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JANEIRO/FEVEREIRO FELCTIANO 

DESDE n MAIS SIMPLES - GRANJA 
no MAIS COMPLETO ESTABElECIMENTO 

e Batedeira combinada SILKEBORCi. 
Tipo BU. Várias capacidades. 

Apmlho de placas Inoxidáveis 
ALFA·tA VAL. Pasteuriza e res· 
fria leite em ambiente fecha· 
do e 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

tl'ia completa de laticínios. 

Dish'ibuidores : 
:-l 

CID. fAOIO BaSTOS 
COMÉRCãO E INDÚSTRIA 

LSOOl.50 

Compressor a a mônea 
VILTER. FabrIcado em ta· 
manhos para produlão de 
5.000 a 300.COO calorias 
por h_ora. Fornec�mos tam. 
bem compressores a Freon 

e Metyli!. () 

C9 Máquina automática para eu. \ cher e fechar garrafas, ALKA. 
- - - (om cápsulas- di_alumínio. 

Rua-Theophllo Otonl, 81 - RIO --O-E JANEIRO 

Rua Florenclo-de--Abr';u, 828 --SÃO PAULO 

Rua -Tuplnambási -364 .,-BELO HORIZONTi 
Av. Julio d", (a.fllho.pO--:- 'PORTO-All.GWIi 

Rua Halfeld, 399 -' JUIZ DE FORA 
Rua Dr. Murici, 538 - CURITmA 

Varõação do ponto de coragelaçiiiodo .lentei1�m 

função de algumas fraudes e d[j acidês-

A adiçã-o da água é .a fraude mais co
-mum do leite e considerando os diver
sos estágios por que êle passa até chegar 
ao consumidor, é passivel de ser frau
da:do com ela mais de uma vez. 

Cremos que ,esta fr:aude é tão antiga 
como o comércio- do. leite. , . 

'Em se tratando de substâncias muito 
"afins", pois em média 87% do leite são 
água, o'btém-s-e com elas mistura homo
gênea e, até certo- pon,to imperceptível, 
sem os recursos da análise. 

Como- se sabe, adicionar _água ao leite 
não é somen'te condenável pelo lucro 
ilícito que se busca 'com tal procedimeu
to mas, principalimente, pelo grande pe
rigo que muitas vezes a a:companha. Com 
'ser umá -ação vergouhosa; o praticante 

- geralmen-te busca os lo-cais mais is01ados 
pata executá-la e nestas condiçÕes,. utili
za-se da água proveniente de um córre
go, lagôa ou rio, às vezes servida 'e qua
se- sempre conta:minada por germes de 

. - • espécies as mais condenáveis. _ Elemen
tos tão inconvenientes, uma, vez ino,cu
lados no leite, nêle encon' tmm rim "ha
bitat" excelente para Q. seu desenvolvi
men to; além de temperatura ótima, pro
picia-lhes alimento. da melhor qualidade 

:e servindo-se do· de .mais fácil assimila-
. ção que é a lactose,adquirem vitalidade 

exuberante e reproduzem aosmilhares . 
O primeiro sintoma consiste no q.esen
volvimento rápido da acidês, às expen- � . 
sas de decomposição da,lactose, poden;. 
do chegar à precipitação das proteinas, 
de que resulta o leite talhado. Ne'm sem
pre porém, o ·aspecto do leite se módifi� 

. ca prontamente, seja pell\ reáção _dos 
fermentos láticos que têm efeito preser
vativo, seja pela báixa c(}ntaminação, 
coudições_ desfa'Voráveis de temperatura, 
etc. e o leite, embora contaminado, con
. tinúa , aparentemeJ.1,te n.ormal. 

A julgar pelo zêlo - com' que os - tratadi's
tas cuidam dêste assunto, indicand- o mé� 
todos de identificação, concluiremos <I\le 
esta fraude 'não se resUringe às frontei� 

Dr. Jonas Bontempo 
Professor da FELCT 

ras de nosso pais. E' possivel que aqui as 
medidas repressivas sejam mais suaves 
que alhures. Ainda não ouvimos dizer ou 
vimos alguem trancafiado no xadrês por 
ser ladrão, fraudador de leite. Há tantas 
fraudes nêste país, sem a necessária pu- . 
mçao, que seria quasi uma aberração, 
assumir atitudes mais drásticas contra 
uns infelizes que se enriquecem venden
do ao preço de leite bom, o precioso lí
quido chamado água . 

Tenho' observado a luta que os inspe
tores da DIPOA, vêm t.ravandd no sen
tido de impedir (} domínio da fraude, 
mas todos sabemos que ainda há defi- . 
ciência de fiscalização.· O ,leite produzi
do e consumido no mesmo município - é 
a maior vítima lançada indefe'sa na are
na dos leões- sedentos. A saúde pública, 
a quem caberia esta f�scalização é im� 
potente, via de regra: nã·o dispõe de 
meios' nem materi.al adequado para. 
análise de leite. Em Juiz de Fora, uma 
das grandes cidades interioranas, cam
peia a fraude. Quando a Saúde Pública, 
há' témpos iniciou um trabalho, em co;' 
làhÇlração com a Escola: de La:cticíni'os 
Cândido, Tostes, porque oomo 'muitas 
outras aquela não_·tem condições para ", 
anali:sar o leite, - pudemos constatar . 
a predominância do leite fraudado sôbre 
o bom. Os jornais comen,tar·am, publica� 

-raro �esultados de a,nálises que iIÍdica
voam leites fraudados mas não sabemos 
se os Ç:ulpados foram punidos. ' 
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\ Se lembrassem os frauda dores de que 
o leite é o pri'ncipal alimento das crian-, 
ças e que o Brasil é o país onde o índice 
de mortalidade infantil é um dos maio
res do mundo, possivelmente pelas más 
condiçeõs' de higiene e alimentaçii.o 
cbservadas no trato de nossa população 
infantil, talv·ez se tornassem menos am
biciosos e mais cristãos. 

Parece uma coincidência, apesar do 
atual aumento de preço do leite, somos 
constantemente solicitados . em nossos 
l�boratórios a fim de pesquisarmos adul
terações .em amostras de leites suspei
tos. Isto se nos afigura um contrasenso, 
contudo acreditamos que o estabeleCi
mento das "quotas" seja o principal res
ponsável. Estamos na época de baixa 
produção e a quota deve ser mantida de 
qua�quer maneira. 

Ácobertar unia fraude tem ,sido uma 
das principais preocupações dos que se 
consideram mais argutos. Assim j(t tive
mos onol'tunidade de encontrar leite 
cúm t�or gorduroso atendendo ao exigi· 
do para leite de consumo, , sólidos não 
gordurosos superi'or à 8,5% , densidade 
normal mflS com presença de açúcar, ou 
cloreto de sódio erri excesso. 

No desénvolvimenta de"te trabalho te- • 
r('mos, oportunidade de cuidar minucio
samente do. assunt.o. 

São muitos os meios de que dispomos 
polar a pesquisa de fraude no leite quan
do se inclue a água. 

A determinação das constantes físicas 
constitue .o pr.ocedimento mais sensível 
na busca da pureza das substâncias. Em 
se tratand·o' do leite, a cons.tante' própria 
e ainda a determinação d.o ponto de 
congelação, pois o limi te de variaçã.o é 
relativaménte pequeno e o fato de não 
se alterar sob a influência de fatores co
mo a raça, periodo de lactação, trato, 
estágio da ordenha etc., cercam�na de 
condições que favorecem sobremodo o, 
analista. 

Raoult, continuando as observações de 
13Iagden, foi que estabeleceu a primeira 

. lei, referente à vari'ação do ponto dê co·n-; 
gelação qas soluções afirmando que () 
abaixamento' ou depressão do ponto de 
congelação, de uma solução é diretamen
te proporci,onal à sua 'concentraç�o e in� 

versam ente proporcional à massa mole
cular da substância dissolvida. Dês te 
modo a interpretaçã.o matemática de sua 
lei, pode ser representada assim: 
wiji [:'3' C 
-A = K--

M em que A corresponde ao 
&.baixamento do p.onto de congelação; 
C, à concentração da solução; M, à mas
sa molecular por litro e K, denominada 
constante crioscópica, ,depende do sol
vente; nD caso da: água, 1,85. 

Ora, uma análise ligeira da fórmula, 
mostra-nos que a diminuição do valor C 
implica na cPnsequente diminuição de 
A, quando M permanece inalterável. 
Considerando um leite puro, encontra
remos para A valoDes muito próximos de 
- 0,559C, que é o seu ponto de congela
ção normal. Por outro lado, a, adição de 
água, tornando men.or a concentração. 
porque esta lio leite é influenciada ape
nas pelas substâncias em solução verda� 
deira, como a lactdse e alguns sais mi
nerais, redundará na variação do ponto 
de congelação' para menos. 

O valor de 'C pode aumentar em leite 
normal, quando êste se acidifica. A lac
tose ao se desdobrar em ácido, o faz 
dando, teoricamente, quatro moléculas 
de ácido para cada uma des,dobrada. 
Ainda mais, parte das molééulas de áci-, 
do .lático se ionizam, o que .não aconte
cia antes à lactose" elevando ainda iuais 
o valor de C. Êsté raciocinio leva-nos a 
concluir que ' a determinação do' ponto 
crioscópic.o do leite deve ser procedida, 
em leite dôce, caso. contrário, há neces- -
si dade de uma correção, conforme vere
mos. 

Aparelho empregado - Os aparelhos 
usados nas determinações criométricas 
são 'os crioscópios. Há diversos tipos co'· 
mo . o ce Ho.rtvet, SteHing, Beckmann, 

Winter e ultimamente apareceram os 
crioscópios lançados pela casa Gerber; 
os Stuber-Gerber. Todos' são con"truidos ' 
de modo a co.mportarem uma mistura 
refrigerante, preparada comumente com 
gêlo picado e sal. Alguns são. providos. 

de' um dispositivo, que contém 3:r sêco 
circulando o fras.co que recebe a subs
tância a ser examinada. A peça princi
pal de todos êles é o termômetro, cuja 
precisão pod� alcança'r, 0,0059C. 

Os cri os cópias Stuber-Gerber são mui
te práticos e dão ótimos resultados para 

, o leite. T,emos trabalhado com dois ti
pos: o Beckmann e o Stuber-GeDber sen
do os resultados de ambos muito concor
dantes. 

Os ultimos, embora delic3:dos� não re
querem muita perícia no manejo e b 
acerto é incomparaveLmente mais sim
ples. A J.1aixa útil da escala é bem menor' 
do que no de Beckm�nn" alguns décimos 
apenas acima de zero e 19C e pouco 
abaixo. Como se vê, o suficiente para a 
leitura c:.e resultados prováveis para o 
leite. 

Aferição. - Qualquer tel"lIlômetro de 
crioscópio' deve ser verificado antes do 
uso. Cuidaremos apenas do que integra 
o criscópio Struber-Gerber. 

Inicialment�, é necessário verificar se 
a coluna mercurial não se, encontra paT
tida e se não existem gotículas de mer
cúrio. isoladas, aderid'as às paredes do 
depósito s'L?perior. A união da coluna, 
bem como das gotinhas isoladas, conse
gUe-se com leves toques da mão espal-' 
mada, nas extremidades; com. aqueci
mento controIado do bulbo ou com gol-

" pes hem ,firmes, no sentido vertical, to
mando-se o termômetro em uma das 
mãos. 

O acêrto , pro'priamente, consiste em 
determinar o ponto de congelação da 
água destilada, recentemente' fervida, 
que represen-ia realmen1e ó zero gráu do 
tErmômetro. Raramente êste coincide 
cóm o zero da escala, podendo ser posi
tivo ou negalt'ivo . 

A nosso ver, o termômetro do CriOS!CÓ
pio Stuber Gerber dispensa: outras verI
ficações, como as recomendadas em 
\Vinton andWinton para crioscópios do 
tip.o Hortvet. Com soluções de sacarose 
puríssima, em concentração conhecida, 
busca-se a correção para determin3Jdas 
zonas da escala, comparando os resulta
dos lidos com os calculados teoricamen
te pela fó=Ula de Raoult. 

Representamos simbolicam�n'te o pon
to de congelação dia água por .6A', qu� 
llOde ser um valor de acréscimo ou de 
diminuição, conforme seja 'êle poõ;itivo 
.ou negativo, respectivamente. 

Determinação do ponto de congelaçãó 
do leite: Conhecido .6 A passa-se' a 
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determinaçã� do ponto criscópico do 
lEite. A técniea seguida é idêntica a 
observ,ada para a água, tendo-se o cui
dado de enxaguar o frasco reservad.o ao 
leite com a própria amost.ra. 

A temperatura da mistura refrigerante 
deve, estar entre 5 'a 69C, abaixo de zero. 

O nivel do leite no tubo deve coinci
dir com o do mercúrio no bu1b,0 do ter
mômetro. 

Desej3:udo-se maior rapidez n'a opera
' ção, convém manter- 3:S amostras' em 
temperatura baixa, 1 a 29C. 

A agitação uniforme com uma haste 
metálica própria, impede a sobre-fusão, 
observando-se 'uma descida regular do 
mercúrio e o leite, após alcançar o ver
dadeiro pon,to de congelação, dispensa 
algumas fri;gorias que havia exigido na ' 
mudança de esta:do, resultando daí uma 
ascenção brusca do mercúrio, para se 
estabilizar logo dep;ois, quando se faz a 
le'itura, que é neg3:tiva. 

A este'valor chamamos ,6'1 ; pont!? 
de congelação do leite, sem correção. ' 

Correção devida a acidêz.- Conforme 
esclarecimento anterior, a acidez eleva
da causa vaTiação. n·o ponto crioscópico do leite, daí a necessidade de co.rreção . 

Segundo Stoklin deve subtrair-se de 
.6 . 1, 0,05 para cada gmma de ácido 
littico por litro, acima de 1,2 ou seja 
129D. Nest3:s condições, um 'leite com 
189D teria, o seu valor .6 '1 subtraildo de 

1,8 - 1,2 =' 0,6 
'0,6 X 0,05 = 0,030 

� A correção ad:otada. por nós é a reco
mendada pelo Manual Suiço de Alimen
tação, qUe é a seguinte: 

K = - [(S-7) - (S-10) 0,002] 
. K é um termo subtrativo de 6. '1. 
S represent3J a acidez do leHe em 

gráus S. H.; os demais valores são cons
tantes. O segundo termo só é consi.dera
do quando a acidez é superior à. 109 S. H. 

Quando honver necessiadde de deter. 
minar o ponto de co.ngelação de amos
tras conservadas, a fim de se evitarem 
outras correções, o meio mais prático 
consis1e em diss'olver na água para acer
to do crioscópio a mesma proporção do 
conservador usado nás amostras. 

arvoredoleite.orgdigitalizado por



Cónhecidos 6. A, 6. '1 e K, cum
pre-nos agora estabelecer a, fÓl'mula para 
o cál'culo definitiiv,o do ponto de con
gelação, que chamaremos li 1 .  ' 

Expressão de, 1 :, 
O ponto crioscópico verdadeiro do 

leite será pois: 
61= 6'1 - 6A -K 

Para ilustração, vejamos um exemplo 
numérico. Seja Um leite cujos valores 
fornecidJos foram os seguintes: 

a) Acidez 18,9°:0 = 8,4 S. H. 
b) Leitura para D leite, 6 '1=0,53°C 
c) Ponto de c�ngelação da água, 6 A 

= + 0,03°C 
1) Calculando K, teremos:' 

,K = - [(8,4 - 7) 0,008 = 1,4 X 
0,008] = - 0,0112 

2) ,Substituindo na expressão de J\ 1 vem: L':1 

D 1 = - 0,53 - (+ 0,03) - (_ 
0,0112) = - 0,53 - 0,03 + 0,0112 

6 1 = - 0,56 + 0,0112 � - 0,5488°C 
Admitim�s nonmais os valores de 6 1 

compreendIdos enfre - 0,54 a - 0,560C. 
- Para 6 1 inferi;or à - 0,54°C (va" 

101' absoluto) significa que o leite f,oi 
adicionado de água ou é pobre em lacto
se, o que pode acontecer em certos casos 
de tuberculose, segundo afirma, Monvoi
sino 'Valores superiores, à - 0,560C 
(absoluCo) vadas suposições podem ser 
feitas: leite fraudado corrI' água' e aco
bertado pela adição de sal ou açúcar, 
c?isa muito comuni; mamite estreptocó
Clca. Segundo Pliester, vacas afetadas de 
carbúnculo podem pr.oduzir leite co'

m 
,6 1,= 0,600C. " 

" 

Calculo da fraude (Água): A quanti
dade de água, adicionada ao' leite pode 
ser calculada com basfante precisão, em 
função da variação do ponto de conge
�ação daquele. A fórIÚrula é a seguinte: 

% F = 100 (- 0,55 - 6 '1) . 
- 0,55 

Assim para 6, 1 = '-0,50°C a % de 
fraude seria: 

% F = 100 [- 0,55, � (- 0,50)] = 
- 0,5� 

100 [- 0,55 + 0,50] 
- 0,55 

- 100 X 0,05 = - 5 
% F =  -,-= 9,0 

- 0,55 - 0,55 
A adição de água pura e simples, é 

perfeitlJ,mente observada e determinada 
porcentualmente pela análi�e de r,ofina. 
Muitas vezes porém, com o emprego de 
deteruninadtos 'reconstituiiltes ela fica "a 
coberto" e a faHa de argúcia do an,alis,ta 
pode julgar bom um leite duplamente 
fraudado. 

" 

O quadro anexo evidencia a vantagem 
do emprego do criscópi.o na análise co
mum do leite e mostra aLnda que a cor
reção, do p'onto de congelação por 'causa 
da acidez elevada é 'indispensável afir
'mando ao mesmo tempo que a fó�ula 
usada para a determinação do valor de 
K, é satisfatória. 

,Os valores aí inseridos são resultantes' 
de observações colhidas' esp,eci'almente 
p&ra ilustração dêste trabalho; embora 
em pequeno número nã:o fogem à regra 
geral. ' , 

Inicia1rnen'te devemos interpretar os 
'símbolos adotados, assim: 

D15 = densidade do leite à 15°C 
°D = acidez em gráus Dornic 
oS = acidez em gráus S. H. 
G = gordura em porcentagem 
E's = E. sêco desengordurado em por

centagem 
K = fato,r de correção para a acidez. 
6. '1 = leitura n:o lermômt:.tro do 

criscópic p�ra o leite 
1\ 1 '= ponto de congelação cor!"igi, 

d,o, do leite. ' 

Co�vém le�n?rar que o 8. Ade noss,) 
lermomefro e Igual a + 0,05°C. Agora fa
('amos uma análise considerando os re
sultadlos de cada uma das amostras. 

'Amostras 
I" 
I G % E's % 

1 , 
,I D 15 
, I 

1 
I °D 

-----: I, 19 

I oS 1
I 

A 1 " K I
I 

' I 
1 

1.--1 I '-,-
A 
B 
C 
A' 
A" 
B' 
C' 

30,9 
30,4 
30,4 
31,0 

/31,0 

I 3,9 
4,1 
3,2 
3,3 
3,3 

8,76 
8,67 
8,50 
8,67 
�L67 

Amostra A - Leite integral, todos os 
valores são normais. 

Amostra A' - Derivada da amostrCl A. 
Este leite foi padronizado a 3,3% de 
'gtmdura, usando unia solução de cloreto 
tlesódio a 4,5% . Já eucontramos leite 
:J.estas condições. A densidade é perfeI
Lamente recuperada, o exlrato sÊ'c(' de, 
sengor.dlurado superior ao mínimo exigI" 
do (8,�%). A análi,se de rótinansiJ po
deria considerar êste leite suspeito. O 
ponto de' congelação porém alcançou va
lor absurdo, - 0,905°C ! Aí compete a::> 
'analista pesquisar a substância dissolvi
da, isto é, o conhecimento dO-DoutO 
�riscópico seria a chave com que sé- per

.;. mitiria a enrtrada no.1abiri�to da falta dc 
dignidade. Padronizar leite com água 
salgada não é fat(} surpreendente. 

Amostra A" - Também derivada de 
A. A solução da padrónização foi prepa� 
rada com açúç:ar e sal (3 :1) à 6,4%. O 
dôce sa,lgado não é fàcilmente percebi
do no leite, daí a preferência de muitos 
para esta solução. Análogamente a cl'en
sidade e extrato sêco deseng·)rdurad.1J 
foram normais, havendo, discrepânciá 
apenas para o ponto de congelação que 
chegon a - 0,695°C. 

A recuperação da de'nsidade pela dís
soluçã,o de substâncias amiláceas tam
bém pode acontecer mas '(} ponto crios
cópico con1inuaria baixo, acusando ape
nas a fraude por água. A solubilidade é, 
relativamente pequena e a pesquiza pr, 
lo iôdo, muito sensível. Na' prova de, 
Lacto-fi1tração com o filtro Minit, o ami
do quando não impede a passagem do 
leite através o disco de algodão, fica aH 
retido, !lodendo ser fàcilmente identifi
cado com uma lente. 

I
I H 16 

8,45 1 -0,510 1-0,01161-0,5484 
8,00 1-0,500 1-0,008 1-0,542 
8,45 -0,510 1-0,01161-0,5484 

� 1 -0,900 1- 1 "-0,905 I - \ --':0,645 1:- 1-0,650 
I 40 -0,700 1-0,204 1 -0,546 

" 
I 90 
155,5 I 24,6. -0,610 1-0,11161 -0.5484 

I , 1 1 
Levantada a suspeita de substâncias 

soluveis - como o sal e açúcar é IDÍstér 
que se faça a identificação. O excesso de 
cloreto é pesquizado de maneira satis
fatória com os reagentes A e B de Mar
cus Migliewich. Em casos de dúvida, 
faz-se a dosagem quan'titativa, usando 
uma das técnicas conhecidas, tendo-se 
em vista que o leite contém, nas condi
ções normais, 1,5 % de cloretos. A saca
rose é-ausente no leite no,!'mal, suspei
tando-se da sua presença pr.ocede-se a 
pesquiza com os reagentes R e· S exis 
tentes no mercado ou imergindo em ba
nho fervente 11Dl tubo de ensáio que con
tenha partes iguais (5cm3) de leite sus
peito e ácido cloridlrico, durante 2 mi
nutos. O apare�imento de col'oração 
a,ermelhada, comparando-se ao contra 
prova, positiva a reação. 

' 

A nosso ver, o uso sistemático do 
_ crioscópio nas usinas constitue uma sen

tinela eficiente na repressão à fraude, 
. posto que equilibrar ao' mesmo tempo 

densidade e o ponto de congelaç&o, em
bora seja possivel, é bem mais -dificil. 

O que vimos observando é falta de ha· 
hil�dade 'de muil!os enca,rregados de ser
viço de análise do leite, em relação ao 
trabalho com o criscópio. Sem dúvida, 
trata-se de um aparelho delicado, que 
Exige bastante cuidado e paciência, sem 
os quais, -os resuLtados fornecidos care-
cem de confiança. , 

Por outro lado alguns àparelho' s do ti
po Stuber":Gerber são meSi1UO defeituo
sos. Não sabemos bem a causa que se 
deva atribuir, mas alguns termômetros 
perdem com relativa facilidade a refe
rência para o D. A .  Tern:os a impressão 
de que se trata da má qualidade do mer-
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cúrio, pois nota-se o aparecimento de 
uma coloriu;ão amarelada, seguida de es
pessamento progressivo já agora mais 
escuro, a,d.'erente ás paredes da câmara 
.superror. Por mais que tentássemos não 
nos foi possivel corrigir êste defeito, jã 
constatado em dois ou três doIS termô
metros que chegavam às mãos. Outro in
conveniente que vimos 'observando é a 
fragilidade dos tubos que' recebem a 
substância para a prova. Na verdade são 
de vidro, mas poderiam ser mais resis-' 
tentes, um pouco mais de espessura nas 
paredes não lhes traria nenhum incon
veniente; 

Voltando à analise d,o quadro, restam
nos ainda os comentários para as amos
tras B' e C'. Ambas são as B e C, expos-

las b.. acidificação natural. A amostra B 
depois de 48 horas, em tempera,tura 

ambiente (15-17°C) apresentou-se comple
tamente precipitada . 

A coalhada fof devidamente quebrada, 
determinando-se-lhe a acidez, que. acu
sou 90oD. Pr,ocedidas as 'correções ne
ce'ssárias pudemos verificar apenas uri:J.a 
variação de 0,004°,C o que não é suficien
te para criar dúvidas qUUJnto a q'u:alida
de do leite. 

Antes, demonstra que a fórmula de 
correção satisfaz plenamente, conside-

'rando o intervalo que separa os valores 
l' e 90oD. Já em relação às amostras C 
c C', quando a acidês caminhou de 19 a 
55°D, não observamos diferença:. 

� CAMPANHA DE EDUC!1ÇAO DE ADULTOS É UMA JORNADA 
HONROSA, DIGNA DE MERECER AMPLA AJUDA DE TODOS BRA. 
SILEIROS QUE DESEJAM VER A SUA PÁTRIA LIVRE DO ANALFA
BETISMO. 

r'::""'fo;·'.;;�;;� ",,���;�.;·".;·�.;::9}·�·;·-".;;�+;·�.;·�.;·:.;':.;.:.;.:.;.;.;.:.;.: .. ;.:.;.:.;::�::.�::.!::.:::.;::.;.:.;.:.:.:o:.:.· <>::A>': :":�.X.;=.;:O:':�;:.;',::.x.;:.;�;;;,.;·;
; 

.. ;� .. x..;-:,.xO;�.X"2:"Y"'�"$ � 

i Para ás grandes Irldústrias � 
� ,I - COALHO EM Pó - i 

§ Marca AZUL (forte) � 
Marca VERMELHO (trxtro forte) � 

E USO CASEIRO � 
Coalho em pastilhas ':� •• ,�, D (concentrado) _ ','K'; (extra concentrado) � 

Cio. T�::���;t;sc. i 
Comércio e Indústria ' 

Rua Teófilo Otom, 81- Rio de Janeiro 
Rua Florêncio de Ab:reu, 828 - São Paulo � Rua Tupinambás, 364 - Belo Horizonte 
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A Indústria ,de Lacticínios �oRio Grande do Sul 

EJr. SebasliãQ S. F. AIldrade 
Diretor da FELCT 

(De um relatório apresentado 
ao Exmo. Sr. Dr. lVIanoel' Vargas; 
então SecretaÍ'io da' Agricultura 
do Esta<clo da Rio Grànde do Sulh 

POT detel1Illinação de s. excia. o senhor 
Sécre�ário da AgricuHura do Estado de 
Minas Gerais, senhor Tristão da Cunha, 
e atenden'd.'o, ao convite ,formula,do por 
Y .,Excia., estive no Estado do Rio Gran
de do Sul durante,' dezeseis dias obse,r
vando os problemas relaciona:dos com a 
produção, ahastecimento de cidades e 
industrialização do leite. 

Em Dompanhia do ·Sr. Tristão, Sucupi� 
ra, DD. Presidente do D. E .  A .  L., dos 
senhores Diretores drs. Silve.stre Vargas 
e Hermes Pacheco e do dr. Rui Côr.tes 
Paixão, perco,rrí os seguintes municipios 
elo Estado: Guaj,ha, Tápes, Camaquã, São 
Lourenço, Pelotas, IUo Grande, �rro,io 
Grande, J aguarã'O, PÔl'to ,Alegre, Canôas, ' 
São Leopoldo, Montenegro" Nova Harp.
burgo e Viamão. 

Na região de' Pelotas e municipios vi
zinhos, pude constatar· que a criação e 
seleção do 'gado leiteiro vêm send'o feitas 
de modo racional e dentro da, técnica 
mais moderna, 

Com g'rande satisfação� verificamós 
existir ali elevado número. dê criadores 
adiantadós, sendo que a excelência do 
rehanho atesta, a grande possibilidade 

lacticinista da reglao. Falta-lhe, entre
tanto, unia indústria de lacticiuios que, 
dada a ótima média de produção do re
hanho, poderia abastecer-se de aprecia
vel qualntidade de leite para indüstriali
zação. 

Conc1uimos que,' até o presente mo
mento, a criação <io rebanho leiteiro na
quela zona para a venda de reproduto
res, novilhas e vacas em lalDtáção vem 
constituindo negócio mais itneressante 
do que a exploTação do leite para fins 
industriais. 

No municipio de Pôrto Alegre e em 
outros vizinhos, encontramos, também" 
hôa produção, de leite. Atuailmente, de
vem entr-úr em Pôrto AAlegre cêrca de 
110.000 litros de leite por dia, o que co
loca essa Capital na mais déstacada po-

. sição entre as outras grandes cidades do 
País, rela-tivamen-te' ao consumó "per 

capHa". 
Tivemos oportunidacle de visitar algu

mas granjas hem 'organizadas e "tam-. 
hos" . 

No municipio 'de l\Iontenegro', já exis

te pequena indústria de lacticinios, re
presentada por, aproximadámente, qua
lenta fáb.ricas, que: empregUJm por dia 
cerca de 20.000 litros de leite. 

Nessa região, pelo que nos Doi dado 
ohservar ligeiramente, a produção lei
teira tamhém não constitui fator decisi
vO para � economia das propriedades 
rurais. Parece-nos que existem outras 
explorações consideradas mais lucnati
vasque a do leite e que a produção des
te representa, apenas um ,auxílio à ma
nutenção da propriedade. 

Sentimo-nos realmente entusiasmados, 
em l\Iontenegro, pelo magnifico tr3'h(l.l110 
zootécnico que ali vem sendo realizado 
pelo Posto de Zootecnia e pela orienta
ção que vem sendo dada ao curso práti
co de lácticinios por êle millltid'O. 
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USINA DO D. E. A. L. DE 
PôRTO ALEGRE 

Na visi ta detalhada que fizemos àque
le estabel�cimento, pudemos ,verHicar 
que: 

V) A sua localiZação não condiz, eco
nomica e téonicamente com o seu ramo 
d,e exploração. 

2") A sua co.ns'limIção, já na época em 
que foi realizada, não obedeceu 'a uma 
bôa linha t�cni'ca; atualmente, então, em 
face da orientação técnica moderna pa
ra edifícios desta natureza, deixa muito 
a desejar. 

3") As suas máquinas e aparelhos de
viam satisfazer as' suas necessidades na 
época em que foram montados, apezar 
de as suas instalações não. terem (}bede
cido a uma natural sequência de uma 

'indústria raciongl; hoje, pO,rém, não 
atendem às necessid'ades da Usina, pois, 
qne cla bênefi'Cia tão somente' a metade 
do lcite consumido em Pôrto' Alegre. 

São, ao nosso ver, estes os principais. poutos que têm prejudicado a eficiência 
do estabelecimento. Aliás, constatamos 
que a atual Diretoria e Gorpo Téénico 

'do D. E. A. L., compreendem perfeita
mente a sM:uação. As trahsfomnações que 
vêm sendo feitas na Usina tendem a me
lhorar considera,velmente a sua capaci
dade e a tornar o' serviço mais econô
mico. 

Cumpre assinalar Que não sóéom a 
melhoria das instalações internas pode
rá ser -resolvido o p'roblcma; é necessá
rio, também, organizar-se a produção na 
regiã� abastecedora: da cidade. 

Na visit'a que, fizemos a ê,sse Estad'o, 
pudemos cientifIcar-nos de que as 'suas 
c0I?-dições são inteiramente favoraveis à 
produção de leite, fato que é cOlnfirma
d'o pela excelência do rebanho que pos
sui. ' 

Pedimos permissão para .expormos o 
nosso ponto de vista de qU,e, nas condi
ç-ões atuais, o desen'Volvimento, da in:. 
dústria de lacticínios nesse Estado, de
pende, emgr::)mde parte, da' iniéia,tiva 
do Governo. 

Tomemos como exemplos as 
que perconremos: 

REGE0 DE PEJ.,ÓTAS E lVIUNICIPIOS 
VIZINHOS: Esta região possui ótimo re
banho leiteiro e as condições que ofere
ce ao ' desenvolvimento deste ramo da 

' pecuária são excelentes. EntrÚant�, os 
criadores têm estabelecido que o melhor 
negócio é a venda do rebanho criado: 
Tal fato, iniciairílen-te, não incentiva a 
instalação de uma irrdús'Í'ria particulaT, 
devido à possivel oscilação no. abasteci
mento de' maltéria prima. Isto porque um 
produtor que, po-r hipótese, fornece mil' 
litros de leite diários; poderia; de um 
momento para outor, hai:x;ar o forneci
mento para metade ou menos de meta
de, em virtude de haver' vendi'do uma 
pa!'\Hda de vacas em periodo de lacta
ção, Tais oscilações ocasioIi'aIll graves 
transtornos a , uma indústria que;, par'a ,funcionar econounicamrnte, precisa de 
quantidade fixa de matéIia prima. ' 

,Nessa' região, segundo o nosso modo 
de ver, o problema poderia ser 'encami
nha.,do para ,solução da seguinte forma: 

1·) O Go'Verno do Estado. por inter- . 
médio do D , E. A. L., estabeleceria em " 
Pelotas o centro de abastecimento de 
leite e indus'trialização da região. 

2") Reorganizar-se-ia a Usina de al)as
tecimento de leite, ,dobndo-a de uu,:! 
Srcçãe dc indústria de queijo e man
teig�. 

3 .. ) A Usina. que, atualmente, ,pasteu
riza cerca p.e 14.000 litros de leite, teria 
a :ma capacidade aume1ltada de mod'O a 
ubastecer a popul?ção com leite "in na
tura"; o' excedente seria industrializRdo 
em manteiga, queijo e caseina. 

A montagem de uma Secção Industrial 
anexa a uma UsIna exige emprego de 
capiJ:ál relativaplente pequeno, visto que 
muitas das suas instalações servem ao 
mesmo tempo à Usina e à Fábrica. A 
secção Industrial tem ainda as funções 
importantes d,e regularizar o. 'abasteci
mento de leite à po<pulação ,6 de garan
tir ala pr·odutor a colocação de toda a 
StUa produção a preço razoav.el. 

A Usina de, Pelotas podeda contar 
também com insta.}ações que peNnitis
sem o congelamento do leite que, assim, 
poderia em casos de emergência ser 
enviado para Pôrto Alegre. 

Feita a reorganização- da Usina-Fá
brica de Pelotas, prnceder-se-ia da mes
ma maneira com relação à cidade do 
Rio Grande, onde existe uma Usina pa
ralizada, e às outras cidades desta zona. 

Fixada a )ndustrialização anexa ,às 
usinas, haveria, em consequência, maior 
fiIlme'za e aumentQ na, produção do lei
te, o que permitiria' a instalação de uma 
fábrica de leite em pó., 

Depois que tôdas as usinas e fábricas 
estivessem' funcionando. normalmente; o 
Estado organizaria Empreza ou Coope-. 

rativa de Produto.res a que seriam 
transferidas, por �rrendamento, as ' Usi� 

" Das, e Fábricas, com garantia de assis
tência'por parte do Governo. 

Abastecimento de Pôr,lo Alegre: 
No nosso, modo de vêr, Pôrto Alegre é 

uma das grandes cidades do Brasil que 
tem possibilidade de' ser abastecida, de 
leite em bôas condições, 'com relativa 
facilidade. Levam-nos a afirmar isso· as 
seguintes razões: 

1.") A sua produção inicia-se pr,atica
mente nos subúrbios da Capital, e, num 
raio de 100 kms., a região possui con� 
dições magnificas para produzi'!." o, leite. 

2") Conta"com bôas .vias· de comuni
,cação, repnesenta,das pelas rodovÍas, 
'ferrovias, e 'rios' navegáveis. 

Atualmente, o consumo da cidade é 
de 110.000 litros de leite diários, apro
ximadamente. Destes, 55.000 litros, são 
fornecidos pela Usina' do D. E. A. L. 
e o restante pelos "tambo!s" do municí
pio e' dos municipios vizinhos, sendo 

.. que êste último não é pasteurizado. 

li.. maior parte do leite recebido p,ela 
Usina provem' de granjas e a menor 'de 
"tambos". 

O ideal seria que, pàTa defeza da saú-, 
de da população, todo 'o leite que lhe 
fôsse fornecido estivesse devi'damente 

beneficiado. Para' conseguir-se isso, ne
cessária se torna 'a reorganiza�ão do 
sistema d'e abastecimento, o que deman
da 'algum tempo. , 

Somo!, de opinião que a produção 
atual dos "tambos" seja grandemente 
considerada, pois que é p.eles que sai 
metade do Jeite consumido �m Pôrto 

. Alegre. Julgamos, pois, de conveniência 
se faça estudo acurado ,sôbre a sitUação ' 
dos "tamBos", visando a melhoria de sua 
produção e torruan,do obrigrutófi,o- obe
Illeficiamento do leite por eles produ
zido . 

Organizar-se-ia, então, plano de assis
tência aos "tambos", subdividido, em: 

1.") Assistência financeira, com o fim, 
, de: 

a) melhorar as instalaçÕes; 
b) 

. 
selecionar o rebanllo, pela substi

tuição de vacas de menor produção por' 
animais �elhores; Dara co:mpensa'l." o 
trato e obter produção mais econômica;' 

c) fornecer rações balanceadas a pre
(.'0 razoável; 

d) preparar a terra e cultivar plan
,Itas fOII'Tageiras , , 

2.·) Assistência técnica, visando: 
a) manter o reJ;lanho em bom estado 

sanitáriõ, com a prestação de serviço 
veterinário gratuito; 

b) fornecer sementes ,e mudas de, 
, plan tas forrageiras' e dar Q.l'Íentação téc

nica às culturas, fenação e. silagem. 

Exec,utado o planoi leriamos em con
sequêncI.a o auniento', da produção de 
leite dos "tambos" em melhores' condi
ções econômicas. 

O D. E .  A. L, passaria, então, a exi
gir o beneficiámento; adqniTi-ndo o .leite 
por preço razoaiel ou fazendo a sua pas

, teuriz�ção para o prório produtor ou 
distribuidor, mediante módica taxa. , 
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o financiamento ao "tarrnbeiro" pode
ria ser feito mediante corubrato e séria 
resgatado em presVações, descontadas 
em pequenas pO'l"centagens calculadas 
sôbre o preço de cada mro de leite for
necidó à Usina ou pOI' esta beneficiado. 
Q-ganto aos "tambos" mais distantes,que 
rião vendem diretamente à po>pulação 
pensamós que a Usina do D.  E .  A. L. 
poderia entrar em concorrência vanta
'josa com os intermediários se instalas
sem, -na, região, postos de recepção e res� 
-frfa;ne�to de leite, que permitissem o 
'�eu�' ir-an�poi.,te para à Capital em maior _ 
volume. 
'-. Julgamos de elevada importância a 
produção dos "tarrnbos" por ser realmen

.te .uma, produção permanente, consti
tuindo como constitui, quando não a 
única, simão à sua maior fonte de ren
da. ,Na verdade, o "tambeiro", além de 

, p'oss:uir algumas bôas qualidades como 
-produtor de 'leite, tais como persistência 
e hábito da li'da com o gado leiteiro, 

muitas vezes, pela sua situação econô-,' 
mica e' apego à tradição; dificilmente se 

'ave1;ltura<ria a tentar n'ovos empreendi
'rnen.tos. 

Nos municipios vizinhos, num ráio,de 
100 kms. da Capital, como Mon,te Negro, 

,Taquara, Guai'ba, Cai e outros, seriam 
: iI1st�iados, pelo D .  E. A. L., postos de 
'recépção e resfriamento de leite, bem 
corno de desnate, com o apro,veitamen-

<-to do leite desnatado para o fabrico de 
'caseina. Estes postos iriam cons-tituir' 
incentivo ao: produtor por lhe garantir 
,mercado certo para o leite produzido. 
,Ao mesmo tempo, seriam fontes subsr.. 
,diárias de abastecimentó da C?-pital em 
caso de emergência e o inicio de uma 
�ndustrialização organizada. , , 

No principio, é nalural que estes pos-
.Ias não recebessem grande quanti'dade. 
;caso em que o lelte ap�nas resfriado, po
âeria ser; quando necessãI'i-o, enviado 

por estrada de ferro para a Usina da Ca
pital. Quando não fôsse D'reciso a re
messa para a Capital, estes passariam a 
desnatar'o leite, desp/achando: o crtême e 
a massa da caseina pará a Usina de 
Pôrto Alegre, onde seriam industriali
,zados. 

Aumentada' a produção e logicainente 
elevada a recepção nos postos, suas i-ns
talações seriam ampliadas com equipa-, 
mentos para paslteurização, fabrico de 

'manteiga, de queijo, de casetna, etc. 
Logo que os postos alingissem situa

ção ,industrial estavel, sel'iam eles entre
gues à Empreza ou Cooperativa de PJ.'IO
dutores que fôsse organizadas. 

A Usina do D. E. A. L., em Pôrto 
Alegre, graças às refo-rmas por que está 
passando e à montagem de uma secção 
industrial mais ampla, poderia, por al
gum tempo, industrializar o leite recebi
do diretamente dos produtores e dos 
postos localizados em 6ul'ros munici
pios. Julgamos, entretanto,- d'e vantagem 
secogi-te da construção de nova Usina, 
em local apropriado, próximo de, estra
,da de ferro e de po-rto. A nova Usina se
ria projetada com aapaêidad'e para abas
tecer normalmente uma população de 
800.000 habitantes e, além: das instala
ções pàra beneficiamento, do leite para 
consumo em espécie, deverJa contar coin 
equipamenlo completo para fabri'co de 
manteiga e de leite em pó. 

Acreditamos ,que, com um trabalho 
persistente e bem orienta·do, não seria 
diffcil o desenvolvimento da, indústria 
lacticinista no Estado do Rio Grande do 
Sul. Talvêz não se possa esperar grande 
desenvolvimento imed�ato, pprque, se
gundo nos parece, outros ramos da pe
devido ao hábito e tradição, como tam
cuár.ia e' da agricúltura exercem maior 
at-ração sôbre o produtor gaúcho, não só 
bém por lhe oferecer, provavelmente, 

maior remuneração do- que a produção 
leiteira. 

Em resumo, paJlca execução de um 
plan-Ü' lacticinista nesse Estado, somos' 
de parecer Q'Ue dois Êatores são essen
ciais: 

1.0) Financiamento. 
2.°) Pessoal técnico especializado. ' 

, Financiamento a ser feito pela forma 
que fôr julgada mais conveniente, seja 
diretamente pelo, Governo, seja por in
termédio de estabelecimentos bancários. 

Pessoal técnico especializado consti
tuido por: 

Dirigentes - Agrônomos ou Veteri
nários especializados ou técnicos em 
lacticinios, de preferência nacionais. 

Instrutores - Apro-veitamento de ex
alunos da Escola Agrotécnica, com está
gio em Escola de Lacticinios. 

Operários especializados - com curso 
prático, que poderia ser realizado no 
p'róprio D. E. A. L. 

Senhor Secretário" ao terminar o re
,lato do que nos fói dado observar e ao 
emitir a nossa modesta opinião sôbre o 
assuntú, por dever de justiça, desejamos 
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enaltecer o magnífico trabalho que vem 
sendo executado pela Diretoria do D. E. 
A. L., I!uer técnica, quer admin-istrativa
mente falando. 

Por, outro lad-o, sentimo-nos orgulho
sos, corno brasileiro, e diretor, da Escola 
de Lacticinios "Cândido Tostes", ao ve
rifi'car que o técnico nacional, quando 
sE' fornecem os meios, têm grande capa
cidade de realização objetiva, reforçada 
pelo amo'r à terra e pelo conhecimento 
da nossa gente. 

,Foi o que verificamos, mais uma vez, 
no setor dos lacticínicfs, pelo trabalho 
técnico que, no Rio Grande do Sul, vêm 
n>alizando os veterinários gaúchos, drs. 
Silvestre Vargas, Rui Côrtes Paixão e 
Ceh,o Antônio de Carvalho. 

Agradecendo a honra do convite feito 
por V. Excia., ofcrecemos-Ihe os nossos 
mais modestos préstÍ-:r:o,os e, em nome' do 
dr. Tristão da Cunha, Secretario da 
Agricultura do Estado de Minas Gerais, 
pomos à disposição de V. Excla. a coope
ração da nossa Escola de Lacticínios. 

Valemo-nos do ensejo para apres-en
tar a V. Excia. os nrotestos de nossa 
mais alta estima' e c�nsicieração. 

r""-��"·"·=·"····:·�·"�··���·":··::···"_·�""··"·-�·l 
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I 
O MELHOR :�ALHO. EM Pó 

i 
� F IA B R IC' A ç Ã O D I N A M A R QUÊ S A I � A' venda na ÇIA. FABIO BASTOS, Comércio e Indústria � . � e em todas as casas dó ramo i 

,; C I A. f A IB I O B A S TO S , 
l . RIO DE JANEffiO - Rua Teófilo Otoni, 81 I 
� � 
�. SÃO PAULO - Rua Florêncio de Abr�u, 828 i 
� BELO HORIZONTE - Rua Tupinambás, 364 

� JUIZ DE FORA - Rua Halfeld, 399 

.� CURI�'mA - Rua Dr. Murici, 536 
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o tratamento do leite 
o 

quentes nos 
Pelo Pro!. Dr. J. M. Ros.ell 

.I Parte : Estudo, na generalidade, das 
pr.incipais caracteI'isticas do consnmo e 
inc1úsl:Tia de leite nos países qnen;tes. 

A .:....... O NIVEL ALIMENTAR DOS 
POVOS INTERTROPICA,IS 

Há mais de vinrte anos que nas Insti
·tuições Cientificas, revistas e Congres- ' 
sos Leiteiros é exposta, discutida e enal
tecida a grande necessidade de desen
volver e melhorar as lndustrias le1teiras 
nos países quentes ou tropicais. 

Esses p aíses tropicais, geralmente paí
ses coloniais, são de fato os que, . se 
achando nas piores condições alimenta
res, têm provavelmente a mais urgente 
necessid;de de modifica'r sua alimen
tação . .  

O benefício que se tiraria de u.rn:a 
maior produção 'de leHe nas regiões tro
picais atenderia não, sàmente · os indíge
nas. desses países - colonias na maioria 
- mas tam!bém tôdas as outras nações 
do globo, se fôsse po'ssível aproveitar, 
para a .alimentação do · homem, essas 
vastas zonas de nosso planeta, cuja den
,sidade de popuJação e de produção é, 
atualmente, muito infeI'i.or à suà oapa
cidade potencial. 

Aos primeiros ·tempos da colonização, 
como cost'1.LIIlava dizer o ilustre tropico
logo Mr. George Mc RobeI't, os nativos . 
ou indígenas dos países . tropicais eram 
pI'incipaimente considerados, pelos di
I'igentes politicos ou pelos comerciantes 
das nações colonizadoras, como forne
cedores de matériar prima b arata. 

Para os missionáI'ios, o . indígena era 
nm pagão a mais a converter�se; para b 
antropologista e o homem de ciênda, 

constituia l1Il1 o�jeto de estudo. Porém, 
quão - raramente o indígena era coriside. 
mdo um homem igual ao· dos países cha
mados civilizado s ! 

Êstes conceitos vão se modificando !{)
tlilmente em proveito dos povos coloni
zados e ,do,s colonizadores. Deve-se esta 
mudança de tát�ca, em parte, a umá me
lhor compreensão dos deveres hUmanos, 
espe<;iahnente cristãos, que aproximam 
as relações, antigamente muito afasta
das, entre as chama:das raças civilizadas . 
e as populações trazidas à civilização, 
segundo o espírito dos países coloniza
dores. 

Todavia, estas nações . protetoras têm 
proporcionado em tempos p.assaodos e 
e� ceI'tos domínios, algumas vantagens 
que, a. frente dos males e prejuízos cau
sados à p opulação colonial, podem ser 
consideradas beneficas par.a ela. 

, ,. 
' Tais são, polI' exemplo, as vias de .co- ' 

municação, a instrução civica ou missio
nária, a organiz'ação 'comercial, a urba
nização e higienização das ddades. Em 
agricultura e na exploração de produtol' 
agricolas, minerais e outros, houve igual
mente intervenções' que, a um certo pon
to· de vista, são' con,sideradas uteis para 
os POyOS coloniais, nem sempre mais 
felizes, apesar disso, sob o govêrno e a 
presença do homem branco. 

Com referência à produção do leite e 
dos pro dutos do leite,. os melhor,amentos 
obtidos nos países tropicais, pos'to que ' 
muito impoI'tantes ém certas zonas e em 
franco progresso noutras, tê;m ainda nm 
enorme c'ampo a ganhar. Como no's foJ ' 

. p edido, temos � expôr nesta comunica
ção alguma s  sugestões concernentes ao 
melhoramento das 'industrias lei,teiras ' 
nos países quentes e especialmente o 
tratamento do leite. 

Ninguém pode hoj e · apresenta·r a me
nor obj eção ao fato, �olidamente estàbe
lecido pela fisiologiá moderna da nutri
ção, de que o leite é, não sàmente no 
fl OSSO planeta o' alimento número 1, mas 
que constitue, por assim dizer, quasi o 

. único.  alimento indispensável e absolu
tamente necessário, tanto à criança co
mo ao adulto, para uma alimentação ou 
nutrição per!ei:tas, téndo em vista evitar 
a degenerescencia da raça. . 

De 'tódas as pro'teinas conhecidas, ne
�nhuma outra po�de substituir de maneir3 
pérfeíta as proteinas do leite. Nenhuma, 
à parte as do leite, contem tão inteira e 
.exce1en'temente os complexos dos ácidos 
uminados e dos fatores de proteina ani
mal complementares, assim como os li
pfdios e os minerais, à exceção para es
tes, do ·ferro no leite de vaca. 

As proteinas biologicamente incomple· 
.tas, sob algum ponto de vista, notada-
mente as proteinas' vegetais e um núme
ro, dete-rmina,do- de proteinas animais, 
p.odem, pelQs efeitos cataliticos ou de 
origens dif.erentes de certos co-mplexos 
de ácidos aminados sôbre outras ( ações 
fisi:co�dinâmicas : dos ácidos aminados) 
melhorar seu metaboHsmo sintetisador 
para a formação dos pr,otoplasmas tissu-
lares. As proteinas ·biologicamente com
pletas, como a caseina e, especialmente, 
a lactalhurniua, têm o privilégio (de uma 
importância comparavel p'ara a alimen
tação humana) - se se as ajunta a cada 
refeição, numa pro'porção mínima de 6 
a 7 % ,  aos outros alimentos contando 
proteinas incompletas - de dar a estes 
um v.alor biologico de quasi 1 00 % .  Esta 
melhoria do valor biológiíco das protei
nas inferio-res, pode+'ia não se efetuar, 
no caso em que as pr:o±einas láti:cas, bio
logicamente completas, fôssem ingerldas 
f. a 6 hor,as depois daquelas. A impor� 

, tância desta grande lei biológica, qu.e 
estirrn'amos como uma das mais precià- . 
sas descobertas, da fisiologia moderna 
da nutrição '- pelo menos sob o ângulo 
prático e mesmo social - foi reconhe
cida pela primeira vez na Alemanha, de
pai:; na Itália, pelos dispOSitIVOS oficiais. 
prescrevendo a a,dição obrigatória, às 

. farinhas, de 6 a 7 % de leite em pó ou de 
caseina alimentar. 

'-
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Apoiando-se ná tese e seguindo os 
conselhos de Mc Colhm para o melhora
mento prático da alimentação radonal, 
mediante adição à , alimentação o rdiná
ria da população americana de um litro 
de leite por dia ou de seu equiv.aIente 
em queijo, os Estados Unidos têm tira
do grande próvei!:o desta lei de melho
ramento pelas proteinas láticas, do valor 
biológico real das proteinas contidas 
nos outros' alimentos. 

Pelo consumo àbundante, nos países 
do norte da Eur.op'a, especialmente Ale
manha, Suiça, .Áustria, 'DinaI)1arca e . Es
candinavia, de Quark ou outros queijos 
à base de leite desn.atado, como comple
mento principal das batatas e do pão de 
aveia ou de centeio, assim conio torta 
de "Quark" e de queijos finos elàbora
dos com leites' desnatados, tais como o 
Harz, Mainz e semelhantes, ajuntando a 
isso o importante, consumo de "Cottage 
Cheese" , pelos povos da América do 
Norte, esta lei preciosa do melho'ramen
te da nutrição pelas proteinas do leite 
tem sido igualmente posta em prática 
nos países supramenei,onados. 

Desde 1 940, temos nos esforçado para 
intl10duzir na Espanha, sQbretudo para 
a alimentação da,s crianç.as, as papas'ali
m entares, adicionadas de proteinas la
cteas, principalmente de lactalbnmina e 
sais minera,is do . sôro. 

Mesmo em Zootecnia, ramo em que a 
ciência da nutrição toma quasi. sempre 
a frente sôbne· o d·a antropotecnia ou ali
mentação 'humaorra, emPJegam-se protei
nas animais e especialrrnente as pr.otei
nas lácteás, desde algumas dezenas de 
anos, isto é, antes que eles fôssem utili
zados na alimentação dos homens, em 
vista de melhorar a qualidade das' rações 
alimentares dadas ·aos animai.s jovens. 

Da leitura elos relatórios sôhre a de
mog�afia dos países quentes e tropicais, 
i'essalta imediat'amente que a mortalida
de infiantil extraOrldináriamente elevada 
de muito entre eles, atingindo eni mui
tas regiões quasi 50 % das cria.nças . de 
menos de um ano, assim· como em gran
de número de doenças, reinando nesses 
países, são devidas a ausencia, nos àli
mentos, de proteinas biolàgicamente va-

, liosas. O desenvàlvimento da produção 
leiteira nessas regiões oú o fornecimen
to pelas nações civilizad'as de gmndes 
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&uantidades de proteínas lácteas (leite 
desnata,do, caseina alimentar e mesmo 
vitoamina: B12 ou outros pro,dutores de 
p'roteinas animais) constituiria indubi
tavelmente para esses países um bem 
enorme, que compensaria, em parte, o 
mal que se lhes inflige, a'PrOVISlOnan
do-os ele alcool, fumo e outros produtos 
prejudi.ci-ais. ' 

Segundo , as memória's médicas d'as úl
timas guel'ras, especialmente as elabora
das com o fim de remediar a's funestas 
consequencias d,a carência proteinica, 
que tem causado mais vítimas que as 
halas e a meíra'lha, resulta que as protei
nas do leite, principalmente sob forma 
de ácidos amina,dos, têm salvado níàis 
doentes, sobretudo de inanição, às por
tas da mOflte que tôdas as outras medica
ções modernas: inclusive 'a penicilin'a. 

AcreditamOS opol'tl1no fazer ressaltar, 
por essas observações, a importância, 
nunca exagerada -e mesmo a,iud'a não 
'apreciada em tôda sua plenitude, dQ va
lor insubsHtui.vel do leite na alimenta
ção, p'articula,rmente na alimeníaeção dos 
países quentes, aonde, ainda mais que 
nos outros, consideramos necessárÍla sua 
introdução. 

' 

Chegou o dia (ou brevemente chega
rá) de considera' r lliU erro ou omissão 
grave da parte dos dirigentes n'acionais 
das diferentes nações, a não utilização 
de todos os meios PPssÍ;veis, a fim de 
que os habitantes de cada paeís possam 
dispôr de um mínimo de leite ou de de
riva'dos, cujo va,lor em proteinas equiva
le a 7 %  ou 1 0 %  do miuimo proteico cal

' culado para a aUmentJação racional d'as 
diferéntes pessoas. Êste minimo poderia 
ser, por exemplo : de meio a 1 litro de 
leite ou 25 gramas de queijo, além da 
alimentação ordinária. 

B - PONTOS , CUJO ESTUDO CON
SIDERAMOS PARTICULARMENTE _ 
IMPORTANTE PARA 0 MELHO
RAMENTO E O DESENVOL VIMEN
TO DA INDUSTRIA DO LEITE NOS 

PAíSES QUENTES 
1 - Campanha e propaganda de di

vulgação intensiva, ,a começar desde a 
esc01a', concernente ao consumo do leH:e 
e seus derivados. ' 

2 - Estudo dos meios mais práticos 
para 0 melhoramento da produção e da 
qualidade do leUe. 

3 - Eduç;ação prática e obrigatória 
para a obtenção, de um leite higiênico e 
sôbre prncesso de tratarrnento do leite 
considerados como os mais apropriados 
aos países tropicais. 

4 - Organização do aprovtisi-onamén
to em leite dns centros urbrunos, levando 
em conta, naturalmente; condições e cir
cunstâncias tropicais. 

5 - Melhoramento técnico dos méto
dos de, frabricação dos produtos clássi
cos e tradicionais nos países tropicais. 

6 - Introdução de novos produJtos do 
leite ma,is provu'velm'ente recomendáveis 
para as regiões tropicais. 

' 

7 - Estabelecimento de centros de 
ensino sôbre leite e de orientação técni
ea, a exemplo dos que já funcionam em 
certos países tropicais. 

c - PRINCIPAIS ,CONCLUSõES 
TIRADAS DOS TRABALHOS SóBRE 
LEITE TROPICAL, APARECIDOS 

DESDE 1931.  . 

A partir do Congresso ' Internaecional 
sôbre Leite, que se reuniu em Copenha
gue em 1931 e do,s Congressos posterio� 
res de Roma, Berlim ' e  Stockolmo, um 
grande número de eomunicações sôbre 
leite tr.opieal tem si,do -apresentadü e di-
versas publicações sôbre' a questão, têm 
aparecido duraute estees 25 anos nos 
diferentes jornais que tratam do assun
to, no mundo inteiro,. 

A!o Congresso, de Copenhague, inte
ressantissimos tranalhos for·am remeti
dos por : A. D. Buehanan Smith, do, Ani.
mal Breeding Research Depmtament 
d'Edimbourg (Escacia) ; ZaI. R. KotlÍa
.vala, do Im'PClriál Agricul'tural Dep'ar
tament de Bangalore (Inde Méridiona-
le) ;  Th. Fjo'rd ' Jensen, Cooperartive 
Creamery Limited de Naivasha, Kenya' 
Colony (Afrique Orientale) ;  J. D. van 
Eck, du Service Vetérillairre des !ndes 
Néer.Jand'aises; John Hammond, de l'E
cole d'Agricultme de , Cambridge (An
gelterre) ;  Masauoshi Sato, de I'Universi
tê do Hokki,do (Japon) . 

r 
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teinas biologicamente completas, como 
para o desenvolvimento da, agricultura . 

3 - Fj.ord J ensen, da .cooperativa 
Creamery Ltda. de Naivasha ( Kenya) 
nos, prova, por meio de exemplos, a pos
sibilidade de organizar nos pa-íses tropi
cais industrias de leite do tipo moderno. 

Estudos igualmeI1te dignos de atenção 
foram ainda apresentados ao Congresso 
'de Rorrna e Milão ( 1 934) por F. W. As
ton, du Départment d' AgricultJnre de Ke
nya; J. Menos, dE< la Section Zootechni
que d' Aiti; W. D .  D .  , Jardino, du Dê
partment de l' Agricultu,re du . Kenya; T .  
b . Marsh, de Malaisie ; J. Lieux, d'Indo-
ehine; G,adine, de CiI"énaique; R. Ko,tha:- Von Ostertag assin,ala a mesma possi-

, ' . \ lJilidade no Congresso de Berlim. 
vala, de Bangalore (In dia) ;  A. Sgambati, 
de Benghazi; E. Leplae, Directeur de la F. W. Aston, do, Departamento da Agri-
Section Agricole ' du Ministere d,os Colo- cultjlra de ' Kenya', colo,cando em desta-
nies cl.e Belgique; E. Lancelot, Directeur que as condições primitivas e a ausen-
de ' l'Ecole Nationale Superieure d'In- CÍ'a total de higiene dos indígenas, que 
dusíries LaiHeres de Paris. considera, impossivel modificar, acre-di

ta, entretànto, que se pode chegar a re-
Ao Congresso de Berlim ( 1937)  os tra- sultados posUivos, educrundo as novas 

balhos de VOill Ostertrug, Alemanha; H .  
E . gerações. Herz, Copenhague; H. M. Waby, glt-o; 

J M d S - Zootécnica de T .  Mu.rari - em que êste autor rios ex- . enos, a ecçao 
põe .as condições do leite e o aprovisio- Haití, depois de observações das condi-
n3!ffiento em leite de vári.as' cidades da ções péssimas, em que os indígenas pro-
índi1a, enbre as quais B ombaim, Calcutá e duzem e ohtêm o leite, nos comunica 
Madras - co'nstituem igualmente relató- bons resultados obtidos, após a monta-
rios interessantes sôbre assunto de leite gem de fazendas modêlo, de demons'Íra-
t:r:opicaI. ção-, sôbre leite e ao mesmo tempo' zoo-

As conclusões principais que se po-de- , . téonicas, em que a I,ll0:idade de dife

riàm timr desses estudos são, em linhas re?-tes setores do �a:s e educada e. enco-
. . t 

. rajada, com o aUXIlIo das autorIdades O'eraIS as semlln es : . b , b ,  governamentaIs, para favorecer o desen-
1 - Melhoramento da produção pela yolvimento moderno da indutsria leitei-

seleção de bovinos adaptados às condi- ra em outras regiões do- território. 
'
,
ções climáticas e, eventualmente, po'r Opiniões e

/ 
recomend'ações semelhan-

. c.ruza�en�os eom raç'as melhoraedas e tés são expostas nas comunieações de 
r.aças mdIgen.as. W. D. D. Jardino� do Departamento de 

, �nsin:o dos, métodos zootécnicos con" AgriCJUÜura de Kenya. 
' cernentes ao .m�lhóramento 'e à sr:leção R. Kothavalae ' ap'I"esenta um estudo 
das raças leIteIras; transfor�açao de profundo e entusiástico sôbre as vania-
pas'tagem verde, durante os penodos de gens do' búfalo (Bos Bufalus) ,  sôbre to-
abundância e de chuvas, em formgens dos os outros animais lei,teiros. Um tra-
ensilad,as destinadas à alimentação ani- halho do mesmo, genero, sôbre o aspecto 

· mal. durante a estação sêca; luta con'Lra econômica. da produção do leite de bu-
· as epizo.otias do gado; higienização ' dos fala é inserido nos "Renseignemellts 
estábul,os e; sobI"etudo, da , produção e , Agricoles" VoI. 3, Janvier-�Iars 1925, n.Q 
tratamento do leite; o,i-ganização de 1, pág. 256. 

, transportes frigoríficos de leite e, enfim, 
venda de leite higienizll!do em garrafas, . 

2 '- A maior parte desses ' trabalhos, 
em particular os bem documentados de 

, 'Kathavala e de L .  Teunden ( Gheel, B él
gica) fazClffi sobressair a grande necessi
da,de atual de aumentar a pro,diução de 

· léite nos países tropicais, tauto pam o . 
melhoramentO' da' alimeutação da popu
láção ihdigena, essencialmente vegeta
riana e granaemen,te despiI'O'vida de pro-

Sgambaeti oferece um pro-grama práti
co pára 1'e.solver certos problemas leit-ei
ros das zonas tropicais da Cirenaica, 
aonde há falta' quasi completa do leite. 
Este ' program'a compreende a constru
ção de estábulos de acordo com a higie
ne, na periferia das grandes <:idades, 
com vigilâncià oficial da produçao e da 
obtenção hi,giênica do leHe; trausporte 

, rápido e refrigerado aos cent'r:os de con
centração; criação- . de associações de 
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pro crutores, auxiliádos e controlados ofi
cialIDente pa'ra a organização, dos refe
ridos centros, os qUlais' serão provid.os 
de todos os elementos, necessários à hi� 
gieniZ'ação do leite e à sua distribuição, 
garantidas por uma inspeção efetiva 
das autoddades sanitárias; ceI1ltros de 
instrução e ensino prático aos iÍldigenas ' 
da seleção- animal e. da produç,ão, obten: 
ção e tratamento do leite. 

Lancelot, da Escola Superior ' das In
dústrias Leiteiras de Paris, num e&tudo 
magistral sobre esta questão do, aprovi
sionamento em leite das cidades tropi
cais, salienta a necessidaed urgente de 
organizar êste aprovisionamento, qq:e 
considera indispensável à saúde das po
pulações indigenas e estrangeiras, con
sider.ando ao mesmo, tempo que as auto
ridades, garantindo inteiramente os pre
ços e o controle da qualida;de do leite, 
d everiam auxiliar as empre,sas privadas, 
desej Q.sas de criar estes serviços, parti
cular.mente caros, nos p aíses. torpicais. ' 

Von Ostertag dá, ' no Congresso d e  
Berlim, exemplos d o  pro'gresso realizado 
em matéria de leite em alguns países 
quentes, tais corno a Nova Zelandia, Uru-
guai, Brasil e União Sul Africana. 

E. Hegh, de Bruxelas, salienta que uma 
das conclusões deste Congresso é à ne
cessidade' do ,aprovision,amento mais 
abundaIite em leite higienico das cida� 
des tropicais e ,  semi-tropicais. . 

H. H erz, de Copenhague, observa o 
desenvolvimento consideravel da indus- . 
tria leiteira na Palestj.na e assinala espe
cialmente a graride impo1"tância neste 

• país, assim como em outros terirtórios 
árabes, do Lebbcn ou leite ácido egipcio, 

_ conmderll1do desde tempos antigos, como' 
alimentp de suma influência, muito' fá
vorável' à saúde e que é equivalente ao 

. Yoghourt europeu. As leiterias moder
nas da Palestina têm fabricado' em abun
ctância o yoghouflt, que elas consideram 
como um dos produtos essenci'ais.' 

. 

'H. M. Whaby nos expõe a situação da 
indústria leMeira egipcia em 1 935 : 20% 
do leit� eram· então destinados ao con
sumo ou ' à  fabricação' do yoghurt; 20 % 
aos queijos, principalmente ' queijos áci- . · 
dos; e 6 0 %  à pr,odução da maliteiga 
Ghee fundida, clarificada, elaborada com 
leite ácido. 

I 
Podemos, portanto, avaliar qUe a con-

clusão principal é a necessid'ade da or
ganização de uma indústria leiteira hi
giênica nos países tropicais. 

O Congresso de Berlim pnopunha que 
a Federação Internacio.nal de Leiteria 
empregasse todos os esforços possíveis 
para o deseuVlolvimento da Secção In
ternacional de Leiteria Tropical, com o 
fi m de aumentar o interêsse para o es
tndo dos problemas, da indústria leiteira 
das regiões tropic'ais. 

Os trabalhos recentes apresentados ao 
Congresso de Stockholm, principalmen
te por O .  E .  Reed, Chíef, Bureau of Dai
l-y Industry, Washington, assim como os 
d este mesmo autor em colabo,ração com 
o Instituto Agrico1:a de Allahabad (In
dia) são já suficientemente conhecidos, 
não sendo necessário lembrá-los aaui . 
Citamos igualmente o importantissimo 
estudo de Wm. C. Miller, Anima.! Heoalth 
Trust, Rennet, . Newmarket, Suffalk 
( Grande-Bretagne) sôbr'e "The ineffi
ciency of dairy , caUle in tr.opical 'coun-. 
tries - An analysis o:f. the pI;oblems" . 

As conclusões principais desses traba
lhos são as seguintes : 

1 - Depois de discussão sôbre a ne
cessida,de do acrescimo da produção do 
leite tendo em vista assegurar o abaste
cimento de popu}<ações humanas em 
constante crescimento nas zonas tropi

, cais, sugeriu-se que o aumento ' do nú-

" 

'mero de vacas não é mais o; meio ade
quado para obter uma produção! mais 
intensa. 

2 - O pro:blema do melhoramento do 
gado leiteiro é examinado de um mo.do 
geral .e tem-se tentoado discutir e deter
'minar os diferentes elementos que, por 
sua ação individual ou coletiva, têm en
travado o desenvolvimento dêste melho
ramento. 

3 - Vista a qualid'ade medio'cre da 
maior par:te ' das raças leiteiras indige
nas, é recomendado estudar uma nova 
política a seguir em matéria de criação 
d e ,  animais, .sendo Tevelada iheficáz a 
praticada , até agora. 

4 - A necessidade de aumentar por 
sua vez o grau de qualidade e a quanti
dade de fO'l'ragens a dar ao gado leiteiro ' 
é examinada, a fim de que, pelo aprimo
ramento dos métodos genéticos . de me-

.����== ==================�==� - -
lhoria, estes possam produzir todas as 
suas possibilidades. A aplicação Q.os dis
positivos necessários a uma melhor ex� 
ploração, -do gado leiteiro é igualmente 
encarada. 

5 - A questão, muito importante, da 
proteção dos indigenas, · face às doenças, 
e as consequências de or:dem econômi-' 
Cu, que dela derivam, são igualmente 
estudadas. Menção é também feita do 
ehoque causado pelo infortunio, na psi
cologia elos indigenas, para a mitigação 
do qual são, essenciais a assistência, en
coraj amento e conselhos dos europeus: r ' 

6 - Salienta-se, do mesmo modo, a 
necessidade , de melhor organização dos 
servi�os, de ensino 'e de vulgarisação, 

, nas regiões tropicais, tendo, em vista fa
voreceJ.'! e guiar os esforços dos indige-
nas . 

Igualmente importantes para â leite
ria tro1pical são estas outras poolicações 
recentes : 

:Tuan n:Iinut, de .Montevidéo (UrlIoctUai) , . 
"Ecologia y factores 7Jooclimátic.os- en la 
calidad y can,udair de pmduccion de le'
che" (La .Jndustria Lechera . Argentina, 
Junho 1952 ) .  Este es·tudo de Minut con-

, cera.en le aos falores zooclimáticos em 
relação com a qualidade e qumitidade do 
leite, ,assim como problemas sôbre a ma 
téria, deveria ser tomado em 'considera-

, ção p ara o, estudo da lactologia trópi:cal. 
Uma serie de trabalhos ' de grande va

lor qlJlantitativo e qualitativo em lacto
logia ,tro'Pical são os elaborados por E .  
B .  'Rice, Ohefe do Departamento de Agri
cultura , e de Oriação de Animais de 
Brisbane, Queensland (Austrália) e por 
seus' cola1:Íovadores L .  E .  Nichols, vi. 
J .  Park, Q .  R. Sigley e V .  J .  Brincom
b e, nos quais, entre os estudos pro.fun
dos e' as infor.mações ( ainda não publi
cadas em sua totalidade ) que os autores 
nos a,presentam relativamente à produ
ção, ao tratamento e ao tarnsporte, -as
sim como à quaIidade ' requerida deste 
rcllmento · nos países correspondentes, 
achamos uma eX'posição detalhada do 
fiesenvo>lvimento da indüstria da man
teiga e de quasi todos ós outros produ
los . lei,teiros no Estado d e  Queep,sland, 
igualmente . o da indüstria leÍteiva nas 
ilhas Fidji e no Pakistan; , 

Os trabalhos citados acima, que devem 
ser apreciados entre os mais completos 
realizados em leiteria tropical foram pu
blicado-s no " Australian Joutnal of Dai
ry Technology", n. 3, 1947;  n. 1, 1 952 e 
no Queensland Agri.cu1:tural J.ournal, 
Março, 1 938, Dezembro 1 949, Maio e Se
tembro' .1950, Setembro 1 951, Fevereiro 
e Dezembro 1951 . ,  ' ' 

De sua leilura e da de outros estudos 
ainda inêditos, mas que tivemos o 'privi
légio de consultar, graças ' à 'amabilidade 
de l\L E .  A :  Rice - que aqui 'agradece
mos - resullia evidentemente que se po
d e  chegar, utiIlzando todos os meios re
queridos e em tod.os os  dominios da 
lactologia, como produção, . obtenção, 
tratamento do- lei,te, da manteiga e ex
ploração das outras industrias leiteiras, 
à organização de uma industria do leite 
tão perfeita quanto à da Eump'a ou da 
América do Norte. 

Os produtos fabricados no Estado de 
Queenslan d sob a direção do Departa
mento de Agricultura e ;  de Criação d e ,  
Antmais de Brisbane alcança1"aIU, nos 
hlercados inglêses; o. mesmo nivel que os 
melhores dos outros países. A fabrica
ção da manteiga é aí realizada por pas
teurização, desga,zeificação ou vacreação 
e emprego de culturas ; a do queijo, por 
pqsteurização e êulturas. O leite é pago 
segund'o sua qualidade e mesmo. segundo ' 
seu asseio bacteriolo.gicÜ' e higiênico, 
método que, especialmente quanto ao 
asseio --..:. condição tão necessáda - só 
é aplicado na Europ'a por um pequeno 
número de o·rganizações leiteiras. 

Fernando Vieira de Sá publicou in
teressantes es'turuo's sôbre a indústria lei
teira das coJonias portuguesas, com su-
gestões b em razoáveis. 

. 

Outros trabalhos, ' ainda de grande im
portância, são os d'a Union de l'Afrique 
du Sud, da Agricultural Research Insti
tute dá Universidade ' de PrétorÍ'a, em 
particular os màgnificos estudos de S .  
Bacarole, H .  B .  Dovel, P.  Toens, P .  Du 
Preez e outros pesquizadores do' "Agri
cultural Research Institute" (Depar<t
men;t 0& Dairying) de Prétoria� 

Relatórios muito instrutivos e interes
santes nos foram igualmente fornecidos 
pelo Dairy Research Laboratory, Agri
cultural Research S:tation, de Rehovot 
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(Israel) ,  publicados pelo Dr·. J. Babad, 
Chefe de . LabOTatório, e seus coJabora
dores Ruhama Turuer Graff, A. Pinsky 
e outros. . 

Bem conhecidos também são os traba
lhos muito document,ados de D. M. Seath 
e G .  D .  Miller, do Dai:ry Research D e
pal'tmen<t, Lousiana Agricultural Experi
ment Station, J ournal of Dair,y Science : 
Abril 1 946, Vol. XXIX; Julho 1 946, VoI. 
XXIX, n. 7 ;  'Abril 1 947, VoI . XXX, n. 4 ;  
Dec. 1 947; Vol. XX:X:, n. 1 2.; Idem, Pg. 
957 � 962;  Maio 1 948, VaI. XXXI, n. 5 . .  

D - PRODUTOS DO LEITE DE l\1AIOR 
CONSUMO NOS PAíSES TROPICAIS E 

SEMI-TROPICAIS 

Quando se investigam e estudam os 
produtos leiteiros mais consumi'dos nos 
países quentes, ,tanto. europeus co,mo 
afriqanos ou asiMiicos e para êstes últi
mos sobretudo, ante a influência dos 
países coloniza,dores, tem-se imediata-

· men1te a surpresa com o f.ato que o leite 
'naturál, sempre tomado fervido, é mui
· to pouco. . empregado na alimentação, 
sendo> a forma ácida a mais apreci'ad.a e 
usada. 

. 

Uma crença tradicional em tôdas essas 
,regiões, que parece remontar às épocas 
.m ais  recuadas .. da historia, constituindo 
uma especie de doutrina ou mesmo su
gestão médica, pretende que o leite na

,tural não é tão digêstivo e salutar co.mo 
:, o lei,te ácido, em particular para: o' adul-
to. O emprego do leite ácido parece ser 
de origem biblica. Existe um fato incon� 
testavel : os tipos de leite ácido � que 
na realidade não é outra cousa senão o 

· yogho'llr;!: são consumidos quotidiana-
menrte, sob uma centena de nome's dife-

· rentes, em quasi to.dos os países quentes 
' da Africa e da Asia e sobretudo nos da' 
Europa Oriental é Setentrional. O COill

: sumo dos leites ácidos, como, priméito 
· derivado do leite, datá, nessas nações, . 

de milhares de anos, isto é, das épocas 
mais antigas de sua história; em que 
eram considerados não somente como 
um. alimento po,pular e famÜiar, até 

, mesmo, provavelmente, o primeliro de-
· rivado industrial leiteiro, mas sobretu

do como, um produto méd'ico e sanitário .  
· Com efeito, segundo a bibliografia médi-

ca dos leites ácidos, que registra vários 
milhares de referências extraídas de li
'TOS e revistas de tôdas as especies, es
tes leites iogurtizados foram prescritos 
em todas as épocas da antiguidade pelos 
médicos de todos os países e usado.s 
igualmente em medicina como medida 
profiláiica. Esta tradição médica quan: 
ia ao valor tef3Jpêuti'co e profilático do 
"yoghollrt", do kefir e dé outros leites 
semelhantes, é mantida sem i.nterrupção, 
através clns séculos, desde os fundado
res da medicina, Hipocrates, G'aleno, 
Avicena, etc., até a medicina moderna 
alual, que estudou de uma maneira mais 
ei entifica a preparação e os aspectos 
bacterio.logicos e cientificas desses lei
tes, trabalho realizado principalmente 
[, dos m éc;licos africanos, sul-americanos 
e asiáticns. 

Certas l1azões fisiológicas oU: climaté
ricas devem então se basear no fato de 
que, em todos os países tropicais, obser
va-se talvez, como, primeiro dos produ
,to.s industriais ou derivados do, leite, os 
leites ácidos tipo "y,oghourt" , o.s queijos 
'ácidos (o Domiati Egipcio )  e o Ghee 
(manteiga feita com leite ácido.) ,  produ
to leiteiro mais consumido na' índia, em 
toda a Africa do, Norte e do Sul e na 
maior . parte das r.egiões tropicais. 

Práveniente sem duvida da necessid,a
de, esta tendência para fabricar e con
sumir leites ácidos nos países quentes e 
igualmente em outras zonas, pode expli
car-se paralelamente se toma:mos por 
base razões difereJ;1tes. Em razão de sua · 
atividade especifica de transfomnação 
do aç5ucar, principalmente da lactose em 
ácido lati co e mesmo, por vezes, em ou
tros ácidos, as bructérias láticas parecem 
ter como função especial a: natureza de 
conservar o.s produtos alimentares (o 
leite no caso. que nos 00upa) , abaixando 
o pH e impedindo, por sua áci!tês, a ger-. 

. n:inação dos esporos e das bacterias, 
Tr'sponsaveis p ela putrefação. e decom
posição. 

O fa:to de que as bacterias Táticas se 
acham infalivelmente em todos o.s luga
res de nosso pl3Jneta, em que h a  produ
ção de leite (n(>s as encontramos no lei
tE de baleias da Baía de Hudson ao No,r
te do Canad'á) faz supor com razão que 
essas bactérias láticas existem na Ílrul:u
reza com a missão especifica de acidifi-
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càr o leite, seja para sua conservação ou "A temperU!tura elev!lJd'a do clima leva 
transformação em leite ácido e final- 'esses países, ignorantes ainda das técni
mente em queijo, seja para sua introdu- cas modernas da conservaçãO do leite, 
ção no canal digestiv.o, do homem e dos a utilizar imediatamente esse produto, 
antmais, especialmente em suas partes nos proprios lugares de produção ou em 
superiores, duodeno, jejui::lO e estomago, ::il'US �rredores, mais próximos". 
€iss'as ' bactérias devem executar suas in- . Os produtos mais intensamente fabri
slJ-bstituiv,eis funções s LrúDiólic as, abso- cados nesses climas e cujo desen-volvi
fútá�eiité indispensáveis, tanto, para mento é, segundo Bhargava, devido à 
manter baixo o pH nas p artes . altas do tradição, são, para a índda, o Ghee, no 
intestino delgado, como para as impor- Egito, o Sanrneh (manteiga fabricU!da 
tantes funções da sintese vitanünica - e  com leite ácido clarificado) , alimentos 
outras, ainda pOUcOi 00nhecidas, levU!da que são igualmente elaborados na Afri-
a cabo pela referida flnra lática, caracte- ca Orientál e Equatorial. 
iistica das partes superiores do intes- Bhargava nos assinala que estes deri-
tino , v a dos leiteiros constituem, nos ditos 

Apezar de exis,tir uma bibliografia mi- países, pordutos classicos muito apre-' 
' lenária em numeros e anos, relativa aos ciados pelas populações e acrescentw:  

efeitos sanitários ou médicos dos leites não é possivel, nem desejavel se opôr à 
sua fabricação, se bem que to,dos os es

ácidos, não se encontra nenhum estudo forças concernentes ao melhoramento 
pr,nfundo sôbre o tipo da flora hacterio- de sua qualidade sej am grandemen1e re
lógica dos leites ácidos tropicais. Os ;ti- . comendaveis. 
p.os · de bacterias; constituindo a flora ' 
nU!tural do Leben e de alguns outros lei- Nas Indias e no Egito, a população, se -

bem que bebeIl;do o leite fervid!o, consotes ácidos, entre os quais os de Corsega me sobretudo os leites ácidos, tais como e Sardenha, foram descobertos. Trata-se o Daih, Sassi, Labadi que, tudo bem mais ou nienos, das mesmas especies d'e considerado, são .formas de Yoghourt, e bacterias do, yoghourt bulgalTo, caucasico alimenta-se de Ghee e de Sanrneh ou !te 
é turco : Thermobacterium bulgaricum, Khoa (leite dessecad:o e ácido) e de 
labbenis, lactis yoghourtii, Caucasicum, queijos frescos ácidos. O povo marro� 
plantarum, Streptococcus thermophilus quina consome principalmente o "yog
e outras hacterias láticas termo filas, as- hourt" e a manteiga ácida clarific'ada. 
sociadas ou não a Saccharomyces· ou 
Thorulas fermentando !lJ lacto·se.' O problema da fabricação e do arma-

zenamento do leite tropical é b em dife-
Se, pelo emprego: da aci,dificação ex- ' rente do das regiões europelas e da 

pontânea, as populações indígenas têm Americ'a do Norte. A refrigeração só 
achado um mei'o de conservação dos existe exporadicamente e os· produtos 
produtos leiteiros, s'atisfazendo seus são conservados em temperaturas de 25 

a 45QC ou mais. gostos, costumes e. tradições, parece ló-
gico que para preservar o leite e fabrí- O Ghee e o Sanmeh são os produtos 
;c:ar prodll;tos leiteiros, -nos países tropi- leiteiros mais vendidos nos mercados 
cais, se siga êste caminho oferecido pela tropicais. O esfor.ço industrial desses 
natureza. países tem sido de reunir sob uma forma 

'concentrada e de longa conservação 'os 
E', baseandlo nestes principias, que 'principais constituintes .d<l leite : Para 

propomos nesta comunicação, um méto- conservar o leite por mais tempo. nesses' 
do para o melhoramento da i'ndústria países deixa-se que êle se acidifique. Na 
leiteira tropical. Turquia e em outros países b alcânicos, 

N .  K .  Bhargava, bacterioIogo muito '3:, fabricação do "yoghourt" - que qua
ativo de Lucknow, Provincias Uni'das si se' n-oderia chamar de verdadeiro ali
. (In dia) expôs em excelentes trahalhos mentã 'nacional - se efetua por meio da 

, os fatores básicos que condicionavam os concentração, do leite, por ebulição, aos 
. cáracteres da indústria lei1:eira de varias dois tercos e mesmo à metade de seu 

regiões tropicais. volume. -Uma vez resfria,do a 45QC, se lhe 

arvoredoleite.orgdigitalizado por



Pág. 22 

aàiGiona yoghour,t de fabricação, ante
rior. Em razão de sua acidês, que se ele� 
va por vezes a 2 e 4 %  de áci'do lático, e 
pH de 4,2 a 4,5, o "yoghouI"t'; ' couceu
trado, e ,  fortemente acidificado, seme
lhante em certo ponto ao "buttenrnilk" 
concentrado dos americanos, se cônser
va vários dias até mesmo: várias semã
nas. Em certas regiões do Cáucaso, este 
leite é transportado a grandes distan
c:as; em b olsas de couro, seja em dorso 
de cavalo, seja por outros meios de ' tra
ção animal. 

vE'zes heróicos, empregados com fins de 
moder.niz·ar es'ta indústria, em diversos 
países tropicais, as seguintes : O Depar
tamento de Agricultura em Stock, de 
Birsbane, B. 7, Queensland (AustráUa) 
dirigido por 'E. B. Rice, pelos importan
t�s trab'alhos realizad!os, paI' este, por 
seus colab,orado,res L. L. Muller, L .  E .  

, b.Nichols , e  outros, que anterionrnente já 
mencionamüs. 

Estes , leites fermentados, dessorad05 
em sacos para sua tr.ansf'Orm'ação em 
queijos, que por vezes são sêcos ao sol, 
se vendem ígualmente como queijos áci
dos ,(queijos  de "yoghourt" ) .  

Outras vezes" estes leites concentrad6s 
ácidos são adicionad'Os de açuc'ar e de 
farinha e transformados em especie de 
leites condensados, ocasioualmente des: 
secados; ou em bôlos de leite coucentra
do e ' cl,essecado. Cittamos en,tre esses pro
dutos : ô Khoa, Habbri, Kheer, Mallai, 
'Khurchan, etc., equivalente a certó 
grau, aos cremes e até ao' "ice-cream" 
american,Q e aos queijo s  ácidos frescos . 

Segundo Bhargava, o Ghee ela Indi-a e 
'o SanmeI1 egipcio se fabricam da mesma 
' maneira em todas as zonas tropicais. O 
Ghee bem fabricado, desprovido· -de hu
midade, das proteinas e de lactose, se 
conserva , muito tempo e substitui o· oleo 
e a mante,iga eu�olleus em 'todos os seus 
usos . 

Visando _melhor!lmento; o Governo Iu
,diano ' tem efetuado estudos profuudos 

, sobre as qualidaeds nutrHiv·as, vitami
ilicas e outras do Ghee, determiuando 
"standaI1ds" para sua ácidez, sua umi
dade, seus valores ReichertcMeissl, etc. 

Existem difereutes descrições quanto 
? maneira de fabri'car o Ghee. Um b om 
número de Centros de Pesquizas sobre 
leite dos países , lropfcais tem introdu
zido, em suas regi'ões respeCltivas, siste
mas de industria do leite de tipo euro
peu. Entre estes Centros, pioneir,os da 
industri'a leiteira 'tropical, que j á  têm in
troduzido, ém, suas zonas próprias, uma 
indústria lei'teira do tipo: 'moderno, me
recem ser especiaLmente citados e apre� , 
ciados, pelos grandes esforços, algumas 

- O Departamento de Agricultura e o 
"Agricultural Research InstiturJ:e" de 
Prétoria, que têm apresentado, um gran
de número ele i'nteressantt�s b oletins so
bre a, industri-a leiteira da Rhodésia, ho
letins que deveriam ser mais divulgados 
nos países tropicais, especialmente os 
elaborados por S. Bacalor, A. A. de 
Kock, H. H .  Davel, P .  Toens e P. dn 
Preez. . 

- The Dairy Brancll of the Ministry 
of Agriculture anel Lands of Salisburg" 
(Rodesia) ,  que tem igp.álmente publica
elo uma boa quantielade de IielatórÍ'os 
aparecidos' no "Rhodesia Agricultural 
Journal", sob a direção de J .  R .  Coury, 
"Chief Dairy Officer Causeway - Sa
lisbury (Rodésia Meridional) . 

- O "Inc1ian Dairy' Research Institu
te" de Bangalore - Mysore (India) . 
Diretor J{ . L . ,  Seno 

, 
E - ALGUMAS PROPOSIÇõES 

APRESENTADAS POR NóS PARA 
UM TRABALHO DE J\ffiLHOR!\
iVIENTO DE ALGUNS ASPETOS DA 

LEITERIA . TROPICAL 
Depois do que acabamos de expôr, re

lativamente aos magníficos 'estudos rea
lizados, "in loco" pelos pesquizadores 
das Repartições. de . Industri a  ' Leiteira 
mencionadas acima, parece estranho que 
um lacticinista, conhecendo apeuas de 
l!mge, as circunstâncias tropi'cais, apre
sente proposições sobre o' tratamento 
dos leites nos países quentes. 

Entretanto, si b em que não possamos 
nos basear senão em pouca experiência 
adquirida por nossas atividades, sobre 
assuntos leiteiros, nas regiões quente� da 
Hespanha, .Portugal e em algum'as zonas 
do Sul dos Estados Unidos da América, 
assim como. nos mais ' vastos conheci
mentos qU'! temos tentado extrair das 

expenencias dos paí
ses tropicais, desejariamos submeter à 
opinião da Comissão de Leiteria Tropi
cal da F .  L L .  algumas· sugestões ou 
métodos que, a nosso ver, mereceriam 
ser postas em execução, em' alguns domi
nios da lei·teria trolp ical. 

No que concerne ao tratamento a dar 
ao leite p.ara a sua mais, longa conserva
ção, que tem por principal objetivo, pa
ra nã.o dizer o unico, chegar a obtenção 
de um leite que, totalmente se, conser
vando o maior tempo possivel, em con-, 
((ições satisf'atórias para o cónsumo, seja 
desprovido de germens patogênicos ou 
prejudici'ais, tanto à saúde como às - in
dústrias de transformação, o meto do a 
c,r;Jpre�ar nos trópicos não pode ser 
muito diferente do que, para higieniza
ção e cous.er.vação do leite, dá os melho
res resuUad,os nos outros países. 

Melhor ainda, como- o leite dos países 
'tropicais, se altera e se decompõe mais 
fàcilmente, por efeito das temperaturas 
mai's favoraveis ao desenvolvimento d'l1s 
bacterias e por efeito, de outras circuns
tâncias, como as de sua obtenção, quasi 
sempre realizada em pessi'mas cOilldições 
higiênicas, o tratamento p ara a higieni
zação e a conservação do produto nesses 
países se, justifica mai's necessáriamente 
e, por razões ' bem compreensiveis, deve 

, ser efetuado com exigências mais seve
ns, em relação sobretudo às precauções 
de limpeza durante a ordenha, o trans
porte e refrigerações., 

Revendo as numerosas publicações de 
leiteria tnopical, das quais várias são ex
celentes e algumas foram mencionadas 
precedentemente, não encontr,amos, ,con
cernente ,ao trataménto dos leites tropi
cais, nenhuma descrição de méto d'os es- . 
peciais em que se dif.erencieni nitida
mente das que são emp"regadas ou reco
m endadas, seja teórica ou praticamente, 

. nos países não tropicais. 
Pelo contrário, quasi 'todas as publica

ções tie lei'ter: R tropical são unanimes em 
1'('conhecer :1& más cO!1dições higiênicas 
do leite nroduzid,o em todos esses paí
ses, as q�ais são a causa de sua má con
servação, de uma parte ,em razão de sua 
grande co-utaminação e de outra parte 
em r:;1.zão da falta de refrigeração e das 
tE'mperat:uras elevadas em que se acha 
cste "produto sujo e. não refrigerado: 
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RecomendlU-se em consequencia, par� 
a boa consel'yação do leite, o emprego 

. dos processos profilaticos e higi'ênicos 
que, apezar de todos! os elementos d'e 
cultura, de ensino e de ,técnicas moder
D as de que dispõem os países civiliza
dos, não são ainda utilisados de uma ma
neira satisfatória senão em muito pouco 
deles, no tadamente na Súiça, a'Dnde de
pois de um esforço de mais ou menos 
meio século, chegou-se à els,boração e à 
aplicação prática dos Regulamentos Sul-" 
ços do Leite, em separatas de 1 931, 1 936, 
1940, 1941, e 1949. 

Um esfôrço máximo é feito com insis
tt ncia Dara se conseguir a higienização 
,e asseio da manipulação, dos vasos e 
utensíli os leiteiros, assim como para a 
refrigeração rápida t;! segura depois da 

' ord'enha e durante o transporte, etc. 
E entre�anto, pedimos que as nações 

colonizadoras, mesmo as que são a,dian
tadas no dominio da indústria leiteira, 
façam um exame de consci'ência e pro
curem determinàr em quan·tos estabele
cimentos ou centros de produção são 
aplicadas, de uma maneira satisfatoria, , as prescrições rigorosas para a obtenção 
de uma orden,I:J:a, não dizemos assética, 
mas somente higiênica. Poder-se-ia pro
yavelmente contar nos dedos da mão os 
estabelecimentos de um pais, ' em que 
essas prescrições são seguidas da manei
rf. recomendada pelos higienistas. Com 
razão, o eminente lacticinista Prof. Hen
neberg, de Kiel, tinha costume de dizer 
a este re.spei.to : "que é mais faci! ensi-
11ar geometria a um simio que o asseio 
bacteriologico a um vaqueiro", Outros, 
IT,:ais, pesimistas ainda, têm ' declarado 
que se a vaca pode ser considerada como 
(I amigo n.  1 da indústria leiteira, o va
queiro, DelU ordenha anti-higiênica e o' 
mau tratamento dado ao �eite, se con
verteria no inimigo n. 1. 

Deveremos então admitir que, exceção 
feita em parte para a Suiça, os dispositi
vos oficiais sôbre o tratamento higiêni
co têm fracassado por tàda a pârte de 
máneira mais comp�eta. Asseio real do 
estábulo, limpeza, positiva do animal, 
das mãos 'do ordenhador e dos baldes dE' 
ordenha, assim como dos recipientes 
leiteiros, que devem ser retirados'  o mais 
depressa possivel do estábulo, e ' resfria
dos imedia'tamente, vigilância para evi-

Conclui à pág. 35 
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Distribuição ge.ográfi�a e aproveitamento dos 

animais leiteiros ' 
Pelo Dr. K. Bühler-Oppenheim 

As considerações que faremos a. se:' 
gulr referem-se exclusivamente às con-

I ,'dições reinrunt'es fora da Eumpa e às dos 
territórios viZ'inhos ; limitam-se; por
tanto, a esboçar O'S problemas e forne
cer .ao leitor uma id\éia sôbre a amplil/:u
de do tema. A questão principal, isto é, 
saber como teve o homem -li! <i,d!éia de 
criar e a:proveHar os anhnais: não pode 
s·er escla'recida de manelra satisfatàd,a. 
Alguns cientistas inclinam-se, hoj e em 
'di a, a aceitar-a hipótese do berUnense 
Edua:rd Hahn (1856-1928 ) ,  historiador 
e especi-alista em economia politiça, se
gundo a qual a criação dos animal-s dOe 
mésl/:icos teve origem na .religião. Acre� 
ditam '-outrQS que suas origens sej am 

, múltiplas. Com êstes últimos certameIlite 
está a razão-o P,ouco se sabe acêrca dós 

'. principi,os da utilização do leite e das 
' razões po,r que, embora em condições 
, apa'rentemente idênticas, alguns povos 

criam os animais com o fim de obter 
leite e Qutros não visam êste propósito . 

Está claro que ,o homem só pode uti
lizar com regularida;de () leite dos ani

' mais ' doméstkos e, em especial; dos que 
' amamentam -{]iqrante longo tempo las 

suas crias, corno acontece com o búf,alQ, 
, a vla:ca doméstica, o zebu, 10 iaque, a ove- , 

lha, a cabra, a égua, a burra, o camelo 
e a rena. Mesmo assim, lugares há em 

: que se dispõe dêsses animais, e êles não 
são ordenhaciros; muitas vêzes, servem 
apenas como animais de tração, trans
pO'r'te ou montada. Utiliza-se ,a lã, apro
veita-se ,a- car:ne, os couros, tendões, os-

, sos etc . 
' 

Os ind�genas da. América jamai'S apro
veitar:am o-s animais par,a a produção 
de leite. Entretanto; na A,mérica do 
N orte, conforme demoIlJstr'aram os en
.saios começados em 1 877, fàcilmen:te se 

, poderia ter utilizado- p ar.a êsse fim o bi-
'zQnte americano e, na América do Sul, 

, talvez a l,ama, animal doméstico nos 

países andino,s. Em outros continentes, 
com exceção, d,a Aus'urália, onde a prin
cípio não viviam aniniais leHeir,os, as 
cir:cunstâncias não são as mesmas e, n a  

Asia, assim como na Africa, a s  condi
ções reinantes vari,am com as regiões. 

Na ÁsIa, ordenham-se tôdas as espé-
. d es de animais aprovéitáveis : no Nor
té., a rena ;  nas' estepes, a: égua, o came
lo, ,a' vaca, a ovelha e a cabTa ;  no, Tibet  
f! nas regiões limiítrofes, o iaqué; e, nas ' 
zonas úmidas ,e . quentes, Q búf.alo aquá
tico e o zebu. Mas, nem todos os pOiVOS 

, que criam êstes runimais, QS utiliiam co
rno produtores de leite. 

N (}S extensos ten.'itórios da Sibéria, 
entre os tchuctches, coriaco,s, iucagiros 
e tchuv-a:nos, pequenas e antigas popu
lações siber1anas, onde a rena constitui 
a base principal da vida, êsses ' animais 
não 'São or:denhados; Diz-'se que, às vê
zes, os tchuctches, tchuvanos e coriacos 
mamam diretamente no úbere dêsses 
a-niimais . 

Os samoiedos (o' segundo grupo etno
lólógico mais numeroso da Silbéria) tam
bém não procedem à ordenha, embora 
possuam 'renas, que são empregad'as ' co
rno animais de mOIlJt·aria e d'e t,ração e 
a's acompanhem, como nômades, na sua 
migraçâo em busca de no'v'os pastos. Os 
povos úgricos da Sibéri,a também desco
nhecem a ordenha. 

Diferente é .(}  que se passa , com os 
hmgus, que vivem quase na dependên- . 
cia das rena's, cujo leite, extra'Ü'rd'inà
ri amente gordo, . êles consomem, seja 
fresco, seja acidifioado. Como a maioria 
deles não sabe prepara.r qneijo ( o  quei� 
jo de leite de rena só é conheciJdo pelos 
lapões que vivem nos tevritórios monta
nhosos da Suécia) e, portanto, não fa
br'iquem m3Jnteig.a (:as j)Ü'ntes bibliográ
ficas são contradi,tórias n e ste ponto) ,  o 
consumo de leHe é relal/:iva.mente redu
zido, de modo que ' os tungus abastados 
- em alguns casos possuem mais de mil 

animais -, deixam sem <Jl,:denhar a 
' maior parte das fêmeas. Os tungus das 

estepes, ·além de reu'as, possuem cava.. 
los, vacas e ovelhas. Pavte dêles sábe 
preparar queijo, utilizando-o, de prefe
rênCia, como provisão' para o 1nverno . 

' EIlitre os criadores de g,ado. é generali
. ·zadD o costume de guardar o leLte em 

'saoos de couro. Parece que algumas tri
bos de tungus sabem t ambém pTeparar 
Uma ,aguavdimte do leite feruientado de 
égua . 

. 

Outro grupo etnológico', uo qual o 
,aproveHamento· do leite tem extraordi
ná,ria ' importância, é constituido pelDs 
turco's-tártaros, que habitam o Norte, o 
Centro e o Oriente Próx�mo. Entre êles, 
os quirguizos são os que mantêm , 

'maiores rebanhos e po,ssuem os mais 
'varÍ<ados conhecimentos de econÜ'mia 
peouári·a . Êsses POVQS, que ainda se de

'dioam 'em pequena escala à agri'cultura, 
vivem quase completamente de seus 
animais :  nos territórios setentrlonai's, 

. en1we o's iacutos, v,alem-se da rena; no 
, Sul e no Suéto'este, do cav·alo', camelo, da 
vaca, ovelha e <!.abra'. Rara·s vêzes b eb em 

'ieite 'fresco que, por outro lado, se aze
' da fâcilmente nQS sujos l'ecipioenrt!es onde 
o gUardam. Misturam-no, às vêzes, ao. 
chá. Gostam também de adicionar leite 
fresco ao "cumi-s", b ebida ref.rescante, 
que, segUndo· o pro'cesso 'de prepara
ção, ·  contém 1 a 3,3 % .rue álcool; E' obti-

: da 'por terment·ação do- leite de égua e, 
às. vêzes, de camelQ, oveTh3J e cabra. 

Essas triibos p·repar·am a manteiga 
c.(}m urna mistura de leite de va'Ca, ove
lha e c·abra. A mistura é coLocada den
tro de uma espécie de sa:co de couro, no 
qual o leite é agÍ'tado e batido com um 

' ba·stão de madeira. Pode-se também ba
ter oU . 31massa'r exte·riormente Q o dre, 

· até que se separe a manteiga:. Em c er- . 
: tas reiiões, o lei-telho é usaruo como b e-
bida . " 

' Do lei,te azêdo, misturado com água, 
· os quirguizos preparam uma e spécie de 
, ·requeijão, o qual, após a evaporação, ' é 
:amassado em forma de' bo�as. Esta:s, sal_ o 
· gad'as e sêcas, adquirem uma cousistên- I 
· cra ' dura como aJ da pedra e, durante o 
, invern1o, consti1uem, com a carne de 
· ovelha, impo'rlante compo-nente da- ali
: mentação. Do leite de ovelhá, obtém-se 
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um ,queijo mole. Entre as b ebidas fer
mentadas d,os quirgnizos figura o cumioS, 
deiiv.ado do, leite de éguaJ. Esta bebida 
ê conhecida não só dos quirguizos, mas 
também ruo's c·almucos, tártaros, basqui
res, tungus e i'acutes, como; aliás, de um 
modo, geral, dos criadores de cavalos e 
.vacas ,da Asia Centr,aL Também o cumis 
é preparado em odres feitQs de peles 
de animais, quer conservando (} leite 
nesses recipientes, em cujas paredes 
permanecem restos de leite fermenta
do, quer juntando ao leite fresco' leite 
azêdo ou massa fermentada. Os quirguti
zo.s preparam, por distilação do cumis� 
urna aguardente de leite . 

Bebida análoga ao cumis é o quefir, 
que nO' seu país de origem, o Cáucaso, 
é denominado "kyppe". E' obtido do 
leHe de , '  vaca" in·ais raramenJÍe do de 
ég'!la, com Q auxílio de grãos de quefir 
entumecidos. Possui sabo'!' .I! odor acres 
e é fortemente espumoso. 

O iogur,te é um derivad:O' dó leite I)1ui
to apreciado entre o s  quirguizos e tur
comanos. ÊSites povos o fabricam desde 
Í€:mpos muito remo<tos. Prep3Jram-no na 
primavera', lá pelos mêses de março a 
maio-, com o- leite de ovelha. Reduz-se, 
por fervul1a, o. volume do Leite à meta
de, Junta-s'e-lhe, ainda quente, um fer
mento, e deixa-se cober:to', em repouso, 
durante 10 a 20 horas, tempo 'necessário 
para a obtenção de sua consistênCia 

' espessa. Na EUTopá conhecemO's o 
iognI1te da Bnlgá<ria, onde é prep·arado 
com lei.te de ovelha, cabra ou búfalo e, 
mais raramente, de vaca; sua origem, 
porém, é '  nas estepes do O:rr.ente Pró-

, ximO'. 
O animal mais importante do Tibet é 

, o  iaque domesticado, ou "boi grunhi
. dor" (Boi; Poephagus grunniens L . ) , 
. descendente do iaque selvagem, que vi-

Vle em ,alturas compreendidas entre 
, 4000 e 6000 mel'ro s .  O iaque domestica
do, muito mais comum que o selvagem, 

, é de ex.fraDrdinári·a importância para 
.. os tibetano.s, sej a COIlllO animal de car

ga ou de montaria, seja pelo seu couro 
e, sobI1etudo, pelo: seu leite, que se ca
racteriza por elevado teor em gordur,a. 
Esta é amarela e dotad'a d'e sabor ado- . 

, clcadQ, que lembra o da amêndoa. E' 
verdade que o rendllnento da ordenha 
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é pequeno, como o de todos os animais 
'não oriados exclusivamente p ara p ro
dução de leite (1 a 4 liIITOS por dia) , O 
leite do. iaque é consumido de p referên
cia sob forma de coaJhada, embora só 
se azede multo dificHmente, dado () frio 
que r.eina na região e o seu alto teor em 
gordrura. Para favorecer êsse processO', 

. os telingitas ( territó;rio de Altrui) aCl.'les
centam-Ihe leite azêdo e, às vêzes, mas
sa azêda, quando desejam provocar a 
fermentação alcoólica. . " 

O leite de iaque produz uma quanti-
dad!e, que nos pode'I'ia parecer assom
brosa, de inanlteiga. Esta é '  aproveitada 
para numer:osos uso·s. Entra como com
ponente do principal .alimento dos tihe
tanos, o. "tsaJID.ba", que ainda contém fa
rinha de cevada torrada, chá e. leite. 
Multo usado entre os ' mongóis é o cha
mado " chá com mant'eiga" . Para prepa
rá-lo, o chá pulveriz3Jdo' e comprimid'O, 
impórla<io' da China, é misturado com 
sal e manteiga rançosa. Serve ainda a '  
ma:nteiga, enltre -os tibet3JD.os, para outros 
usos : combuSItível p ara a ilUIU'inação, . 
massa para a confecção de imagens re
ligiosas, pomada,s para fricçõe s .  da p,éle, 
co SlÍlé.ti co' para os cabelos' etc. 

Na MongóH.a, tO<iOIS o s  animais de 
criação são manHdos em gr3JD.des reba
nhos ou m3Jnadas, 1 com exceção das va
cas, que são, pouco numerosas . .  Em pri
meiro lugar, estão os cavalo's, os came
los (nessa regiãÜ', como n o . nesto da 
Asia, à exceção da sudoeste, trata-se do, 
dromedári-o ) ,  as caPras .e as ovelhas. O 
dromedário, muito resistente, serve co
mo animal d!e carga e montaria:. O mon
gol ·sab e aproveitar-lhe o leilte, aliás. 
muito gO'l'<io, seja como bebLda em mis
tura com chá, seja sob fomua de queijo 
gordo·. As vacas, pouco apreciadas, são 
utilizad'as para o tr3JD.sporte de cargas e .  

. como animais d e  tração. Seu leite é me
nos estimad-o que ° das éguaJS. Assim, 
05 mongóis, quand-o realizam grandes 
viagens, levam consigo queija fabricado 
com leite de égua, que consideram mais 
nU!tritivo· que o de vaca. E' claro que 
êsses povos moÍlt3JD.heses preferem o 
cavalo aos outros animais. PaJI'a os mon
góis, �le incarna a b eleza, o valor e a 
resistên.da, ocupando lugar proeminen
te em sua vida. O mongol não conhece 
(I dinheiro e tO'do'S os seus esforços vi_o 
sam a posse d'e m a.nadas de cavalos. 

Estas c-ontam, às vêZ'es, milhares de 3JD.i
mais. Êsse modo de p ensar explica lJJOr . 
que o mongol, mesmo p ossutnd'o mil ou 
mais cavalos, entende 'que não careC'� . 
de mais que vinte vacas. 

Concede, em compensação, enorme · 
imp'o·r,tância à ovelha. A espécie exis
tente n� Mongólia é o carneir.o . merino, 
cuj a odação está muito difundida <erri 
tôda a ksia, até a Rússia EUl'opéia, b em  
como n a  Afrtca. A ovelh3J é imprescin
dível à vida dos mongóis. Além do ali
mento, fornlece-lhes o couro com · que 
c·onfeccionam roupa s  e tapetes e ar
mam, sôbre varas, as paredes de sua 
;típica tenda <ie campanha, de forma 
arredondada, a que denominam "jur
te". O leite d as ov.elhas mérinas é con
sumido com-o b ebida ou aprovleit!l:do 
par.a a fabricação . de queij,o. A carne 
dêsses animais é muLto apreciada. O s  
mongóis alimentam-se ainda · d a  carne 
é do feite das cabras. 

A preparação d-o queijo e da mantei
ga é muHo conhecida na Mongólia. O 
queijo l'epresenta um papel semelhan
te ao do n osso- pão. E' muitas vêZles ma
cerado no · chá, ·ao 'qual empl'esta notá-

. veis qualidades nutritivas. O leiite áci-
do e· a coalhada também fazem parte da 
alimentaçã,o· 'quotidiana em tôda a Mon-

. góHa. A fabricação do cumis, todavia, 
paDeec limita·r-se ao< i nterior, do mesmo 
modo que a preparação de uma aguar
dente de leite 'chàmada "akar", límpi
da como água. Bebem-na em taças. 

No oeste, su<io este e sul 'da As,ia, b em 
como modernamenlte na Mongólia, a 
alimentaçã,o' regular com produtos de 
origem anima� constitui exceção, pois 1C 
pecuária cedeu lugar, em grande parte, 
à agricultura. Nessas regiões encon
tram-se búfalos, vacas e '  zebus, cuj a 
produçãa de leite ê relativamente pe
quena. Só nas índias Bri-tânicas criam-
se certas raças de vacas leitetras, esco
lhidas p elo- elevado teor' de gor:dur.a do 
seu leite, a saber : as raças de Hissar, no 
noritle (P.nndjab) e Catiavár .e Nelore, 
nas residências de - B ombaim ( O ciden
te) e Madras ( Oriente) .  Os hindus co
nhecem muito, hem o- aprove-itamento 
do leite. Na sua alimentação . figuram a 

coalhada, o l,eitelho, a manteiga. Esta é 
consumidâ sob forma derretida . . . .  
c'''ghee'' ) .  Conhecem ainda o. queijo 
fresco, cozido ou . não. Na Cochinchina 
b ebe-Ee muito menos leite. Parece que 
entre o()'s naga·s (Assam ) ,  cunve!".tidO's IRO 
c rist'ianismo, o c.onsumo de leite ' substI
tuiu o uso da cerveja d,e arroz, proibida 
pelos missionários. Bebem leite, embora 
não conste que conheçam a. fabricação 
de manteiga e Queijo, os cariltis (Alta 
Birmânia) e O'S miquires (Assam) .  

Na Indonésia reinam circunstâncias 
análogas às da índi,a Bl'itanica. ; O leite 
de búfalo aquáttico é aproveitado pelos' 
minaugkabaus da SU!IDatra e os toradjas 
do sul d3JS Ilhas Célebes. Êstes indíge
nas sabem fabricar manteiga e prepa� 
.rar comidas à b ase de . leilte. No's terri
tórios montanhosos <ie . Poso é muito 
apreciado o leite de búfalo-; mas seus 
llabitan les desconhecem a manteiga e tO 
queijo. Em tôda a região do Ttmor, os' 
búfa los são ordenhados desde a An,ti-
guidade. P.or tôda a p a'r:te se encóntra 
um aparelh\o, que se 'amarra ao focinho 
d,os novilhO's p ara evitar que m.amem . 
o.s habitantes do. Timor p.reparam 'ainda 
um queijo, . coagula,ndo o. leite com o 
suco de uma árvor,e ( Ulitsoesoe") ;  a 
massa é cmidensada pO!1 cocção e, de- , 
p-o'is, secada aO' sol; Êstes .queijoos de 'as
pecto P,QíUCQ agradáv.el, são vendidos no 
mercado e usados de preferência como 

. provisão para viagens. No resto da In-I 
douési-a não se consome leite. 

. . 

No Japão-, conforme s.e lê na obra 
"Kleine Erzaehluug über die Geschichte 
d er Kuhmildh in Japan" (Pequena n ar
ração acêrca da história dOI leite dle v;a-

. ca no Japão), de y.u Fujikawa (nasc. em 
1865 ) ,  o consU!IDO de leite era bem co
nhecido, embora não constituisse hábi
to quotidiano. Mais ta·rde, caiu' em -de
suso. Hoje, porém, sob a influência eu
rop�ia, b ebe-se muito. lei,te . no. Japão, 
onde mesmo os pequenos povoados 
possuem leite ri às . 

. . 

Na China, que durante sécuÍos intei': 
ros esteve sob ' a  influência mongólica) o 
leHe antigamente não era -tão despreza
do quanto na atualidad.e. Hoje, só se dá 

leite de animais aos lactentes cuja' mãe 
tenha morrido e aos velhos qUe não 
mais conseguem ·mastigar. 

. A monografia intitulada "Die Haus- ' 
tl ere der Bantu" (Os 3Jnimais domésti
cos dé B3Jntu ) ,  da .autoria de Ruben 
Kro11 (Zeitschni.ft Zlur Ethn-ologie, v.ol. 
60, Berlim, 1928 ) ,  orienta-nos exáust�
v�IIlente a respeito das condiçõ.es rei
nantes na , Afri.ca. Dos animais citados 
fité ago'ra, os destinados à produção de 
leHe são, nas regiões dos desertos, o ca
melo, a .vaca, a ovelha e a cabra ;  na zo
nu ide influência áraibe, a égua � a. bur
ra. Em tôdas as regiões do norte, onde 
o clima O' permite, além da pecuária 
cuilda-se da .agricultU!I'a. Essas duas ati� 
vidades, segun-do parece, remontam a 
épocas muito 3JD.'ÍÍgas. As nnmerosas re
presentações gráficas oriundas do An
tigo Heino, denolfam que' no p ais d1QS fa
raós exiSItia intensiva criação de gado, 
que foi mais tar.d<e diminuindo naulati
namente. Do mesmo' módo que hoje em 
dia, o gado, de grande e pequeno p or,te, 
f·ra ordenhado. Com o leite se prepara
va man.teiga, queijo e numerosos ali-
mentos . E' o que OCOI1r:e em quase todo 
o n-orte da Afri.ca. Parece que Qo leLte de 
c amelo é consumido geralmente depois 
d e  azêdo e só excepCionalmente serve 
para a fabricação de man,teiga e que.ijo .  
(I mesmo se pode dizer, e m  têrmos ge-
rai.s, dIa. Sudão. 

. 

Em ,todos os territórios habitad<O,S pela 
raça negra, é de capital import'ântCia a 

. vaca. Predominam duas raças : uma que 
se distingue pelo gr,ande c,ompri'mento 
dos oornos e outra, a do zebu d'e chifres 
CUl'tos, às vêzes desprovido de giba. A 
vaca consti.tui a b ase da vida dOiS povos 
pastoris, enquanto a cabra é criada pe
los lavradores e desapreoiada p eio'S 'pri
m eiros. Quanto à ovelha, há muito tem
po só é criada por certos pastores, come. 
os hererós e os h-o-tentoltes no sul da 
Afl'ica e os massais na Africa Oriental . 

. Os rebanhos dêsses povos são muitas 
vf.zes enormes. Algnn:s chegam a con
tar dezenas de milhares de animais. 
Desde a Antiguidade, os mais ricos 
sempre foram os hererós; seus grandes 
chefes possuiam, noutros tempos, até 
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200.000 cabeças de gado vacThm. Parece 
aue a trib,o, hereró de Batauana, wtes 
da eclosão da epizooUa do anD de 1&96, 

, possuia 160 . 000 a 200 . 000 cabeças . 
Na Ro,désia Setentrional, antes da grande 
peste .bovina que dizimou os rebanhos 
eiÚ' 1894, ''O' número de cabeças alcança
v a, segundo f'ÜDJtes fidedignas, mais de 
úm milhão. 

Os p'I'IDcip3J1i terr1tórios , de criação 
fi e gado bovino enconrtram-se na África 
Oriental, na zona c'Ümpreendida entre 
05. lagos e a África do Sudoeste. 'As 
grandes proporções dos rebanhos 'Ü�ri
gam seus donos a levare.m uma vida nô
made. Êsses pastores p.ossuem espírito 
guerreiro. ,A clefesa ,dos rebanhos contra 
os inimigos e as incuI1Sõe5 de p ilhagem, 
fel,tas com o propósH{) de aumentar 'O s  
próprios n:banhos, exigem dêles valor 
e zêlo. Representam, pois, umá institui
cão cavalheiresca ou casta n,obre, aca
tada pelos lavradores dominados ou ,das 
regiões vlzinhas. Segundo KroU, . não é 
em ,tôdas as regiões da África que se 
cuida do a,proveitamento econômico -do 
leHe. No Caruerun. em tôda a b acia do 
Congo, no tel'l'itórLo situado a oeste do 
NhLssa e em outras zonas da África 
Oriental, bem como nos territórios me" 
ridionais do Sudão Ócidental, não ,se 
utiliza ó leite, n emr mesmo de vaca. b 
leite do 'gado de peqneno pode é meDJOS 
aprecüldo, que o de vaca. MnHas vêzes 
5Ó é dado, COlInO alimen,to, a crianças !Ou 
aos ,  membros ní·enos respeitáv.eis da tri
bo . Os massais CODJstituem exceção, pois 
US3JÍU d.e prefer'ência o leite de ovefua, 

· .por causa de seu teor em gordura. 

Com.o a produção das vacas criadas 
na África é pequen/l (no máxim{) 2 li
tros por dia) , o leite, embora mJllÍltn rico 
em gordUra, só . pode servir com{) ali
rl1ent.o exc1usivo nas regiões em ,que, o s  
rebanhos são muito numerGSos. N a  

maioria d a s  regiões da Áfu:1ca, o leite é 
co.nsurnidlo sob forma' de leite' azêdo ou 
coalhada. Na África do ' Sul, por exem
plo, só as cri3Jnças recebem leite fresco. 
Os b aím3Js de Ancole, .ent·re o s  quais os 
adultos t3JIDbém b ebem leite fresco, in
gerem-no , recém-ürdenhado. Só excep
cionalmen,te o leHe é fervido, por .exem
pIo, em cedmônias religi'osas ou em ca
sos de doença, pois t emem q;ue a fervu
ra possa �epercufir' desfavoràveImente 
sôbre as vacas. 

As tribos que sabem utilizar de algum 
moào o leite, cemhecenl também, salvo 
exceções, o fabric.o da m anteiga. Obtém
na pela agi,taçãb do leite azedad!o, o que 
é possível graças aJn seu el,evado rteor em 
gordura. A operação se faz no recipiente 
típico dos pastores, isto, é, numa c ab a
ça ôca (L.agenaria vulgaris ) .  Esta caba
ça é o único fruto cultivado p'ClO$ po
vos pastores, exatamente p ara ' êsse 
fim . ' No norte africano empregam
se odres . A manteiga fresca só é 

'aproVeitada cnmo alimento entre o,> . 
hotento:l'es, ao passo q;ue {) leitelh{) é be
bido em tôda a parte. A maioria dos 
povos negI1OS ' a repelem, empregando-a 
apena:s como pomada" p'ara' friccionar o' 
corpo e peças de r.<mpa, e p�ra cUI1tir 
eouros. No Sudão Orienltal, ela represen
ta o ,remédio para todos os males e é 
cmpreg3Jda em uso externo e interno. 

A fabricação, de queijo é desconheci- ' 
. da nas regiõés dos . pastores, es1:and{) . 
limitada ao norte da África, à zona de 
infLuência do terrifórf'à mediterrân'oo, 
isto é .a lliIna clas:se jovem de imigran
tes a�ábico-semíticos" q�e se, dedica à 
pecuária, e cujos vestígios pndem. ser 
acompanhados em direçã·o· para o' sul, 
até o te'rritório localizado entre os la
gos . 

(Transcrito de "Actas Ciba" 5 )  
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Escolha da , vaca leiteira pelo processo de julgamento ' 

O julgamento consiste num exame ex
terior da vaca leiteira, 'pelo qual pode
mos avaliar a sua capacidade de pro
dução. 

_ Quando vamos comprar vacas para o 
I�OSSO rebanho, além de consideraTmos 
idade, saúde e outros fatores de impor
tância, devemos ver se os animais ·em 
vi.sta são de fatOl de alta capacidade lei
teira. 

Podemos julgar diversas vacas ao mes
mo tempo, comparando as suas partes . 
Neste ' julgamento, .observamos, por or
dem de importância : 

1.0) - ORGÃOS SECRETORES ' DE 
LEITE - Se a nossa finalidade é leite 
êste ponto é o mais importante. Estuda� 
refnos então : . ' 

D.BERE - deve . ser de grande capaci� 
dade, bem flexível, macio, não carnndo, 
il em pênduloso, .bem estendido para traz, ' 
bem inserido ' u(} ventre. E' de boa qua
li dade o ubere ' que, depois da ordenha, 
se apresente murcho, como um ,saco va
sio. Acrescentaremos um estudo bem se
p arado e alto . 

VEIAS MAl\1:ÁRIAS E VEIAS D O UBE
RE - O sangue arterial vem ao ubere 

por um par de ar.térias, crue se divide, 
dando um i!1amo- para cada quarto do 
ubere. Não podemos ver no interior sc 
essas artérias são grossas, isto é, se têm 
capacidade de trazer JUuito sangue ao 
ubere. Êste sangue fornece os ingredien
tes ' necessários à produção de leite, e 
depois de utilisado volta novamente ao 
coração por meio· de tTês paTes de veias 
mamarras, um dos quais podemos ver 
exteriormente no ventre do animal. Es
tas veias send'Ü bem grossas, 'tortiI.osas, 
ramificadas, . indic3JID que a quantidade 
de sangue que vem ao ubere é grande. 

Pelas veias .avaliamos as aI1t'érias . As 
v.eias do ubere mostram t3JIDbém boa '  
irrigação, 

TETAS - Devem ser de bom tama
nho, iguais e bem colocadas. As tetas 
muito grandes são inconvenientes para 
os bezerros, para {) o rdenhador, além de 
estarem sempre <;ortadas, o que trará 
dificuldades. 

2 .. ) - TEi\iPERAl\ffiNTO LEITEIRO 
- E' a capaci.dade que a vaca tem de 
transformar os alimentos em leite. O ali
men.to consumido por uma vaca leiteira 
deve ser utiJizado na ' produção' de leÍ'te 
e não para engorda. Na análise dêstes 
pontos devemos levar em consideração ' 
c período de gestação da Vaca, pois nes
te tempo o animal tem certa disposição 
a engordar. O temperamento leiteiro é 
indicado por linhas definidas, bem des
camadas, sem tendência a engordar, com 
os caractere.s do sexo' bem acentuados, 
isto é, b em definidos. Esta feminilidade 
se mostra principalmente pela cabeça, 
pescoço, ossatura. O sombI1os, as verte
bras, as pontas da anc�, os isguioS' de
vem ser hem descarnados, saUen'les. A 
boa vaca. leiteira tem aparência de ma
gra, mas simplesmente temperamento 
lei:teiro acentuado. Não devemos confun
dir' temperamento com magreza produ
zj da por doença : - a vaca deve ter alta 
capacidade de transformar os alimentos 
em' leite, mas deve ser sadia:. 

Ainda consideraremos : - lombo lar
go ,e costelas compri'das e bem separa
das. Importante também é a natureza do 
animal; deve ser ativa, mas não brava. , " 

, 3.0) '� CAPACIDADE DE ALIMENTA
yÃO , - Vacas boas leiteiras tem sempre 
boa capacidade de alimcn,tação, isto é, 
focinho grande ,e bôca larga ; tronco bem 
comprido, ' largo e profundo, costelas se
paradas, compri das e arqueadas. A pele, 
de grossura média, untuosa, pêlos ma
cios, mostr.ando ativa circulação inter
na.  
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4.0) '- CONSTITUIÇÃO - Em qual
qu.er criação é pontq importante a saú
de do animal e a sua conSltHuição. Deve
mos e sc'olhei" sempre animàis fortes. O 
vigor de uma vaca é-nos dado pelo torax 
largo, profundo, peito saliente, ventas 
Hbertas, eSltadlQ de saúdé hom, com pêlo 
macio, untuoso, focinho úmido. 

, , 
5.9) - TIPO - Não há necessidade de , 

for.mas perfeitas para produção de leite, 
mas os criadores desejam reunir sempre 

o útil ao agradável ; vacas boas leiteiras 
e com tipo desejável. 1 

A cabeça eréta, livre de carne, pesco
ço fino, olhos salientes e vivos indicam 
femin'ilidade e tipo desej ável. A linha do 
d orso deve ser reta, as ancas bem sepa
radas, niveladas, garupa comprid.a, lar
ga e reta, insersão da cauda em nivelo 

Dépois de examfnadas estas diversas 
partes, examinaremos o conjunto d-o ani
mal em observação ; deve ser grande. 
para a raça e forte, sem perder sua fe
minilidade, sem ser bruto, pesad-o. 

Oi ... . . ... ... . ... ... . ... . ... ... . , . .. . . . . ... ... . . . . . . . . . ... ... . . . . . . . . . ... . . . ... . , • 

A .  higiene e o asseIO do . material leiteiro 
Algumas centen'as de bactérias de cada 

centímetro cúbico de leite' provêm das 
próprias glândulas mamarIas ; algun ':l 
milhares, do ar e, do ambiente que ro� 
dei a a vaca ; e são às centenas dle lhilha
res as dos recipientes sujos. Precisemos : 
são 60 a 850 ao saiJ.:' o' leite do ubere ; 
1 .300 a 1 .600, no depósito dum filtro ; no 
balde estéril 2.600 ; e vários milhões nos 
centros de venda .. 
i A água é indispensável ao asseio das . 

leiterias ; deve ela ser abundante e p otá
vel, não dura ou calcárea em excesso, 
pois esta causa depósitos dlficeis de eli
minar, e óbriga a despesas excessivas 
com deterge.q.tes. A água . isenta de sais 
de calcio, tratada pelos zéólitos, é por 
vezes demasiado corrosiva, devido aos 
cloreltos que contem. P,ode recomend:ar
se o emprêgo do hexa-metafosfato p,ara 
"abrandar" a água quando, não se torne 
praticável tratá�la pelos zeólitos ou pela 

' soda . ' ' 

As superficies de todo o material em
pregado 'numa leiteria devem ser lisas e 
duras, sem quaisquer fissuras ou pregas, 
e, ' sendo possível, polidas ; resistentes à 
corrosão e de fácil acesso à escôva de 
limpeza. Tod'o o equipamento duma lei� 
tariá deve ser feito de um só, material, 
a fim de que se possa escolher com faci
lidade o melhor detergente, evitando-se 
ao mesmo tempo. os fenômenos eletrOO
ticos entre os diversos metais UIIÍedeci
d os - cobre e' aluminio, por exemplo. 

Não devem ser usadas escôvas de pê- . 
los duros, de vez que podem ter ação 
abrasiva,. E' preferivel empregar escôvàs 
de c'erdas finas, ou então trapos macios 
que possam ser joga,dos fora todos os 
dias .  Os cabos de metal das e scôv.as de
vem ser protegidos com borracha, para 
evitar que risqu'em os encanamentos, 
etc. P{li"a as laovagens, deve dispor-se de 
duas tinas grandes, d'e modo a ter solu
ção alcalina. p ara a lavagem em uma, e 
água limpa para enxaguar na outra. 

Não há nenhum produto que possa 
preencher tôdas as exigências dtO per- . 
feito material de leita.ria ; , não obstante, 
tudo quando, se usár deve ter poder" dis- ' 
solvente e emulsümante elevado, para 
impedir que as substâncias em suspen
são precipitem, e conseguir que ataquem' 
o menos possivel o metal. O poder desin
fectante não, deve assentar nem na tem
peratura , elevada nem na alcalinidaide 
excessiva. 

Os usados diretamente pelos operários 
não devem ser irritantes para, a pele. 

Não são ' de re'coniendar as máquinas 
, de lavagem que não disponham de "ca
beça" de injeção móvel, capaz de pene
trar nos laitões ou' baldes e de projetar 
com for{.'a a solução de limpeza contra 
as paredes internas dos mesmos. E' inú
til empregar misturas de soda em con
centrações superiores a 4 por cento" já 
que, diminúido êste teor, seu poder de-, leI1gente não varia com a conêentração; 
Deve usar-sé o metassilicato, só por si" 

ou mislurado com outros, p ara o alumí
nio e suas ligas. A esterilização por meio , 
de .vapor na máquina ol'dinária de layar, 
é ilusória. Para conseguir bons resu11:a
d os, hacteriologicametne falando, deve 
proced'er-se à pulverização, denwo dos 
latões, de uma solução de água de Javel 

. com 400 miligramás de clor-o livre por 
litro, com uma pequen.a quantidade . de 
s.ilisato de sódio, que é um bom preven
tivo' da corrosão. 

Para efetuar a limpeza dos tanques d'e 
transporte ou arnnazenament-o lav.am-se 
eles com água fria ;  depois, usando escô
v; com solução tépida a '  2 por \cento de 
fosfato e 2,5 por cento de carbonato de 
sodio. Enxaguam-se ' corri água potável, 
a antes de serem remetidos a destino, 
vertein-se-Ihes dentro uns 250 a 300 li
tros de água javelizada, com 300 ou 500 
miligra'mas de cloro livre por litro. 

Os métodos mais recentes para limpe-
, za dos aparelhos de pasteurização' são 

os seguintes : 1 )  Enxagiladura com água 
fria ;  2 )  circulação de ' hexa:metafosfato 
de sódio de 0,2 a 0,5 % dura,note vinte 
minutos e a 759 C ;  3 )  adição (sem initeI'
.romper a', circulação) de soda cáustica 
em quantidade sufi ciente para ati:iJ.g�r a 
concentração de 0,5 % ,  e continuar a 
circulação- por 20-30 minutos, sempre a 
759; 4) enxaguadura com água calcarea 
ou abrandada, com hexametafosfato a 
759C, até que seja eliminada a ' solução 
alcalina; 5 )  enxagua.d'ura com água fria 
só por si, ou ca,so esta: seja ' dura, com 
� dição de heiametMosfato., ' 

Por êste sistema se evita, trabalhar 
, com á�idos, que, apesar de tudo, podem 

atacar o aço inoxidável. 

MÉTODO DO ÁCIDO FOSFóRICO 
1 ), - En�aguadm:a a fun.do, simples ; 
2) - circulação, durante vinte minutos, 
de uma solução a quente (85�C) .de 2 %  
d c  soda cáustica e a 1 % de f-osfato tris-

sódico ; 3 )  - ' duran,te mais vinte minu
tos, circulação, a 809C, de Uma '  solução 
de ácido ortofosfórico a 1 % ;  4 )  - Cir
culação de uma solução de fosfato tris
sódico a 2,5 % durante vinte minutos, e 
entre 40 e 509C ; 5 )  - circulação de água 

. durante quinz'e minutos;  6 )  - antes de 
se pôr de novo a funcionar, passar água 
javelizada (400-500 miligramas por li
tro ) ,  e em seguida água pura. 

MÉTODO DO ÁCIDO NíTRICO : 1 )  En
xaguadura com água fria ;  2 ) - circula
ção de ácido nítrico' a 0,05-0,4% a 609C, 
durante vinte minutos ; se a legislação o 
permite, adiciona-se o ácido nítricó, 

Iconcen!lrado, a 2 %  ' de cromato de p o t.as
S10, como iniibidor; 3 )  -' enxaguad'ura 
com água fria; 4 )  - circulação a 609C, 
durante trinta minutos de uma solução. 
de soda a 0,2-1 po-r cento de uma mis
I ura ele carbonato e fosfato de sódio ; 
esta solução deve ficar no circuito a noi
te inteira; 5) - aquecimento da soJ.ução 
antes de que esta sej a expulsa; 6) - en
xaguadura com água e esterilização. 

Para a limpeza dos aparelhOS de pas
teurização aconselha-se t�mbém seguir 
n método do nítrico, mas determinando 
precisamente a quantidade de soda e 
t:nalisandn as -águas todos os dias, para 
cvitar er.ros possíveis, por parte dos 
operários que preparam' as soluções. 

À parte , o clássico hipoclorito, tornou
se extensivo o empreg'o. dos compostos 
químicos de amônio quaternário, para 
conseguir esterilizar o equipamen·to de 
leiteria. A destruição das bactérias por 
i;stes compostos parece resultar da m,o
dificação da membrana da célula, quI'! 
'altera 'o metabolismo d'o micróbio. Estes 
prndutos o,ferecem ainda as vantagens 
do seu alto po-der b actericida, a inocui
dade" o não serem corrosivos, não terem 
sabor nem côr, ' e cons�l"Varem parte de 
,seu podl'r b actericida na presença das 
proteínas do leite. 

(Transcrito de "A Fazenda" ) .  
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.C�rsb avulso de aperfeiçoamento de Inspecção 
Sanitária e Indústia ·-de Lacticinios 

Dr. Homero D. C .  Barbosa 

Orientador 

Representa a indústria de lacticínicis, 
no âmbito das indústrias de . prodntos 
alimentícios, sem ' dúvi·da uma das mais 
importantes . .  

Su� importância não decorre apenas 
d,o volume da sua prodUção, do valor 
excepcional. do leite e de seus derivados 
como alimento. S.ua importância se ava

llia antes de tud·o do· amplo círculo de 
atividades humanas que em tôrno dela 

. se desenvolvem. Ela concorre para valo
rizar o trabalho, mobiliza o esfôrço hu
mano em setores os mais diversos - a 
criação do gado e paralelamente o cul
tivo dos 'campos em busca do alimento 
para os animais, a abertura de caminhos 
e a  construçã,o de estradas no interior 
que assegurem o transporte da matéria 
prima e o escoamento dos produtos, a 
instalação e o funcionamento de fábri
cas ' em plena zona rural, p articUlaridade 
esta ' ele . grande alcance econômico por 
possibili tar' . a expansfro da ' indústria em 
regiões onde as atividades industriais, 
por razões óbvias, não podem se desen
,iolver . 

Como decorrência ainda da indústria 
de lacticínios muitas outras, correÍatas, 
se estabelecem, tais como a de fabrica
rão de vasilhames, máquinas, aparelhos, 
materiais de embalagem os mais' varia
dos . 

A necessidade de distribuir seus pr{)
dutos, cada vez mais reclamados na ali

·mentação· do homem, mercê ' de suas 
qualidades, impõe o funcionamento da 
indústria dos transportes e mantém em 
à tividade parcela ponderavel do � nosso 
:comércio .  .. 1 

A produçã,o dos lacticinios, entretan
to, não Ímpõe apenas o funcionamento 
da indústria e elo comércio; Como qual
quer indústria libertada da rotina, 
emancipada das limitações do empiris
mo, a moderna ' indústria de lacticínios 
se baseia na ciência e na técnIca, em cu-

jas conquistas . ela enoontra a solução 
acertada para os se'us problemas. 

Nosso país, cujas possibilidades no; 
setor ela produção leiteira e indstrias 
lácteas . são ilimitadas, não poderia' .co.n
tinuar nas prátIcas rotineiras que IIle 
caracterizavam os process'os de produ
ção. Impunham-se realmente · providên� 
cias visando à racionalização da. sua in
dustr·ia laoticinista. 

A primeira, em ordem cronológica, . 
parece .haver partido. do Govêrno Fede
ral, que, em 1 915, creou o Serviç.o de 
Inspeção de Lacticínios, seis anos de
pois inclui do na qrbita de. um orgão de 
ação mais ampla - o Serviço de Indús
tria Pastoril, em cuj a Seção' de Leite e 
Derivados notavel foi a contribuição de 
d,ois grandes técnicos : Jorge de Sá Earp,. 
médico-veterinário e Zenha de Mesqui- , 
ta. A êste e a ontros se devem o estabe
lecimento de normas tecnológicas para 
a produção racional do qúeijo Minas -
o mais típico representante da indústria 
case;írea nacional, e importantes traba
lhos experimenrtais de fabricação de 
queiJos de origem extrangeir.a visàndo 
a adaptar suas técnicas dê fabricação às 
nossas condições. A Sá Earp se devem 
principalmente trabalhos no âmb<ito das 
pesquizas de laboratório. 

Outra iniciatiiva que assinala a evo
lução ele nossas atividades lacticinistas 
foi a criação, no distrito de Sítio (Bar· 
bacena ) ,  hoje município de Antônio Car
los, da primeira escola de lacticínios, de 
efêmera duração. 

Em 1 934; reestruturàdos os serviços 
do Ministério. da Agricultura, foi criada 
a Divisão de Inspeção de Produtos de 
Origem Animal (DIPOA) , orgão federal 
a cujo cargo ficaram a inspeção ·dos pro
dutos de 'origem animál e o estabeleci
merrto ele normas para a . instalação e 
funcionamento da industria em · bases 
técnicas . 

Na esfera estadual dois são os orgãos 
que principalmente têm contribuído 
pàra . o aperfeiçoamento da nossa. indús

, tria de lacticínios : o Departament{) dó' 

Industria Animal, do Estado de 'São P�u
lo e a Escola de Lacticínios Cândido 

. Tostes, inaUgurada pelo Govêrno de Mi
nas Gerais em 1940. 

A DIPOA e à es'ta Escola é que, no 
plano governamental, mais deve a in
dústria lacticinista o seu desenvolvimen
to técnico. Atuando cada qu.al no seu 
campo, mas unindo semPre que neces
sário 0S seus esforços na causa comum, 
uma e outra são orgãos que se comple
tam . 

Essa simbiose em que vivem e que é 
necessária que perdure, se deve sobre: 
tudo à clarividência de se'us dirigentes, 
o que propici,ou o estabelecimento de 
boas relações logo que surgiu a Escola e 
o seu fortaloecimento à medida que se in
tertsHica o intercâmbio entre as duas 
i�stituições . 

Uma das realizações em que mais' se 
manifesta essa mútua compreensão são 
os Cursos de especialização e Estágios, 
há muito em funcionamento neste nota
vel'insUtuto de ensino e pesquizas lacti
cinistas, para funcionários da DIPOA. 

Instituidos em 1943 pelo então Dire
.tor daquela Divisão - Dl'. Belizário A .  
Fernandes Távora" os' me,ncionados, cur� 
sos vêm funéionand'O sob a supervisã,o 
dos Cursos de Aperfeiçoamento, Espe
cialização e Extensão da Universidade 
Rural coni algumas · interrupções, .sob 
orientação de Veterinários da DIPOA e 
com a eficiente e ind.ispensavel colabo
ràçã·o de professores de'sta Escola. Os 
cursos· funcionam em regime intensivo 
duas vêzes por ano, sob direção imedi�7 

I 
ta de um veterinário �esignado sçu . 
Orientador e têm a duraçao de 4 meses . 

Os cursos funcionaram a princípio 
soh a orientàção esclarecida do médic-o
veterinário Di'. Assis :Ribeiro, técnico 

,ilustre a cuja dedicação, inteligência e 
trabalho tanto deve a nossa indústria de 
lacticínios . 

Outras turmas pass�ram pelo Curso 
ainda s{)b orientação de Assis Ribeiro; 
mais tarde sucedido por outro yeteriná
rio da DIPOA e técnico ,de reconhecido 
mérito - o DI'. Rogério de Albuquerque 
Maranhão, que também passára pelD 
Curso como integrante d,a segunda tur
ma e que hoje dirige com proficiência 
a Inspetoria Regional da DIPOA n{) Rio 
de Janeiro. 

Em princípios dêste ano o atual. Dire
tór da DIROA -:- Dl'. Nilo ' Garoia Car
neiro, restabeleceu o Curso Avulso de 
Inspeção Sanitária e Indstria de Lacti
cínios, q'ue funciona,rá em dois p eríodos 
por ano, um para Veterinários e o outro 
para Práticos rurais e Auxiliares de Ins-:
petor, com progl'amas compatíveis com 
as funções de cada .grupo. 

A primeira turma dêr.te ano, de 11 alu
nos, cuj os estudos ini.ciaram a 1 .9 de 
agôsto, é constitui da de servidores se
diados em diferentes poutos de 4 Esta
dos - Minas Germs, Estado do Rio, São 
Paulo e Goiás. 

Inegavelmerute g�andes são os bene
fícios presta:dós ' pelos estágios à fàrma
ção 'técnica do pessoal da DIPOA e a 
sua realização, em · ambiente a um tem
po escolar e industrial, desperta-lhe a 
consciência para a solução dos proble
mas com que se defronta aq'uela Divisão 
na sua' campan4a diária: em favor do 
aperfeiçoamento 'da indústria laticinísta 
brasileira . 

Bem inspirados andaram, pois, os di
rigentes da DIPOA, ao restabelecerem o 
funcionamento 'do Curso, que tanto tem 
contribuído parà el�Yar o nivel técnico 
do seu pessoal. 
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Aniversários de Felctianos: 

FEVEREIRO : 
4 - Dr. Rogério de Albuquerque Ma

ranhão - Inspetor Chefe da 
DIPOA. 

5 - Jo.sé Wilbaur Junqueir.a de B ar
ros - Técuico em Lacticínios. 

6 - Mário Moreira de Carvalho 
Técuico em Lacticínilos. 

11 - Alberto Mendes de Oliveira 
Técnico em Lacticínios. 

11 ......:. Temistocles Fabiano Vieira de 
Souza - Aluno do CIL. 

11 - Fusto Cesár Bella,ti - Técnico em 
Lacticínios . ' 

16 - Sebastião Speranza Paiva - Téc
nico em Lacticínios. 

18 - Aluizio. de Aquino. Andrade 
TécD!ico,. " em Lacticínios da 
FELCT . 

24 - Jacinto Bittencourt Godinho 
Técnico. em Lacticinios. 

27 - José S ergio Sampaio - Técnico 
em Lacticinios. 
MARÇO : 

1 - Teófilo de Almeida Co;s-ta - Téc
nico em Lacticínios. 

'.,--'- Wanderley das Dôres Coêlho. 
Aluno, do, ,CIL. 

16 - J.o'sé Ornar OSÓrilO da Fonsêca -
Técnico em Lacticínios. 

- Dr. José Marcelino" da Rosa e Sil� 
va Neto - Engenheiro - Agrô
',nomo . 

30 - Dl". José Vieira de Aguiar - Ex
professor d'a FELCT. 

(Conclusão da página 23)  
tar que a s  moscas pousem n o  leite, tudo 
isto constitui, em realidade, utopias ou 
desejos não realizados e talvez mesmo 
irrealizaveis. 

Em presença de todos estes fatos 
mais, podemos deduzir que os prin� 
cipios higiênicos e os regulamentos que 
os prescrevem' não têm resolvido até G 
presente o problema da obtenção de um 
leite sadio e suficientemente limpo para 
poder conservar�se por tempo longo. 

Lembrar-se-á também que os esforços 
tendentes à produção de um "leite certi
ficado" têm igualmente fracassado, ao 
que se poderia certamente objetar que, 
m esmo no interior da glândula mamária, 
o leite não é assético, convem aqui repe
tir as palavras de W. Dorner, da Suiça : 
"A qualidade do leite depende, em par
te, das ba�térias que êle contem, da tem
peratura da conservação e da tempera
tura a que essas bactérias são destrui
das" , 

Poderiamos dizer do mesmo modo que 
o leite é um composto de caseiua, de 
lactose, de materia graxa, de lactalbumi
na, de sais . . .  e de bactérias. 

(Tradução do Dr. Silvio Viana) . •  
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Para o bom êxito de smt produção, use os: 

" PRODUTOS MACALÉ " 
dorante para queijo e .  manteiga. Soluções para análise de 

leite e derivados 
DISTRIBUIDORES : Oito Frensel 

Cia. Fábio Bastos, .Comércio e Indústria. 

Máquina.s e Aparelhos para Usinas_de -Leite: e ,Fál:!ric� d.e LaticínÍos 
M�terial para Laboratórios � Va;miam�-para-Leite: 

Máquinas em Geral para outras_ Indúst�ias e: Lavoura: 
Avenida. Paraná n.O 170/18Ô 

Caixa -?ostãI/ '192' . : - , '  > 
' 

. B E r.' o H o R I Z o N T,E . ,...:.;,. :Minas' Gerais ' 

. .  . . . . . 
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l.a FÁBRICA DE- COALHO NO BRASIL _ 

FABRICANTES DO SUP'ERíOR: 'COALHO) Fl;iIsIA 
, E m  lí q u i d o- - e  -·e:ní' _�" � � 

(Marca - Registrada) , 
único premiado com 10 inedalhas de ouro 

MANTIQUEffiA -:- E. F. C. B. -? MINAS GERAIS 
FABRICA E ESCRITóRIO: 

MANTIQUÉmA - E. F. C. É. 
MINAS GERAIS 

Correspondência:
Caixa Postal, 26 - . 

SANTOS DUMONT 
MINAS GERAIS 

" -
RIO DE JANEIRO 

Caixa. Póstal, - 342 

' SãO PÀULO 
Cáixa :póstal.: 3191 

PELOTAS - R. G. do Suf 
, .. - Caixá Postal; .191 

A venda em tôda porte. Peçam amostras gratis aos representantes 
ou diretamente � : fl\:l>r;ic�n!es.:_

. 
: . 

. Criadores de bovinos da raça holandêSll. VendemOs -ótimoS ànimaiS puros de pedigree. 
puros por cruza, etc. . 
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