  Em 
8,mbas as "Creame ' ries" permanece mos 
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cerca de 15 dias, observando e anotando 
, os processos de fabricação. Em conti 

nuação , damos uma breve descrição dês
ses lacticinios. 

1 )  Golden State Co. Recebe leite em 
l

'
atões e grandes caminhões-tanque s. 

Prepara leite e crême de consumo. Fa
brica manteiga, Ice Cream, coalhadas e 
leite com chocolate. Usa vidro e papel 
no envase de leite e crême. Produto d e  
e xcelente qualidade, para abastecimen
to dE' San L uis Obispo e cidades visi
nhas.  

2 )  Harmony Valley, membro de Chal
lenge Cream and B utter Ass. O predio 
nã ó é moderno, deixando a lgo a desejar, 
Maquinário bO,m. Além de leite e creme 
d6 consumo produz coalhada (cultured 
b uttermilk) , manteiga, queij o (cottage 
e Monterey) e caseina. 

Foi, 'aliás, a unica fabrica de caseina 
que ' visitamos nos quatro Estados por 
onde andamos, pois de acôrdo com o 
p ensamento ' dos tecnicos americanos, 
tudo que vem do leite deve ser usado 
na alimentação humana. Ao invés de 
caseina para a industria, proteina (so
lids -fl0u-fat) para alimentação do ho
mem. 

Tendo obtido colas mais resistentes 
que a de case ina e fabr icando plasttc os 
t�om prote ínas vEgetais, quasi todo o lei
r·f tlcsnatado é e mpre gado na fabrica 
ção d e  " Cottage Cheese" E' leite magro 
em pó. 

3 ) "Cali-Poly Creamery" - As insta
lações do Departamento de Lacticinius 
da Escola de Agri eultura do Californía 
8tate Polytechnic Col lege são pequenas, 
embora atendam à& nece'ssidades do en
sino. P ossuem Usina de beneficiamento 
de leite (paste urização len t.a) e creme, 
pequena fabrica de manteiga, ,queij o e 
Ice Cream. 

4) MAYENBERG MILK PRODUCTS 
Co. (Paso Robles ) . Estab el ecim ento des
tinado e xclusivamente, à fabricação de 
leite concentrado (Plain Condensed 

, , Milk) .  Este tipo de leite desh�dratado 
não se' conserva por muito tempo, pois 
não leva açucar (leite condensado) nem 
é esterilizado (leite evaporado) .  E' mui
to empregado na fabricação da mistura 
para Ice Cream. 

Recebem, diariamente, cerca de 25.000 
l itros de leite fluido. E ste é pré-aqueci
do, concentrado, homogenizado e r es
friado e mantido em tanques que levam 
o produto para as gra ndes fabricas de 
I ee -Cream, em Los Angeles e San Fran
cisco. 

5 )  Golden State Co. (Salinas) - Usi
na de beneficiamento de leite e creme . 
Pr édio e maquinário modernos . Abaste
ce uma cidade de cerca de 70.0 . 00 habi
tantes . 

6) Knudsen Creamery Co. (Santa Ma
r ia ) . Uma das melhores fabricas de lac
ticinios da California. Recebe, diaria
mente, cerca de 60 .000 litros de leite.  
Este é destinado à beneficiamento de 
leite de consumo e cremes, fabricação 
de queij o (cottage ) ,  crême acido (sour 
cream) , leite concentrado (plain con
densed milk) e sôro concentrado. 

Na mesma cidade tivemos oportuni
dade de assistir a e xposição de animais 
c nrodutos derivados, na "Santa Barbara 
Cõuntry Fair", pois a cidade' de Santa 

, Maria faz narte do condado de Santa 
Barbara, mas o parque das e xposições 
do condado está constr uido em Santa 
Maria. 

7 )  Golden State Co. (Santa Barbara)  
- Usina de benefi ciamento de leite e 
crême . Predio e ma quinário modernos . 
Abastece uma cidade de cerca de 80.000 
h abitante · s.  

VALE DE SÃO JOAQUIM 

Famosa zona prod utora de leite, 
onde estão situadas as grandes 
fabricas de leites deshidratados. 

8) Danish Creameries Ass. (Fresno). 
Importante estabeJ.ecimento de lactici
nios, que beneficia e industrializa cerca 
de 225.000 litros de leite por dia. Locali
zado na cidade de Fresno, uma das mais 
impo rtantes de San Joaquim Valley, 
zona e xtraordinariamente quente, no 
verão, onde o termometro acusa, duran·· 
tI"' três mêses, uma média de 1 10° Fa
r enheit; 

Produz, diariamente, cerca de 10.000 
quilos de leite em pó, pelo processo 
spray (Ro gers) .  

Produz, igualmente, ,grande quantida
de de leite evaporado (2 evaporadores 
Monj onnier de d uplo efeito e 1 de sim-
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pIes efeito ) , e ' cerca de 50.000 quilos de ' 
queij o c ottage. 

9) Banish Creameris Ass. (Qho wchil
la). Recebe �80.000 litros de leite por 
ciia, que são trans'formados em leite eva
porado, leite concentrado (plain con
densed milk) , HBasic sülids non fat", pa
ra Ice Cream, e leite B'm pó, em cilin
drOs . 

10)  Blue Seal Dairy Products (Atwa
ter ) . Por curiosidade visitamos este es
tabeleci mento que produz "butte r oil" , 
(oleo de manteiga) e sólidos não gordu,· 
l'OSOS do leite, em pó. Ambos· os produ
tos são enviados para Usinas de recons
t " t uição de l éite, na zona do Pacifico, na 
Asia (Japão e outras ilhas ) ,  onde o lei
te é reconstituido, engarrafado e distri
buido nos centros de consumo. 

11 ) Golden State Co. (Los Banos ) . -
Outra grande fabrica destinada à pro
dução de manteiga, "Cottage cheese ", 
lEite em pó (integral,' magro e leitelho) ,  
e "Nutrimix", para fabricas de Ice 
Cream. 

12) Golden State Co. (Ne wman) 
Recebendo 180.000 ,litros de leite por 
dia, que se destinam à fabricação de 
l fdte evaporado, leite esterilizado, em la
tas, creme esterilizado, leite com choco
l<1te e .leite concentrado (plain conden
sed milk). 

13) Galden Valley' Creamery (Ne w
man) - Foi este o. ultimo estabeleci
mento que visitamos no vale de São 
Joaquim, e um dos maiores dessa região . 
com uma linha; de produtos e xtraordi
nana, contando-se, entre êles : Ice 
Cream, leite condensado com açucar 
(ma gro e integral) , "Frozen cream", 
manteig'a, leite em pó (lo w  heat e high 
heat) por dois processos, usando calor a 
e levada temperatura e mais baixa tem
p eratura, mistura para fabricas de Ice 
Cream. 

AREA DE SAN FRANCISCO (incl usive 
Oakland) 

14) Golden State (San Francisco)  La
b uratorios de controle, com aparelha
mento moderno para controle de todos 
os produtos fabricados pela c ompanhia, 
b (�m como para· estudos, de toda a na
tureza, relacionados com produção e 
c onsumo de lacticinios ; , 

�========�=========== 

1 5 )  Golden State (San Francisco). 
Usina de beneJiciamento de leite e crê
mes de mêsa. 

1 6 )  Golden State Co. (San Francisco), 
Fábrica de Ice Cream. 

17) Carnation Co. (Oakland ) .  Grande 
estabelecimento desti n,ado a beneficia
mento de leite e crême e fabrico de Ice ' 
Cream. 

18) Borden Co. (Oakland) .  Fabrica de 
Ice Cream. 

. 

1 9) Golden State Co. (Oakland) 
Usina de be neficiamento de leite e crê
me . 

ESCOLA DE AGRICULTURA DA 
UNIVÉRSIDADE DA CALIFORNIA, 

EM DAVIS, E WOODLAND 

20) Laboratório de TecnOl ogia do De
partamento de Lac ticinios, instalado de 
maneira a proporcionar aos estudantes 
os mais completos conhecimentos. na 
ciência lactica, com diversas sec ç'ões : 

a) Fabricação de queij o, principal
mente Cheddar e "Cottage Cheese"; 

b) Leite concentrado, condensado €' 
ev aporado ; 

c )  Leite em pó; 
d) Beneficiamento de leite e crême de 

c ons umo ; 
e )  Coalhadas e leite com chocolate; 
f) Manteiga; 
g) Ice Cream. 
Possuem um vacreator, mais usado na 

p asteurização de creme para manteiga 
. e a parelhagem de tamanho especial 

(vac uum pan e dryer ) para uso dos es 
tudantes. 

2 1 )  Escola de Veterinária (Microbio
logia e Quimica de Lacticinios) . 

22)  Sánitary Dairy (Woodland). 
Pequeno estabelecimento de lacticinios, 
cem Usina de bene'ficiamento de leite e 
crê me de consumo, fábrica de Ice Cream 
e leite com chocolate. 

AREA DE LOS ANGELES (inclusive 
Long Beach) 

23 ) Golden State Co. (Los Angeles) -
Nesta cidade a Golden State . Co. possui 
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um dos maiores lactÍcinios da Califor-' 
nia, bene ficiando e industrializando 
cerca de 200.000 litros de leite por dia . 
S ua Usina de B eneficiamento de leite 
apresenta uma linha de produtos muito 
vasta, tais como leite homo genizado 
com vitamina D, leite homogenizado 
simples, leite desnatado , leite pasteuri
zado simples, Golden milk . ( com 4,2 % 
de gordura) , "half an<;l half", cremes de 
c onsumo ( creme para todos os fins, cre
me destinado a s er batido e o utros ti
pos) , além de coalhadas e leite ·com cho
colate, creme acido (20 %  de gordura) e 
"sour cream dressing" ( 16 % ) ,  

A parte destinada à fabricação de Ice 
Cream é moderna, de grande capacida
d� de produção, onde' c éca de ·200 pro-: 
dutos diferentes podem ser manipula
dos, no que diz respeito 'a sabores, ta
manhos e formatos. E xperiencias esta
vam sendo feitas com maquinário espe
c jal afim d e  fazer o "tij olo" de ice 
cre�m, endurecê-lo e empacotá-lo em 
menos de 20 minutos. 

2 4) Challenge Cream and Butter As
sociatiou (Los Angeles ) . 

Tivemos oportunidade de visitar todas 
LoS seções dêsse imenso ' estabelecimento 
de lacticinios, onde, além da parte d e' 
fabricac ão e bene ficiamento, são rece
bido s inumeros produtos das diversas 
fábricas filiada s, d istribuidas em toda a 
C alifornia, poi s Challenge Cream and 
Butter Ass. é uma espécie de coopera
tiva de cooperativas. 

ã.J - Secção. de retalho üe manteiga, 
ond e c er ca de 1.0 00.000 de quilos, por 
mê s são cortados em diferentes tam a.
llhos e pêsos , desde o minus culo tablete 
para re staurante, até unid adt!s maiores 
de meia libra e uma libra. 

b) - Secção de qUE:ij os, principalmen
te Chedda r, onde tivemos oportunidade . 
dE. examinar uma dezena de e xempla
res, de diferentes regiões dos Estados 
Unidos . 

c) - B ene ficiamen�o de leite de con
sumo e crêmes, onde são preparados 
para o consumo c erca de 12 prOdutos d �
inentes, entre os q uais leite lnultivit3:
minado "Premium q uality " ( 4,2% ) ,  lei
te de c�bra (goat milk), leite certifica
do, etc. 

d) - Secção' de fabricaç'ão de Ice 
Cream onde além dos Ice Greams co
l:l UnS, 

'
são fabricados prod utos especiais, 

conhecidos no comercio sob a designa-
ção de "novelties". . 

25)  Knudsen Creamery (Los Ange-
IE:s ) - Foi uma visita inesquecivel a que .  
fizemos a este estabelecimento de lacti
cinios, que recebe perto de 250.000 litr qs 
de leite ti po A. Todo o leite vem em ca
minhões-tanq ue s, não usando latões 
para q ualquer quantidade de leite . Todo 
o leite beneficiado é énvasado em papel 
parafinado, não usando uma só garrafa 
de leite ! 

Uma linha de nove produtos é prepa
rada para o consumo, talvez no mais 
moderno, hi gienico e racional estabele 
c imento de lacticinios,  que tivemos a 
opor tunidade de visitar. Leite � de con
su mo, crêmes de mêsa, "cotta ge cheese", 
crêmes especiais, variedades de "Cotta
gc Cheese" sem gordura e sem sal, 
"Cream Cheese ", " Hampshire Sour 
Cream", etc. 

26 ) Laboratório de Tecnologia dE' ;Lac
ticinios do Departamento de Lacticinias 
dn Escola Pierce de A gric ultura (Los 

'An geles) . 
Moderno Laboratório com· magnificas 

instalações para uso dos' aI unos, pos
suindo um vacreato r e maquinário para 
Ice' Cream, fabricação de queij o e man
teiga, uma Usina . de  Bene ficiamento 
moderna e de tamanho re gular, etc. 

27)  Gardenia C heese (Los Angeles ) ,  
-- Fabrica especializada na produção de 
queij os de pasta filada e ricota. Seus 
produtos principais são : "Mozzarela, 
Caccio-Cavalo, queij o butyro e ricotta_ 

28) Fabrica de equipamento para a 
. ipdustria de lacticinios (Los An geles) . 

Foi com interesse que visitamos este 
pequeno estabelecimento destinado à 
fubricação de equipamento para a in
dustria de l'acticinios, da firma Henry 
C. Ber gmann , Inc., Dairy and Creamery 
Equipment. Sua especialidade é a cons
t l'ucão de tanque s p ara armazenamento 

. d.e leite, para uso nas fazendas, nas Usi-
nas, etc. ' . 

2 9) Carnat!on Co. (Los An geles) .  -
De inicio visitamos o Escr itório Central 
da Com panhia, no Wilshire Boulevard, 

FELéTIANO . MARÇO/ABRIL Pago 13 

um dos mais modernos e boni tos edifi· 
c ios de Los Angeles e tiv e mos a oportu. nidad e de trocar ideias com . diversos 
tecnicos dos diferentes departamentos 
ela Car nation. 

Em seguida percorremos um do s 
lnaiores estabelecimentos bene ficiado
res e produtores de lacticinios de LO·3 
Angeles, com uma recepção de leite que 
atinge a casa d os 250.000 litros por dia_ 

Todo o leite vêm em caminhões-tan
ques: Do leite bene ficiado, 70 % são en
vasados em papel parafinado e 30 % em. 
vidro. Cerca de' 95 % de· todo o leite . be
ne ficiado são paste urizados e homoge
nizados e 5 %  apenas, paste urizados p u-
ra e Simplesmente. . 

Uma linha de 12 p i'odutos é lançada 
no mercado, não incluindo o Ice " Cream 
c uj a  produç'ão atinge a cerca de . . . . 
�5.000.000 de litros por ano. 

30) Golden State Co. (Lon g Beach) -
Usina de beneficiamento de leite ' e fa
brica de Ice Cream. . 

3 1 )  Granj a produtora de leite tipo A. 
(Arreqores de ' Los Angeles) .  

O sistema de produção de leite, na 
ár ea de Los Angeles, difere, pro funda
mente , de tudo o que vimos em outras 
partes dos Estados Unidos. Gado, geral 
men te da raça holandeza ou Guerne
sey, mantido em regime permanente de 
estab ulação, com elevada mé dia de pro
dução de leite ( 20 a 25 litros per capita) 

. é s ubstituido logo que prod uz menos do 
que dele . é esperado. 

Ao invés da costumeira máquina de 
ordenhar, usam o sistema de "pipe li
ne " sendo o leite levado, diretamente, 
do úbere da vaca para o tanque de res
f!'iamento, c om capacidade para 5.000 
litros de leite. 

Possivelmente a área de Los Angeles 
é a que apresenta maior concentração 
de . prod ução de leite. Possui o condado 
de Los Angeles, apro xidame nte 600 
gra ,nj as leiteiras, com perto de 1 1 5 . 000 
vacas. S ua produção anual é de cerca 
de 2 40.000.000 de litros de leite. 

E stes dados foram fornecidos pelo 
p ro f. Saul Gav urin, da cadeira de fa",:, 
bricação de q ueijo do C urso de Lactici
nios da E scola Pie rce de Agricultura, e' 
S upervisor da Divisão de Inspeção de 

Leite e Lacticinios do D epartamento de 
Saud e  da cidade de Los Angeles. 

* * * 

Para o estudioso de lacticinios, o que 
SE: faz, atual ,mente, na área de Lo s An
geles, em materia de 'produç'ão de leite, 
beneficiamento e industria1ização, tem 
uma importância extraordinária, uma 
vez que representa àspectos dos mais 
avançados e ousados, nesse setor, espe
lhando· o que serão a produção e bene
ficiamento do leite nos Estados UnidoG, 
nos proximos anos. 

Certamente, em outras regiões dos 
E 5tados Unidos, há Usinas que traba
lham nos mesmos m oldes da Knuds:l1 
Creamery ( sem uso de latões e garra 
fas) , mas não é, ainda, uma pratica ge
neralizada em todo o territorio ameri
cano. 

COLUMBIA - _ UNIVERSIDADE 
DO MISSOURI 

N o dia 7 de Setembro tomamos con 
tacto com a Administração e Corpo do 
cente d o  Departamento d e  Lacticinios 
da Escola de Agricultur a  da Universi
dade do Missouri. Reproduzimos abai xo 
os nomes daqueles com q uem conferen � 
ciamos : 

Professor Ragsdale, Diretor cIo Depar
tamento. Zootecnia. 

Professor : W. H. E. Reid, Tecnologia. 
Prof. Joseph Edmondson , Microbiolo

gi a .  
P rof. J. H. Gholson, Instrutor de Tec

nologia. 
O Departamento de Lacticinios da 

Universidade do Missouri não tem a 
mesma e xpressão, no q ue diz respeito a 
i nstalações do seu laboratório de' Tecno
logia, dos que apreciamos em Wisconsin, 
Ore gon e California (DavisJ. Entretan
,to, o C urso de Lacticinios al í ministrado 
é m uito e ficiente, possuindo um corpo' 
tecnico admiravel. 

Tivemos oportunidade de ' passar al
guns dias nas secçõe's de beneficiamen
to de leite e crême, e fabricação de Ice 
C ream, obtendo pratica e informações 
sobre tais assuntos. 

Em combinaçoão com o Prof. Ragsda
lE' .. o prof. Gholoon traçou umPFograma. 
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interessante para nossa primeira sema
na em Col umbia. 

Deste modo, além do que vimos nos 
18,boratórios da Universidade, o resto 
do nosso tempo foi distribuido da se- ' 
guinte maneira : 

. 

Visita à State Dairy ProdUcts Co., es
tabelecimento destinado exclusivamente 
à fabricação de Ice Cr eam, onde passa
mos um dia inteiro, acompanhando os 
dIversos tra balhos de fabricação de di
ferentes tipos de ice c l'eam, inclusive 

. "Novelties" .  
Outro dia foi dedicado exclusivamen

te a uma visita à CE NTRAL DAIRY 
C O., tambem localizado em COlumbia , 
destinado a beneficiamento de l eite de 
consumo e creme, para a bastecimento 
da ('idade. 

De'ste modo, Golumbia, séde da famo -
"88, Universidade do Missouri, conta, pra-. 
ticamente, com três estabelecimentos 
de lacticinios, para abastec imento de 
sua população de  20.000 habitantes, nas 
férias e 30.000 , no periodo letivo. . 

Essa primeira semana no Missouri 
terminou com uma viagem à Hannibal, 

a cidade onde viveu Mark Twain. séde 
da HATCH DAIRY E XPERIMENT STA
TION, da Universidade do Missouri, em 
companhia do Pro f. Ragsdale, onde 
criam animais da raça Jersey, em ca-, 
rater experimental. 

KANSAS CITY 

A caminho de Kansas City, Missouri, 
em companhia de Mr. Caldwell, encar
regado dos estudantes estrangeiros, que 
vão à Columbia, no programa do ponto 
IV, paramos na cidade de Boonville ,  
afim de visitarmos uma importante ' f á
bdca de queij O Cheddar, da região, a 
"Emma Creamery Co.". Este estabeleci
mento industrializa, diariamente, cerca 
de 35.000 litros de leite, transformando
Co, exc lusivamente em queij o Cheddar . ,  
O creme que resu lta da estandardização, 
do leite ( o  queij O cheddar é feito com 
leite de 3,7 % de gordura) misturado ao. 

o crême separado do sôro, constitui ma-, 
teria prima para uma produção diária 
de 1.500 quilOS de manteiga. 

. ----
Igualmente na cidade 00 de Concordia, 

v isitamos outr a f ábrica de queijo ched-

dar e manteiga, operando com 35.000 
litros de leite, por dia , nas mesmas ba
ses do estabelecimento · anterior. 

o' sôro desnatado, bem como o leite
lho , é desse cado em cilindros, e o pro
duto em pó, o btido, é empregado. na ali
mentação animal. 

Na tarde dêsse mesmo dia estivemos 
no Departamento de Saúde· da cidad e 
:le Kansas City, conferenciando com 
Mr. Potter , encarregado de organizar 
um programa de visita a diversos seto� 
r€s da Industria Lactica, naquela ci
dade . 

Em seguida fômos ao escritório de 
Mi as C oo111:e Foote, no Food Mat�keting 
Agricu ltural Extension Service, U. S.  D. 
A ", que igualmente se prontificou a nos 
acompanhar a. dive Tsos estabelecimen
tos de lacticinios, em Kansas Ci ty. 

Nossa primeira .visita, no dia seguin-
, te, 14 de setembro, foi ao Lacticinios 

"Milk Producers Marketing Co.", que re
cebe, diariamente, cerca de 150.000 litros 
de leite, produzindo, a lém de uma com
p leta linha de produtos relacionados 
c om leite e creme de consumo, queij O 
"cottage", leite em pó, coa lhadas, leite 
c ondensado simp le s, leite co i1densado 
com açucar, etc . 

Ainda em companhia de Miss Coonie 
Foote, a quem se j untou Mr. Eckles, do 
PURE MILK PRODUCERS ASSOCIA
'I10N, visitamos dois importantes e mo
dernos estabelecimentos de lacticinios : 

a) VELVET FREEZE ICE CREAM, 
produtor, exc lusivamente, de Ice Cream, 
e que vendia seus produtos em cerca de 
33 estabelecimentos proprios, na área 
de Kansas City. Convem salientar que a 
loj a da matriz, algo de maravilhoso em 
n!ateria de bom gôsto, elegancia e luxo, 
apre sentando a enorme variedade de 
produtos de maneira inteligente e 
atraente, ref lete bem o espirito do ho
mem de comercio americano. 

b) AINES DAIRY PRODUCTS -
Grande e moderno esta belecimento de 
lacticinios, beneficiando e industriali
zando cerca de 180.000 litros de leite por 
dia, com uma linha de oito prOdutos de 
a1 ta qualidade. 

* * * 
No dia 15 de setembro, em c Olnpanhia 

de dois . inspetores do Departamento, 
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de Saude da cidade de Kansas City, vi
sitamos 10 fazendas produtoras de leite 
em serviço de inspeção dos estabulos, 
uten silios, maquinários, arredores, a bas� 
tecimento de água, etc. 

A inspeção é rigorosa. As más condi
ções higiênicas e outras apreciações po,:, 
dem determinar o cancelamento da li
cença para produzil' leite. 

Todas as fazendas possuem instalação 
produtora de frio e a ordenha, em todas 
as que visitamos,.é fe ita mecanicamente. 

A inspeção, feita por funcionários da 
cidade de Kansas City, Missouri, se es
tende à Kansas City, Kansas e outras 
cidades deste ultimo Éstado. 

No dia seguinte, ainda e ' m co mpanhia 
de inspetores do Departamento de Saúde 
da cidade de Kansas City, visitamos im
portantes estabelecimentos de. lactici':' 
nios, inclusive 3 fazendas produto ras de 
leite tipo A. 

.1) ADAMS DAIRY C OMPANY E 
ADAMS DAIRY �AR M. 

E ste moderno estabelecimento de lac
ticinios beneficia leite de consumo e fa
brica "cottage cheese" e Ice Cream. 

A fábrica está situada a algumas mi
lhas de Kansas City. Possui uma fazen
da mode lo para produção de leite tipo 
A. A fazenda está instalada de modo 
que os visitantes tenham uma idéia per
feita de todas as fases da produção de 
leite, desde a chegada das vacas no es
tábulo, ordenha, filtração e resfriamen
to do leite. Estas ultimas partes, em sala 
especia l, com paredes de vidro, a par
tir de certa altura, para que sej am ob
servadas as operações, à distância. 

* * * 

O envase do leite se faz apenas em 
papel parafinado e possui uma linha .de 
7 produtos lacteos. 

2) FRANKLI N ICE CREAM C O. Pro
duz ice creani comum, "noveltie 's" e 
"sherbets". Uma das grandes fabricas 
de Ice Cream, de dicando-se exclusiva
mente à produção dêsse genero de Iac 
ticinio. 

• •• 
O programa para ·nós organizado pelO 

Departamento de Saúde de Kansas Clty 

foi encerrado no dia 17 de setembro,  
com a visita a outros grandes estabele
cimentos beneficiadores de leite e pro
dutores de seus derivados, alguns dêles 
de grande expréssão, tais como : 

a) C OUNTRY CLUB DAIRY CO. Plan-:
ta n.O 1. 

Das' maiores usinas de beneficia
mento de leite, no Missouri, recebe ,  dia
riamente, 300 .000 litros de leite. Parte 
desse leite é preparada para o consumo, 
parte para a indus�rialização, contando
se, entre os produtos desta ultima' ope 
ração, "Ice Cream", creme acido e o u
tros cremes, "cottage cheese" e coa
lhada. 

b) BORDEN C OMPANY, com dois es
tabelecimentos distintos, um para fa
bricação de "Ice Cream" e queij o cotta
ge e outro para beneficiamento de leite 
de consumo. Re ' cebe cerca de 70.000 li
tros de leite ,  por dia, nas duas secções . 
Na ultima secção, apresenta ao comér
cio cerca de 8 produtos diferentes. 

c) C OUNTRY CLUB DAIRY CO. Plan
ta n.o  2. Recebe 40.000 litros de leite,  . 
por dia. Estabelecimento de menores 
proporções, comparado com o n.o  1. 
Além de beneficiamento de leite de con
sumo , fabrica manteiga e ricotta. 

d) HARDING CREAM CO. única f á
l:;rica de manteiga pelo método cqntinuo 
que tivemos oportunidade de visitar. 
Maquinário, americano. Infelizmente 
não pudemos ter melhor visão do assun
to, pois fômos acompanhados por um 
dos diretores, pessôa mal i nform�da, no 
que diz respe ito à parte tecnica, e dese
j osa, aparentemente, de pas sar muito 
pelo alto na seção de obtenção de man
teiga propriamente. 

N o dia' 18 de setembro encerramos 
nossa visita à cidade de Kansas Clty 
comparecendo à famosa FOOD F AIR, 
no Auditorium Municipal, onde os lac 
ticinios estavam representados em 
grande escala, principalmente na parte 
de leites deshidratados, queijOS e "Ice 
C l'eam".  

SPRINGFIELD, Estad:o d o  Missouri 

Springfield é ,  provavelmente, a 3.a ci
d ade do Missouri e um dos maiores cen· 
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tIOS produtores de leite. Nessa cidade 
e'litramos em contacto com Mr. Clyde 
Club, que nos proporcionou uma serie 
de visitas a diversos estabelecimentos 
lacticinistas. 
. .  Uma das maiores ' organizações dos 

Estados Unidos, no setor lacticinista, é, . 
sem dúvida a que pertence a PRODU
CERS CREAMERY ASSOCIATION . 
Construido para beneficiar e industria
lizar 1 .250.000 libras de leite por dia, o 
estabelecimento, até agora, vem , traba-
lhando, apenas, com 700.000 libras de' 
leite. O interessante é que quasi todo o . 
leite é fornecido por pequenos produto
res, que forne'cem, diariamente, 2, 3 ou 
quatro latões. Cerca de 4.500 fazendei
ros abastecem aquela organização. 

Todo o leite tipo A, beneficiado na 
Usina, é enviado para outros Estados da . 
União Americana, em grandes cami
nhões tanques. 

O leite destinado à industria é trans
formado em leite em pó, evaporado e 
condensado, cremes de consumo, man
teiga e Ice' Cream, leites modificados 
etc . 

* * * 

ARTIFICIAL BREEDING ASSOCIA
TION - Na tarde do dia 22 de setembro 
tivemos oportunidade de trocar idéias 
com Mr. Stenvenson, da Artificial Bree
di ng Association, uma das mais impor
tantes organizações destinadas à Inse
minação Artificial em gado leiteiro. 

No Missouri, bem como em outros Es
tados Americanos, o uso da Insemina
cão Artificial é muito difundido, havendo �rganizações especializadas, que se de
dicam a tal mister. Seus empregados vi
sitam as fazendas leiteiras e os fazen
deiros pagam uma certa . quantia por 
va.ca inseminada. Se 'fôr necessaria uma 
segunda inseminação na mesma vaca, 
este serviço será feito sem ônus p ar a  o 
fazendeiro. 

* * li: 

Visitamos tambem algumas fazendas 
pI odutoras de leite tipo A ( Grade A 
milk) , criadoras de gado Guernesey e 
Holandês, verificando à preferência pe
las máquinas de ordenhar das marcas 
Surge e De LavaI. 

Todas as fazendas possuiam compres
sores para produção de frio, sendo o 
leite da ordenha da tarde resfriado fi 
mantido em baixa temperatura até o 
dia seguinte, quando o caminhão-tanque 
fazia a coleta de' todo o leite (ordenha 
da. manhã e da tarde) . 

* * * 

Visitamos, em seguida, o DEPARTA
MENTO DE SAUDE, da cidade de 
Springfield . onde novo programa de vi
sitas nos aguardava'. Em companhia de 
funcionários da Divisão de Inspeção de 
Leite e Derivados, percorremos outros 
estabelecimentos de lacticinios e fize
mos algumas pe'quenas viagens nos ar
redores de Springfield e municipios vi- . 
sinhos. 

PATTON CREAMERY Usina de be-
neficiamento de leite e fabrica de lacti
cinios. Usa apenas ' papelão parafinado 
para envase do leite beneficiado. Fabri
ca queij o "cottage" e coalhada. 

DAISY DELL DAIRY - Granj a do 
tipo das que possuímos em São Paulo, 
par a  produção de leite A. Todo o gado 
é da raça Guernesey. Produz 1 .250 litràs 
de leite . Este é beneficiado na propria 
granja, onde é engarrafado. 

* * * 

Na visinha cidade de LEBANO visita-
mos outro estabelecimento ele h l.r l ; d -· 
nios pertencente a PRODUCERS CREA
MERY ASSOCIATION, onde se processa 
beneficiamento de' leite de consumo 
para abastecimento de Springfi€ld e 
outras cidades visinhas. 

No estabelecimento da mesma com
panhia, localizado em Springfield, o 
leite beneficiado é enviado para outros 
Estâdos, em Caminhões-tanque. Na Usi
na do Lebáno, o leite é beneficiado e 
envasado em garrafas de vidro e con
tinentes de papelão parafinado, para 
consumo local e arredores. 

Todos os dois estabelecimentos da 
PRODUCERS CREAMERY ASSOCIA
TION, tanto o de Springfield como o de 
Lebano são de construção recente e do
tados dos mais modernos aparelhos. 

* * * 

ELDON, Missourt Entre Columbia e 
Springfield fica a pequena ' cidade de ' 
Eldon, onde existe uma Escola Secundá-: 
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ria, que ministra um curso de produção 
e industrializacão do leit'e Aliás . (-;sta 
é uma das 200 �Escolas Secundárias, que 
possuem tal curso. 

Vivemos dois. dias em contacto com o 
Professor Greenway, encarregado das 
aulas sobre leite e derivados, e com os 
alunos das diversas classes, aos quais 
tivemos a oportunidade de falar sobre 
a industria leiteira no Brasil. 

Visitamos uma fazenda de gado Jer
sey, pertencente ao pai de um dos alu-
nos. 

Todos os ' estudantes das "VOCATIO
NAL AGRICULTURE SCHOOLS", per
tencem a uma organização denominada 
A. F. F. ou sej a Futuros Fazendeiros da 
America (America Future Farmers) . 
Seus proj etos de estudo incluem criação 
de . gado de leite e preparo de animais 
de raç'as leiteiras para exposições. 

ULTIMOS DIAS EM COLUMBIA, MIS-
SOURI 

Nossos ultimos dias na Universidade 
do Missouri, em Columbia, estão relacio
nados com dois' fatos importantes : O 
DIA DOS LACTICINIOS, comemorado, 
anualmente, no Departamento de Lacti ... 
c�nios da Universidade e o "SHORT 
COURSE IN FOOD AND NUTRITION" , 
lim curso rápido sobre alimentos e nu
tl'ição, ministrado a estudal'ites estran-

. geiros, que tivemos a oportunidade de 
acompanhar, especialmente convidados 
pelo encarregado dos cstudant83 estran
geiros, da Universidade. 

O DIA DOS LACTICINIOS (The Dai
ry Day) , em C olumbia , congrega na pe
quena cidade um número bastante 
apreciavel de' lacticinistas de todo o Es
tado. Tivemos oportunidade de rever 
tecnicos, gerentes, etc.,  de industrias de 
lacticinios que haviamos conhecido em 
Kansas City e Springfield.  

O dia foi completamente dedicado a 
conferências, discussões e relatos sobre 
fatos ligados à ,vida lacticinista do Es
tado do Missouri, no grande pavilhão 
da Exposição ,de Animais da Universida
de. Os trabalhos foram dirigidos na par
te da manhã, pelo Prof. Ragsdale, e na 
parte da tarde pelo Presidente de uma 
das Sociedades de Lacticinios do Mis
souri. 

Durante 2 ou 3 dias nosso tempo foi 
dedicado ao Curso rápido sobre alimen· 
tos e nutrição, sob a orientação do De
partamento de Alimentação e Nutrição 
da Universidade do . Miss.ouri. Delegações 
da Iugoslavia, da Alemanha e das Frili
pinas, ao todo uma dezena de estudan
tes e professores, estiveram presentes 
às aulas e conferências e visitaram os 
diversos laboratórios das seccões de Ali
mentação e Nutrição. Também estive
mos presentes à algumas aulas do Cur
so regular de Economia Domestica, 
observando os metodos de ensino prá
tico e teórico, na Universidade. 

RETORNO A WASHINGTON, D. C. 

Ultimos dias ' nos Estados , Unidos 

Deixando Columbia, Missouri, chega
mos à Capital Federal nos primeiros dias 
de outubro e dedicamos nosso tempo :\ 
feitura do nosso relatório final, apre
sentado ao Departamento da Agricul
tura . 

Antes <;le deixarmos Washington, visi
tamos uma associação internacional de 
lucticinistas, da qual a nossa Escola faz 
],Jarte', na pessoa do seu diretor, 

DISI (Dairy Industries Society, In
ternational) . 

Lacticinistas de cerca de 50 países es
tão hoj e unidos numa organização que 
tem por finalidade o desenvolvimento e 
progresso da industria de lacticinios em 
todo o mundo. 

A DISI foi organizada em 1 946, na ci
d�.\de de Atlantic City, durante um al
moço que reuniu grande número de 
lacticinistas que visitavam a Exposição 
de Industria de Lacticinios, que se rea
lizava naquela cidade. 

A Sociedade Internacional de Indus
trias Lacteas, é um organismo educati
vo, sem fins lucrativos, cuj a unica fonte 
de renda é a anuidade paga pelos seus 
associados. Estes são individuos, com
panhias e associações lacticinistas . Na. 
sociedade estão repre-sentados produto
res de leite e criadores de gado leiteiro, 
comerciantes e fabricantes de produtos 
Iacteos, fabricantes d,e equipamento pa-
1'8, a industria de lacticinios, tecnicos, 
autoridades em sanidade e higiene, fun-:-
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cionários do Govêrno, educadores e es
tudan tes de lacticinios. 

Nas comissões da ·  DISI servem mais 
de 200 dos melhores tecnicos lacticinis
tas mundiais, nos ramos da' tecnologia 
da produção de leite, elaboração de l ac
ticinios, higiene, desenvolvimento regio
nal da empresa lacticinista, educação e 
relações publicas. 

Durante nossa visita tivemos oportu
nidade de trocar ideias com alguns tec
nicos da Sociedade, entre os quais Ro

. berto Melández e um dos diretores tec
nicos, que se mostraram interessados na 
breve' exposição que fizemos sobre a in
dustria brasileira de l,acticinios. 

Nossos visitados lamentaram o fato 
de não ser possivel demorarmos mais 
tempo nos Estados UnÍdos afim de que 
assistissemos a Exposição da Industria 
de Lacticinios, em Atlanti� City, em fins 
de outubro, ponto culminante das ativi
dade's lacticinistas nos Estados Unidos, 
no ano. 

MANAGUA, Nicaragua 

Conforme j á  esclarecemos, os Tecni
cos do FOREIGN OPERATION ADMI
NISTRATION julgaram de interesse a 
nossa ida a Nicaragua afim de que pu
dE:ssemos observar o trabalho de' coope
rn.cão entre os Governos americano e 
n1�araguaiense no tocante à criação de 
gado leiteiro e produção e industrializa
ção de leite. 

Atualmente os tecnicos do Ministerio 
da Agricultura, em cooperação com o 
Servico Tecnico Agricola de Nicaragua, 
da El�baixada Americana. prOCl1ranJ. m e 
lhorar o g�do crioulo existente no país 
como base da produção leiteira nacio
nal . 

Não tivemos oportunidade de · visitar 
alguma fazenda produtora de leite em 
virtude das chuvas que desabaram du
rante os 3 dias que ali permanecemos. 

A Usina de Beneficiamento de leite é 
moderna e trabalha sob a orientação do 
Sr . Reynaldo Lacayo. 

SAN JOSÉ - Costa Rica 

Admiravel é o trabalho que vem sen
do feito neste p aís no setor da pecuária 
leiteira e da industrialização do leite. 

Visitamos diversas fazendas produto-

ras de leite, com belos planteis de gado 
Holandês, Guernesey e Jersey. 

Dois estabelecimentos de 1 acticinios 
beneficiam e industrializam o leite pro..;. 
duzido nas redondezas. 

A Cooperativa de Leite R. L. é um es
tabelecimento modelar. Além de bene
ficiar o leite p ara consumo da p opula
ção, fabrica bôa manteig'a e Ice Cream . 

Visitamos a usina esterilizadora de 
leite. O leite recebido é esterilizado e en
garrafado, conservando-se por vários 
mêses. Tecnico . e maquinário alemães 
são empregados para tal fim. Experien
cias sobre condensação de leite são fei
tas em aparelhagem piloto. 

Ministério da Agric.uEtr'a 

Em companhia de um agronomo do 
Ministerio da Agricultura visitamos fa
z endas ' bém org'anizadas para produção 
de leite' e tambem as deperidencias do 
D;partamento da Produção Animal on
õc são feitos estudos sobre pecuária lei,.. 
teira e produção e fiscalização do leite . 

CONCLUSõES 

Podemos afirmar que o desenvolvi
mento e a puj ança da industria de la�. 
ticinios nos quatro (4) Estados Amen
canos, que visitamos, são frutos dos se
guintes fatores : 

1 . Criaç'ão racional de g'ado de quali
d.1.de, com uma produção média exce
l ente , destacando-se o holandês, o guer
nesey e o j ersey.  

2.  Um conhecimento mais g'ene'raliza
do da importâncià da higiene na produ
ção de leite, bem como no se'u benefi
ci amento e industrialização. 

3 . Uma rêde de estradas asfaltad::l 8, 
que permite o transporte rápida do lei
te das fontes de produção para os cen
tros de beneficiamento e industrializa
ção, e destes para o consumo. 

4. O aumento, cada vez maior, do 
transporte do leite em grandes cami
nhões- tanques, sej a simplesmente iso
termicos, sej a com produção propria de 
frio . 
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5 .  Uso grandemente generalizado do 
frio, principalmente na fazenda, no 
transporte e na fábrica. 

6 .  Grandes e modernos estabeleci
i11entos industriais, dotados de equipa
mento igualmente moderno e pessoal 
capaz. 

7. Inspeção rig'orosa, 
autoridades sanitárias, 
produzido, sempre, leite 
dade: 

por parte das 
de modo a ser 

de alta quali-

8. Um mercado consuinidor fabuloso, 
qrle exige mais e mais produtos de alta 
qualidade. 

Estes 6' outros fatores� a nosso ver, são 
os responsaveis pela indústria de lacti
cinios na grande Republica do Norte. 

Nossa indústria de leites concentra-
dos, de fabricação de queij O e manteiga, 
nos estabelecimentos de -l .a classe, nada 
flca a desej ar com relação à americana. 

Entretanto, poderiamos tentar utilizar 
o leite desnatado. no fabrico do Cottage . 
Cheese, dando assim emprego a uma 
ma teria pdma cuj o destino tem sido, 
em mais de 60 % dos casos, o i'alo do es
góto. 

Igualmente merece atenção de todos 
os interessados na industria brasileira 
dE.. lacticinios, Q desenvolvimento de um 
CI OS seus ramos mais promissores qual 
sej a o da fabricação de . ice cre'am ou' 
sorvetes. 

Quanto à industria do leite de consu
mo, muito teremos ainda que fazer, no 
terreno da produção, transporte e dis
tribuição, para que possamos nos om
,brear com as nações civilizadas do 

. glôbo. 

O uso de instalações frigorificas, lne-s
mo em · pequenas fazendas, o emprêgo 

caminhõe� frigo-rificos ou, caminhões-

tanques isotermicos, . uma rêde fabulosa 
de estradas asfaltadas, . são, entre ou.
tI OS, fatores que nos colocam alguns 
anos atraz, nêsse setor da industria de 
lacticinios. 

Muito lucraria a Escola se C :lt':O'3 m:o
fEss0l'es tivessem a mesma oportunida": 
de, observando, in loco, o maior parque 
industrial lacticinista do mundo. 

Quanto à Escola de Lacticinios "Cân
cl.ido Tostes", temos a ' impressão de que 
H-aparelhada nas suas se9ões de . fabri
cação de leite em pó e condensado, uti,,:, 
lizando aparelhagem pequena, mas co
m.ercial, e acrescida de' uma nova seção 
para fabricaç'ão de ice cream; também 
dE natureza cQmercial, ficaria em posi
ção altamente vantajosa, colocando-se 
entre' as bôas Escolas, no genero, em 
tõda a America. 
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Queijo de Granja (Cottage Cheese) 
uma solução para o aproveitamento do 

Leite Magro 
P .  MUCCIOLO e O.  BARBUTO 

Da Faculdade de Veterinarla 

de São Paulo 

o excesso de produção de leite consti- ' 
tue sério problema que; anualmente, põe 
f-m j ogO a sagacidade do industrial de 
laticinios não aparelhado técnicamente 
para enfrentar a situação. 

O fenomeno não diz' respeito apenas 
ao leite de consumo, mas atinge em 
cheio os setores da industrialização, 
como é o caso da manteiga que, na épo
ca das águas, atinge os níveis mais al
tos de produção. C omo consequencia, 
verificam-se excedentes na produç'áo do 
leite desnatado que, mesmo em condi
ções normais, representa para o indus·· 
trial de manteiga um sub-produto de 
escassa utilização. Ora, como ao aumen
to da produção de manteiga correspon , 
dem níveis mais baixos de preços, todo 
o interesse do industrial deveria ser di 
rigido para o melhor aproveitamento do 
leite magro a fim de equilibrar os ren
dimentos econômicos da industriali
zação. 

Nesta ordem de idéias, sugerimos a 
fabricação do queij o de granj a (cottage, 
dos americanos) cuj a matéria prima é 
{) leite magro que passaria" dessa forma, 
8. ter destino mais útil e econômico, 
crescendo em importância como- deriva
do da indústria mantegueira. 

Deixando de lado as consideracões de 
ordem econômica que a fabricação do 
queijo de granj a poderia suscitar, e que 
são indiseutiveis no barateamento dos 
l.:.reços de produç'ão da manteiga, dese
j amos acentuar ° valôr desse novo pro
duto no enriquecimento da diéta e do 
abastecimento de nossas populações. 
Ainda mais que, entre nós, como regra 
geral, o l eite desnatado é raramente em-

pregado para a fabricação de caseina 
ou como, suplemento da alimentação 
aninia�, constituindo-se, para a maioria 
dos fabricantes de manteiga, em sub
prOduto fatalmente destinado 'ao des
perdício. 

A transformação do l eite magro em 
queij o de granj a, como solução econô
mica idé'al para o aproveitamento inte 
.gral desse sub-produto, depende, a nos
' 80 vêr, de dois fatores principais : o pri

. meiro, da entrada do novo prodúto para 
OR habitos alimentares de nosso povo e, 
o segundo, d o  uso mais gelleralizado da 
frigorificação em laticínios, desde a fon
te de produção até a casa do consumi
dor. Tantos e tão grandes seriam os be
n efícios advindos da introducão dêste 

. I'l.OVO laticínio em nossos merc�ados que 
acreditamos ser obra patriótica a tenta
tiva de eliminar os óbices que acima 
apontámos. 

Vej amos, pois, em linhas gerais, como 
seria transformado o leite desnatado em 
l/m , queij o de apreciável valôr nutritívo 
e que, dependendo de sua difus�o, mui
to contribuiría para valorizaç'ão de um 
sub-produto que, na maioría dos casos, 
representa peso morto para os laticinís
tas nacionais. 

O queij o de granj a ( cottage cheese ) ,  
preparado a partir de l eite magro pas
teurizádo cuj a coagulação é provocada 
pela acidez de fermentos selecionados 
exclusivamente (coagulo ácido) ou com
binada colp. a ação do coalho ( coagulo, 
doce) , é produto mole de mesa, de con
sumo rápido, que se caracteriza pelo 
aroma fresco, suave e agradavel de 
manteiga aliádo a gosto. ligeiramente 
ácido. O conteúdo de áglla do produto 
pronto não pó de ir além de 80 % e,  nas 
variedádes cremosas, a quantidade de 
gordura mínima deve ser de 4 % , A ' fa
bricação do queijo de granj a comporta 
dois processos : um chamado rápidO, cu-
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ja duração é d e  5 a 6 horas e, outro, len
to, que exige 16  horas ,ou mais para dar 
por términado o produto. 

EQUIPAMENTO E MATÉRIA PRIMA 

Êste típo de queij o não exige outro 
equipamento senão aquele habitualmen
te usado nas queijadas e que pode mes
mo ser consiq,erado dos mais símples, 
pois, apenas inclue : tanque de paredes 
duplas, peneíras, liras, agitador metáli
co ou de madeira (grade) , espumadeira 
grande, fôrmas metálicas perfurádas ou 
placas também perfurádas, termómetro 
e acidímetro. Não se exige'm, portanto, . 
tanques para salgar, câmaras de matu 
ração e outros requisítos de instalação 
imprescindíveis na fabricaç.ão de outros 
queij os. ' 

O leite desnatado, fresco e de bôa 
qualidade, constitúe a matéria prima. 
Deve ser submetído à pasteurização co-

o mo se fôra leite de consumo, isto é, o as 
fórmulas "temperatura-tempo" devem 
ser rigorosamente observadas porque o 
calôr excessivo, desnaturando a caseína, 
dificulta a coagulação. Podemos, pois, 
usar a pasteurizaç'áo lenta de 63°C por 
30 minútos ou o processo de curta dura
ção em aparelhos de plácas aplicando 
temperaturas de 72-73°C ' por 15 a 20 se
gundos. 

Com o intúito de facilitar a coagula
ção e' obter coágulo mais firme, aconse
lha-se juntar ao leite c1esn a tá rl o  até 
0,02 % no máximo d e  cloreto de cálcio. 

FERMENTAÇÃO - O mesmo fermen
to usado na fabricação de manteiga 
serve para o queij o de granj a. Deve ser 
de bôa qualidade e muito atívo a fim de 
produzir coalhada firme e conferir a o ·  
queijo todas a s  características d e  arôma 
e sabor desej áveis. O fermento, que é 
uma cultura mista (Stl'eptococcus Ia
ctis, S. cremoris, !Leu�onostoc citrovo
rum, L. dextranicum) deve receber tra
t�1. mento cuidadoso porque dêle depende 
grande parte o do sucesso da fabricação . ' 

Nos países onde o queijo de granj a es
tá muito difundido, observa-se que a' 
prática de usar só fermento para coagu
laç'ão do l eite desnatado (coagulo ácido ) 
está praticamente abandonada, dando 
lugar à ação conjunta de fermento mais 
coalho. Entretanto, enquanto a propor-

ção de coalho é sempre a mesma, o fer
mento deve sel' adicionado em percen
tagens diferêntes segundo se desej e se:" 
guir ' a  técnica de fabricação lenta ou a 
rápida. Ne-ste último caso, em que o 
produto está terminado entre 5 e 6 ho
ras, a quantidade de f.ermento pode che 
gar até 1 0 % ,  enquanto no, processo len
to, que exige em média 16 horas para a 
fabricação, empregam-se- a!Jenas 2 a 3 % 
de fermento. 

COAGULAÇãO Como dissémos, a 
coagulação do l eite magro, pela técnica 
mais em vóga, se consegu� pela ação 
conj unta do fel'm�nto e do coalho. Vi
m os que a quantidad e de fé'mento va
ría com o processo de fabricação adota- ,  
do, enquanto a d e  coalho é a mesma, a 
m enos que o leite magro sej a muito po
bre em sólidos desengord urados, caso 
e m  que a quantidade de coalhO' dev(: ser 
um pouco maior. A quantidadE: ideal de 
coalho depende de sua força e as indi
cações constam do rótulo ou da bula 
que acompanham o produto. De qual
qu er forma, aconselha-se empregar a 
mesma quantidadE:', quer se trate do 
processo lento ou rápido de fabricação. 
E' de bôa prática diluir o coalho em 
água limpa e fria, usando r ec.ipi ent:;  
l impo. 

A adição do fermento e do coalho é 
feita, separadamente, mantendo em 
[�gitação o leite. desnatado para que 
haj a  bôa distribuição em toda a massa . 

O córte da coalhada, quando esta se 
apresenta firme, uniforme e soltando 
sêro facilmente, se fará com acidez de 
E'2 a 53° D, utilizando primeiro a lira 
h orizontal no sentido do comprimento 
ào tanque e, depois, cruzando essa dire·· 
ção, com lira vertical. A lira vertical se
rá, finalmente, dirigida também no sen
tido do comprimento do tanque. 

AQUECIMENTO - Após o córte, a 
coalhada é aquecida p ara facilitar a ex
pulsão do sôro. Êsse aquecimento é fei
to, de preferência, indiretamente, quan
do se dispõe de tanque de paredes du
plas . Na falta dêste, porém, podemos fa
ze:...lo  com água quente ou mesmo usan
qo j ácto de vapôr. Em qualquer caso o 
aquecimento só será iniciado depois que 
de'correram de 10 a 15 minutos do tér
mino do córte, devendo atingir 46°0 
lenta e uniformemente. 
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A duração do aquecimento varia com 
o processo de fabricação em uso posto 

, que, em última análise, o peÍ.'íodo de 
aquecimento depende de muitas condi
ções inclusive da própria natureza da 
coalhada. Assim, quando a coagulação 
for efetuada à 23°C (processo lento) ,  o 
aquecimento pode durar de 60 a 80 . mi
nutos, ou se estender para 120 minutos 
ou mais quando o leite for coagulado à 
temperatura de 30°C (processo rápido). 

Uma primeira agitaç'ão deve ser feita 
depois de 10 a 15 minutos de iniciado ' o 
aquecimento da coalhada, fazendo des
lisar a grade lentamente de um a outro' 
lado do tanque. Êste procedimento, len
to e cuidadoso, é repetido a intervalos 
de 10 ou 15 minutos, e, só quando a te·m
peratura de 46°C fôr alcançada e a coa
lhada tiver adquirido alguma . firmeza; 
poderá ser contínuo. A agitação vigoro
sa pode ser realizada apenas nos últi
mos momentos do aquecim'ento, isto é, 
na fase final da operação. 

O obj etivo do aquecimento é o de fa
cilitar a expulsão do sôro, fixando, des 
sa forma, o conteúdo de umidade da 
coalhada mas utilizando temperaturas 
tão baixas quanto possível. Êsse trata
mento considera-se terminado quando 
os grãos da coalhada se apresentarem 
1 ivres de alveolos de sôro, de consistên
cia uniforme e não se amassarem ao se
rem ligeiramente - apertados na mão, 
rnas se partirem facilmente sem a mí
nima tendência à aglutinação. 

Depois do aquecime'nto, a coalhada é 
reunida num canto do tanque e o I?ôro 
convenientemente drenado para se pro
ceder à lavage'm. Em geral são feitas 
três lavagens sucessivas com água a 
temperaturas cada vez mais baixas : a 
primeira a 26 - 27°C, a segunda a 18 .,-
20°C e a última a 8 - 10°C. Em cada la
vagem, ao despej ar a água, em quanti
dade' tal a obter, aproximadamente, o 
volume original, a coalhada é ligeira
'mente agitada para ficar, depois, em 
repouso pelo espaço de 1 0  minutos. 

No próprio tanque de fabricação pode 
CJ queij o ser salgado e receber o creme, 
segundo as exigências do mercado. A 
seguir a coalhada é transferida para 
câmaras frigoríficas ( 4-50C) sendo co- _ 
locada sôbre bandej as ou fôrmas perfu-

radas para permitir melhor drenagem 
do sôro. 

A salga póde ser feita misturando " di
l'etamente 1 % de sal à coalhada. Alguns 
preferem salgar o crême que vae ser ' 
incorporado à coalhada, opinando que, 

, com esta técnica, se consegue melhor 
distribuicão ' do sal sem manusear c..1 2rna
sladamente a coalhada. De fato, a in
corporaçáo do crême já salgad,o à coa
lhada se obtem mais pelo contacto pro
longado ( até 1 2  horas) em câmara fria, 
do que p ela agitação que, se não fôr , 
lenta e espaçada, pó de determinar a de
formação dos cubos. 

ACO�DICIONAMENTO E CONSER
'iAÇÃO - O queij o de granj a é acondi
c ionado em continentes de papeI para 
finado, de matéria plástica, de metal ou 
de vidro, de tamanhos e formatos variá 
veis com as condições de mercado E:' as 
preferências do público. 

A conservação pelo frio, em tempera
turas cto redor de OoC, é a ideal.  P orém, 
regra geral, pó de-se afirmar que o quei
jo de granj a Gremoso é de mais dificil 
.3onservação. Dispondo-se de câmaras 
d e congelação consegue-se guardar a 
coalhada, ar�.tes de receber o crême, por 
alguns meses a temperaturas que oscí
I a m  entre 18 e 30°C com a vanta
['.-elm de poder, depois de descongelada, 
ser misturada a coalhada fresca. 

A coalhada sem crême também póde 
ser conservada por dois a três mezes em 
câmaras frigoríficas (2 a 3°C ) desde que 
inteiramente imersa em salmoura a 4 %  
ç[ue s e  renove ' ocasionalmente. 

ESQUEMA DE FABRICAÇÃO - Para 
maior facilidade, descreveremos, a se
guir, as e-tápas de fabricação do queij o 
de granj a velo método rápido, apontan
cio as diferêngas que se fizerem necessá
rias para o método lento. 

1 - Pasteurizar o ' leite desnatado nas 
condiç'ões 'que indicamos e trans,.. 
feri-lo para o tanque de fabrica;.. 
ção . 

2 - Aj ustar a temperatura do leite 
desnatado para 30 - 32°0 para o 
método rápido ou 20 - 21°0 se se  
desej ar trabalhar pelo método 
lentp. 
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3 - Juntar fermento na proporção de 
5 a 1 0 %  do peso do leite desnata
do para o método rápido e de; 1 % 
para o lento, agitando o conteúdo 
do tanque. Repetir a agitaçãD 
duas ou três vezes com 10 minu
i:.os de intervalo. 

4 'Depois de 45 minutos da adição 
do fel'mento, j untar coalho em 
quantidàdes variaveis com suà 
força, indicação da qual deve 
constar do rótulo do produto ( em 
média 30 grs. para 500 litros de 
leite) . Convém diluir o coalho em ,  
cinco vezes seu vplume de água 
limpa, fria e neútra que deve ser 
despej ada aos poucos, sob agita
cão contínua, ao leite desnatado para assegurar bôa distribuÍção . 

5 - Controlar a temperatura e ajus
ta-la, se necessário. 

6 - Cobrir o tanque e deixar o leite 
desnatado em repouso até coagu
lação. Aconselha-se controlar o 
desenvolvimento da acidez, prin
cipalmente depois da formação 
da coalhada . 

7 - Proceder ao córte' da coalhada 
quando esttt mostrai' as caracte
rísticas já apontadas e a acidez 
fôr de 52 a 53°D. 

6 - Após o córte, a coalhada deve 
permanecer em repouso por 15  
minutos ou mais. Junta-se, cuida
dosamente, água quente (46°C ) 
para iniciar o aquecimento e au
menta-se ligeiramente ( de 5 a 
W C )  a temperatura da água ou 

vapôr que .circula nas paredes do 
tanquE. A quantidade de água 
quente adicionada é pequena, 
pois apenas deve elevar o níver 
do conteúdo do tanque de 4 a 5 
centimetros. O aquecimento deve 
ser lento e uniforme até que os 
cubos d� coalhada tenham adqui
rído firmeza e sua duração, como 
vimos, é variável com a tempera
tura adotada para a coagulação, 
com a acide'z, eficiencia de aque
cimento e tamanho dos cubos. A ' 
coalhada é agitada muito pouco 
nos primeiros momentos do aque
cimento e só quando estiver firme 
poderá ser agitada continuamen
te . '  Terminado o aquecimento é de 
bom aviso deixar a coalha em 
l'epoüso por 20 a 30 minutos. 

9 - Drenar o sôro com auxílio de pe
neíras, 

10 Proceder às lavagens da coalha
da na forma indicáda. Depois da 
última lavagem, trabalhando-sé' 
em tanque de duplas paredes, 
convém fazer circular água fria, 
em lugar do vapôr, pelas' paredes 
do tanque .  

1 1  - A coalhada pôde ser salgada ou 
receber o crême no tanque. 

C om o objetivo de estudar as condi-
. ções de fabricação do queij o q'e granj a 

entre nós, aguardamos a oportunidade 
para poder realizar as experiências que 
5 e  tornam necessárias e das quais, a seu 
tempo, daremos conhecimento aos in
teressados. 

CONHECE UM ANALFABETO ADULTO OU ADOLESCENTE'? 
PROCURE, VOCÊ MESMO, ALFABETIZÁ-LO. SE NÃO PUDER, EN
CAMINHE-O A UM DOS MUITOS CURSOS DE ALFABETIZCÃAO ES-
PALHADOS POR TODO O TERRITóRIO NACIONAL 

� 
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Generalidades 

Lében é o nome de uma , variedade de 
leite fermentado obtido por 'inoculação, 
f'm leite pasteurizado, fervido ' ou esteri
lizado, de uma cultura mista de bacté
rias e um levedo. 

Assim como o kefir, o lében é uma 
coalhada ácido-alcoólica, sendo, no en
tretanto, muitíssimo reduzida a quan
tidade de álcool que produz, de' tal for
ma a ser imperceptível ao paladar. 

A palavra lében ( encontram-se, tam
bém as formas : lebeni, leban, laben, la
ben amed, laben monarab, Iaben raieb 
etc . ) , de origem arábica, significa bebi
da da vida. E', possivelmente, a coalha
da que mais se consome no mund o,  
mesmo porque faz parte obrigatória da 
mesa da quase totalidade da população 
sírio-libanesa, mórmente a radicada no 
Brasil. Em bares, cafés, restaurantes 
etc., é encontrada sob a designação de 
"coalhada síria" ou "coalhada. egípcia", 

Em seu preparo usam-se leites de 
quaisquer fêmeas leiteiras; sendo que, 
primitivamente, era sàmente fabricado 
com os de ovelha e cabra e, eventual
mente, de búfala;  hoj e o leite de vaca 
predomina, mesmo ' porque existe em 
mais fáceis condições aquisitivas e de 
manipulação. 

A mantença da cultura do lében em 
leite desnatado provoca o aumento da 
produção de álcool etílico, uma vez que 
o único l e'vedo que existe na cultura 
prolifera com mais intensidade na au
sência de corpos graxos. , Estes, no en
tr,etanto, emprestam à coalhada um as
pecto mais homogêneo, evitando o des-

o Lében 

Dl'. José , Furtado Pereira 

Professor da F . E . L . C . T .  

. prendimento d e  sôro, p or isso que acon
selhamos sua fabricacão caseira ou in
dustrial com l eite "in 

�
natura". 

Histórico 

O lében é uma bebida antiquíssima, 
mesmo porque j á  era conhecido da civi
lizaç'ão egípcia, uma das mais antiga s do 
mundo ; , do Egito se difundiu pela Ará
bia, Síria, indo incrementar-se, ainda, 
em todo o Norte da África, onde veio a 
fazer parte da alimentação usual dos 
indígenas de algumas regiões. Sua apre- , 
ciação é grande, sobretudo no Líbano e 
na Síria, tendo chegado a nosso país 
através dos numerosos imigrantes dessas 
regiões. Sua fabricação, embora simples, 
era mantida em segrêdo por êles, e 
t L'ansmitida sàmente de pais a filhos, 
como herança ou legado dos antepassa
dos egípcios ; hOj e, felizmente, não con
tamos com êste senão. ' 

Elia Savini, em seu livro "Chimica Del 
Latte E Dei Latticini" fala de uúl subs
titüto do lében usado pela maioria dos 
montanheses do Líbano, e preparado 
com o "khamyre" - levedo de pão 
em leite morno (30-35°C ) ;  no primeiro 
dia não se obtém um bom produto, mas 
nos seguintes, após renovaçào'j a coalha
da resultante se asse'melha bastante à 
verdadeira, sendo os caracteres organo
léticos os mesmos. 
Microbiologia 

Rist e Khoury isolaram 5 espécies de 
microorganismos de uma cultura pura 
de lében ; na Escola Cândido Tostes vi
mos fazendo experimentações com vá
rias culturas, de - diferentes procedên
cias, sendo que, apenas, notámos, em 
algumas, a au�ência 'do levedo fermen
tador da glicose.  
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De um modo geral podem ser citados 
(; 8 seguintes : 

StreptobacilJus Iebenis, pertencent:3 
ao gênero Thermobacterium, que se 
apresenta em cadeias curtas ou isola
do ; 

DiplocoCCllS lebenis, que é ácido-pro-
teolí tico ; 

, 

Mycoderma lebenis; 

Saccharomyces lebenis CTórula) " que 
fermenta sàmente a glic os e', a maltose 
e a sacarose, não desdobrando a la-
ctose ; 

, 

Um bastonete ainda não especificado, 
incapaz de coagu],ar o leite- e que, possi
velmente, acreditamos nós, atué sôbre 
os citratos, derivando produtos odorí
feros . 

Derivados do lében 

O lében fabricado com leite de ovelha 
é muito usado, na Síria, para fabricação 
do "ariché", produto êste resultante da 
desidratação da coalhada, seguida de 
dessecação parcial ao ambiente ou ao 
sol. Tem sabor acentuadamente ácido e 
a consistência da graxa. 

No Brasil é muito comum a "mantei
ga de lében", conhecida pelo nome de 
"lebné", p ossível melhoramento do ari
ché ; para elaborá-lo deixa-se a coalha
da num saco de pano, esterilizado, tam
bém de malhas bem finas, pendurado 
em lugar sê co e sombrio ao abrigo de 
l1lôscas ' ( as Drosophilas têm-no como 

/acepipe) ; decorridas 24 horas apresen
ta-se com a textura e consistência da 
margarina recém pteparada;  ajunta-se 
cloreto de sódio e tem-se, então, exce
lente substituto da maI1:teiga. De um 
modo geral os chamados "queij os fres
cos' de imediato consumo" são assim 

� manioulados, variando, apenas, o tipo 
de co-alhada empregado. 

Presta-se o lében à fabricação de bo
los e a quaisquer outros produtos de pa
nificaç'Ões, oferecendo ótimas condições 
organoléticas, uma vez que sua acidês é 
relativamente baixa. E',  além disso, 
uina sobremesa saborosa e rica em ele
mentos nutritivos. 
Composição química ' média 

Água . . . . . . . . 84 - 85% 

Gordura . . . . . .  3,5  - 4,0 % 

Lactose . . . . . .  3,4 - 3,8 % 

Proteinas totais (lacto-albumina, lacto
, globulina, caseina) . . . .  3,5 - 3�7 % 

Proteinas degradadas ( albumoses e 
peptonas) . . . . . . 1,0 - 2,0 % 

Ácido lático . .  ; . . .  0,65 - 0,70 % 

Sais minerais . . . . . . 0,6 - 0,7 % 

Álcool etílico . . . . . .  0,05 % 0 .  

O lében é u m  alimento muito pouco 
rC'sistente ; sua conservação deve de ser 
feita em geladeira, estando bom para o 
consumo por quatro dias, no máximo ; 
d,€corrido êste tempo seus componentes 
químicos se alteram ràpidamente, com 
razoável produção de di-peptídeos e até 
mesmo de amino-ácidos. 

Caracteres organoléticos da coalhada 

Aspecto - Cremoso ; tonalidade bran
co-palha ; 

Consistência - Firme, compacta, bas
tante denso; não se desmorona fàcil
mente, quando c ortada ; 

Odor "Sui generis" ; lembra o do 
creme fresco e aquecido; 

Sabor - Agradável, não provocando 
adstringência. 

Nota : A coalhada lében feita pela 
maioria dos sírios possui caracteres que 
destoam dos enunciados, porque sua fa
bricacão é feita ao ambiente, proces
sando-se a coagulação em vinte ou mais 
horas. 

Tecnologia de obtenção da coalhada 

A coalhada "mãe" é, geralmente, co
nhecida pela designação de "roba", e 
sua mantença deve de ser feita em lei
te esterilizado, ou fervido por 20 minu
tos ; casó contrário se contamina com 
facilidade. A sequêncià das operações 
para uma fabricagão caseira ou indus
trial é a seguinte :  

1 )  - Esterilizar o u  ferver por vinte 
n;,inutos a quantidade de leite que se 
desej a;  

2 )  - Arrefecer e'm 
chegar e telnner�tt1JLra 
2. cultura prlC)p()rçião 
(uma ... V.L .... " .. ..  ,._ •• -
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litro de leite, aproximadamente) ;  agi
tar bem com homogeinizador especial 
ou colher, previamente escaldados ou 
esterilizados; 

3) - Levar à estufa regulada para 
33°C ou lugar tépido, onde ficará até 
que se forme a coalhada, o que se dá, 
normalmente, em 5 horas ; 

4) - Depois de coagulado levar à ge
ladeira, ou resfriar , em água corrente ; 
a coalhada está pronta p ara o con
sumo. 

5) - As repicagens ( renovações) pos
teriores, em dias seguidos, serão ' feitas 
em se partindo, sempre, da coalhada 
que se obtém na véspera. 

o leite fermentado assim obtido é lé· 
!len, natural do Egito, uma das mais 
n otáveis .coalhadas conhe'cidas, fazendo 
concorrência com as suas semelhantes : 
g'noddu, na Sardenha;  kaymal{, na 
Yugoslávia ; Mazum, na Armênia'; kos, 
na Albânia, etc . 

Em seu preparo se exige, apenas, 
absoluta higiene e técnica adequada,' 

sem o que seu consumo p ode ser dano

so, j á  que o leite e seus derivados são 
veículos perfeitos para germes patóge
nos. Feito em casa, segundo nossa orien
tação no presente trabalho, é uma be
bida magnífica. 

A CAMPANHA DE EDUCAÇÃO DE ADULTOS É UMA JOR.NADA 

HONROSA, DIGNA DE MERECER AJ\'IPLA AJUDA DE TODOS BRA
SILEIROS QUE DESEJAM VER A SUA PÁTRIA LIVRE DO ANALFA

BETISMO. 
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o perigo das metrites e outras 
. infecções das vacas 

A Inseminaçãó Artificial como vanguar
da da saúde do gado 

CLOVIS B. NASCIMENTO 
(Médico-Veterinário) , 

Infelizmente' as vaginites e metrites 
das vacas ( inflamação da vagina e úte
ro, respectivamente) s�o muito mais 
frequentes do que se supõe. Com a ex
pansão da Inseminação Artificial no 
Brasil, método que exige o exame da 
vulva, vagina, étc. da fêmea no ato da 
inseminação, temos verificado a fre-. quência, quase alarmante, dessas duas 
doenças em o nosso gado. 

Em geral elas passam desapercebidas 
ao criador, principalmente na sua fase 
inicial, e são umas das responsáveis pe
la baixa fertilidade das fêmeas. 

Sem aparelhagem própria não é fácil 
diagnosticá-las ; entretanto, o criador 
pode desconfiar da sua existência. quan
do a vaca custa a ser fecundada; se 
aparecem cios frequentes com interva
los menores do que os normais (16 a 21 
dias) ; ou se há corrimento branco ama
relado na vulva, deixando os pêlos do 
"cachimbo" colados uns aos outros. 

A ORIENTAÇÃO ACONSELHADA 

Em caso de qualquer suspeita devem 
ser tomadas as seguintes medidas pre
liminares : 

1 Pedir a intervencào do veteriná-
rio do Pôsto de Inseminação Artificial, 
ou da Defesa Sanitária Animat ou de 
outra Repartição competente ; 

2 - Não' permitir que touro salte sô
bre a vaca suspeita, pOis pOderia se con
taminar e espalhar a doenca ao resto 
do gado ; 

-

3 - Se houver corrimento vulvar 
abundante na ocasião do cio, não dei
xar o muco exposto no chão do estábu
lo, ou nas camas, p astos, etc., proce
dendo a sua limpeza com a aplicação de 
desinfetantes ( creolina, cal, etc.L 

O parto anormal e, mais comumente. 
a retenção da placenta, predispõem 
quase sempre a fêmea às vaginites e 

metrites, de modo que quando houver 
tais casos, . torna-se indispensável fazer 
uma série de 7 ou mais lavagens va
ginais. 

Inj eções de penicilina na dose total 
dE' 5 milhões de unidades ( 1  a 2 milhões 
por dia) , associada ou não à sulfa por 
via oral ou em inj eções dá bons resul
tados .. A base enti'etanto do tratamen
to é a lavagem vaginal, que em vagini
tes banais ,é suficiente- pOr si só para a 
cura. 

As principais soluções usadas são a de 
permanganato de potássio ( 1 12 grama 
em 1 litro de ágüa fervida) , ou azul de 
metilimo a 1 ou 2 por mil, ou lugol, ou 
sulfanilamida, etc., etc. Muitas vêzes in
tercalando-se o ·  uso destas solucões 
obtém-se melhores l;esultados do qu� se 
utilizando uma medicaC'ão única. 

No comércio há bolos vaginais para 
ser colocados no fundo da vagina qUE: 
dão bons resultados. 

TÉCNICA DA LAVAGEM 

Um tubo de borracha medindo cêrca 
de 2 metros de comprimento por 1 cm. 
de diâmetro, previamente desinfetado 
na própria solução da lavag'em vaginal 
E' lubrificado será ligado pela extremi
dade superior a um funil . grande ou a 
um irrigador comum e introduzido na 
va gina da vaca até uma p orfundidade 
de 25 cm. mais ou menos. 

Suspende-se então o irrigador ou fu
nil e logo que a solução começa a irrigar 
a vagina, a vaca tenta expeli-la. cur
\l ando-se ou procurando urinar. Evita-se 
isto dando beliscões fortes no lombo do 
animaL ou p assando-lhe uma raspadei
ra nessa região. Tal manobra deverá 
conitnuar por uns três minutos após o 
término da lavagem, a fim da vaca não 
expelir logo o remédio. 

A água deve . ser morna e nunca fria 
e o volume usado será de 2 '  a 4 I1tros. 

Uma sonda retal de borracha, de uso 
humano, adaptada à extremidade infe
,rior do tubo de borracha citado atrás, 
facilitará muito a execução da lava
ge·m .  
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Odores ·e sabores do leite 
(Traduzido e transcrito de 

"Leche Pura", México) . 

(Conclusão ) 

Muitos de�tes sabores, a semelh�n�a .dos 
que são devidos a modificações blOloglcaf 
ou químicas no ) eite, dese1ü· o '.\'em-se JI�. 
pois de ser êste extraído, e se tornap:� 1Yi a ] �  

ostensivos depois d e  certo tempo, ,_om c 

ue deixam perplexos os proli�lto r(;� que ;aborearam seu leite no momento ia �Jr. 
denha e depois, inexplicavelmente ..

. 
n) 1 1 m  

de 12 o u  1 5  horas, apresenta êste ll1dc!::e
j ável sabor. 

Embora não se tenha est�belecido clara
mente qual fator do leite é o que produz 
diretamente o sabor oxidado, pres�me-se 
que sej am a lecitina, o ácido OleIC? a: 
frações fosfolípidias e o colesterol, e e p�r 
is'to que maior o conteúdo de gordura �'.e 
um leite, maior facilidade para que se de
senvolva o sabor e que seja mais pl'onün
ciado. 

Causas do sabor oxidado. - Enurrll.�ra· 
mos, em continuação as principais : 

a) Contaminação metálica com COlE'C 
bronze, latão, "monel metal", niquel, �er .. 
ro, recipientes oxidados, etc .

. 
0 aço

_ 
1110-

xidável e o esmaltado em VIdro sao o� 
úniéos materiais que não promovem c 
sabor. 

O leite individual de diferentes vac��� 
varia em sua süsceptilidade ao dese�volvl
mento do sabor oxidado e em mUltas -:le· 
las se apresenta o defeito apenas com a 
adição de cobre. Têm tentado fazer umr 
correlacão entre a tolerância do cobre no 
leite e � aparecimento espontâneo do sabor 
em diferentes estados de lactação, idade de 
animal, estações do ano e raça de gado 
embora não tenham obtido dados con· 
cretos. 

O que se tem observado é que 
.
quando 

o animal está sujeito a uma alImenta
ção sêc<? (concentrados, grãos, etc:) ,  é mais 
susceptível de produzir leite oXIdado, do 

Mario Ramos Cordova 

que quançlo está sob a alimentaçãq 
"verde". 

Muitos investigadores estão acordes em 
que o ácido ascorbico ou Vitamina C é 
um fator que determina o aparecimento 
do 'sabor, pois a adição desta vitamina no 
leite retarda ou previne o seu aparecimen· 
to, ; dizem que é devido ao fato do ácido 
ascorbico se oxidar primeiro que os de
mais constituintes do leite, com o qUE' 
consome o oxigênio que ia oxidar a gor
dura. 

b) Composição da gordura. A presen
ça de ácidos graxos não saturados predis· 
põe a uma rápida e intensa oxidação. 

c) Aumento na quantidade de lipasE' 
(que é um fermento de oxidação) . Êste 
fermento não aj e se não há contaminação 
de metais . Sua ação é mais fraca no ve
rão que no inverno, devido à d.iminuiçãc 
elo conteúdo de· vitaminas nos leites in· 
vornais. 

d) Insuficiência de vitamina C no leite 
o q ue é maior no inverno. A vitamina É' 
uma protetora natural. E é por isto que 
como regra geral, se diz que as forragem' 
verdes, especialmente as leguminosas, ten· 
dem a -retardar ,o sabor, ao contrário dap· 
forragens secas que o .  favorecem. 

Como prevenir o desenvolvimenfo do 

sabor oxidado. 

O aquecimento e a pasteurização do lei
te retardam o seu desenvolvimento, o ql.1E' 
é devido ao fato do calor destruir a li
pase (600 C. 'por 30 minutos) .  Além disso 
q uantia se aquece o léite, grupos sulfidri
l icos das l�ctoproteinas são liberados ( 
atuam como antioxidantes naturais. 
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An:l:ioxidan:l:es 

O uso de antioxldantes é seguramente 
o meio mais fácil e eficaz de prevenir o 
desenvolvimento do sabor. Entre êstes, 
provavelmente, os mais eficazes são o áci
do ascorbico e o enzima pancreatico. Tam
bém tem sido citados como efetivos \) 
caroteno, orto e parafenois, tripsina, guaia
co hidroquinona, tirosina, "gaIato de pl'O
pilo" e ácido

' 
.hordihidro-guaiaracético. 

Há uma relação definida entre f) poten
cial de óxido redução do léite e d desen
volvimento do sabor oxidado . .  Um amnen
to neste potencial indica que se estú efe-
tuando a alteração. . 

Entre os métodos aconselhados para evi
tar o defeito estão a eliminação de con
taminações metálicas, aeração, pasteurJ
zação e aumento dos ali�entos verdes: 
que come o gado. ' . ; Quanto às investigações modernas hn 
grandes esperanças nos experimentos qU0 
se estão efetuando na Estação Experi
mental da Florida, de chegar a dominar 
êste defeito dando às vacas em suas ra
ções, pequenas quantidades de Menadio
na (Vitamina K sintetica) pois se tem 
observado que, vacas que têm ingerido 
0.025 grs. por dia, têm produzido leite mui
to resistente ao desenvolvimento do sabor, 
mesmo em presença do cobre. 

. 

Outro sabor que se pode apresentar é 
Hquele devido à lUZ solar. Quando o leite 
é deixado em contacto direfo com a luz 

sol esta desenvolve um ligeiro gosto 
. Alguns investigadores conside-

ser êste sabor o mesmo que o oxidado 
que a luz solar é um dos fa.tol'es que 

a oxidação. 
Gôsfo metálico - Muito frequentemente 

encontra associado ao oxidado. Algum' 
são ligeiramente soluveis em so
de ácido lactico e seus lactatoE' 

sabores adstringentes, metalicos e 

Gosfo de cosido - Até poucos anos o 
pasteurizado apresentava êste sabor: 

'- u  .. ... n.' ... ... na atualidade, devido aos modero. 
controles de tempo e temperatura, 
pasteurizadores, êste defeito esteja 

desaparecendo. O gosto de coside 
dado pelos grupos sulfidrilicos, que se 

das proteínas do leite ao ser aque-

Gosfo de ranco Encontra-se a miúde 
no leite e é devido à ação de um fermente. 
ou enzima chamado lipase. Embora êstc 
defeito se desenvolva antes da pasteuriza
ção, prevalece no leite pasteurizado. Uma 
das causas que o favorecem é a excessi\ra 
agitação do leite crú e a homogeneização 
As vacas em estados avançados de lacta
ção, assim como as mamitosas produzem ·  
frequentemente Ieite rançoso. 

A rancidês é causada, também, por 
bacterhls que dão fermentações butiricas 
as quais atacam a gordura do leite, em
bora na maior parte dos casos êste sabor 
seja devido à ação química da lipase, espe 
cialmente nos mêses frios. 

No desenvolvimento dêste sabor terr 
uma grande influência as temperaturas a 
que foi submetido o leite, o conteúdo de 
lipase, tamanho dos globulos de gordura 
(a homogenização, ao romper os glóbulor. 
e torná-los menores, favorece o apareci
mento do sabor) e a reação do leite. 

Se o leite é resfriado rapidamente e de 
pois é conservado bem frio, é mais difi .. 
cil que se desenvolva o sabor, do que 
quando se resfria lentamente e mal, e d,.�
pois se conserva em más condições de 
refrigeração. Outro fator que favorece o 
ranço é resfriar o leite, aquecê-lo nova
mente e tornar a resfriar. 

Sabor acre ou ácido - Êste é o sabor 
anormal mais frequente do leite e é de
vido à ação bacteriana, embora a acidifi
cação seja uma propriedade normal do 
leite. 

Sabores medicinais. São pouco fre-
quentes no leite e são devidos ao fato d e  
serem introduzidos n o  mercado, leite3 de 
vacas que estão sob algum tratamento mé
dico-veterinário. O leite procedente destes 
animais deve ser eliminado do consumo 
público até 48 horas depois de haver ter
minado o., tratamento, especialmente no 
caso de antibióticos. 

Gos:l:o salgado. No sabor do leite há uma 
relação reciproca entre o conteúdo de 
lactos€: e o de cloreto de sódio (sal) , Se 
o conteúdo de lactose é alto, o de sal é 
baixo e vice-versa. O leite nos últimos 
períodos de lactação como o de úbere8 
mamitosos, é excepcionalmente elevadc 
em seu conteúdo salino, tendo, por conse
guinte, um gosto salgado, razão pela quaJ 
deve ser excluido da venda. 

-l 
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Aniversários' 'de Felctianos: 
ABR� ' 

DIAS 

3 ·  - . José Roberto Junqueira � Aluno 
da 2 .a série do OIL. 

3 . - Prof . .. EOLO 
ALíBINO DE 
SOUZA, Téc

nicb em Lac
cínios, .profes
sor da �adeira 
d� TECNOLO

ÇUA :pA FÁ

B R I C A Ç ãO 
DE QUEIJOS. 

4 - Antonio Rodrigues Lima -. Tec
nico em Lacticinios. 

5 - Dr. José de 
Assis Ribeiro 
- Médico Ve
terinário, Pro
fessor da Fa
cul d a d e de 
Medicina Ve
terinária d a. 
Universid a d e 
de São Paulo e 
Ex-Orientador 
do Curso Avul
so de Aperfei-' 
çoamento d e  

Inspeção Sanitária de Leite e De
rivados, na F. E. L� · O� T. 

9 - Yassuo OhaTa -. Aluno da' l.a sé·· 
rie do CIL. 

9 - José Afonso Oerqueira - Aluno 
da l.a série do OIL. 

10 - . Rubens Messias · BelHü .,.- Tecnico 
em Lacticinios. 

11 - Francisco Roberto Meireles ' de 
Andrade --"- Tecnico em Lacticf-

cinios. 
25 � . Alcino Machado ' "  Paraguassú ..:-. 

Tecnico .em ·  Lacticinios. 
26 - Euclides Rodrigues ;::.... Tecníco em 

. Lacticinios. 

MAIO 
, DIAS 

4 -,-' J oaquim Rôsa Soares 
da .FELCT. 

� 6 - Angelo .' Martins Rossi 
,em L�cticinios� 

8 � Dr. Osvàldó' T. Emrich �< Enge- " 
. nheiro Agronomo e Ex.:..Profe·ssor 

da FELOT, onde lecionou a cadei� 
ra de ZOOTECNIA DO GADO 
LEITEIRO ' e dirigiu o Ensino . até 
1946 . 

8 -, BolivaT Veiga ---, Tecnico em Lac
ticinios, . . atualmente fazendo uIl1 
estágio . nos . Estados UnidOs . da 
América do Norte. 

' 

B - Celso Máciel Pereira - Aluno ' da 
l.á série ido OIL. 

12 - José . Silveira Mota - Tecnico 
Lacticinios. 

12 - Elias Nassif Neto - Tecnico em 
Lacticinios. 

13 - José Maria Mottinha Duboc 
Tecnico> em Lacticinios. 

16 --"- Sebastião José dos Santos - Fun-
cionário da FELCT. 

. 

17 ·  -, Aritonio Carlos Meireles Barros --
Aluno da l.a série do CIL. 

18 - Antonio Carlos Penha � ryt"',.. .... ii,.. ... 
em ' Lacticinios. 

19 --!.. José Pedro Bomtempo - Tecnico 
. da ' FELCT. 

19 --"- Gabriel Antonio Junnqueira Reis 
- Aluno da 2.a série do .CIL. 

22 .. - José Geraldo. da �ilva � 
em Lacticinios. 
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ALUNOS QUE ' CONCLUIRAM O CURSO 

DE INDUSTRIAS LACTEAS, 
no ano letivo de 1954 

1 .  Sergio de Faria Leite 
2 .  Adhemar Abreu Vouguinha 
3 .  Jerônymo Pinto Sant'Anna 
4 .  Hermann Moreira de Albuquerque 
5 .  Luiz de Melo Dias 
6 .  Hélio Osório da Fonseca 
7 .  Paulo Mendes Rezende 
8 .  José Sergio Sampaio 
9 .  Angelo Martins Rossi 

1 0 . Fausto Cesar Bellotti 
1 1 . Melchiades Pereira Filho 
12 . Armando de Castro 
13 . Osny Tallmann 
14 . Osvaldo de Paula Homem 
15 . Elias Nassif Neto . 
16 . Miguel Archanjô Fernandes de An-

drade 
17 . José Geraldo da Silva 
18 . Ivo Arantes Vieira 
19 . Moacyr Monteiro dos Santos 
20 . Jacinto Bittencourt Godinho. 

ALUNOS PROMOVIDOS PARA 

A 2.a SÉRIE 
1 .  Frederico de Almeida Lage 

2 .  Jesus da Silva Brandão 
3 .  Ordelino Mota 
4 .  Renatõ Lucás Teixeira Vieira 
5 .  Seigi Assahara 
6 .  Aldo Batista GOdoy 
7 .  Vantuil de Paula Coelho 
8 .  José Roberto Junqueira 
9 .  Gabriel Antonio Junqueira Reis 

10 . Jacob Francklin de Oliveira 
1 1 . José Domingos de Rezende 
12 . Ary Avelino de Castro 
1 3 . Roberto da Fonseca 
14 . José - Marcelo de Arauj o 

�LUNOS MATRICULADOS NA l.a 

SÉRIE DO CURSO DE INDUS
TRIAS LACTEAS 

1 .  Antonio C arlos Meireles Barros 
2 .  Carlos Tarcisio l-iosueir a 
3 .  Celso Maciel Pereira 
4 .  Christiano Machado de Luccas 
5 .  Dilton Junqueira Barbosa 
6 .  Jadyr da Costa Paula 
7 .  Lyogi Okada 
8 .  Temistocles Fabiano Vieira de Sousa 
9 .  Wander Junqueira 

10 . Wanderley das Dores Coelho 
1 1 . Yassuo Ohara. 

r;:·:ft;;,.;:�.;:�.;:�.;:�;�;:�.;�;-.;:�.;��./.�.;:: .. ;;:.;:...;.�.;;�.;�";�.;.:.;':'''';'.;� • .i, '.�::.�::.�::.�::.;;:.;<.;;�.>:.;·:.� �:�':::.;·:.�<.:""';·:.fi<.;":"}:.;·�X.;�.;·;".;�Á.;.{9-X.;·:.;�.>:"'"'(.�(."! 

� . 
� Para as grandes Indústrias :. 

I - C OALHO EM Pó - ! 
� !'�-I?"i'e� AZUL (forte) 

� 

�� •. ".:j.. 
M;r����:ªf�:�:xtro forte) 

.� .. ! .• !.: .. " K "  (extra concentrado) 

� Também LíQUIDO � 
� em VIDROS de 850 C. C. ��.'. 
� . 
. � 

� Cia . Fa bio Bastos � 
� � 

��. ��� ���!��:;;';b:e��:;:i:�ã:;:':�;: �; " .. , .. ! .••.. ::: .• .. Rua Tupina�bás, 364 - Belo Horizonte : � Av. Júlio de Castilho .. 30 - Pôrto Alegre 
• __ __ Rua Halfeld, 399 Juiz de Fora 

��::"'�:.:::.>:.�::o:<.::.: :.::.�.:.:<.: :o:.:.:<.x.x�::.;::.:�.:::.:::�.:.:::.;:.;<.;.:.:<.;::.;�.:::.:�::.;:�:�:,�.::���:,�.:�:�.�.�::.�:::::��::.:::.�::.�::.:�j 
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� � j SENHOR INDUSTRIAL DE LACTICíNIOS � � � � � 
� Para o bom êxito de sua produção, use os : � 
� � � " PRODUTOS MACALÉ � �  � 
� � � � 
� Corante para queijo e manteiga. Soluções para análise de � 
� � 
� leite e derivados � 

� DISTRIBUID ORES : O ito Frensel  I ; Cia. Fábio Bastos, Com ércio e IndústI'ia. � � .: :.:.:+;:.: :0: :.:.:.: :.;.:<>::.-: :0: :.: :0;':0;';0;';.;:.:';.;;.;;0:';.;;0:::.;':.;;0;';.:::.;':0:::0:::0:':0:::.:, .' ::0:.:.:.:0:::.:::.;::+>':.;"0:::+:.:.:::+;::.:::.;::.;;:+;;:0:.:0;;:0;;:.;;;+;;:.;;:.:.:+;;:<1 ! 
� .. 

E. MARINHO S. Á. I � Máquinas e Aparelhos para Usinas .. <:le . �eJte e Fá.-brica d� Laticínios i 
� 1\1aterial para Laboratórios e Vasilhame para Le.it� � 

�.:.., i . Máquinas em Geral para outras Indústrias e L:woura �, •. i: • .: Avenida Paraná n.O 170/fáo :-� � 

� E E L O H O �a:x: :;;� W� Minas Gerais . '  I 
t�, """''' ''' ''' '''''' '''.'''«'''''''.''''.'',.,.w.,,,,.,,.,,., ,.,,.,.,., ,..,,.,,",." .,.,.,.,.,., ,." ., ,." " ,." ., ,., :., ,.: :.".".,. ... ,.,-"._,.,:.".x.,:.x.""�J r:·:�;·;.;�;:i·

I
�� .��. ������,·,;� .. '·�i��·iZ: :·:·:·: :·: :o::.: :.: :.: :.::.::.: :.::.: :.::.::o: :.: :.: :o: :oí 

i. !(IN GMA CIA� : 

I 
,. 

� � � � ;t. 

FABRICANTES DO SUPERIOR COALHO FRISIA 

E In l í q u i d o  e e m  p ó  
(Marca RegiF.trada) 

Único premiado com 10 medalhas de ouro 

MANTIQUEIRA E. F. C. B. - : - MINAS GERAIS 

]7 A!!',RICA :tE ESCRITóRIO : 
MANTIQUEIRA - IE. F. C .  B. 

MINAS GERAIS 

Corresp í}TIdência : 
Cajxa Po:tal, 26 

SANTOS DUMONT 
MINAS GERAIS 

RiO DE JANEIRO 
Caixa P03tal, 3'12 

SÃO PAULO 
Caixa Postal, 3191 

P�OTAS - R. G. do Sul 
- Caix!l Posta!, 191 

A vend.a e!!l tôda !UH'te. Peçam amostras gratis a03 re�resentante!õ: 

ou d'retamente aos fabrIcantes. i. . � Cnadore-. � 
• 

de bovinos da rara hO'Iandêsa. Vendemo3 óti.mos anhnais pure:J de pedigrp.a. ít 

� puros por cruza, etc. , .  
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