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XI:). SEMANA DO LACTICINISTA 

o 

. ....""! 

Sinônimo de Carne, Leite, Manteig� e Trabulho 
Trabalho apresentado à XI:). :)�mana do LacfiCinista pelo 

Dr_ Walter Fonseca 
A P R E S E N T A N DO 

O búfalo deixou de ser, em nosso país, 
um desconhecido. 

Por muito tempo insulado em fazendas de 
Cássia, Franca e Ub�raba, o rebanho bu-. 
baiino brasi le iro aumentava muito l enta
mente. O pequeno . número de animais im
portados, uns poucos casais, tornava d ifí
ci l  sua expansão no B rasi l  meridiona l ;  por 
outro lado, o fato de não se cruzar com 

. outras espécies de bovldeos era um fator 
l imitante ao seu desenvo:vimento. 

Apenas na Amazônia o Bubc!us bubalis 
e o Bubplus kerebau proliferavam, mas 
sem. serem objeto de trabalhos zootécnicos 
visando o desenvo:vimenfo de suas funcões 
econômicas. Os criadores ignoravam: de 
modo geral, as possibi l idades dêsse an imal  
doméstico e somente um técnico costumava 
formal izá-lo em seus trabalhos e crrigos 
de vulgarização técnica. 

a extrccdinário S0rto da pecuária pau
l ista, no ú l timo decênio, S3 refletiu também 
na cria cão de búfa los. Uma série de traba
lhos re�lizados no Depariamento da Produ
ção Animal  fêz com que o pacífico boví
deo se tornasse melhor con llecido e, con
sequentemente, mais apreciado. Assistimos, 
cntco, a mul tipl icação dos rebanhos e a va-
10íização de seus reprodutoresj o par da 
me:horia das condições gerais da suo ex
p loração. P:antéis foram local izados em 
nosso l itoral ,  uma des . áreas geográficos 
mais adequddas à espécie; provas de ga
nho de péso e contrô!es dos produções de 
carne e leite passaram a ser  efetuadas pe
lo Estado e por partiéulares, e a indústria 
de queijos de l eite de búfalas se instalou 
no território bandeirante. 

No corrente ano, um grupo de adéptos 
do bubalino, evoluídos e operosos, reuniu
se e fundaCJ a ASSOCIAÇÃO DE CRIADO
RES DE BOFALOS DO BRAS I L, entidade fq-

(Conclui na pág. 34) 

PREF A C IO 
Foi com viva satisfaçãa que recebi para 

ler  o traba lho intitulado "O BOFALO -
S INONIMO DE· CARNE, LEITE, MANTEIGA 
E TRAGA LHO", do prezado colega WALTER 
FONSECA. 

Apesar de há muito saber da existência 
de n úcleos experimentgis de criação dêsses 
animais e do entusiasmo com que dêles se 
falavâ, eram muito sumárias, incompletas 
e esparsas as publicações a respeito e daí  
o desconhecimento quase completo de mUI
ias sôbre os búfa los. 

Assim é que não foi tarefa fácil a reu
nião para uma boa apresentação, dos ele
r.lenlos que constituem a monografia em 
apreço. 

O seu Autor conseguiu distinguir os mú l 
tiplos aspectos e os vários predicados zo
orécn icos dos buba l inos. 

Num país como o nosso, de grande ex
tensão tel riior:al com inlercalação, entre 
as zonas férteis, de óreas mais ou menos 
exiensas com cobertura vegetal pobre e 
escassa, parece-nos de grande. a lcance a 
maior d ivulgação possível das observações 
e dos dados técnicos col igidos pelo Autor. 

Associou-se éle aos que proclamam e di
bndem os vantagens que apresentam os 
bM::do$ sôbre os bovinos, quando não se 
tem condições criatórias próprias ao desen
volvimento dêstes ú ltimos, para dêles. se 
obter uma rentabi l idade favaràvelmente 
com pensadora. E, está certo com os conCei
tos emitidos que visam dissipar a crença 
de que os búfalos não teriam aceitabi l ida
ae consistente que justificasse -.sua criação 
como atividaçle pecuária_ E, está cerlo a in
da, quando apresenta e ressalta a rustici
dade dos ·búfa!os e o seu desenvolvimento, 
bastante satisfatório, em zonas onde mesmo 
os nossos bovinos de origem zebuína, não 

(Conclui na pág. 34) 
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o "B Ú F A L O' 
Sinônimo" de 'Carne, Leite, Manteiga e Trabalho 

Médico-Veterinário 
Or. Walter Fonseca 

Examinando-se, segundo RUTIMEYER (l), 
a classificação zoológica dos bovídeos ve
rifica-se que ê les pertencem ao gênero 
"Bos", que compreende as' seguintes formas 
ou subgêneros : 

ti) 
O 
w 
O 
:::
O 
!Xl 

Bos bi,�ontinus ou bisões 

Bos b ibovinus . . . . . 

1305 buba l i nos ou búfalos 

I Bos bonassus - varo européia 
Bos americanus - varo americana 

'1305 frontalis ou Gaiàl 
Bos grun iens ou ia que 
Bos gaurus ou gaur 
Bos sonda ícus ou Batenso 
Bos ind icus ou zebú 

Africanos 

Asiáticos 

I Búfalo da Cafrária ou B.  cafer ' 
Búfalo braquícero ou B. brachycerus 

I Búfalo Arni ou B. arni 
Búfalo da [ndia ou B .  ind icus 

Bos taurinos . . . . . . . . . . . Bos taurus ou bovino, representado 
- por umq só espeCle, que é o boi 

europeu ou boi doméstico. 

Essa c lassificação zoológ ica sofreu vá
rias 'll1odifieacões durante o correr dos 
anos, até ser �ubstituída pela moderna clas
sificàcão de GA YLOR S IMPSON (2), que é 
a seg'uinte: 

1 - 80S faurus, varo taurus, representada 
pelo gado bovino europeu. 

2 - Bos taurus, varo indicus, representada 
pelo zebú, ou gado de cupim, encontrcido 
na Asia e na Africa. 

3 Bos grunniensis, também conhecido 
çomo " iaque" Oh! "boi grunidor" ou ,ainda 
"boi com cauda de cavalo",  encontrado no 
Tibet e nos, contrafortes do Himalaia. 

4 - Bison bonasus que é o bisão europeu, 
espécie hoje pràticamente extinta. ' 

5 - Bison americanus, ou bisão da Amé
rica do Norte, impropriamente chamado 
de búf.olo, sendo de difícil domesticação. 

6 - Bibos cavifrons ou "gaur", também 
chamado "boi das selvas" ;  habita as mon
tanhas da [ndia, Assam, B i rmânia e Má
laca; não é domesticável e não vive em 
cativeiro. 

7 - Bibos fronfosus ou "gaial", muito se
melhante ao anterior; vive na  [ndia ;  dá 
bons couros e boa carne porém não se 
presta para trabalho nem para produção 
de l eite. 

S - Bibos sondaicus, encontrado nas flo
restas de Java, Bóríiéo e Málaca e tam
bém nas i l has de Sonda, que l he dão o no� 
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me; são ainda encçmtrados na região nor
deste_dei India. 

, 9, -',Syncerus ceffe,,; representados pelo 
búfalo selvagem do Cabo, existente na Afri" 

Meridiona l ;  é !l1uito feroz e a presenta 
, pesados e curvados. 

10' - Ânoa deppressicornis, é um tipo de 
búfalo, de pequeno porte, que habita as 
i lhas Celebes e Fi l ipinas; é muito semelhan

ao '''arni''i' espécie selvagem. 
1] - Bubalus' bubalis, - varo bubalis, que 

constitui o chamado búfalo doméstico, tam-
bém chamado indiano, semelhante áo "ar
ni selvagem"; abrange os búfa los da India, 

,Paquistão; China, Turquia e vários países 
da Europa e da América ; 05 povos de l ín
gua ing lesa o chamam :de "water búfalo", 
pelo seu costume de permanecer em água 
é charcos; todos 05' búfal os do sul do Bra

- s i l ,: pertencem a êste tipo, tanto, 05  de ori-
gem indiana, quanto 05 importados da Itá
lia. 

12 - Bubalus bubalis, var, fulvus, são de 
pequeno ,porte, de chifres reduzidos; de côr 
parda ou avermelhada ; encontrados ' ao 
nordeste da India; em estado selvagem óu 
semi--domesticado. -, 

13 - Bubalus bubalis. varo kerebau, sub
espécie encontrada no Cei lão, nas i l has da 
Indonésia, nas Fi l ipinas e na China ;  é o 

/ verdadeirQ "carabao"; em Marajó existe 
êste tipo, com a denominação de "rosi l ho".  

Segundo esta moderna classificação zo
'ológica, a famí l ia bovíaea - "1305", se sub
divide na super famí l ia bovídea, famí l ia bo
vidae, sub famíl ia bovinae que admite 05 
seguintes gêneros: 

Bos taurus, varo tau'rus 
Bos Bos t.ourus, varo indicus 

Bos grunn iensis 

I Bison bonasus B ison . .  
Bison americanus 

B ibos cavifrons 
B ibos . .  B ibos sonda icus 

B ibos frontosus 
. 

Syncerus , Syncerus caffer 
Anoa . .  Anoa' depressicornis 

Bubalus buba l is, varo bubal i s  
Bubalus Buba lus buba l is, varo fulvus 

Bubalus buba l is, varo kerebau 

A palavra "bos" é- originária da palavra sanscrita "Bhus" (1), que, sign ifica, " terra" ou "vaca", símbolos, r.espectivamente, 
da fartura e da fecund idade. ' ' , 

Dentro dêsses gêneros, interessa particu
larmente o exame do búfalo - "Buba'lus bu
ba l i:", cujas . condições de criação, de pro
duçao de le ite e, de carne, e de execucão 
de trab,a l ho, constituem a razão de ser dês
te estudo. 

A sempre' crescente necessidade de pro
teína animal ,  as dificuldades, cada ' vez 
maiores, pêra a ,aqúisição e o consumo de 
leite e de carne de bovino, as extensas 
á reas geográficas caracterizadas por pasta
gens pobres, terrenos a lagadiços e areiões, 
justificam e impõem a necessidade de re
fôrço ou, até mesmo, de pronta substitui
ção aos atuais e já deficientes suprimentos 
daqueles e lementos nutritivos, básicos à a l i
mentação do nosso povo. 

A inegualável resistência do búfalo e a 
sua surpreendente capacidade de transfor
mar a l imentos pobres e inferiores, em lei
te, gordura, carne e fôrça, indicam êsse 
animal  como necessário ao povoamento de 
regiões como as citadas, onde o nosso boi, 
europeu ou zebuíno, nem sempre encontro 
condições ideais para viver e para produ
zir em relação direta e compensadora à 
sua própria capacidade transformadora de 
a l imentos. 

Sem escolher c l ima, pastagem ou t ipo 
de terreno, montanhoso ou p lano, sêco ou 
úmido, o búfa lo propicia ótima produção 
de leite, excelente fornecimento de maté
ria gorda e considerável rendimento em 
carne l impa, isso sem fa la r  no traba lho que 
sempre está em condições de fornecer. 

FELlSBERTO DE CAMARGO, Zootecnista 
paul ista e ex-Di retor do Instituto Agronó
mico do Norte, considera o búfalo, e parti
cularmente a raça, Murrah, como sendo o 
animal  que preenche tôdas as condições 
ideais para produzir l eite na região amazó
n ica (3). 

De presença comum em zonas pantano
sas são, entretanto, encontrados também, 
e não raramente, em regiões secas e áridas, 
como nos bordos do de�erto de Mehsana, 
no noroeste da India. 

De origens africanà e asiática, represel'1-
todos por várias dezenas de raças,- os búfa
los são conhecidos e uti l izados em muitos 
países, inc lusive no Bras i l ,  cuja introdução 
se presume tenha se verificado no ano de 
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1 887, sabendo-se,' seguramente, que a cria
r.ão na. i l hà de Maraj á  foi i niciada em 
1 890 e que a sua i ntrodução no Estado de 
Minas· Gerais, deu-se' s imultâneamente com 
a do zebú importado da [ndia, nos idos 
de 1 91 9  e 1 921 . 

Os bubal inos, cujo rebanho mundial  é 
atua lmente estimado em cêrca de 80.000.000 
de cabeçás, se distribuem pelos países que 
figuram no quadro anexo. ' 

Excessão feita ao? a lgarismos referentes 
, ao B rasi l (5), os demais constam de um tra
ba lho intitulado "Á CRIAÇÃO DE BOFA
LOS PARA O FOMENTO DA PRODUÇÃO 
LEITE IRA NA AMAZONIA", editado pelo 
Serviço de I nformação Agrícola, do Minis
tério da Agricultura, para a Comissão Na
ciona l  de Pecuária de Leite, em 1 958. 

POPULAÇÃO MUNDIAL DE BÚFALOS (4) 

Nº de Ordem 
" País-

1 [ndia 
2 Paquistão 
3 F i l ipinas 
4 Egito 
5 Turquia 
6 I ráque 
7 Cei lão· 
8 Malaia 
9 I rã 

1 0  I ugoslávia 
1 1  B R A S I L  ( 5 )  
1 2  Grécia 
1 3  I tá l ia  
1 4  Síria 

I 
Verifica-se que há uma difer�nça de 

23.000.000 entre a distribuição que figura 
no quadro e a estimativa mundial ,  diferen
ça essa ainda não identificada e que se 
cO:1sidera d i luída por outros países e .ilhas 
diversas. 

Das diversas raças de búfa los existentes 
no mundo, foram fixadas no B rasi l ,  com 
predominância, a raça MURRAH, ou DE
LHI ,  que é considerada, na [ndia, como sen
do a mais eficiente produtora de leite e de 
manteiga. Essa raça é originária  de Pun-

Nº de Cabeças Ano da Estimativa 

44.000.000 1 956 
4.980.000 1 956 
3.1 1 0.000 1 955 

-

1 .21 2.000 1 956 
1 .01 3.000 1 954 

71 8.000 1 954 
656.000 1 954 
21 9.000 1 954 
1 20.000 1 954 
71 .000 1 954 
59.000 1 958 
55.000 1 955 
1 2.000 1 956 
6.000 1 954 

56.21 3.000 

jab, e província de Delhi,  sendo também 
encontrada em tôda a região norte da [n
d ia .  

Também a raça JAFFARABADI ,  origil)ária 
da mesma região do zebú, isto é, a f lores
ta de Gir, em Kathiawas, no oeste da [n
dia, se fixou em nosso país. 

Ambas as raças, em seu país de origem, 
são consideradas excelentes produtoras de 
léite e de "ghee", que é um tipo de mantei
ga  semif lu ída, comum em todo o oriente. 

JANEIRO - FEVEREIRO 

o rebanho brasi le iro (6) de búfa los, está assim d istribuído : '  

Região 

REBANHO DE BúFALOS NO BRASIL 

Estado 

Pará 

M. G. 

Guanabara 
R. J .  

S .  P. 

Paraná 

Cidade 

I l ha Mara já  
Belterra 

Cássia 
Perdões 
Nepomuceno 
Neves 
Curvelo 
Cordisburgo 
Campo Belo 
Uberaba 
Suruí 
Para íba �o Su l  
Magé 

Anhumas 
Araçatuba 
Barretos 
Cedral 
Franca 
Guapiaçú 
Ib irarema 
Miguelápo l is 
Nova Granada 
Pariquera--Acú 
Pe,dreg u l ho . 
Pirapózinho 
S. Rosa do Viterbo 
S. José Rio Pardo 
S. José dos Campo 
S. José Rio Prêto 
S.  Miguel Arcanjo 
Tanábi 
Londrina 
Ribeirão Claro 
Paranavaí 

Mato Grosso Corumbá , Nhecolândia 

Cabeças 

20.094 
1 .423 

1 75 
1 00 
200 
50 

1 50 
50 
50 

1 00 
1 00 
1 00 
50 

20 
36 
1 5  
6 

350 
8 

1 0  
1 20 

1 0  
50 
45 

1 00 
85 
20 
45 
1 2  

350 
6 

50 
50 
50 

200 
1 00 

24.380 
m-se 'a dados do autor 

Ano da 
Estimativa 

1 955 
1 955 

1 955 
1 950 
1 950 
1 950 
1 950 
1 950 
1 950 
1 950 
1 950 
1 950 
1 950 

1 957 
1 957 
1 957 
1 957 
1 957 
1 957 
1 957 
1 957 
1 957 
1 960-(indusão) 
1 957 
1 957 
1 957 
1 957 
1 957 
1 957 
1 957 
1 957 
1 960-(indusão) 
1 957 
1 960-(indusão) 

,1 955 
1 ,957 
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Soma 

21 .51 7 

1 .1 25 

1 A3e 

300 

24.380 
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Em estatística mais 'recente (1 958) o Mi
n istério da Agricu ltura, através do Serviço 
de Estatística da Produção e Conselho Na

. cionel de Estatística - I .  B .  G. E.,  em publ i-

cação de agôsto de 1 959, fornece os se
guintes números referentes ao rebanho bu
ba l ino brasi le iro: 

\ I ,-
Estimativa Dep_ Diferença a favor 

Estados N9 de cabeças 
Regiões I. B_ G. E. 

'Norte ' 'Pará 40.000 

Nordeste - -
-

Leste Bahia 5.000 
M; G. 4.000 , ---

,- S. Paula 2.000 
Su l  R ., G. S. 1 .000 

- --
" , Centro- M. GrossO 9.000 

Oeste 

B R A S I L  59.000 

' Apesar dos dados ofi�iais considerarem 
a existência de 40.000 b úfalos no Estado do 

'Pará, conhecedores daquela região afir
m'am- não u ltrapassar de 25.000 cabeças. 

Tomados como certos os elementos ofi
ciais demonstrados, ocupa o Brasi l o 1 1 9  
lugar n o  mundo como criador d e  búfalos, 
com um rebanho estimado em 59.000 cabe
éas, o que o coloca adiante da Grécia, da 
ítál ia  e da Síria; que são países tradicio
nalmente conhecidos como criadores, de 
bubali , nos. 

A ilha de Marajó - o maior n úcleo bu
balino do Brasi l ,  mantém parte do seu re
banho em estado selvagem o que permite; 
a l i ,  verdadeiras e emocionantes caçadas 
a êsses bovídeos. 

Naquela região é muito empregado o 
nome ma laio "Carabáu", para designar o 
búfalo mestiço de Murrah e Jaffarabadi 

,com o búfalo rosi l ho, próprio da grande 
i lha .  A palavra malaia é "kerebau", modi
ficada pelos espanhois para "carabáu". 

Apesar das estatíhicas não referirem, AL-
B ERTO ALVES SANTIAGO (7), sem dúvida 
a maior autoridade em assuntos de búfalos 
na 'Brasi l ,  afiança que o maior rebanho 
(cêrca de 2.000 éabeças), em . traba lho de 
seleção, é encontrado em MOIcuru, à mar,� 

Estatística 
S. Paulo do I. B.G. E. 

2l .51 7 + 1 8.483 

--

l .1 25 + 5.875 

1 .438 + 1 .562 

300 + 8.700 

24.380 + 34.620 
, 

gem do rio Amazonas, abaixo de Santa-
rém. 

No I nstituto Agronômico da Norte (Be
lém), órgão subordinad ' o ao Centro Nacio
nal de Ensino e Pesquisas Agronômicas, do 
Ministério da Agricultura, está sendo rea l i 
zado met'iculoso traba lho de selecão, com 
o cruzõmento da búfala marajoar'a com o 
reprodutor da raça J affarabadi, de carac
terísticas l eiteiras. tsse traba l ho se esten
de às fazendas da região com o emprésti
mo de machos búfalos, reprodutores. 

Ainda ALBERTO ALVES SANTIAGO (7), 
o grande estudioso do assunto, relata que 

,aquêle organismo oficia l ,  com o louvável 
intuito de incentivar o aumento do rebanho 
bubal i no do Instituto, oferece em troca de 
uma fêm_ea búfa la ,  com produção l eiteira 
superior a 6 qui los diários, em uma só or
denha, dois machos novos Jaffarabadi, ou 
um garrote Nelore, a esco lha do i nteres-
sado. 

FUNÇÕES ECQNõMICAS 
Quatro são eis aproveitamentos do búfa lo: 

1 - transporte (montaria ou tração) 
2 - tração em l avoura 
3 - produção de carne 
,4 - produção de leite. 

-""._---_.� .... �-------�-- -�---:-""----
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Um quinto aproveitamento do búfal o  po-
de ser considerado com destaque, qual  se
ja a produção de estêrco, que é normal 
mente maior q\le a do bovino, a lém de  
apresentar menor percentagem de ,umidade. 

Animais de excepciona l rusticidade fà
cilmenie d<?mesticáveis e' de grande m'ansi
dão, pOSSUidores de notável fôrca têm ca
pacidade ?e puxar o duplo da�a�ga dada 

,a um bOVinO da mesma idade, pêso e tamanho, sendo mesmo capazes de arrastar  cargas de 900 até 1 .000 qui los, em veloddade de 3 a 4 qui lômetros por hora. 
Na Fazenda Nova Santo Antônio em Sãq Miguel  Arcanjo, no Estado de' 

São P?ulo, tivemos a oportun idade de presenciar a . . derrubada de úm capoeirão de mata, utilizando-se o tra ba lho-fôrca de dois búfalos castrados, novos, a rrast�ndo enor'me corrente de élos pesados. tsses an imais sem esfôrço aparente, l evaram de arras� 
�ão a mata a derrubar, na qual se viam arvores de porte respeitável .  . 

aplicabi l idade do búfalo aos traba
de montària, lavoura e tração, deve-

s.e à sua excepciona l  mansidão, característica essa que sobressai nas fêmeas. 
. E muito interessante. admirar-se a cu riosld.ade das búfa los quando, de cabecas ergUidas e farejando o a r, se acerca'm dos extranh ,os que "examinam" e "cheiram" sem a menor an imosidade. ' 

, 

!')lormalmente as búfa las se deixem ordenhar sem qualquer contensão e atendem pelos 
_nomes, fatos �ue chamaram a nossa a.tençao quando em visita a n úcleos criatónos dessa espécie. 

Contràriamente ao que se verifica com as !�meas bovinas, as búf�las aceitam com faci l idade os f i lhos de outras búfa l as, a mamentando-os norma lmente, o que obriga a que os bezerros buba l inos sejam l ogo cedo marcados de mod,o a que se identifiquem com as respectivas mães. ' 
<?utro detal he interessante, e tam bém 

op,?sto ao do bovino, é que o bezerro bu
bal ino, para mamar, coloca-se a retaguar
da da fêmea e i ntroduz a cabeça por entre 
as pernas da búfal a  para, nessa posicão 
a lcançar o ú bere. ' , 

Raças especial izadas em 
producão de carne 

compar�das ao búfa 'lo  
Pêso médio de adultos Rendimento em 

carne l impa % Machos kg Fêmeas kg 

B O F A L O S  700 - 900 360 - 680 48) a 50,6 

Durham 900 700 58,0 a 62,0 

Hereford 900 650 

Devon 700 500 + de 62,0 

Sussex 800 + de 62,0 

Pol l ed-Angus 900 700 65,0 a 70,0 

Charo leza 800 600 58,0 a 60,0 

Limousina 700 500 60,0 a 65,0 

arvoredoleite.orgdigitalizado por
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PRODUÇÃO DE CARNE 

Tanto nos países de origem, como no Bra
sil, o' búfalo apresenta condições de com
petir com o boi doméstico, como produtor 
de carne de excelente qualidade. . 

Tal como o boi, varia de acôrdo com as 
raças e as idades, o p'êso médio dos búfa
los. De. modo geral, o pêso dos machos bu
balinos adultos oscila entre 700 e 900 qui
los e o das fêmeas, também adultas, entre 
360 e 480 quilos. . 

. 

Pêsos e rendimentos das'diversas rocas 
, bovinas especializadas em produção de c�r

ne, foram reunidos para demonstração de 
equivalência, em rendimento,' entre aque
las raças e o búfalo, como demonstra o 
qúadro da página anterior. 

SANS EGAI"iA, (8), citando LAURES e SIL
BERT, HENGST e PUNGUIGAN, considera o 
rendimento médio dos bovinos franceses 
em 59,80%; o dos bovinos alemães em 
52,60%; o dos bovinos espanhóis em 

Nome da mãe Sexo da cria 

- M Pavuna 
2 - Régula M 

3 - Ruana M 

4 - Moeda M 

5 - Pinta Bronco F 

6 - Geladeira F 

7 - Maringá M 

8 - Maquinista -M 
., 

9 - Maracujina F 

1 0  - Moamba M 
" 

1 1  - Mamangava F 

1 2  - Jordânia F 

1 3  - Maromba M 

Mt:D I A S  

50,80%; e, à título de curiosidade, esclare
ce que o rendimento médio dos equinos é 
da ordem de 56,00% e o dos asininos de 
63,00%. 

O quadro apresentado e os informes que 
o secundam, situam o búfalo, sob o ponto 
de vista "pêso", entre as mais famosas ra
ças bovinas especializadas em produção de 
,carne e, quanto ao "rendimento", o colo-

_ com em posição pouco inferior a êsses mes-
mos bovif'los. 

Apesar do búfalo iovem, do nascimento 
aos 30 dias de vida, apresentar um ganho 
de pêso inferior ao do bezerro bovino em 
idêntico período, a situação se iguala e, 
até mesmo ultrapassa a do bovino, quan
do se trata de animais adultos. 

Na Fazenda Santana, de propriedade do 
Sr. SEVERO GOMES, em São José dos Cam
pos, São Paulo, baseados em dados gentil
menie cedidos pelo Médico-Veterinário . 
CAETANO BEDAQUE DA SILVA, verifica-

Pêsos controlados -\ 

I 
,I 

------------ ---------------
nascer Aos 30 dias \ Ao 

60 35 
44 78 

41 70 

29 54 

43 62 

46 70 

33 44 

41 68 

32 48 

39 68 

33,5 48 

40 60 

38 50 ,-

38,03 \ 54.60 
, 

Média de ganho de pêso. nos primeiros 30 dias = 1 6,57' kg 
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mos os segu�ntes ganhos de pêsos de be
zerros bubalino�, em aleitamento natural. 

Co� os referidos elementos foi possível 
compor o quadro que possibilita estabele

os rendimentos de ganho de pêso, en· 
tre machos e fêmeas bubalinos, no primei
ro mês de vida (quadro na pág. 1 0) .  

Verificada a média de pêso das cinco fê
m:,a� que c?nstam 0.0 quadro (38,9) e a 
media de peso de CinCO 'machos' também 
do qu�dro, esco�hidos a êsmo, (38,2), che
ga-se a conclusao que as fêmeas nascem 
co� pequena _ diferença de pêso, . para 
maiS, em relaçao aos machos. 

Pa�a ser:'i� c?mo têrmo de' comparação, . 
buscaf!10s Ide.nhco ,contrôle, realizado com 
bezerros bOYlnos, da raça Schwitz, na Fa
zenda Experimentai de Criação de Pinheiral, 

�? �ini�téri<:> da Agricultura, no Estado da la e anelro (9), com um lote de 1 4  bezerros, sendo 8 fêmeas e 6 ma I tatando a média de 37"30 k 
cnos, cons

d 59 1 0  k ' g ao nascer e 
�t d' g, aos 30 dias, dando como re-su a o um ganho médio, no período de ��
;
80 kg, superior, port?nto, ao dos búfa

k 
que apen?s conseguiram alcancar i 6 57 g, aos 30 dias de vida. . ' 

d. Submetendo búfalós adultos (3 machos inlonas e 9 fêmeas sendo 6 't I' . d' ' I a lonas e 3 In_ lonas) à prova de ganho d • . . e peso - a primeira realizada em todo o mundo . '. para 
�S? espeCle, o. Departamento da Producão nlmal, do E�tado de São Paulo, no pe�ío- . 
do de fevereiro e julho de 1 956 na F dE ' ' azen-a -xperlmental de Criacão de Sertãozinhci obte,ve 

os resulta'dos 
seguinte' 

' 
-

Médias de pêsos controladas na prova - kg -
Búfalos Inicial 

Machos (3) 244,3 

Fêmeas (9) 264,6 

. Da p�ova de ganho de peso, resultaram 
as seguintes conclusões: 

1 - as fêmeas apresentaram maior índi
ce médio de ganho de pêso (1 ' 46,4), em con
fronto com os machos, que somente obti
veram 1 37 kg no período da prova; 

2 .- a prova, comparativamente a outras, 
realizadas com bovinos, colocou o búfalo 
em posição s�perior, chegando a ultrapas
sa�i em veloc.ldad: de ganho de pêso, em 
30 /0 os zebulnos lá submetidos a idêntico 
contrôle no Estado de São Paulo; 

3 - ganhos máximos verificados: 
machos . . . 1 50 I<g 
fêmeas . . . 1 86 I<g 

4 - ganhos mínimos verificados: 
machos . . . 1 1 5  I<g 
fêmeas . . . 1 26 I<g 

5 - O ganho de 1 86 kg obtido por uma 
fêmea bubalina foi superior ao já registra
do pela maior ganhadora (de pêso) bovi

A 

na, no Estado de São Paulo, que somente 
ç.onseguiu atingir 1 50 kg, durante a prova 
a que foi submetida. 

Final I Ganho 

381 ,3 1 37.0 

41 1 ,0 1 47,4 I 
d 

Apesar de ser a rês bubalina mais rica 
e n:usculatura do que o boi zebú, o seu 

ren, dlmento em carne não é, entretanto 
maior do que aquêle, visto que o búfal� 
a�rese�ta couro, cabeça e mocotós, e tam
bem vlsc�ras, bem mais pesadas que os 
dos zebulnos. 

O ,seu couro, corresponde de 1 0  a 1 2% 
do peso �o animai, sendo mais grosso que 
o do bOVino e de textura mais porosa' dá 
sola fraca, prestando-se porém á curticão 
para o preparo de cromo de ótima' qu�li
dade. 

Em prova de cêpo (1 0), realizada no Ma
tadour? de Belém, no Estado do Pará, com 
433 bufalos, obteve-se o' seguinte rendi
mento: 
- pêso vivo, total . .  
- média individual . 
- médio do carcaca' . 
- rendimento em �arne 

21 6,593 kg 
523 kg 
225 kg 

1 1  0,687 kg 
- percentagem do rendi��nt� 

em carne . . . . . . . . . 48,7% 
, Sob c.ontrôle do D. N. P. A. , do Ministério 
da Agricultura, na Fazenda do Soure no 
Estado do Porá, foi abatido um (1 ) no�ilho 
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Jogando com elementos de contrôle es
pecificamente brasileiros, passamos a tran�
crever observacões do "Concurso de BOIs 

o o '0 

Gôrdos", realizado. em Presidente Prudente, 
no ano de 1959, pelo Departamento da Pro
dução Animal de Sõo Paulo: 

o o '" 
02 o êÕ' o 8-02 8-0"E 

o o ,o > '" > u U-O) O) u- ... ã :> 05 :> :;::: E2 o- S -o 'Qj o -o O) O) O";: ...o ::> u uo. � o ::> .- c o o \ o ,c g c O' ... E ... o ... -00) o o 0..J o-Ol 0..J .-'" o ;f. U '" <O) 0-
o o ... Uu u. 

U ::;E U C U :r; c ::> U 
�o-

461.8 418,4 256,8 128,6 128,2 55,6 14,2 41,4 7,5 -

465,8 408,0 256,4 128,4 128,0 54,9 17,0 48,4 tl,B 

Os resultados da' primeira coluna horizontal, referem-se a um lote de 165 bovi-

nos Nelore e. Guzerá e os da segunda a um lote de 115 búfalos. 

A conclusão demonstrada no quadro dei
xa clara a igualdade de rendimento entre, 
o bovino e o búfalo. 
. A carne de búfalo é de coloração ver
melho-escura, de fibras mais grosseiras que 
a de bovino e entremeado de gordura bran
ca, prestando-se ao fabrico de excelente 
chorque. 

Na cidade de Franca, no Estodo de São 
Paulo, é vendida nos açougues! tendo boa 
aceitação por parte do consu�ldor. De pa
ladar saboroso, a carne de bufai? se con
funde com a de bovino, prinCipalmente 
quando assada ou cozida. 

Em búfalos abatidos no Frigorífico Ar
mour de São Paula. constatou-se, compara
tivamente ao bovino, ser menor a percenta
gem de gorduras o�tidas. A carne dêsses 

. animais foi muito disputada. 

-
PRODUÇAO DE LEI I E 

Considerando que êste trabalho foi espe
cialmente preparado poro ser apresen!a
do a um conclave de lacticinistas, mUlt? 
propositadamente deixamos p�ra o seu �I
nal as apreciações referentes as caractens
ticas leiteiras' do búfalo. 

Iniciaremos esta parte do estudo, citan
do BARISSON VILARES (12) em trabalho 
referente a uma viagem de estudos à !ndia: 
"A maior granja leiteira do mundo, perto 
de Bombaim (AREY MILKING COL?N�), 
perfeita e moderna, possui 15 . 000 animaiS, 
sendo 14.900 búfalos e apenas 100 vacos 
zebuinas". 

O rebanho leiteiro da !ndia é hoje cal
culado em setenta milhões de cabeças 
(70.000.000), assim representadas: 

21 :000.000 (30%) == 

49.000.000 (70%) 
70.000.000 100% 

búfalos produzindo 54% de leite 
vacas produzindo 46% de leite 

Não sômente destinado ao consume;> e!11 
natureza, o leite de búfalo é

" 
aprov�ltad? 

ainda para a elaboração de KhoV:la (lei
te dessecado) e de "Ghee", que � u�a es
pécie de manteiga, branca e semlflulda,. 

. Em Nova Delhi funciona um "Herd Book 
Central", no qual sômente são regis!radas 
fêmeas ,da raça Murrah, com produçao ;;u
perior a 1.350 quilos de leite, . em 300 dias 
de lactacão (4,5 litros, por. dia). 
,SeguncÍo ORIOL (�3), existe na 10c�lida

de de Bantim, no Egito, em pleno funCiona,: 
mento a "REAL GRANJA EXPERIMENTAL 

100% . 
onde sômente são encontradas fêmeas b�
balinas com produção individual de 20 li
tros diários. 

Apesar da literatura especializoda indicar 
que as fêmeas da raç� Murrah apres.entar:' 
úberes' bem desenvolvidos e com vela. lei
teira saliente e sinuosa, não consegul�os 
constalar êsses detalhes em cêrca de 200 
fêmeas que examinamos. " 

As fêmeas que tivemos ocasião de ver, 
aleitando ou não, apresentavam úberes !e
lativamente pequenos, de .conformayo:s 
irregulares, com têtos bem dispostos slme-
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. tricamente e sem a chamáda "veia de lei
te" j pelo contrário, tôoos elas apresenta
vam o conhecido "úbere de cabrito". 

O Departamento da Producão Animal 
da Secretaria da Agricultura de São Pau� 
lo, e'

m 1943, na Fazenda Experimental de Pindamonhangaba, submeteu duas búfalos 
a contrôle leiteiro, obtendo os seguintes 
resultados: 

Apesar disso, a média diária individual de 
produção de leite é mantida em tôrno de 
5,5 litros, com o seu caracterísfico e eleva
do teor de matéria gordurosa. 

Dias de Kg de lente Média Diária Kg de matéria ----
Nomes Crias 

---
Lactação produzido gôrda produzida Leite M. G. 

__ o --- % % 

Zula 1'l- 300 1.997 116,9 6.680 5,88 

Zupa 2'l- 300 1.658,6 93,2 5.500 5,62 

Há notícias de que fêmeas bubalinas sub
metidas a contrôles leiteiros na Rumânia 
rev;elaram produção média diária entre 6 
e 9 litros e, na Itália, entre 13 e 14 litros, 
salientando-se ser costume deixar sem or
denhar um dos têtos, para a alimentacão 
dos bezerros. ' . 

Cinqüenta por cento (50%) de leite e lac
ticínios consumidos pelos 437.000.000 de ha
bitantes da !ndi.a e do Paquistão, são pro
venientes de búfalos. 

Examinadas, em linhas gerais, as condi
ções de produção leiteira da espécie buba
lina em outros países, passaremos a estu
dá-Ias dentro de casa, ou seja, dentro do 
Brasil. 

Neste trabalho nõo nos cansamos de ci
tor o zoote'tnísta patrício ALBERTO ALVES 
SANTIAGO, e o citoremos sempre em que 
se tratar de búfalos, de vez que êsse téc
nico vem de longa data examinando o pro
blema em todos os seus aspectos. Dêle, re
cebemos verdadeiras aulas sôbre a maté
ria, aulas cheias de entusiasmo e discerni
mentoj o acêrvo de conhecimentos que ho
je possuímos sôbre a espécie bubalina, ad
vém dos seus sábios ensinamentos e meti
culosas observações. 

Dêle aprendemos, e disso estamos convic
tos, que a criação de búfalos não deve 
substituir a de bovinos, como também não 
deve ser incentivada em regiões climáticas 
boas ou naquelas em que as pastagens se
jam ricas e exuberantes. A essas regiões 
e' a essas pastagens, destinemos a nossa va
ca de leite e o nosso boi de córt,e. 

Deve sim, e isso constituirá medida de 
imprevisível alcance economlco, ser incre
mentada, a fodo custo, nas zonas de clima 
quente, ou úmido, ou ·sêcoj nas regiões de 
difícil formação de pastagens, nas terras 
baixas, úmidas e pantanosas e principal
mente nos campos onde predomina a nos
sa tradicional "barba de bode". 

Em se tratando do Estado de São Paulo 
é ainda ALVES SANTIAGO quem nos infor� 
ma, com os seus 9.000.000 de bovinos e 
247.000 quilômetros de área, apresentando 
uma densidade (bovina) de 36,S cabeças 
por km2., verifica,se que o rebanho está 
concentrado nas regiões Norte e Oeste do 
Estado, enquanto que, na faixa compreen
dida entre o espigão da Serra do Mar e o 
oceano, a concentração é de apenas 0,8 
bovino por km2 sendo, portanto, o rebanho 
do litoral 45 vêzes inferior ao do planalto, 
considerada a unidade de superfície. 

E é, justamente, nessa região litorânea, 
de condições ecológicas e inadequadas ao 
bovino, que ALBERTO ALVES SANTIAGO, 
com muita razão e grande acêrto, preroni
za a fixacão e o incremento da criacao de 
búfalos. . .. 

Na Fazenda Santo Antônio, em São Mi
guel Arcanjo, no Estado de São Paulo, re
gião de pastagens pobres e terrenos irre
gulares, sem arraçoamento de produção e 
sem condições especiais de trato, afora o 
manêjo comum de gado que vem ao curral 
de ordenha, fomos deparar com búfalos 
comendo "barba de bode", ramas de aba
caxi, vegetação sêca e cascas de árvores e, 
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apesar disso, produzintlo 5,5 litros de leite 
por dia, em uma só ordenha e apresentan
do teores de matéria' gorda variáveis de 
7,9 até 12%, o que representa a inacredi
tável média de 9,95% de lipídios. 

� 

Pela sua capacidade biológica de total 
aproveitamento de alimentação pobre, 'de 
pastagens grosseiras e de palhas de ce
reais, os quais ingere dia e noite se assim 
fôr deixado, o búfalo é, sem a menor som-

. bra de dúvida, a mais econômica fonte pro-
- dutora de leite e de manteiga. A rusticida

de do búfalo, em matéria dé alimentação, 
exige quantidade em detrimento da quali
dade. 

Fêmeas bubalinas há que, bem tratadas 
e arracoadas convenientemente, chegam a 
produzir 4 .500 litros de leite, em Uma lac
tacão de 300 dias. Apesar de ser essa pro
dução superior .a média normal das búfa
'Ias, não podemos deixar de confrontá-Ia 
com a produção de fêmeas bovinas de ra-

ças leiteiras especializadas as quais, segUn
do -HERMSDORFF (1) são as seguintes, em 
lactações de 300 dias: 

Leite Matéria 
Raças Produzido Gorda 

kg % . 
Holandesa 3.600 3,25 

Flamenga 3.500 4,00 

Ayrshire 3.500 3,50 . 
Jersey 2.200 6,50 

I Guernesey 2.500 \ 5,20 . : .. �.:o:.,o::�:'�:':6�".:C.:Q::o::o.�:,�.o::o:,.::�::O:'�::.:9,� :�:�··.,·:.:·v .�. :.';.:r':'.:'.::.::.::;::;::::.:�;�:::�::: :.1 

',i.:1... >I:���7i���i::�': fon.) I .. ! .. 
. D (concentrado) 
tii "li" (extra concentrado) � � Também LíQUIDO � � em VIDROS de 850 C. C. � 
� � 

1: ... .. :
.

; .• ::.. RU��:f�:;=.:, !;;:sJanJ 
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BÚFALOS NO BRASIL 
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Os contrôles leiteiros a que foram sub
metidas búfalas, na Rumânia, revelaram 
produções de 1.800 a 2.700 quilos em 300 
dias e, na Itália, de 3.900 até 4.000 quilos, 
b que deve constituir motivo para exame 
mais acurado das vantagens que poderão 
advir da criação em larga escala de búfa
los, no Brasil. 

"raças manteigueiras" Jersey e Guerne-
sey. 

A média de matéria gorda verificada em 
rebanhos. bubalinos não selecionados, che
ga a ser superior às médias das chamadÇls 

Durante a realização da IV Exposição 
Feira de Gado Leiteiro e Cavalos Marcha
dores, realizada no Parque Fernando Costa, 
na Água Branca, em São Paulo, em junho 
do .ano corrente; tivemos oportunidade de 
fazer analizar o leite de·-quatro búfalas ali 
expostas, sendo duas da raça Murrah e 
duas Joffarabadi, com os seguintes resul-
tados: 

\ 
-

0 N .nu \:.xtrato Sêco % 
o O) 

Raça 'i: � -00 . Co \ Denseng. u �c 'ü o O)ll'l 
« o� Total 

'Padrão Oficial' 
do Leite de t;l 3,0 15 a 20 1028/32 11,50 8,5 

Vaca --- -
.. Murrah 

B. FARTURA 15 anos 10!J. 11,2 . 24 1031 21,45 10,25 

B. MOCINHA 
Murrah 1!J. 11,0 19 1032 21,51 10,51 
4 anos 

B. CORRENTE Jaffar. 2!J. 5,0 22 1040 16,26 11,26 

B. PEROA Jaffar. 2!J. 7,0 22 1040 18,66 11,66 

As amostras de leite foram analizadas no Laboratório da Inspetoria Regional da 

D.I.P.O.A. pelo Químico PEDRO LINS PRADO, ao qual agradecemos. 

Em rebanhos de búfalos não seleciona
dos, em regime de campo, a média de pro
ducão de leite é de 4 litros diários, em uma 
s6 'ordenha, com 7% de matéria gorda. Não 
são raras as ·fêmeas que dão de 6 até 10 
litros diárias. 

Enquanto búfalas em regime de campo, 
sem trabalho de seleção, atingem a média 
de 4 litros diários, FIDELlS ALVES NETO 
(14), estudando o custo da produção leitei
ra no Estado de São Paulo, chega à con
clusão de que a média-vaca, diária, é ape
nas de 2,081, menos, portanto, de 2 e 1/2, 
litros por vaca e por dia! 

6 leite de búfala, de sabor acentuada
mente doce, é sempre muito branco, ainda 

mesmo quando a fêmea seja alimentada 
com ração contendo elevados teôres de ca
roteno .e,' consequentemente, é também mui
to branca a sua manteiga. No leite de bú
falo está presente a vitamina "A", que é 
incolor; no de vaca, constata-se a presen
ça da pró-vitamina (caroteno), responsável 
pela tonalidade amarela da gordura. 

Devido ao seu elevado teor de matéria 
gorda, 1 litro de leite de búfala fornece 
de 30 a 40% a mais de calorias, que o de 
vaca. 

A composição média dos leites de vaca 
e de búfala é a seguinte (15): 

O) 'ü .0) oM W 

Vaca 

Búfala 

'1 \ 3,5 

I 
I 6,94 9,7 
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o C o ..Q 
l-o U 

15,51 I 54,35 
:---1 

15,54 I 52,96 I 

e o ..... 
<ti ·0 u... 

0,83 

0,79 

0,82 1- 8,02 

0,96 7,09 

O) '" E u 
.3 

5,60 
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0,84 

Também no colostro verificam-se diferenç as senslvels entre' os seus 
a saber: (6 horas após o parto l/o) (4): 

componentes, 

O) 'ü .0) o-'" w 

Vaca 

o 
Q; 

l-o 
[) 

18,90 ./ 2,7 0,44. I 
;-----,-;-

1 
---l--

1 : ---
Búfala I 4,0 0,80 I 31,00 

o 
.= O) Õ 

la.. 

I 12,50 I 
I 

23,80 1 

o 
.= O) 

<ti o U 

3,90 

7,70 

o 
.= 
E :> ..Q 

:;c 

2,60 

3,60 

o c 
:> ..Q o 

(5 

6,00 

O) '" E u o ...J 

2,50 

I 
12,50·1 2,20 I 

'" o N C O 

0,90 

0,90 

Sob o po�to de vista dos 'índices de maté
ria gorda e de sólidos, a composicão do 
leite de búfala varia inversamente 'ao do 

volume produzido. Assim, as grandes pro
dutoras apresentam leite mais pobre- em 
gordura e em substâncias sólidas, o que 

O) 'ü .0) 
o-'" w 

o :> Dl 4. 

o 
l:> "E o 

l') 

O) '" o Li o -' 

o 
E O) Õ 

la.. 

o 
.= O) '" o U 

o c 
E :> ..Q 

:;c 

'" o N C 
O 

u 
Observo 

:_
B_úf_a _la_ � 

_ _  82_ ,O_ 5

-+
1 _7,_98 

__ I
;
_

5_ ,l_
8
--:

)--4_,O_ 0
�
)----__ � 

____ 
-+ __ 

0 _,7 _9 �1 ______ 

_ I 87,61 I 5,38 ) 3,26 ) 2,98 :1 ! 0,70 I Camêla 

':-
o
-
v
-e

-
Ih

-
a- I 83,00 I 5,30 1:

1- -
4
-
,6
-
0

- 1:--6
- ,3

- 0
- 1 

4,60 1 '--1,7
-
0
-:-

0
-
,
-
80

-.;1----

j-
c_ a_b _ra_

-+
1 _ 8 _5, _71

-r
1 _4 _,7 _8 -+

1
_

4, _46
_
1 4,29 I 3,20 I 1,09 I. 0,76 I 

Porca 1
1 83,44 /. 3 94 1

1 2 31 1
1 9 29 ·-r-I----'Ii- I----i-I--...!I�---

r-----+-I 
_ _  �I __ '_1 _

' _1 __ ' ---,1 :--_1 I I 1 87,20 1 : _ _  3_,8_0 
--;1,-_ 4_'9_5 _

:
1 
_

_ 3_,3_5 _ 11

: _
_ 2_,7_8 _ li -

0
-

,6
-

0
---i-\-O ,

-
70

-+!---
""': 

I 3,15 I 5,60 I 3,90 I 3,00 I 0,90 I 0,80 i 
Vaca 

Lhama 86,55 

f I 
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"Estampada Juiz de Fora" 

Latas de todos os tipos e para todos os fins. 

Cartazes e artefatos de folha de flandres 

Máquinas para fechame�to de latas, Pestaneiras, 

carretilhas, placas, etc. 

. 

Rua Francis.co Valad ares, 108 - Telef,ones, 1790 c 1147 - Caixa Pos tal, 15 
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Doce de Leite e sua CLassiBcacão 
Regulamentar 

. Or. Luiz Pinto Valente 
Inspetor da DIPOA 

Quando recebemos o honroso convite 
do Instituto de Lacticínios Cândido Tostes 
pa.-a participar da XI!!- Semana do Lactici� 
nista, procuramos, dentro de nossas possi
bilidades, trazer, para esta casa, assunto 
correlato com a finalidade desta reunião 
de técnicos lacticinistas, industriais e pro
fissionais da veterinária e que pudesse des
pertar interêsse dêste auditório, oferecendo 
uma pequena parcela do que temos apren
dido e observado, em benefício da indús-

.� tria de lacticínios. 
Como já tivemos oportunidade de dizer, 

aquêles que têm a satisfação de conviver 
com os professôres dêste Instituto e conhe
cer de perto o interêsse e carinho com que 
05 problemas lacticinistas aqui são enca
rados, poderão fàcilmente compreender, 

. que nos sentimos muito à vontade, mesmo 
quando tratamos de assuntos, cujos pontos 
de vista, sejam divergentes dos nossos. 

- Um dos aproveitamentos do leite, mais 
comum e frequentes, quer pela facilidade 
de seu emprêgo, como pela grande acei
tação por parte do consumidor, encontra

indiscutivelmente no doce de leite. Este, 
rtado de um plano anteriormente 

onde não havia a preocupação fi-
nceira em íôgo, para o da exploração 

comercial, onde impera lógicamente o lucro, 
te_ ve, em consequência disto, sua composi
çao regulamentada pelas autoridades en
carregadas da fiscalização dos produtos ali
mentares expostos ao comércio. 

Por ocasião da revisão do Regula�ento 
de Inspeção Industrial e Sanitária de Pro
dutos de Origem Animal, para o doce de 
leite foram estipuladas as seguintes' carac
terísticas, para, efeito de julgamento : 

Art. 659 - Entende-se por doce de leite 
o produto resultante da coccão da mistura 

. d,e leite e açúcar (sacarose �u glicose) adi
cionada ou não de aromatisante, até con
cen!:ação conveniente e parcial carameli, 
zaçao. 

Art. 660 - O doce de leite deve atender 
as seguintes especificações: 
19) - apresentar características normais do 

produto;' 
29) - apresentar no máximo 25% de água 

e 45% de açúcar excluída a lactose; 
39) - apresentar teor de gordura de modo 

que na diluição de 1 (uma) parte do 
produto para 3 (três) de água, alcan
ce o limite previsto para o leite, to
lerando-se variações até 0,5% (meio 
por cento); 

49) - apresentar no máximo 2% de resíduo 
mineral fixo; 

59) - apresentar no máxi.mo acidez igual 
a 5 ml de soluto alcalino normal por 
cento . 

Um problema que suscitou polêmica e di
vergência entre os nossos técnicos, foi o 
referente à interpretação da gordura no 
doce de leite, tendo em vista a determina
ção do ítem 3, do artigo 660. 

Tendo em vista as inúmeras reclamacões 
por parte dos industriais, cujas informações 
não coincidiam com os resultados obtidos 
nas análises, pois segundo os me)smos, a 
porcentagem de gordura reveladá nos exa-

arvoredoleite.orgdigitalizado por



I 
.:1 - , c ,  Pág. 24 j'ANEffiO - FEVEREIRO Ex-Felctiano 

[ 

I ·  

mes, não acusava a existente na matéria 
prima empregada, deliberamos estudar o 
problema, com a finalidade de confribuir, 
ainda que com pequena parcela, na eluci
dação do assunto. 

Em companhia da nossa antiga auxiliar, 
Srta. Maria Vitalina Louza Nascimento, en
tão química do Laboratório Regional de 
Análises, apresentamos um trabalho "POR
CENTAGEM DE GORDURA EM DOCE DE 
LEITE. OBSERV ACõES REFERENTES AS 01-
LUICõES REGULÁMENTARES. REALlZACAO 
DAS ANALISES E INTERPRETA ÇÕES DOS 
CALCULOS", no qual concluímos, com a 
devida reserva que, tanto os cálculos co
mo as provas, revelavam com precisão a 
porcentogem de gordura da matéria prima 
'empregada. . 

Cabe aqui um esclarecimento. Nosso tra
balho foi baseado em amostra de doce de 
leite, cuja fabricação, feita ' ainda que em , 
precárias condições por nós, no Laborató
rio Regional de Análises,' foi considerada 
aprop'riada. 

Esta nossa despretenciosa comunicação, 
para melhor compreensão daqueles que ' n�o 
tiveram conheciménto ou ignoram as dIS
cussões sôbre a matéria, e,stá despida de 
qualquer espírito de crítica a querr: quer 
que s�ja ou ainda a qualquer entidade; 
não tem, também, como possa parecer, ne
nhuma finalidade de criar choque ou mes
mo embaracos à Seção de Tecnologia e à 
própria DIPOA, da qual somos parte inte
grante. 

Seu único escôpo é o de procurar, no 
convívio que esta Semana nos propi�ia jun
to dos técnicos desta Casa, esclarecimentos 
úteis que possam vir aclarar a questão. 

E se cometemos erros, isso corre mais pe
lo autodidatismo a que somos obrigados a 
lancar mãos, por fôrça de nossa situação 
de 'isolamento quas'e que obrigatório. , 

O nosso trabalho mereceu pàr parte do 
Professor dêste Instituto, nosso particular 
amigo, José Furtado Pereira, uma refutação 
tão segura e prática do que recom.enda _ o 
artigo 660 item 3, que outra altl'lrnatlva nao 
encontra�os do que esta de "dar a mão 
à palmatória". 

_ Para que os senhores possam tomar �o
nhecimento e' acompanha.f, ou melhor dito, 
sentir que de fáto desejamos ver o prob!e
ma do doce de leite devidamente equacIo
nado, confessamo-nos totalmente solidários 

com a oplnlao abalizada do Professor Fur
tado, responsável pelo ensino da Cadeira 
de Química Aplicada e Derivados de Leite, 
dêste Instituto. . 

Em carta que nos dirigiu o Professor Fur
tado, assim se expressa : 

"O procedimento adot.ado para o exa
me, a rigor, não é o mesmo indicado no 
item 3 do artigo 660, isto é, não há análise 
da diluição 1:3 como ali se preceitua. Ora, 
a redação de tal item, destarte, não é su
ficiente para permitir um contrôle pelo fa
bricante"; Diz ainda o seguinte: - "O cál
culo: (densidade x gordura) dividido por 
100, fornece a porcentagem de gordura em 
reldção à massa, isto é, dá a concentração 
de gordura. No caso de sua análise (nossa) 
êste resultado é igual , a 12,555% que, di
vididos por 4, dá ' como resultado 3,1% (e 
não 3,0%) ou seja, exatamente a porcenta
gem de gordura do leite usado na fabrica
ção. Parece tudo bem. Todavia, penso eu 
que não se justifica estabelecer relação en
tre a concentração de gordura (solução 
1 :3) e a porcentagem da mesma no leite. 
Tenho em mim que é um artifício supér
fluo". 

A pedido do Professor Furtado, tenta
ram ainda os técnicos responsáveis pela fa
bricacão do doce de leite neste Instituto, 
fazer ' um produto, usando uma redução de 
1 :3. Depois de várias tentativas o doce ob
tido não apresentava, absolutamente, ca
racterísticas aceitáveis, se não de um sóli
do escuro e borrachento . Em vista do su
cedido, conclui o Professor Furtado, e ao 
mesmo nos associamos, não ser possível, in
dustrialmente, empregar essa redução pre
conizada pelo· Regulamento de 1 :3, saben
do-se que a fabricação do doce de leite é 
feita em tachos de paredes duplas, com ins
talação a' vapor. 

Não sendo possível a redução do leite a 
1 :3 de modo a nos oferecer um produto em 
pasta, resta usar redução mais elevada. A 
concentração usada pelo Instituto é de 
aproximadamente 1 :2. Neste caso, pa
ra atendermos a exigência regulamentar, 
teríamos que usar um leite com teor de gor
dura de 4,5%. 

Seria isto razoável quando se conhece 
que a média de gordura d? leit� "in nat�- '  
ra" não chega a 4,0%? Tena assim o fab�l
cante de juntar crême ao leite. Qual seno 
então o preço do doce de leite? 
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'. A técnica de fabricação do doce de lel
fel usada no Instituto de Lacticínios Cândi
do Tostes, c;"onseguida após muitos anos d� 
experimentação e administrada aos seus 
alunos, inclusive estagiários da própria 01-

.'. POA não .Gf_ere.ce produto que se enqua
,dre ' nas . eXlgenclas da regulameritacão em 
vigor, no tocante ao item 3 _ do artigo 660. 

Sendo o Instituto de Lacticínios Cândido 
Tostes, um estabelecimento modelar em 
nosso Pciís, apresentando produtos que de 
fato o�gulham a nossa indústria, nos pare
ce mUito razoável e prático, tomar-se co

émo modêlo ,o doce de leite aqui fabricado, embora atenda ao mais exigente pa, e é indiscutivelmente um excelente 
produto, não se enquadra nas atuais exi
gências regulamentares, no tocante ao seu 
teor de gordura. ' ' 

O Instituto teve a gentileza de nos for
necer os dados sôbre a técnica empregada 
na fabricação do conhecido produto, bem 
como um cálculo do preço de custo da uni
dade (lata de 1 quilo), trabalhos êstes exe
cutados pelos Professôres Luiz da Silva 

,Santiago e Geraldo Gomes Pimenta, res
pectivamente. 

, Da leitura dos mesmos, deduzimos não' ser 
p.ossível, industrialmente, atender as exigên
cias do Regulamento, quanto ao item 3 do 
artigo 660. Dêste modo, tomamos a liberda
de de sugerir às nossas autoridades fiscali
zadoras a modificação do mencionado item, 
do artigo acima citado, que passaria a ter 
somente a seguinte redação: ' 

Item 3 - Apresentar teor de gordura mí-
nimo de 2,0%. , 
, Assim procedendo, o problema ficaria de

vidamente equacionado, com a indústria sa
tisfeita e a Inspeção, prestigiada. 

Quando de início tivemos a preocupação 
trazer ao conhecimento desta casa, que 

sentimos muito a vontade para tratar, 
oportunidade, de assuntos cujas infor

de outros colegas não sejam ' as 
por nós esposadas, muito mais a 
ficamos quando temos pela frente, 

processo doce de leite, a pessoa do nos
ex-professor João Sampaio Abrantes 

ho. 
im nos sentimos porque há' muitos 
mantemos contato com êste técnico 

Ministério da Agricultura, que tem sido 
muitas oportunidades, nosso consultor 

rientador. O Professor Abrantes sempre 

foi : co�tinua a ser, na DIPOA, um dos ele
men,os Impores. A nossa velha' amizade nos 
�aculta o direito de voltar, neste momento, 
a ,ca�ga novamente e declarar que foi o 
�ropno Dr. Abrantes, quando disse ao in
T�r�ar nos�a. sugestão acima que" nossas 
duvlda� reSidiam em admitir que o item 3 
do a�tlgo 660 mandava concentrar o doce' 
de leite a 1 :3, não existia. 

Então perguntamos: - se não houver uma concentração de 1:3 da matéria prima usada, como poderemos, usando na reconstituição do produto jq elabo'rado encontrar a gordura iriicial? Senão vejam;s: 
19) - O processo determina para a do

sagem da gor�ura do doce de leite, segun
do exame realizado pelo Dr. Sampaio Fer
nandes no Laboratório Regional de Análi-

. ses em Belo Horizonte, a tomada de 1 (uma) 
parte do doce para 3 (três) partes de água, 
e o resultado da análise, foi dividido por 
4, fornecendo dêste modo a porcentagem 
da gordura no leite original. 

29) - Para 'melhor esclarecimento vamos 
reproduzir os resultados: Tomamos' 100 ml 
da amostra do doce de leite e pesados ês
tes 100 me encontramos 119,5 g. Juntamos 
300 ml de água e dosamos desta solucão 
a gordura . Encontramos 4,5% de gord�ra. 
Ora _se em 100 ml encontramos 4,5%, e co
mo est�s 100 ml pesaram 119,45g armamos 
a seguinte proporção : 
100 - 4,5 

119,45 - x donde x = 5 37525 ou 5 4% 39) - Como tomamos 10Ó ml do do�e de leite e juntamos mais 300 ml de água, ficamos com um volume de 400 ml e nestes encontramos a porcentagem de gordura de 5,4%. 
O �r. Sampaio dividiu êstes 5,4 por 4, 

conc.lulndo que o leite original empregado 
continha apenas 1 )5% de gordura. 

Dê�te modo, o Dr. Abrantes compreendeu 
perfeitamente quando disse que nossa in
terpretação se baseava na obrigatoriedade 
de se concentrar o doce de leite a 1 :3. De 
fofo assim interpretamos e por não consi
derarmos exequível esta concentracão é 
que temos nos batido sôbre o assunío. ' 
. ,A pró�ria Secção de Tecnologia, por 
Inrormaçao de seus técnicos, assim tem se 
expressado sôbre a porcentagem de gordu
ra no doce de leite, dizendo: 
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"Primeiramente, deve-se esclare.cer que 
100 ml de doce de leite não equlvalen:t a 
100 g; no caso presente (tratado ,anterIor
mente) - encontramos 119,45 para os 100 ml 
do doce. 

lum� original, mas tão somente determina
que para o con�ecimento �a gordura . d? 
leite seja obedecida a relaçao 1:3 na dilUl
cão do produto (1 parte do produto, para 3 
partes de , água). 

O Regulamento no artigo 660, item 3, diz 
que o produto deve "apresentar teor de 
gordura de modo que na diluição de 1 
parte do produto para 3 d� água, alcance 
o limite previsto para � leite de . consu�? 
a que corresponder o doce de leite, etc. ; 
quer dizer, que vimos que os 100 n:tl do pro
duto contém 5,4 �e gordura, mOls 300 ml 
de água, perfazem um volume de 400 ml; 
êsses 400 ml contém 5,4 de gordura, em 
consequência" se em 400 há 5,4 -

em 100 " x 
100 x 5,4 5,4 

qonde: - X -
400 4 

= 1,35% , 

de gordura no leite empregado na fabri
cacão' do doce. 

Demonstrada, portanto, a nece�sidade da 
concentra cão do leite a 1:3 a fim de po
der atend'er ao que exige o Regula�ento, 
ficamos, em vista do parecer da Secçao d� 
Tecnólogia sôbre o assun��, . numa enc�uz�
Ihada, a primeira vista dlflcl� de nos indi
car o caminho certo, em razao do que es
piona em sua informação, o Dr. Abrantes 
Filho. 

Veiamos seu parecer: 
"E� verdade, a Secçõo de Tecnologia 

não identificou erros na redação daquele 
item (art. 660, item 3), mas, . apesar do, es-

" t  de colaboracão aquI demonstrado plrl o , . 
pelo técnico Luiz Pinto Vale�t�, esta . pro
pensa a acreditar que suas duvidas residem 
em admitir que o item 3, do . art. 660, d:
termina que a mistura do leite e dflmals 
ingredientes deva ser concentrada a 1:3 d� 
seu volume na elaboração do doce de !el
te, Salvo melhor juízo. do ó,rgão _ 

superior, 

a Seccão de Tecnologia assim nao enten
de e 'por isso não' concorda com o pont? 
de' visto daquele técnico, mesmo fo�talecl
do com o parecer do Professor Furtado, 
uma vez que a relação 1:3 como consta do 
item 3 deve ser atendida quando do pr,epa
ro da amostra para o traba�ho de analis:, 
a qual possibilitará ao analis.ta o conbec�
mento do teor de gordura ex,lstente, n_

o lel� 

te, ou em outras pala,,:ras, ,o Ite,
m 3 _ 

nao da 

interpretação tecn�lóglca, l�tO e, nao man� 
da concentrar a mistura ate 1:3 do seu vo 

P�s meus senhores, conforme já ' tivemos 
oportunidade de dem�nstrar ac�ma, desd� 
que o - Regulamento nao determina a con 
centracão do leite a 1 :3, podendo portanto 
ser 1:2, como em linhas -gerc:is . �odemos 
considerar o padrão, não se lushflca que, 
fazendo-se a reconstituição do mesn;c: para 
fins analíticos, o resultado desta analise se
ja dado na proporção de 1 :3. 

E não se limita apenas à questã'o da gor
dura o problema do doce de leite. Outros 
exist�m. Agora é a vez da P?rcentagam 
de água e as variedades preconizadas pel? 
Regulamento (em pasta e ,

em ta�letes), fi
xando para ambas, um ' 50 padra?, quan
do ao nosso ver, deveriam ser dOIS. 

Fixa o ,limite máximo de água em 25�/o, 
que a prática nos tem revelado. ser mUito 
exigente, em se tratando da variedade em 
pasta. Neste particular, e n?,sso colega e 
amigo Dr. Homero Barbos?, la !eve oportu
nidade de esclarecer à DiretOria, �eu pon
to de vista, que com a devida vênia, trago 
aqui neste momento. 

Considera êste técnico, no tocante. ,à 
porcentagem de água e baseado em InU
meras investigações que vem procede.n?o 
no âmbito da tecnologia e do lab?ratorlo, 
que deveria ser admitido teor mOls el�v?
do confessando não possuir o Laboratorlo 
Re� ional de Análises de todos os eleme _

n- _ 

tos necessários, para apresentar um P?dr�o 
físico-químico, de um pro?�to 3ue Impoe 

_ um grande número de verlflcaçoes. 

Quem melhor do que êste Instituto, P,?


ra nos dizer dêstes pa�rões? �orque. nao 
O doce de leite aquI fabricado tomarmos . d como padrão? Qual a necessidade e tan-

ta discussão e palpites sôbre . um. assunto 
do quo i o Instituto é, senão pioneiro, p�o 
menos, o que melhor tem . se apres:nta _

o 

no comércio, cuja tecnologia e padrao 500 
nor.malmente usados pelos co�cor�entes 
que desejam qualidade e boa aceltaç<;J0 do 
consumidor? , 

A realidade dos fatos nos c:briga a di
zer. O que não é possível continuar, é ver-

(Conclui na' pág. 34) 

Dr. Assis Ribeiro 
Médico-Veterinário 
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:... Aditivos = substôncias adicionáveis aos alimentos para melhorar características 
tecnológicas e o,rganolépticas, ou para evitar alterações indesejáveis. 

- Possibilidades de maior aplicação de aditivos em lerte e derivados. 
-

- Co'ntraste entre manteiga (a que não se admite aditivos� e margarina (a que se ad-
mite uma imensidade). Contra-indicação da margarina na alimentação infantil, 
como sucedâneo da manteiga. 

* * * 

O assunto de aditivos em alimentos em geral, e nos lacticínios em particular, 
está se tornando cada vez mais interessante, tanto na tecnologia industrial, como no 
contrôle sanitário. 1550 porque, de um lado, estão surgindo novas substâncias adicio
I]áveis aos alimentos, facilitando a técnica de fabricação, ou lhe conferindo elevação 
de características organolépticas, ou, tendendo a evitar alterações' no produto final. 
E, de outro lado, as legislações sanitárias nem sempre permitem o emprêgo destas 
substâncias, ou as toleram para uns produtos somente. 

Para estudo da matéria em nosso meio, o Decreto Federal 47.100, de 26 de ou
tubro de 1959, criou a Comissão Especial de Normas Reguladoras do Contrôle de Adi
tivos Químicos para Alimentos, que, sob a presidência do Dr. Adelmo de Mendonça e 
Silva, Diretor Geral do Departamento Nacional de Saúde, já· apresentou um - ante
projeto do qual fazemos êstes comentários. 

Participou desta Comissão, além de outras autoridades técnicas, o Dr. José Si
fone, Diretor da Divisão de Inspeção de Produtos de Origem Animal, que, como re
presentante do Ministério da Agricultura, defendeu - a  parte referente a aditivos apli
cáveis na indústria de produtos de origem animal. Daí a razão, a nosso ver, da inclu
são, nos aditivos permitidos, de várias substâncias consideradas até há pouco como 
contra indicadas. 

Principais tópicos do ante-projeto sôbre "aditivos para alimentos" 

1 9  - definição = Consideram-se "aditivos para alimentos" as substâncias ou mistu
ras de substâncias dotadas ou não de poder alimentício; ajuntadas aos ali
mentos com a finalidade de lhes conferir ou intensificar o aroma, a côr, o sa
bor, ou modificar seu aspecto físico geral, ou ainda, prevenir alterações/in
desejáveis" . 

29 - classificação dos aditivos = na base da sua função, os aditivos podem ser: 
- corantes = sub?tância que confere ou intensifica a côr original dos alimentos. 

Ex.: urucum, açafrão, riboflavina, carotinóides. etc., entre 05 "naturais" e mais 
1 O corantes artificiais. -

- flavorizal1te e aromatizante = substância que confere ou intensifica o sabor 
e ou o aroma dos alimentos. Ex.: extratos vegetais aromáticos; essências, etc. 
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j 
- conservador = substância que impede ou retarda a alteração dos alimentos 

provocada por micro-organismos ou enzimas. Ex.: antibióticos (c1oridrato de 
oxitetraciclina e outros) ácidos benzóico (e seu sal sódico); sórbico (e sorba
tos de sódio, de potássio, de cálcio); bórico; nitratos, propianato, etc. 

- anti-oxidante = '  substância que retarda o aparecimento de alteração oxidativa 
nos alimentos. Ex.: ácido ascórbico e derivados; ácido fosfórico; ác:;ido nordi
hidro-guaiarético (NDGA); citrato de monoisopropila, tocoferois, etc. 

- estabilizante = substânci9 que impede alterações de caráter físico, manten
do as características das emulsões e suspensões. 

- espessante = substâncilil capaz de aumentar a vi'scosidade de soluções, emul-
. sões e suspensões. 

Exemplos - de estabilizante e espessante: gomas arábica, adragante, caraia, 
guar, jataí; mono e diglicerídios; carboxime�ilcelulose, mueilagem de semen
tes, musgo irlandês (caragena), etc. 

- espumífero e anti-espumífero = substância que modifica a tensão superficial 
de alimen'tos líqui'dos. 

- edulcorante ::::: substância orgânica, não glicídica, capaz de conferir sabor doce 
aos alimentos. Ex. : sacarina, ciclamato de sódio ,etc. 

- umectalite = substância capaz de. evitar a perda de umidade dos alimentos. 
Ex.: - sorbitol, 'glicerol, etc. 

- anti-umectante = substância capaz de reduzir as características higroscópicas 
dos alimentos. Ex.: fosfato tricálcico; carbonato de cálcio, de magnésio, etc. 

- acidulante = substância capaz de comunicar ou intensificar gôsto acídulo dos 
alimentos. Ex.: ácidos adípico, cítrico, fosfórico, fumá rico, glicônico, glicólico, 
láctico, málico . ,etc. 

39 Identificação da aplicação de aditivos - Os rótulos dos produtos alimentícios o" 
que se adicionar aditivo (de qualquer natureza), indicarão o aditivo ajuntado 
e a sua finalidade. 

49 - Proibição de uso de aditivo - E proibido o uso de aditivo em alimentos quando: 
_ houver incidência ou suspeita de que o mesmo possui toxicidade atual ou po-

te'ncial; 
- interferir sensível e desfavoràvelmente no valor nutritivo do alimento; 
- servir para encobrir falhas no processamento e nas técnicas de manipulação; 
- encobrir alteração ou adulteração da matéria prima ou do produto elaborado; 
- induzir o consumidor a êrro, engano ou confusão; 

não satisfazer às exigências da lei. 

Anti-mofo e antibiótico em produtos de origem animal 

Causou-nos admiracão o fato de entre os' aditivos figurar o ·  ácido sórbico' (e 
seus sais de �ódio, de p�tássio e de cáicio), elemento êste de forte ação anti-mofo 
em queijos. Conforme recentes instruções da DIPOA, estava proibida a utilização dês
te conservador micostático em qualquer produto de laticínios. Defendemos sua, apli
cação no revestimento de queijos (queijos fundidos, pasteurizados, requeijões, etc.) on
de os mofos comuns são prejudiéiais comercialmente. Nossas sugestões não foram 
aceitas, na ocasião, e '  agora, o assunto parece. resolvido satisfatoriamente. 

Também está previsto o emprêgo de antibióticos (c1oridrato de oxitetraciclina 
e sulfato de c1oro-tetraciclina) como conservador de carnes de açougue, inclusive 

' pescado (adicão na água destinada à fabricação de gêlo aplicável na refrigeração 
direta dos p�ixes). A permissão se estende à aplicação do antibiótico no animal vivo 
(inoculação intraperitonial) ou intramuscular); em aves (imersão em soluç.ão. c:quosa do 
ingrediente, a 0,001 %); no 'charque (salga a sêco ou na salmoura, em dilulçao do an
fibiótico de 0,01 a 0,003% no máximo), oU pulverização nas mantas não salgadas, etc. 

JANEIRO -- FEVEREIRO 

Co� �a �s um rasso, êste emprêgo se estenderá ao leite, nas fazendas, onde justamen
te � . I.n:lispensavel. . Se e!D pro,dutos cárneos não há contrain,dicação do emprêgo de 
an!lblOtlcoS (Acro�lze, B.lostate e out�os1, . ond� êstes aditivos não são prejudiciais à 
saude do consumidor, VIS!O que o pnnclplo ativo desaparece com o tempo (por des
dobrame�tos) ou pela �çao .do calor (na cocção por ser termolabil) o mesmo se dará 
com o le)te. Neste sera apilcado, na fazenda, logo após ordenha. Sua maior indica
'ção é no leite �a t.ar�e, que, pelo menor volume, não apresenta base econâmica para 
seu tran_ sport� 0.

. 
�abnca. Terá 9ue aguardar até o dia seguinte, para esta remessa. Insta laça0 fngonflca para refngeração dêste leite, em fazenda, é contra-indicável 

ef!! n�s,so meio, .por uma série de fat6res, cujo principal é o econômico. Uma unidade 
fngonflca bem Instalada, numa fazenda, não fica por menos de Cr$ 200.000 00 e ne- ' 
nhum fazendeiro considera lu.crativa esta inversão. A 'conservação do leite da ' segun
da ordenha, para ser econômica, tem de ,ser por meio de antibiótico e o de u'a mar
�a muito ,;:on�ecida é ofereci�ci por preço tão vantajoso, que a d�sp�sa média, por 
litro de lel�e . . e . de Cr$ ?,27 (vinte e sete . centavos) . . A aplicação é na base de � gra
ma do antlblotlco em po para cada 50 i ltros de leite . .  Este se conservará inalterado 
(�àrmente em :ua acidez), por 24 ho;as. Ao fim dêste t�mpo, .o leite pode ser industria
lizado (pasteunzado a 65°C ou mOlS, ocasião em que resíduos do antibiótico desa
parecer?o), e aplicado e.m qualquer produto de lacticínio. Se houver algum escrúpulo 
para 1�lt� de cons_ umo, ainda se pode admitir sua proibição. Entretanto, pára leite a ser In�u:!nailza.do, �ao há a men<?� contra-indi,;:ação, e daí a razão por que defendemos 
a Idela de Inclulrem-se nos aditiVOS para leite, os mesmos antibiáticos admitidos para 
a carne fresca. 

Aditivos para margarina 

Enquanto a legislação vigente proibe qualquer aditivo para manteiga e restrin
ge ao mínimo os adimitidos para lacticínios em geral, para margarina a coisa mudei 
de figura, sendo êste sucedâneo da manteiga, um dos produtos para o qual mais se 
permitem aditivos. Conforme o ante-projeto em apreço, estão previstos os seguintes adi
tivos para margarina: Ácido ascórbico e derivados (antioxidante); ácido cítrico (siner
gista); ácido benzóico e benzoato de sódio (conservadores); ácido fosfórico (siner
gista); ácido nordi,hidroguaiarético (antioxidante); butil- hidroxianiasol - BHA - (an
ti�xida.nte); butil-hidroxitolueno - BHT - (antioxidante); citrato de monoisopropila 
(slnerglsta); corantes naturais; f1avorizantes quimicamente definidos; fosfolipídios 
(Iecitinas .e .out�os) (antioxidantes e estabilizante); gaiato de propila (antioxdante); 
mono e dlgilcendes (espessante e estabilizante); resina de guaiaco (antioxidante), etc. 

Em se sabendo que a margarina é cO(lstituída' de gorduras hidrogenadas (por 
processos altamente ' químicos) e em se admitindo esta imensidade de aditivos, mais 
n.os convencemos .da contra-indicação dêste produto como substituto da manteiga, princlpa!ment: na alimentação infantil, justamente onde a propaganda leiga mais insiste 
em incentivar o consumo da margarina. 

Aditivos comumente usados na indústria leiteira! n,ão citados . no ante-projeto 
Na tecnologia dos produtos de lacticínios há uma série de substâncias a nosso 

v:r catalogáveis como aditivos, cuja referência não consta do ante-projeto em estudo. 
,YISt.O serem substâncias, algumas de largo emprêgo, consideramos oportuno citá-Ias a fim de não haver dúvida sôbre sua aplicação: 

- '  , 

coagulantes - coalhos líquido, em pó, em massa, em pastilhas, e mesmo, coagula. dor sêco, sal
,
gado - substância aplicada na coagulação do leite para queijos. 
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. - neutralizantes ou redutores de acidez - Hidrato de cálcio ; carbonato e bicaborna
to de sódio, e outros, � imples ou e� m:stura -:- substâncias a lca l i nas apl icáveis 
em l eite (na fabricação de doce de l eite, de leite condensado e em pó) ou em 
creme (para manteiga): 

- fundentes ou emulsificante.s -. Fosfatos (orto,piro e metafosfatos de sódio) e citrato 
de sódio - apl icáveis na fusão ou pasteurização de queijos. 

- preservativos (ou anti-gazeificantes) - Nitra�os de sódio e de potássio, e, bromato 
de potássio - aplicáveis no l ei�e para queijos na intenção de prevenir  o estufa
mentos precoce (provocado por col iformes, na fase da acidificação da massa). 
Neste grupo de substâncias se admite a Nisana ou Nisapl in, e talvez mesmo o 
B iostat, a Acron ize, etc. 

- Espessantes - Maizena, gelatina, gOlllas ,etc., para l eites aromatizados,' doce de . Iei
te, etc. 

Além destas há uma série de outras substâncias, talvez menos definidas como 
aditivos, e 'qlJe � devem ser referidas, para defin ição da sua ap l icação : 

Vitaminas - enriquecimento de queijos com . vitamina B ;  de leite de consumo, 
com vitamina D, e de l eite em pó com A e D. 

CC;;ndimentos - Sal de 'cozinha (em queijos e manteiga);  açúcar (em doce de lei
te, l eite condensado, l eites aromatizados, etc.), pimenla, cominho, etc., em quei jos. 

Adjuvante de coagulação - cloreto de cálcio - em l eite pobre de sais de cálcio -
para fabricação de quei jos. 

Aminoácidos - no enriquecimento de quei jos, em seu valor nutritivo ou dietéti
co, ou de l eite modificado (misturas lácteo-proteinizadas), e, 

Gorduras vegetais - substituintes de parte da gordura l áctea por gordura vege
. ta l  (azeite de o l iva, de soja, de câco, etc.) em leites modificados ( leite maternizado ou 

human izado), etc. 
Varginha, j u l ho de 1 960 

Construções Civis, Rurais e Industriais - Entrepostos 
Fábrica de Lacticínios-Uzinas d� Beneficiamento de Leite, 

Projétos e Execuções 

Newton · de O. , iranda 
Escritório Residência 

Rua Mru;echal Deodoro, 412 Rua B�n'ão Riben'o de Sá,. 315 
. PARAíBA DO SUL R. J . 
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Associaçüo Atlética 81Candido Tostes81 

Foram real izados, no período de 1 0  � 1 7  de setembro d e  1 960, os XVI I Jogos Un iversitários da L.UóG.E. 
Tomara.m parte nestes jogos as' Atléticas das segu intes escolas : I nstituto de Lacticín.ios "Cândido Tostes", Escola  de Engenhana, Facu ldade de. C. Econômicas Faculdade . de Med icina, Faculdade de Di�eito e Fa� culdade de Farmácia e Odontologia. 

. No desfile inaugura l ,  o I nstit�to de Lacticínios "Câ nd ido Tostes" obteve o terceiro l ugar. 
Modal idades de esportes : Atletismo, Natação, Basquetebol, Voleibol,  Futebol, Futebol de s.a lão, Tenis, Tenis de Mesa e Xadrez. 
Resultados obtidos pelos at letas do I nstituto de Lacticínios "Cândido Tostes" :  

Desfi l a  o I nstituto d e  Lacticínios 
" Cândido Tostes" 

ATlETISMO 
1 00 metros 

1 1 1  l ugar - Manuel S ilvino VI  l ugar - Lino Gomes 
200 metros 

IV l ugar - Manuel Si lvino 
800 metros 

1 1 1  l ugar - Fernando Cabra l IV lugar - J airo Fonseca 
1 .500 metros 

I lugar - J .  D. I biapina (batendo o récord do ex-al uno do I LCT, Altamiro Maser) 
1 1 1  l ugar - Jairo Fonseca 

So l to em extensão 
1 1  lugar - Gi l  B raga 
VI l ugar  J .  D. I biapina 

Solto em a l tura 
lugar - J .  D. I biapina (récord - 1 ,76 m) Sa l to c/ vara 

(Não houve participante) 
Solta trípl ice 

I lugar - Gi l  B raga 
1 1 1  l ugar  - J. D. - Ibiapina 

Arremêsso de disco 
Celso e G i l  (não classificados) 

Lançamento de dardo 
VI lugar - Gi l  Braga 

Lançamento de pêso 
1 1 1  l ugar - Celso Dias 
VI lugar - Paulo Bomtempo 

Arrevesamento 4 x l  00 
Lino, Si lvino, Ja iro e Gi l  

Classificação : Vice-campeã 

NATAÇÃO 
1 00 metros CRA WL 

I lugar - Paulo Bamtempo 
VI lugar - Gil B raga 

400 metros eRA WL 
I l ugar - Paulo Bomtempo 
V - l ugar  - J airo Fonseca 

1 00 metros PEITO 
1'/ l ugar - Jarbas Victor 

1 00 metros costas 
1 1  lugar - Roberto Messano 1 1 1  lugar - Jarbas Victor 
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Arrevesamento 3 x 1 00 
Roberto Pau lo, C. César 

, ' Classificação : Vice-campeã 

BASQUETEBOL 

Cândido Tostes 31 x Engenharia 66 
Cândido Tostes x Direito 

(venceu C. Tostes por WO) 
Cândido Tostes x F. e Odontologia 

(venceu C. Tostes por WO) 
Classificação: 111 lugar 

Atletas : J�rge, Humb'erto, �omt�mp.o, Jar

bas, C. Disar, Radi ia lma, Gi l ,  ' I blaptna. 

VOLEIBOL 

Cândido Tostes 1 x F. Odontologia 2 
Cândido Tostes 1 x Medicina 2 
Cândido Tostes 1 x C. Econômicas 2 _ 

Classificação : VI lugar . 
Atletas : Ib iapina, Jorge, Ja iro, Eneas, G i l ,  

Radi ia lma, Jar�as, BOll1tempo. 
FUTEBOL 

Cândido Tostes O x F. e Odontologia 1 
de' 

Cândido Tostes' 4 x Medicina 4 (disputa 
pénaltes, venceu 0e� icina) 

Cândida Tostes 1 x D ireito 4 

Classificaçéio : VI lugar
. . ,  

Atletas : Agnaldo (estagiário) G i l ,  Ib l?pl

na Enéas, Jorge, Adilson, C. César, Ltno, 

Ci;o, Benini ,  Radiia l ma, Walter Esteves. 

FUTEBOL DE SALÃO 

Cândido Tostes O x Direito 4 
Cândido Tostes 1 x Engenharia � 1 
Cândido Tostes x F. Odontologia 

(venceu C. Tostes por WO) 
Classificação : V lugar 

Atletas : Gi l ,  Enéas, C. César, Adi l son, 

Ciro, Aguiar. 
TENIS DE CAMPO 

Cândido Tostes não competi� (vanta�e�s 

para as Atléticas da Eng�n�ana, FarmaclO 

e Odontologia e C. Economlcas). 
, TENIS DE MESA 

Cândido Tostes O x Engenha!ia. 2 
Cândido Tostes O x C. Economlca� 1 

Cândido Tostes x F. e Odontologia 
(venceu , C. Tostes por WO) 

Classificação : V lugar 

Atletas : Fagundes, Radi ia lma e Enéas. 

XADREZ 

Cândido Tostes O ,  x Engel1haria. 2 

Cândido Tostes 1 x C. Econômicas 1 . 
(venceu C. '  Econômicas por sorteio) 

O nicaraguense Jorge Salazar, atleta 
I LCT à frente do desfi l e  

Cándido Tostes x F .  e Odontologia 
(venceu Cândido Tostes por WO) 

Classificacão : V lugar 
Atletas : Rona ldo Tornei e Guido Jésus. 

CLASSIFICAÇÃO FINAL 

I lugar - ENGENHARIA 
I I  lugar - MEDIC INA 

1 1 1  lugar - D IRE ITO 
IV lugar - CÂN DI DO TOSTES 
V lugar - F. E ODONTOLOGIA 

VI  lugar - C.  ECONôMICAS 
Comentarista da A. A: C. T. 

ASSOCIACÃO ATLéTICA DO INSTITUTO 

DE LACTíCíNIOS "CÃNDIDO TOSTES" 
ELEITA PARA 1 961 

Presidente : Gi l  Gonça lves Braga 
Vice-Presidente : J osé Si lvério Bomtempo 
F' Secretário : Valter Estêves J únior 
29 Secretário : Sí lvio Borges Macêdo 
Tesoureiro : Celso Dias Paes 
Diretor Técnico : Ciro Lamas 
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S O C I A I S  
Aniversários de ILCTIANOS 

Janeiro 
24 - Luiz Paulo Ferraz - Aluno do 1 9  ano 

do C.U. ' 

31 - José Gera ldo da Cunha Benini  
Aluno do 19 ano do C.T.L. 

- Walter Estêves J únior - Aluno do 1 9  
, ano do C.T.L. 

Fevereiro 
José Frederico Maga lhães de Siqueira 
- Aluno do 29 ano do C.T.L. 

' 

4 - Dr. Rogério de Albuquerque Maranhão 
, - Inspetor Chefe da I .R.  da D I POA 

no Rio de Janeiro, ex-aluno do I LCT. 
e 5 - José Wilbaur Junqueiro de Barros -

Técnico em Lacticínios. ' 
6-- Mário Moreira de Carva l ho - Técni

co em Lacticínios. 
8 - Adson Furtado de Souza - Técnico em 

Lacticínios. 
11 - Alberto Mendes de O l iveira - Técnico 

em Lacticínios. 
- Fausto César Be l loti - Técnico em Lac

ticínios. 
, - Temístocles Fobiano Vieira de Souza _ 

Técnico em Lacticínios. 
' 

16 - Sebastião Eperanza Pa iva - Técnico 
em Lacticínios. 

17 - Joaquim Alney Gorgu lho Junqueira _ 

Técnico em Lacticínios. -
Ni lton Borrajo Cid - 'Técnico em Lac
ticínios. 

18 - Prof. Aluísio de Aquino Andrade _ 

Técnico em Lacticínios, Chefe da Sec
çã'o de Beneficiamento de Leite do 
ILCT. 

1 9  - José Octavio Pinheiro Vi l le la  - a luno 
do 19 ano do CTL. 

'20 - Jonandis Roberto Ferreira - Aluno do 
29 ano do C.T.L. ' 

21 - Reinaldo Gomes de Carvalho - Téc
n ico em Lacticínios. 

22 - Fel ix Valentim Leite - Técnico em 
Lacticín ios. 

- Jacinto B ittencourt Godinho - Técnico 
em Lacticínios. 

- Francisco Vitorino de Miranda - Téc
n ico em Lacticínios. 

'- José Sérg io Sampaio - '  Técnico em 
Lacticín ios. 

- Lino Gomes Ribeiro - Aluno do 29 
ano do C.T.L. 

. 
Março 

- Teófi l o  de Almeida Costa, - Técnico 
em Lacticínios. 

9 - N iva ldo Giovanini  .:... Técnico em Lac
ticín ios. 

1 3' - Wan derly das Dores Coelho - Técn i
/ co em Lactidnios. ' 

- Paulo Sebastião ' Machado - Técn ico 
em Lacticínios. 

1 6  - Dr. Ponciano Vasco Vasco (Equador). 
17 - J osé Omar Osório da Fonseca - Téc

n ico em Lacticfn ios. 
1 9  - A[min Weege , -. Técn ico, em Lacticí

n ios. 
20 - J airo Fonseca - ''A luno do 19 ano do 

CTL. 
22 � José D ias I biapina - Técn ico ' em Lac

- ticín ios. 
- Dr. J osé Marcel ino da Rosa e Si lva 

Neto - Engeríheiro-Agronômo. 
25 - Amaury José Costa - Técnico em Lac-

ticín ios. ' 
, 

29 - Reina ldo Ximenes Carneiro - Técn ico 
em Lacticínios. 

' 

30 - Dr. J osé Vieira de Agui�r - Ex-Pro
fessor do I LCT. 

31 - Paulo Tarcísio B9mtempo - Técnico 
em Lacticín ios. 

Terezinha Aparecida Gribel de Paula 
A 24 de setembro de 1 960 estêve an iver

sa�iando a senhorita Terezinha Aparecid a  
Gnbel de Paula, funcionária d o  Servico de 
Ensino do I LCT. ' 

CASAMENTOS DE ILCTlANOS 
No segundo semestre de 1 960, recebemos 

os seguintes convites : 
Sebastião José dos Santos 

José Francisco Frut�oso e Senhara · J us
celino J osé dos Santos têm a honra d� con 
vidar V. Excia. e Exma. Famíl ia para assis
t irem o en lace matrimon ia l  de seus fi lhos 
I!azir e ,Sebastião a rea l izar-se no dia 3 de 
setembro de 1 960, às 1 8  h oras, na Igreja 
N.  S.  das Graças, ' no bairro Santa Luzia. 

Dilton Junqueira Barbosa , 
Sr. e Sra. Edmo Pereira de Castro e Sr. 

e Sra. Ronan  Barbosa de Resende canvidam 
para a cerimôn ia .rel ig iosa do casamento de 
seus fi lhos Marisa e Dilton, às 1 6  horas do 
dia 4 de setembro de 1.960, na Matriz de 
S. ' Miguel e Almas, em Santas Dumont. 

Luiz de Mello Dias 
Francisco Frederico Hinge l  e Catharina 

Freitag Hinge l ;  Viúva Alda de Mello Dias 

- , 
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tem a honra de convidar V. Excia .  e Exma. 
Famíl ia para o enlace matrimonia l de seus 
f i lhos Hilda e Luiz a real izarse no dia 8 
de outubro de 1 960, às 1 7,30 horas, na Ca
tedral de Petrópol is. 

João Bap�!sta 5i:va 

Pastor Lourival Werneck e Her.ç í l io Fer
nandes Werneck; Guapy Si lva e Elza Sa-

A P R E 5 E N T A'N D o 
(Continuas:ão da pág. 3) 

dada a congregar todos aquêl.es . que se 
dedicam ao val ioso bovídeo, cnando-o ·ou 
estudando-o. 

o criador de ' búfa los car,:cia, .entretanto, 
' --de uma fonte de informaçoes sobre a, jS

écie, que fôsse ao mesmo tempo- �omp .efa, objetiva e atua l .  Essa I�c�na  fOi, fel tz
mente, san?da por nosso distinto a migG, o 

P R E  F A C I O  

(Continuação da pág. 3) 

encontrariam cond içães m ín i mas favoráveis 
para atingir escasso rendimento. ' 

Não pretendo assinalar e nem . 
mesmo 

enumerar todos os pontos abordados pelo 
Autor sôbre as pecu l iariedades �u.e ofere
cem os búfalos, porque iria �niltlr . fatal 
'mente o q�e considero de gra n de Imp�r: 
tância o conjunto em si e a explaQaçao 

DOCE DE LEITE • •  � 

(Continuação da pág. 26) 

mos um produto mal  classificado pelo atual 
Regulamento, passível portanto de ce�su-

ondenacães por parte das autonda-ras e c .  . des fiscalizadoras, que muitas vêzes, reco
n hecem o direito · do industria l  e nada po
dem fazer quanlo à classificação do pro
duto. . t '  ue tantas Esperamos que · a Dlre .o.

na, q 
- ra discus-vêzes- tem promovido reun loes pa 

bino Silva sentir-sé�ão , honra dos com a pre
�ença de _ V. S. e Exma. Famíl ia, Ó cerimô-: 
n ia rel ig iosa do en lace matrimonial de seus 
f i lhos Edma e João Baptista a real izar�se 
às 1 B horas dó · dia 29 de outubro de 1 960, 

. na  Igreja Metodista de Além Paraíba, 
Rua Casrelo Branco, na Vi la Laroca. 

vet�rinári� e zootecnista WALTER 
SECA, que se propôs a e labo·rar u m  
e bem documentado estudo sõbre a 
racão do búfalo. , 

. 

_. Pediu-me, agora, o compet,ente téCniCO; 
para procecJ.er a a p�esentaç�o de su�_ .obra. 
Essa tarefa, todavia, não e nece;;sana . •  O 
l eitor saberá ju lgar  o valor e a Importan
cia do presente trabalho. 

Agua B ranca, junho de 1 960 .. . 
Alberto Alves Santiago 

atraente que traduz o entusiasmo co� . o Autor se l ançou ao trabalho e que e con
tagian:e ao le itor, pois já :o seu títu lo .e sub
títu l o  definem a importância dos predicados 
assina lados. 

De parabéns o Autor pelo traba l ho e 
c lasse .pecuarisla pelo fato de poder 

.
c�n.

-tar com mais êstes ensinamentos provelto-
. sos. 

São Paulo, 1 8  de junho de 1 960 
OTTO PECEGO 

süo de problemas de .inte�êsse dos in 
lna ls  e de seus técnicos, encontre, 

' I 'd de da indústria ·e daqueles Iranqul I a 
• 

. carregados de ju lgarem .os produ lOS 
triais, uma solução condizente .com o 
tígio que sua autoridade fisca l izad��a. . .  to a' nossa indústria de l actlcIn loS SUl lun  

_. à opinião públ ica. 
• 1 Encontrada uma solução. lu .gam�s

tính 50S esforcos compensa dos. Era o qu . 
mos, nesta oportun idade, . para cdmunl 
a radecendo o comparecimento e 
c�m nossas excusas pe lo tempo tomado. 

-.�-
-
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-
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-
-
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FABRICANTES DO SUPERIOR 
E m  l í q u i d o  e e m  

Casa Bada raco Indústria e Comércio l imitada 
Apresenta 

a úl r ima 

palavra em 

Refrigeração 

Industrial e 

Comercial 

Kesfnador pa ra leite 
Instalações Frigorífieas, Câmaras, Sorveterias, Balcões Frigoríficos, Geladeiras para 
Açougue, Hotéis, Restaurantes e Bares em geral, Refrigeradores Comerciais e Domésticos. 
Máquinas para Café, Estufas para Pastéis, Vitrinas, Balanças automáticas, Cortadoree de Frios e Reguladores de voltagem. RÁDIOS DE DIVERSAS MARCAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 
LOJA: Avenida Getúlio Vargas, 367 - Fone, 1620 _ End. Telegr. "BADARACO" FÁBRICA: Avenida Coronel Vida!, 458 _ Fone, 5967 J U I Z  D E  F O R A - M I N A S  _ B R A S I L  
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METALÚRGICA BARRA DO PIRAí LTDA. 
.. � , 

FÁBRICA DE VASILHAME PARA LEITE 

Rua João Batista s/no - Fones 460 e 116 

Enderêço telegráfico: "METALÚRGICA" 

BARRA DO PIRAÍ - ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

FABRICANTES DE CARROS-TANQUES, TANQUES DE RECEPÇÃO, 

ESTOCAGEM, ETC. 

Facilidades de pagamento : 50 % com a- encomenda 

50 70 financiados em 12 meses. 

Latas in teiriças, Baldes comuns, Da tctes para ordenha, Bal des com bico e gra

duação, Baldes graduados com bóia, Tanques de chapa estanhado, Tanques de 

aço inoxidável, Tanques duplos para queijo em aço inoxidável, Depósitos pa

ra creme, Depósitos para manteiga, Fôrmas para queijos tipo mineiro e pra

-,;;, Liras, Resfriadores, pasteuriza dores, Reformas _- de vasilhame em geral . -
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