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Na universidade de Minnesoia, o Dr. Macy, ex-reitor, recebe das mãos de D.a Pautilha Guimarães e do diretor do ILCT, Dr. Homero Barbosa, a flâmula do Instituto de Lacticínios "Câhdido Tostes". 
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A SOLUÇÃO MODERNA PARA A SUA INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS 
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• P ASTEURIZADORES . 
DE PLACAS 

• RESFRIADORES 
DE PLACAS 

• DESNATADEIRAS 
INDUSTRIAIS 

Capacidades: de 1000 a 15000 litros / hora 

PARA PRONTA ENTREGA 

Assistência técnica, elaboração de projetos 
e orçamentos - CIA. FÁBIO BASTOS 
tradição de confiança e bons servIços 

ela. <+abiâ Bastas 
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CURRICULLUMVITAE DO DR. 
I - TITULOS E CARGOS 

1 -Graduado pelo Ginásio do Estado da 
Capital (1 930) 

2 -Médico-Veterinário -'Escola de Medicina 
. Veteri·nária de São .P-aulo -1 .° a luno da 
turma 

·3 -.cJassificado em Concurso (1935) - I nspe
ção dos ,Pr.adut.os de Origem Animal -
Ministério da Agricultura ..,. 3.° lugar 

4 -Adjunto (1 935) -Serviço de ,Inspeção dos 
Produtos d e  Origem Animal - Ministério 
da Agricultura . 

5 -Sub-I'nsp'etor (1 935) -S'erviço de Inspeção 
dos Produtos de Origem Animal· - Mi
,nistério da Agricultura 

6 -Classificado em 'Concurso ,(1 936) -],R Se
ção do Departamento da ,P'rodução Ani
'mal -Secretaria da Agricultura, S. 'Paulo. 

7 -Veterinário I nspetor ;(1936) - ],R Seção 
do Departamento da ,Produção Animal 

8 -Membro da Sub-Comissão (1 937) da Se
ção de Medicina Veterinária da 6.'" Ex
posição de Animais 'e Produtos Deriv-ados 

9 -Membro da 'Comissão Auxi l iar '(1 940) ·da 
Seção de Medicina Vel-erinária da 9.'" ,Ex
posiçã.o de Animais e iProdutos Derivados 

10 -Assi,slente(1 941 ) da 6.'" Seção "�ecnologia 
A\\i:mal e ,p,esquisa" Departamento da Pro
dul\'!ia Animal . 

1 1  -Membro da Comissão (1 942) da Seção de 
, Medicina Veterinária da 1 0.'" ,Exposição 

de Animais e Produtos Derivadqs 
12 -Membro da C.omissão (1 942) da Organiza

ção dos Anais do Deparlamento da Pro
dução Animal 

1 3  -Assistente (1 942) da Seção de -Laoticínios 
da Divisão de Industrialização dos Produ
dutos de Origem Animal 

14 -Tenente Veterinário (1942) do Exército 
Nacional 

1 5  -Membro da Comissão .(1 942) de Ju lgamen
to dos Produtos de Origem Animal, Se
ção de Lacticínios 

16 -Membro ,da Comissão 'Exominadora (1942) 
para o Concurso de Auxi l iares das Esco
las Práticas da Agricultura 

17 -Redat.or-Chefe e ,Relator (1 943) da Comis
'são de Brucelose . do XI Congresso Brasi
leiro de Veterinária 

18 -Membro da Comissão 1(1 943) do Departa

Imento da IProdução Animal ao Congresso 
de Belo Horizonte 

19 -Membro da Comissão ,(1 944) .para organi
zar .os padrões ,de análise de . leite, Ins
tituto Adolfo Luiz 

20 --Redator-Chefe do "Boletim de I ndústria 
Animal" (1 944) 

21 -Membro' da Comissão da 4.'" Seção 
Produtos ,de Origem Animal -1 .'"  Reunião 
de Medicina Veterinária 

22 -Biologista "K" ,(1 945) da Seção de Tecno
,logia do <Leite, Derivados 'e Sub-Produtos 
-Departamento da Produção Animal 

23 - Membro da C:omissão·(1945) para a revi· 

FRANCISCO AMARÁL ROGICK 
'são e -organi2Jação do Regulamento do 
Leite 

24 -0.embro Rela1pr 1(1 945) da Seçção A -Se
çao de IPesqul,sas do 111 ·Congr,esso Brasi
leiro de Veterinária 

25 -Chefe (1 945) da Seção de Tecnologia do 
Leite, Derivados ,e Sub-Produtos ,do De-
partamento da Produção Animal. . 

26 -Membro da Comissão (l945) da Sociedade 
de Medicina Veterinári,a ·00 ·/11 Congresso 
,de Medicina Veterinári'a - 'Pôrto Alegre 

27 -:- Biol.ogista "N" (1 946) 
28 -Biologista "pu (,1946) 
29 -<Delegado do Departamento da Produção 

Anima'l à R,eunião sôbre .arucelose .,- Se-
cretaria da Agricul tura 

-

30 -Conselheiro de Lacticínios (1947) da So
dedade ,Ruml' dos Criadores de Gado 
Holandês 

31 -Tempo I n�egral (1 947L após aprovação em 
Concurso 

32 -0em?�;> da Comissão Editôra (,1947) dos 
AnaiS do Departamento da Produção 

Animal I 

33 -Membro da Comissão 1(1 948) do Deparl'a
mento da Produção Animal -ao <IV Con� 
gresso de Velerinária - ,Rio de J aneiro 

34 -Membro Relator da Seção de Leite 'e De
rivadas ,do ,IV 'Congr,esso de Veterinária 

35 -Membro (1 948) do Congresso ,Rural do Es
tado de São Paulo 

36 -Viagein aos Estados l:Jnidos 'El Canadá 
1(19 48-1950) Estudos sôbr,e 'a indústria ,Iac-
ticinista 

. 

37 -Curso de aperfeiçoamento na Universida
dade de Wisconsin (1948) 

38 -Assistenle de Pesquisas sôbr,e Laotidnios 
da Uni"ersidade do Estado de Ohi . a (1 949) 

39 -"MASTER of SCI ENGEu (1 950) - Universi
dade do Estado de Ohi.a 

40 -Chefe ,de Seção do ,Contrôle Sanitário 
(1 952) 

41 -Substituto l egal. do Diretor de Divisão dos 
,P.rodutos de Origem Animal 

42 -Membro da Comissão (1 956) de Trabalhos 
sôbre tactidnios da Secr,etaria da Agri
cu'ltura 

43 -Membro da Banca [Examinadora 1(1 956) do 
,Concurso para :Livre Docente da Cadeira 
de I,nspeção ,e Ilndustrialização dos Pro
dutos de Origem Animal.  IFaculdade d e  
Medicina Veterinária de S ã o  P·aulo, Uni
v,er,sidade de São Paulo 

44 -Diretor Substituto da Divisão de Industria
l ização ,dos 'Produtos de Origem Animal 

(2-3",1956 a 6-2-1 957) . 
45 -Membro ,da Banca :Exa'minadora (1 958) do 

Concurso para 'Professor Catedrátic.o da 
,Cadeira ,de I nspeção e "f,ecnologia dos 
,Produtos de Origem Animal.  'Escola Supe
,rior de Veterinária. Uni'l'ersidade Rural, 
,Rio de J aneiro 

46 -Membr'o Oficial da Delegação Brosileir,a 
,ao XVI Congresso . Internacional de Lacti
dnios (1962) Copenhague, Dinamar<:a 

,(Co ntinua na pág. 22) 

. . 

Revista 

Viagem de Estudos aos Estados Unidos de 

um Grupo de Técnicos Lactícínistas 

Pautilha Guimarães 
com -a ,colaboração do 
Grupo <le Lacticinisla 

(Continuação) 

5-9-64 - sábado 

Em ônibus especial fomos levados a conhe
cer Ipontos turís,ticos das cidades gêmeas, St. 
Paul ,e Mineápolis. São chamadas cidades gê. 
m eas porque são ligadas e separadas apenas 
pelo Riõ Mississippi. St. P·aul  é a  capital do 
Estado de Minnesota. Minneapolis é um gran
de centro industrial e inte l ectual. E: onde está 
l ocalizada a Universid-ade de Minnesota, com 
seus 38 000 estudantes. A Escola de Agricultura, 
embora faç·a parte da Universidade, ,está loca
lizada em SI. Paul e possui 3 000 estudantes. 
Visitamos vár.ios parques da cidade, todos 
sempre entrecortados de belos lagos com mui
tos barcos. Minnesota é chamado o estado dos 
dez mil lagos ("L-and of 1 0.000 LakesU). 

,Passamos- pelo centro das duas cidades ,e vi
sitamos o Slate 'Capitol de St. Paul: Tôdas <lS 
capitais dos Estados ,americanos possuem o Sf?U Capitól io  numa ,construção .semelhante ao 
Capitólio de Washington, sede do poder legis
lativo federal. Visitamos as zonas residenciais, 
com seus belos jardins, tudo muito bem arbo
rizado. Vimos magníficos .campos de golf, mui� 
to bem tr,atados. A exuber,ante ,arborização 
das cidades ameroiconas é um ponto que sem
pre desperta atenção de qualquer visitante. 
As r,esidências são tôdas bastante afastadas 
do centro da -cidade, construídas em ' l indos 
bosques, e · não há muro .em volta das casas. 

Terminamos êste sábádo com um ogradável 
pic-nic na residência de 'um casal ·americano, 
uma bela casa <lO , lado de um l ago. A senhora 
é broos i leira, arquitet-a, f i lha de -americanos, 
'mas mor-a nos Estados U nidos .âesde que se 
.casou há dez anos . .  O casal 'nos cercou de 
,imensas genti lezas, . tendo convidado outros 
brasi/eir,os ,r.esld ent,es em Minneapol is  par-a par· 

ticipar do pk-nic. Est.iverá'm :conosco o tempo 
todo Mr. Kid, do Depar,tamento de Extensão 
da Universidade, e o :nOS50. l íder, Mr. W. Holm. 

IV .sEMANA . 6-9-64 - domingo 

Dia ,livre, sem programa. -O .grupo perma
·ne!=eu no hotel, descansando, e <:rlguns opro
veltar-am a folga pam .colocar os relatórios 
em d i'a. 

7-9-64 - segunda·feira' 

Feriado ,americ-ano, coincidiu ·'com o nosso 
. dia da I ndependência. Visit-a à "eira Estadua l  

de Minrye.sota (!'AinnesotaJ Statil Fair). As  feir-as 
estaduaiS 'americanas sã.o semelhant,es às 'nos
sas exposições agro-pecuárias, diferenciando, 
'entretanto, ,no tamanho e no significodo que 
têm para as populações rurais e urba,nas. A 
State Fa·ir é um dos acontecimentos de grande 
importân�ic;t para os Ipopulações rur,a is, que 
dela ,participam anualmente, s empre concorren
do com seus..a·n imais e produtos 'agrícol as, ca
da vez melhores, numa demonstr-ação extraor
dinária da capacidade de trabalho e aperf.ei
çoamento da poderosa agricultura omericana. 
A parti�ipação das comunidades dos agr.icu l
tores Orientados pelos agentes de extensã.o se 
destaca pel-a presença dos programas de edu
cação rural. São os clubes 4-H, os "Futuras Fa
ze�deiros da América", aos quais se associ a 
,a Juventude rura l 'americana, meninos e meni
n�s de 10 o 18 anos de idade. A presença 
desses clubes c.om uma encantadora, bem o ri
entada e sadia juventude rural, dá às feir'as 
estaduais um -a$pecto maravilhoso de trabalho 
'€ ,elevada competição entre os jovens que a 
·elas compar,ecem com o resultado de seus tra
balhos agrícolas. ·Exibem -an imais domésticos 
de tôdas as espécies '€ raças, bovinos de leite 
e de carne, suínos, aves e equ.inos; flõres, hor
faliças+cereais, produtos industrial izados, pro
j'etos de 1r'abalhos com eletricidade, · com eco
·nomia domêstica, etc. Tudo isto é· ,apresent.ado 
em concursos. Há peritos julgadores e aos ven
cedores são distribuídos prêmios de preferên
d-a em dinheiro. Vimos na 'Feim Estadual de 
Minnesota, ·no pa",ilhão de gado leiteiro apre
'sentado pelos Clubes 4-H, mais de 1 000 exem
plares de tõdas -as raç-as leiteiras, tendo sem
pre .00 lodo o seu proprietário, que cuida per
manenlement,e do animal, dando a l imentação, 
l ifT!pando o ilstábulo, preparando cama, etc. 
FOI a ·melhor demanstr-ação de como a juven
tude rural contribui' para a elevada produçã.o 
l eiteira e -a segur-ança .da indústr.ia de ladid-. 
:nios amerkana. A maioria dos .grandes técni
cos em producão e 'indust,ria l ização d.o leite, 
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V SEMANA DO 'PROGRAMA 

Estado de Wisconsin 

14-9-64 - segunda-feira 

Tendo ,cumprido um proveitoso programa de ' 
duas semanas em Minnesota, orient,ado . pelo 

, Deparyamento :de . Lacticínio� �ayniv,ersldade 
de Mlnnesota, deixamos Mlneapol2s . pela ma
,nhã 'do dia 1 4  de setembro, em on.lbus �spe
cial, com destino ao Estado d� Wls.consln . •  

V.isitamos em Clear Lake, Wlsconsln, a fa
brica de ladicínios p,erten cente ,a "The Far

mers Cooperativ'e Credmery Co." onde se en-"
contrava à nossa espera o professor Dr . . Dean, 
extensionista 'de l actidnios da Universida.d.e 
de Wisconsin, que 'nos: acoTPt;Jnhou 'nas VISI
tas que f.izemos ,a vánas <fabnoas ,do Estado 

'de Wisconsin. . _ 
Este estabelecimento se dedica à fabncaçao 

de 'Produtos de . Iactidni?s 'e�teniliza�os,. ,algu�s 
dos quais destmados a alimentaçao Inf.a�til. 

, 
-
Há .dois 'anos trabalhavam . com . marytelga, , 
50% da 'produção, e forneCiam leite lipo t:
para as cidades ,gêmeas de St. 'Pau l  e: MI
neápolis. Se!l principal produto ,para ali,l;nen
tação infantil e r,eglstr.a?? 

sob o �ome . Mo

dilac"�t: ,um ,Iéite m�dlfH:ado, 'ennqu,ecldo e 
'esterili�o. Fazem mistura para sorv7�e em 
grande _ ,escala. Sendo o produto esterlliz�do, 
.estão tentando exportar para outros palses. 
Pr,eparam ainda l eite esteri l izado �vaporadoJ 
condens-ado; 'chocolatod?, -

cremes, egg :nog 

(produtp à base de leite, 'Ovos e cond!men
tos). Desenvolvem trabalhos ,de 'expenmen
tação, v,i,san�o 'ao }ançament� de IDrodutos em 
-cuja <:omposlção flgur,am farinhas e gorduras 
vegetais. . 

A fábrica é bem imtal,ada, com capaclda
de para pasteurizar 20 000 q ui los ,de leite p�r 
hora. Todo o leit-e recebido é de. a l ta qua li
dade e é imediatamente pasteunzado, para 
estoc,ar enquanto aguarda a distribuição pa
r,a os diversos produtos. Tratando-se de uma 
fábri-ca que ,sômen!e m�nipu!a produtos �
t,erilizados ,a maténa prima e de alta qual i
dade e m

'
antida 'nas melhores condições pos

sív,eis até .o esteri lização, 'para ,evitar proble
mas' posteriores. 

Sendo o leite "ModHac" um alimento para 
,crianças o produto é enlat<ldo e m<lntido em 
,estoque

' 
dUr<Jnte 30 dias, como teste de efici

ência de est.eri l iza'ção, e somente depois é �x
posto à venda. Como ocorre 'nas gr<Jndes In
dústrias tôdas 'as operações de envasamento 
e ,rotul-�gem ,são feHas mecânicamente, assim 
como a exclusão das latas que não ap resen
tam vácuo de 1 2", pressão 'negativa 'usada para 
assegurar ,a conservação do produto. 

>D etalhe ,a ,consignar ,é que os produtos es
terilizados são enva'sados a frio, em v,asilha
me esteril izado. O 'envasamento e fechamen
to se foOzem _ na _mesma máquin.a,' em seção 
hermeticamente fechada, o -que Impede .o r,e
,contaminação do produto: As, latas .s�o este
ri l izadas a 204°C ,e 'a temperatura mlnlma pa
ra qu,a lquer produto ,esteri l izado é de 1 42°C 
.o máxima 15�C. 

Dentr-e os exames de contrôle reaJ.izado-s 
rotineirament-e no I'abor,atório, a fábrica de
dica 'especial ,atenção à pesquisa ,de formas 
espor,u ladas, pois são ?S que m��s problemas 
podem causar aos leites -.esterilizados. P,ela 
confagem tot'al .de ,esporos ,oalculam a 'tempe
r,atura que_ deve ser usada paroO 'aquec-er o 
I'eite 'a fim de mantê-,Io ,eSltéri l . 

Os produtos são vendidos ,em ,gra.nde parte 
-no ,país, e exportados para o ,exterior, est,an
ao 'a firma estudando a possibi l idade de 1110-
vos merôados, dentre os quais o Alasoa 'e a 
Groelândia. 

p'rosseguindo, visitamos após o ,almôço .o 
uTurne lake Co-op Creamery Association", 
firma estabelecida na cidade de Turtle lak-e 
(loOgo da Tartaruga), 'E stado de Wins<:onsin. 

Trata-se de úma ,coop'erativa de pr.aduto
res de 'I'eite, ,congregando cêrca .de 800 fa
zendeiros, e cujo investimento total é de 
aproximadamente um mi lhão de dólar-es. 

O fornecimento de leite var:ia de 1 70 'a 360 
mil l i tros por dia, de ,acôr.do <:om a estaçã;o 
do ,ano. Metade dos produtor-es -fornece mais 
de 500 l i tros por di'a. Cinquenta pessoas tra
balham 'na fábrica, incluindo o pessoal oOd
ministrativo, 'chauff.eurs, etc. <Foi o pr:�meir? 
estabelecimento 'em Wisconsin ,a prodUZir lei-
te em pó -tipo A. ' 

O pr-eço pago ao produtor  é de S3,35 p.or 
1 00 libras (apr,oximadamente 45 kg.) de leite 
com 3,5% de gordura. O -excesso ou <falta de 
gordura é .pago ó 'razão de 7 ',:ents por p�>n
to a mais ou a menos em 100 l ibras de 'leite. 

,Foi-nos informado ·que o pr-eço do , Ieit,e t-em 
permanecido estável nos últimos dez 'anos, 
embora tenham ocorrido e lev,ações nos pre
ços da maquinari,a agrícola, r,ações, etc., c�m 
repercussão no preço do custo de produçao. 
Pelo aumento da produtividade, o prC?�ut?r 
encontrou solução paro manter ,o equdlbno 
econômico. 

A fábrica produz manteiga, ,leite em pó des
natado ,tipo A e  tipo ,s, � creme �<?n.gel,ado. 
No laboratório são realizados diariamente 
-exames

- químicos e bacteriológicos ,do leite e 

dos ,produtos -industri,alizados. . 
Segundo informaçães que ,nos foroOm pres

fados, a contagem bacter,iana' global J�é
todo placa) -não u ltrapassa a 3 000, colonlas 
por mml, 'no leite .em pó tipo A, -ou s-eja 1 0% 
oOpenas do -limif.e toleroOdo pelo r-e.,gl!lamento 
do U.S.D.A., ,que é de 30 000 _ ,coloOlas por 
ml. No leit-e 'em pó tipo B raramente exce
de a 20 000 colônias por ml, ,pa roO o qual 'C 
mesmo regul-amento 'estabelece o ' l imite mó
ximo de 50 000 ,colônias por ml. 
. !:'sses ,r,esu l tados são devidos à higiene ri

g orosa que 'envolve tôdas os operaçõ,es,. bom 
n ív,el técnico dos tr,abalhos e boa qualidade 
do ,leite r-ecebido. 

As instalações 5ão modernas e tôdas -em 
oço ,inoxidóvel. 

15-9-64 - têrc;a-feira 

Continuando ',nossas visitas às fábricas de 
,Iacticínios -no Estado de Wisconsin, visitamos 
,n'est e di.a, em ,Eau Clair, mais uma coopera ti-

-,' 
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va de lactidnios pertencente ao grupo Dairy 
Maid Products Coop. A cooperativa - iniciou 
-suas ativid<ldes corn üm pequeno grupo ,de 
produtores 'e com a f.inalidade de ,estaoel-eoer 
preços p-ara o l eite, mais toOrde organizando 
<I operação de v:Sndas. Desde 1957 conta com 
30 fábrioas de industri,a l ização de leite. O 
principal programa ,da organização é ,a in
du-strialização 'e comércio de ,leite em pó. 

,E m 1955 in iciou a fabricação de l'eite em pó 
instantâneo. Em 1 956 passou à industri,a l iza-, 
ção de 'outros produtos, tais como manteiga, 
leite condensado, creme esteri l-iza-do, mistura 
para sorv,éte. Manipula 18 pr,odutos ,diferen
tes em tódas 'as ,pábricas. 

O lucro auf-erido pela organização é :dis
tribuído propor.cion,alment,e ,entre os sócios. 
A ,produção de leite -em pó instantâneo é de 
1 2  mi lhões de libnas 'por oOno. O I ,eit.e ,em pó' 
é transportado em -sac os ou barr.is de outras 
fábricas para 'esta, onde é submetido ,ao pro
cesso para instanta,neização� O produto é 
,embalado 'em pacotes .com rótulos diferent,es 
de vários distribuidores, cêrca de vinte. t: a 
maior companhia 'no país que . faz embala
gem de leite ,instantâneo .,m pacotes peque
nos (seis tama:nhos ,dif-erentes). A p rodução 
diória é de 30 000 quilos de l eite instantâneo. 
O :equipdmento é moderno, de fabricação 
amerkana, , O-ayton e Cherry Burrel. 

No , laboroOtório ,são ,realizados -exames de 
leiote em pó, ,antes e depois da instantaneiza
ção. -Faz,em test-es de addez, proteí,nas, -sedi
mentação e solubil idade. Tilstes microbioló
gicos, f.azem 'contogem: .g lobal, m ofos, leve-
duras il coliformes. A 'cont-agem .g lobal não 
atinge nunoa o limit'e máximo que é de 30 000 
colônias por mml. Para germes do tipo coli
forme, é tolerado o l imite de 10 colônias por 
grama, entreta'nto 'nunca <ltinge êsse ,número 
no produto o l i  industri ,aliz-ado. Também reali
zam testil de pesticida pela prova qual ita
tiva. 

O ar nas sala-s de manipulação é fi ltrado 
em t'ela ilspeci,al de pano e substituído duas 
vézes por semana. 

Durante ilsta vi,sita tivemos oportunidade de 
conhecer o Dr. Nick Fabr,idus, técnico em 
lacticínios de renome internacional e grande 
,pesquisador. No momento trabalha poOr,a esta 
,firma, ,desenvolvendo pesquisas no sentido de 
preparar fórmulas para misturas de leite com 
outros produtos, 'especialment-e ovos. Ficamos f.elizes em conhecer -e 'apreciar .o -capacidade 
técnica ,do Dr. Fabricius. iE ntretanto, tivemos uma desagradável notícia' ao saber -que o Dr. 
Fabricius, ,apesar ,de 'sua ,saudável e jovial 
,aparênda, ,não terá 'mais do-- que' 5eis meses 
de vida ,pois 'está <lt,acado ,de cânCilr. 

Na parte da tarde, visitomos 'ai'nda outra 
cooperativa em B lair, Wisconsin, -com <i de
nominação , de "Preston Cooperative Crea
mery Cheese Plant". A r,ecepção diória é de 
300 000 litros _ de' leite, que é ,todo -empregado 
no fabrico de queijo cheddar para fundir. 

,Fluxograma da organização: 
Dependências principais: 
1) Sala de 'r,eoepção ,de leite em carros Ian

que - nas melhores condições higiêni-cas. 

2) Sala de recepção de leite 'em ,latões, To
do ,o : Ieite recebido é bombeado para tan
ques ,de 'estocagem, para pbsteurização pos
terior. 

3) Sala de pasteurização. Possui ,uma uni
dade de pasteur,ização <:om oapacidade para '25 000 l itros 'por hora. O l eite para- êste tipo 
de quei jo é past-eurizado a' uma temperatur,a 
de 6?OC por 15 'segundos. ,Possui um conjunto 
de tanques de 'estocagem com ,capaci,dade 
de 200 000 l itros. 

4), Sal ,a de fabricação. Com sele tanques 
de 'agit'ação mecâni,ca e capacidade de 1 2 000 
l itros ,cada. O leite é bombeado ,dos tanques 
de -estocagem para os tanques de fabricação, 
onde é oOquecido 'e adióohados os -ingredien
tes ,(fermento, coalho e -corant€) par'a 'a fa
bricação. A ,coalhada, depois de -cortada e tratadó pelo ,aquecimento 'e agitação, é bom
beada para outros tanques com um sistema 
de ,drenagem :no fundo, onde o sôro é riltir'a
do ,mecâniC'tlment-e e 'levado para Ianques de 
es!ocagem. .A ,coalhada 'nesses tanques �de 
drenag-em é submetida -ao processo de ched
daring. Uma vez atingida .o acidez desejada, 
é moída, ' salgada e ,depositada .em gra,ndes 
barr.is forrados com sacos plásticos. Os bar
r.is têm capacidade ,de 250 ,quilos -e são ç.Q_ 
, locados horizonf.almente ,num sistema rotativo, 
onde 'são 'Virados de 15 em 15 minutos ini
cialmente, depois de 30 em 30 'e, finalmente, 
de hora em hora, por ,um período de 6 ,a 8 
horas. Assim, 'a massa se une e forma um 
grande bloco dentro do barri l,  prensando 
com o seu próprio péso. Permanece 'nos bar
r,is ,durante tôda 'o 'cura em câmar,as frigorí
ficas e ,só é retirada para fundir. Esta fábri- ' 
cada 'envia os queijos ainda frescos nos bar
ris (10 dias) para -as fábricas de queijo fun
dido - Kroft Co., Borden .co., 'etc . .:. as quais 
finalizam .o ,cura, que varia de 3 a 6 meses, 
para depois fundir. 

5) Sala de repicagem ,e pr,eparo de fer
,menta. e: uma das dependências mais impor
t,antes da fábrica, bem isolada e mantida em perfeitas condições de .assepsia. Nela só tem 
'acesso o funcionário que trabalha com o f- ermenta. Tôdas ,as fábrioas de queijo visitadas 
dispensam grandes ouidados ao f.ermento e 
possuem ,salas especiais !para repicagem e 
manutenção do fermento. -

6) >Laboratório. Possui laboratório para aná
l ises de rotina ,do I€ite, fermento e queijos, 

O sóro é 'Vendido para outra fábrica, que 
o ,concentra ou desidrata, e é -em

pregado em padarias, confeitarias e misturas para 'sor
vete. 

Para impedir o desenvolvimento de môfo 
nos produtos, fazem a pulverização das sa
Ias -com substâncias fungicidas. 

Neste dia final iz:omos nossos tr.abalhos vi
sitando uma dos estações experimentais da 
Universidade de Wisconsin, em Marshfield. e: uma faz'enda 'experimental que vem fun
cionando ,há mais de 50 ,anos com objetivo 
principal de p lanejar fazendas le iteiras. Ocupa 
uma área de 1 100 'acres de 'terra -e possui 
um rebanho l eiteiro de 40 vacas holandesas 
puras, registradas, laboratório de solós il úm 
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escritório ' do Serviço Cooperativo de Melho
ramento do Gadp Leiteiro (O.H.LA. ). 

R'ecent-ement-e foi concluído um projeto de 
alimentacão, realiz-ado com o plantei leiteiro 
da fazenda, ·com ·0 objetivo de estudar a 
produtividade. O rebanho foi dividido em 
três grupos -e  submetido -a  sist·ema alimentar 
difer-ent-e. . -

).0 Grupo: Em 
"
complet?, confinamento, foi 

alimentado com haylage - ração -concen
trada. 

Nota: "Haylage" é uma espécie de feno 
silado de ,alf.afa mais capim ou outr-as legu
minosas,com baixo teor .de ,umidade. !\leste 
-sistema foi provado que o feno colocado no 
-silo ·em forma de silagem tem ·uma percenta-
gem de umidade que v-aria de 30 a 60%. E:s
t.e processo -está sendo baslante difundido -nos 
est-ados leiteiros dos Estadas Unidos (no meio
oeste). 

Resultado: Um acre de terr-a cultivado para 
manter animais nesse sistema -de alimentação 
pode dar produção de 3 000 quilos de leite 
por ano, senda meio .aáe -suficiente para 'ali
mentar uma vaca. -

2.0 Grupo: Compl.eto confinamento. Capim 
v-erde ·no -côcho 'e concentrado. '-

Re�ltado: '2J3 de acre por vaca. 2,5 mil 
quilos�e leite por acre ,anualmente. 

3.0 Grupo: Pastagem extensiv·a em piquê
tes, com rotação, mais ração. 

Resultodo: Um ocre por vaca. Produção de 
2 200 quilos de leite por -acre anualmente. 

COl1flusão: - Os três sistemas são bons no 
sentido de obter maior produção de I-eite. Ao 
grupo ,alimentado com "haylage" foi dada 
maior quantidade de grãos (ração concentra
da) e obteve '0 compensação pela maior pro
ducão. 

O escritório do O.H.LA. na Estação Experi-
mentai estuda: 

1) As vantagens e desvantagens da organi
zação regional (O.H.LA.); 

2) Desenvolve, testa e ·avalia novas técni
cas ,e processos do programa O.H.LA. 

O programa O . H.LA. custa ao f-az'endeiro 
produtor de leite 3 dólares para inscrição e 
25 c:ents 'por vaca por ·J!lês. ": m.édia de -pr�� 
ducão no Estado de Wlsconsln e de a 400 11-
brás por vaca anualmente e a médi-a do 
progrma O.H.LA. é de 11 200 libras anual
mente. Vinte e um por cento do rebanho lei
teiro -no Estado de Wisconsin está registr-ado 
nes-se programa, ou sej·a, aproximadamente, 
2 milhães de vacas. . 

O :O.H.LA. (Associação de Melhoramento do 
Gado Leiteiro), conforme já dissemos ante
riormente, é um programa cooperativo reali
zado pelos gover-enos federal, estadu-al, -uni
versidades e produtores de leite. E: um pro
gr-ama of.icial de contrôle leiteiro, custeado, 
na sua maior parte, pelos ,produtores. Esta 
organização muito tem .contribuído para '0 
melhoria do gado leiteiro nos Estados Uni
dos. 
16-9-64 - quama-feira 

Terceiro dia de visita às -fábricas de Wis
consin. 

Visitamos, pela manhã, (J fábrica central da 
"Consolidale Badger Cpop", que é a maior 
organização .cooperativa do Estado de Wis

· - consin. E: uma C(�operativa consolidada e for
mada pela junção ·de 40 pequenas cooperati-
vas e fábr- icas de lacticínios. Possui -atualmen
te 11 fábricas que industrializam os seguintes 
produtos: I-eite -em pó, queijo, manteiga e sor
vet-e. O valor dos bens ,e imóveis da 'coope
r-ativa é de - cêrca de 11 milhões de dólares. 
Os cooperados ,ele. gem ,a junta ,diretora que 
estabelec:e a política de ,ação. A direçãO' dos 
negócios fica 0 corgo de um -gerente ger,al, 
o qual presta contas à junta diretora. O ge
r-ente geral ·emprega o pessoal chave para 
operar ·as usinas e estas preslam ·c:ontas ao 
ger'ente geral. Os ·cooperados -elegem os di
retor-es por distrito, -um -em cada distrito. São 
realizadas ,periôdicamente 'reuniões dos fa
zendeiros, as quais são consideradas de ,gran
de imporlânda para a cooperativa. ,Em 1963 
o volume dos -negócios da c:ooperativ-a foi de 
33 milhões de dólares, dando um retôrno de 
500 000 dólmes aos cooperados. 

Nesta fóbrica central -sôment,e .industriali
zam manteiga e leite em _pó desnatado. 
Grande parle do ·Ieit·e vem das outras fóbri-

. c:as para 'esta pré-concentr-ado -a 36% de só
lidos, ·em -c:aminhões tanque,e ·ali é finaliza
da -a concentração a 50% de sólidos e sub
metido a secagem 'em aparelhos do loipo 
"spray". A capacidade do sec:ador é de 2 000 
quilos de pó por hora. 

Fabricam manteiga ·com creme proveniente 
de outras fábric-as. O creme é pasteurizado 
-a a7°C com 36% de gordura, nas fábricas re
gion·ais, e enviado para esta -centrai, em ca
minhões tanque, onde é desodorizado (vacrea
tor), -novamente pasteurizado -a 93°(-15", res
friado a 14°C -e mantido em tanques de esto
cagem por um período de 12 a 16 horas, sem 
adição de fermento. Quase tôda a manteiga 
americana é feit·a com creme doce sem ma
turacõo e sem fermento. 

E�contr-amos nesta fábric:a uma novidade 
no fabrico de manteiga. O creme ao -ser bom
beado para '0 bat-edeir-a passa por um pré.
batedor que é constituído de um cilindro ten
do ·no interior um dispositivo com hélices que 
giram -em grande velocidade. O creme -entra 
. nesse cilindr-o com grande pressão e ·sai semi
batido para a batedeir-a. E:ste prqc:esso reduz 
a oper-ação de enchimento da batedeira e -a 
batedura prôpriament-e dita à metade. do tem
po. Na operação comum de enchimento das 
batedeiras de 4 000 litros de creme, leva-se 
15 minutos.para colocar o creme ,na bated�!
r-a por meio de bomba, -enqua�to _ que utili
zando o pré-batedor leva-se o mesmo tempo 
para. encher mas ·0 creme 'entra semI-batido 
e sômente gasta mais 15 á 20 minutos para se 
transformar ·em manteiga. E: um processo se
mi-contínuo. Aproducão diária -da fábrica é 
de aproximadamente '30 000 quilos de mantei
ga. O leitelho é desnatado - e também ,trans
formado em. pó, sendo vendido para indústria 
de sorvetes, panifi·cação, etc. 

Noventa por cento do leite em pó aquI e 
processado '0 baixa temperatura porque é em 
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grande :p.arte v·endido 'para -indústria de cot!age cheese, para outras ,indústrias de quei-10, para preparo de fermento ·Iáctico loHe reconstituído 'e -enriquecido. . 

, -PossuJ . Iaboratórios .completos para 'a-nálises _ qUlmlc:as -e: �acterlológic:as dos produtos e um cor,�o tecnlCO . alt,amente especializado, s.ob 'a chefia de um tecnlco em ladicínios com tl-tulo de PhO. 
Após esta visita,seguimos' para Green Bay o�de almoçaJ!l?s. >Em -seguida, ,partimos para Klel, onde vIsitamos a ,cooperati:v,a Lake to Lake, ·com 'uma -r-ecepção -diária de 300 000 litr,?s de. leite:. Industriciliza grande parte do leite em 'quello Cheddar e v'ende parte paro consuf!l0 fluíd_o -em 

Chicago. As .Instalaçoes para .queijo são -grandes ie moder.nas. A sala -de .fabricação possui -imensos '�anqu� 'C?� -agl-tadores 
'automáticos --e tc:mbem 

dlsposl'livos 
automáticos 'para colooa

çao da m.assa ·nas fôrmas -e destas ,nas pren-. 50S. -POSSUI uma modern'a init,alação ,par-a preparo do ferm�nt?i em sala compl·etamente 
separada e -assephca. Os ·cuidados que se dispensam ao 1'ermentc? 

constitu,iu ,um ·dos pontos altos dos ·estabeleclmen-tos por -nós 
visit-ados Nesta ·co�perativ-a {abric-am-se 

os vari-eda� des de q�7110 �e acôrdo com ,as encomendas. Os qUE1ljos 0$00, -de 
um modo geral, -enforma, dos e prens'ados em blocos de 40 líbr-as e opos -a Iprensagem, são envolv-idos em papeí encerado ou. al.uminizodo, herméticamente 1'e-' chad�s ,a maquln'a e colocados em caixas de madeira ou papelão, -sendo levados para as cámaras de -cura à ,t-emperatura 

de 10DC por perí.c;>dos qu'e variam de 45 a 365 dias. 05 quelj?S curados ,em <c·aixas 
de madeira são -no final da ,cura, ·r-atirados das ,caixas cor: todos em f.ati'as 

de diversos tamanhos -� emb�lados em papéis plásticos. Tôdas -as operaçoes de corte -e embalagem são -automáticas. 
.05 queijos curados 'em c:aixas de papelão 500 novamente embal-ados nos mesmos 010-manhos inici·ais 

de 40 libras e postos à venda. To�o ? �ôro -do queijo é vendido para outra.s Indus.tnas que fabricam sôro em pó. � soro deSidratado é empreg-ado 'na indús�r�a de sorvete, balas, caramelos, panificaçao, ·etc. 
N.esse mesmo dia seguimos para Madison, c�P!t';ll do Estad.o, ·e nos hospedamos .em dormltorlo� da Uf!lversidade -de Wi-sconsin. Tôda a vI-agem 

fOI realizada em· ,conf.ortável ônibu� c0!ll ,ar condicionado, de Mineápolis à I:Jmversldade de IPurdue em Lafayette. 

17-9-64 - quinta-feira 

P-ela manhã fomos ao Oepart-amento de Lacticínios, no Edifí.cio Babcock Hall onde tive,mos r,eunião com os professôres' W-allenfeldt extensioni. sta -e� indústria de lacticínios, e � O� .. Owen f.ennema, especialista em ciência .alimentar. Nesra oportunidade nos foi feita uJ!la. -ex-
elanação . sôbre -a produção e industnallz:açao do leite no Estado e sôbroe a Universidade de Wisconsin. 

O Estado de Wfsconsin é o líder da indústrio de l,acticínios.Produz onu-ai mente ,cêr-co 

de 9 bi-Ihões 
-de -quilos de lei·te e ê 'O maior 

pr-oduto� ·dos Est.ados Unidos. Em Isegundo lugar vem os Estados de Minnesota e New York, c.om 5. bilhões aproximadamente coda u'm. Wlscon.sln exporta par-a 
outros Esrados 

B5% -da produção sob a forma de. leite fluído oe . produ�os indust�ializados,. 
como queijo, 

manteiga, -leite ,em po, -sorv,etes etc. Apenas 15% <!e sua :proodução é consu�ida no Esra,do. C�rc9 -dé

" 
42 lo do leite produzido 'no Es

tc:do e ·hP.o ,,:. S,?n;!
en.te 200/� -dessa produ

ça,? de ,leite lipo A e vendida sob fo�ma flu�da. Te:nta:m ,aumentar 'a venda de .Ieite flUido. pOi'S e a forma mais lucrativa. Cêrca de 1/3 .�a produção é empr,egada no fabrico -de q�ello. E: também -emproeg-ado no fabrico de !elte 'e:m pó. e . mant-ei.ga mais 1/3 da pro�uçao. W�sc:onsl-n e o maior produtor de queiIC: do 'P9Is. 'Produz -cêrca -de 
40% -da 

produ
çao 'l!aclona·1 

-e é o ·segundo produtor de '�antelga. NC! p:oaução de ,manteiga dassifica-se -em 'pnmelro lugar o Estado de Minnesoto. 

.
Alnda

. �
a GeorglO, os lacficinisfas brasi

le�ros vl�l�am estabelecimento produtor de 
leIte certdlcado. 

Universidade de Wisconsin: 

Com? a m9ioria dos land Grant 'Colleges -toem 'tr�s funçoes: (1) 'Ensino, (2) Pesquisa e (3) Ext�nsao, ·s�f!do que pesquisa ocupa uma -das mOlores ahvlda�es. Desel!volve intenso progr-qf!la 
de pesg,ulsa em leite -

em pó, leite es
t-e:rlhz-ado, q�eljos, manteiga,sorv,etes, etc. , e om�a pesqulS9: �undamentais nos prinCípios ap.hc';ldos o cl�nC:la tec:nolõgica 'alimentar. A pnnPP91 p�squlsa em andamento ,no setor de -Ia�tlclnlos e a que se r-efere 

,ao emprêgo de _ lel,te em pó -no f.abrico de ,pão, que é a-tualmente de 4%. p:retendem aumenta'r essa porce;nragem -
c?m V-

IStoS {] .um maior <consumo de 
leite em po. 

,
Po;ssui organ�za.do serviço -de extensão, com tecnlcos espeC:lallstos que são membros do corpo -docent;e de cada departamento. Estes o,rle�tam '0 Indústria e produção, adorando tecnl09s recomen�adas pelos resulrados das 'pesquisas ·

no· Unlv-ersidade. 
. 

O Departamento de Lacticínios foi criado em .1�O� e trabalhou muitos ·a-nos 
somente com ladlcmlos. Em 1933 algumas universidades 

·1 
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cri,aram os ,departamentos de ciência alimen
tar ,(Food Science) ,e se fundiram com os depar
tamentos de lacticínios. Em Wis'consin .o <Depár
tomento de Food Scienc-e foi criado em 1950. 

Exi. stem nos ,Estados Unidos 20 'universida
des -com depart·ament·os de -ciência -alimentar. 

. E uma roeCoente inovacão 'nas universidad-es 
americanas. D.esenvolvém ,programas ,d-e ,apli
dação dos .principi'Os ·de teGnologi'a ode alimen
tos com leit-e, carnes, ·aves -e -'ovos, peixes, 
vegetais, fruta's, verduras, .cereais, 'etc. O Es
tado de Wisconsin � líder na ,pr.odução de 
veget,ais .enlatados (milho, c'er-ejas, -etc.). 

Pesquisas ,em ·andamento: InduslriaHzação, 
desidralação, refr, igeração d-e alime;nt.os con
gelados, proc-essamento por 'aquecimento, -o 
baixa tempemtur.o, por f·adiações (-exposição 
de alimentos a 'Ondas 'elekõnicas). Não _ há 
aCoeitação -comercial, entr,etanto, ,esperam que 
dentro ·de dez ,anos no máximo poderão 'utili
z·ar irrodiacão ioniz,ada . •  Embalagem para os 
pr.odutos tém .sido muilo desenvolvida, 'em
balagem- <flexíveis, com plásticos, papel .po
Hetilenizado, ,e;t.c. Há muito _,int'erêsse na .in-, 
dustr-i'alização pOr calor. Espera-se desenv.ol
ver ,em pouco tempo o indús�ria de produtos 
v.eg,et.ais 'est'erilizodos. Outros -exemplos de' 
pesquisas: congelamento o -sêco paro 'Vege
tais, desidratação de feijão verde pel.o ·ar 
quent.e, Gongelamento ,a sêco 'a haixa' pres
-são e �mper.atur,a; ou -liofilização. ·Este ,pro
Gesso t� gr-ondes vant'agens ,porque conser
vo 'as propr,iedades ·natu'rais dos 'aHmenros. 

Sua única desvantagem é 'o custo elevado. 
Terá, entret,anto, , gr,ande -aceitação 'no futuro. 
Enlat.amento é outra fase que vem mereGen-, 
do grande atenção e estudos. Outro 'setor 
que ,também tem merecido atenção é 'O da in
dústria de peixe , defumado, que tem 5ido ob
jeto de estudos -e pesquisas, ,devido especial
ment,e a vários casos de morte .ocorrida nos 
últimos dois onos com pessoas que comeram 
peixe defumado. Essas pessoas foram -enve
nenadas por toxina� prod�zidas no peixe p�
lo C10stridium botulinum tipO -E. , Isto ocoma 
com os 'peixes defumados por pequ�nos pro
dutores . localizados nas morgens dos. gr.andes 
lagos e que 'não dispunham de 'inslalações 
adequodas par,a fazerem ' um bom trabalho 

.de defumagem. A Univ,ersidade des'envolve 
kabalhos experimentais para solucionar êsse 
problema. 

. Visita à fábrica da Universidade 

,P,ercorremos primeirtamente alguns ,I'abora
tórios onde tivemos oportunidade de ver 'um 
apar,eího par-a dosagem de gordura r;>ela apli
.cacão de 'ultm-som. Trata-.se do DOIry Sono
me'tro, aparelho ,i?eal�z.ado pelo ,Professor <Dr. 

Winter, desta Universidade. E o 'resultado de 
quinze 'anos de -estudo e ,experimentação dês
se professor. ,O custo do aparelho -está ,esti
mado ,em 6 .0 8 milhões de dólor,es. Os , resul- . 

tado� suplantam ''? processo .s.abc.oc� ,e 'est.á 
próximo de ser utdlz-ado. 'pela. mdustna. Sera, 
também, usado 'para anÇlhse de produt.os ve
getais. 

Fábrica pilôto. A Universidad-e. opera ,uma 
fábric-a ,pilôt.o em sistema comerCiaI, para en-

sino e pesquisa. 'possui ,eqLllpamento comple
to ,e ,moderno par-a benefi- ciar -e ,industri·alizar 
cêrca de 1 0 000 ,Ii-tros diários de leite em pro� 
dulos como I·eite de consumo, queijos de vá
rios tipos, sorv'ete, mant-eiga, leite condensa
do, evaporado, leite -em pô ·inskmtôneo e até 
café solúv,el. O ,aparelho de , Ieit-e -em pó tipo 
"spray" foi des-enhado e idealizado .pelo de
partamento. Visitamos -as ,instalações para ou
,tros produtos ·além do leit-e, como 'a seção d-e 
defumar peix-e. Procur.am det,erminar tempo e 
temp,eratum adequados para estabel-ecer um 
proc-esso 'Í.deal para defumagem de peix- es. 

Seção de industrialização de produtos ve
getais. 'Esta seção possui -equipament.o ,móv-el, 
!podendo ser moviment.ado segundo o 'neces
,sidade dos trabalhos de ,industr-ialização -e das 
pesquisas que ·desenvolvem. 

Padaria experimental foi 'outr,a ,dependência 
visitada. Estav,a em pl'eno funcionamento, com 
'experimentos ,sôbr-e emprêgo de maior 'quan
tidade de ,sólidos :do leite no pão. 

Visitamos -em seguida o labor-atório 'Onde se 
-encontravam ·equipamentos d-e ,precisão, ,colo
rímetros, espectofotômetr.o, 'elelroforose - ,apa
r-elho ·de ,raios infm-v-ermelhos. 

Novamente ,na sala de .reuniões, ouvimos o 
pr.ofessor Dr. Norman F. Olson que falou sô
bre ,as pesquisas que desenvolv'em 'no setor 
·de ·queijos, como, por exemplo, pesquisas ·sô
bre coalho, caracterização dos vários com
ponentes .do .coalho, odição de enzimas para 
i·ntensificar o sabor de 'alguns 1ipos ,de quei
jo, -especialmente das vari,edades duras, ,aci
dficação do ,Ieit-e pela 'adição de 'sais mine
r,Jis em vez de -adição .de fer.mento. A fabrica
cão .de mussaralle tem desenvolvido muito 
nos últimos onos. Emprêgo de água 'oxigena
da par·a evitar coloração 'nos quéijos duros. 
Destruição do Stafilococcus oureus pela água 
oxigenada, estudo 'em -experiment·ação. 

Falou a ·seguir 'o prof.essor A. M. Swanson 
sôbr,e fabricação de -Ieit·e -em pó 'a baixa e 
-alta temper-atura, leite .evaporado e estéril, 
tendo -apresentado interess'ante 'esquema. 

No períod.o da ,tarde, visitamos o Amer.ican 
Br-eeders Service. Acompanhados do ·Prof,essor 
Mathi'OS, chefe da Faz-enda 'Expe r-im-en ta I de 
Arlington, da Univ-ersidade local, visitamos os 
excelentes -insf.alações d-esta 'Organi, zação, -a 
maior ,existente ,no hemisfério ocidental. Aten
deu-nos olOr . . Elliot 'e o Dr. Bartlett. Esse últi
mo já -estêve 'no ,Brasil ori-entando o ,iní-cio do 
programa de inseminação ,artificial com 'Sô
Rien ,congelado ,importado. São êles veteriná
rios responsáveis pelos trabalhos. Mostraram
,nos os ma.gníficos ex-empl,ar-es ,utilizados, .os 
quais tot·alizam 60 'animais, ,de difer.entes ·ra-
90S I,eit-eir-as - Jersey, Holstein ,Frizian, Guem
sey, Swiss, Ayrshir-e -e Shorthorn ,leiteiro - to
dos 'com "progeny ,test" e ·rigorosamente .con
trolados quanto o brucelose, vibriose, 1uber
-culose, tricomoniase, -etc. A genética é consi
derada fundamenta,1 e -a saúde 'não menos im
portante -cios ótimos resultados -alcançados 
com ·0 inseminação -artificial. 

Os touros p-ermanec-em -em -ambient-e :c.ontro
lado -e o 'exercido dos mesmos é feit-o no 
próprio local, por meio de dispositivo espe

\. 

_Re_ v_ is _ ta_d_

o _ ' ..;,.:I L:.,:CT::..:.-. ____ ......:J:.:U:.:L:::.::HO-AG
OSTO DE 1 965 Página 13 

cio! que os :obrig.a o caminh-ar -ao 
redor dos balas. Os piSOS das bai'as 

são rev-estidos d-e borracha, ,não 'havendo cama . .o local �e coleta. de sêmen é am�lo, possuindo -ex�·elente equlpament.o, ,além de pequena o'rquibancada para os assistentes. 
. O r-epr;odutor mais velho tem 13 ·-anos. 

Média de Vida ,dos :r-eprodutores - 1 0  onos. Cust.o de um ·reprodutor ,de raça ,leiteira - 1 000 dólar-es. 
.Mais de 50% do rebanho da região ê inseml,nado. ,No 'país, ,cêrGa de 40%. Custo do sêmen - ��S 6,00 ·0 do�e aplicada, com direiro o repehçao. O ,atendimento por ,ins'eminador da organização é. f-ei10 

'num raio de 1 5  milhas, podendo, ,excepcionalmente, ir '0 30 milhas Passamos, 'a seguir, ,ao ,local onde 5e 'en� contram 'o
:' reprodutores das ·raças pa'Ta 

.cor
te: Charoles, 8rahma, Aberdeen, Angus (prêto e vermelho), H-er,eford (môcho -e com chifre), Shorthorn e Santa G-ertrudes ,num -lotaI de. 35 ,animais em tr,abalho 

e 70 .�ais jovens, cUIOS produtos estão sendo test-ados. Pr-eço de um r-eprodutor 
das rocas acima - 750 a 1 000 dólares. . 

Na Universidade de Clemson o Prof. Os
mar Leitão faz anotações sôbre o vaereator. 

Fazenda Experimental Qe Arlington 

Ainda na 'companhia do Dr. Mathias, visita
mos ,as instalações desta dependência da Uni
ver.sidade de Wisconsin, setor de pesquisas 
,relacionadas 'com ,a ,produção leiteira, ou lSe
j-a, o gado 'leHeiro - manejo, ,alimentação, -e 
etc. 

Tem 'a Fazenda 2 034 'acres ,de terra, I: -esf.a
belecimento -experimental de gado leiteiro, se-
gundo o Dr. Mathias. . 

-Conta atualmente 'Coam 65 vaCoas em produ
.ção,· das r·aç.as Holst,ein 'e Swiss, ,estas em ,nú
mero de 23, -aquelas_.com a .produção média 
de 1 4 333 libras 'e os últimas com 13 000 libr-as. 
São animais -controlados individualment.e' e re
gistrados. Cada ordenhadeir-a tem '0 sua ba
'Iança para pesagem ,do ·Ieite. 

.A_ mat-emidade
. 'Opre�-entava-se em boas con

d!çoes. A vaca -e trozlda paro êste locol três' dias antes. do . parto . .o bezerro é afastado da . .  v,aro 'Im-edlo1,amente 
após .o .

nascimento. 

U�dlzam boxes -espe;ciais 

pano êst-es ,animais. 

Sao boxes d: ,n:lOdelro,. de regular altura. Há uma dependencla destmada 00 af.endimento -?e vacas _ ,neCoe�si.ta�as de cuidados -espeGÍois -mtei"\'ençoes -clrur.gl,cas, 
curativos, -etc. .Durante o 'inver,no

as vaaas são recolhidas a espaçosos galpões. São áreas chamadas de uco'm'cn• 
Acompanhamos -a 

descarga ,
de 'um 

caminhão 

transportando milho picado para silagem. O pr'Oduto é desc-arregado diretament-e na calh'a con�utoro. do silo 'por meio de disposHivo especl'al ,eXlst.ent'e ·no fu·ndo do veículo. O trabalho é ,rápido e econômico. 
Cada ordenhador gonha, inicialmente 350 -cI?lares p.or mês. Moram em pequena �omumdade distante 1 0  mi,lhos ,da Fazenda. Possuem t:ondução prõpri'a 

e iniciam o' -serviço ôs 7 horas. Trabalham 8horos por dia. Serviço 'extra é pago com dias de folga. 
As ·estações e�p'eriment-ais da Universidad-e em ,número de 1 1 ,  ,estão 10Galizadas -em área; com tipos de solos diferent-es. Os result·ados das pesquisas são levados 005 fazendeiros -através de .-agentes -especio\.izodos 

perl-encen{es :a� serviço .de ext-ensão. Além disso, são' re�lizados _ reumões com faz�nd-eiros, n,a prápna .Estaçao, ·dando-Ihes assim oportunidad-es de observarem os tr-abalhos 
,com todos os detalhes. 

A mecanização é total. Existem ·um trabalhador ,e 
um trator par-a cada 1 00 acres de terra! 

Cultiva, principalmen1e, milho -e 'alfafa Para ·esta última cul·tura, há necessidade d� calagem do .solo (3 o 8 'toneladas de c-a\cário por acr.e!). Duração da cultura: 3 a 4 anos. Fazem rotação 'com plantio de ,aveia opós êste período. ' 
O preço da terra 'na r-egião é de cêrca de 250 dólares por acre. A área da ,Fazendo foi adquirida por 350 dólares. Dista 20 milhas da cidade de Madison. 
üentro da razenda há ár-eas destinadas a difer'entes pesquisas, -além de trabalhar com gado leiteiro - perus, galinha, ovinos (Hamp-5hire, Suffolk, Shropshir-e e Southdown) sur'nos ,(Hampshire, Poland China e Chest-er' Whi-1eL gado de cor·t'e

(Shorthorn, Angus e Heretord). 
A ordenho é tôda mecônica, conforme tivemos ocasião de ,observar. O leit·e 

é conduzido at�avés de completo "pipeline system". Realizam, present,emente, 
os seguintes {rabalhos de pesquisa: 

1 )  Manejo, sua influência sôbre 'O saúde do animal e qualidade do leite. 
2) Es.tudos sõbre instalações p.ara gado leiteiro. 
3) 'R'aprodução 

pr-ecoc-e 
de novilhas l-eiteiras. 

4) Estudos sôbre silagem com baixo -teor de umidade. 
Após 'rápida 

visit-a 
às dependências ,da se

de da Foz-enda, r-etornamos ô cidade, encero 

arvoredoleite.orgdigitalizado por
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ça ,evidendar as 'atenções que ,nos foram dis- composto ,de professôres de lacticínios, r-eu- do de cor-te. 'o. seu principal ramo e aquela 
i" .• , I ,pensadas pelo Dr. Mathi'as, em ,tôdas ,as oca- ,niu-se com um professor da Universidade, o I 'siões da ·visHa. ' qu'al fêz uma completa 'eXiplanação sôbre o se . ocupa . prmclpa mente ,da '  cultura do mi lho 

18-9-64 - sexta-feira 
,Partindo da Universidade de W·isconsin e m  

Mádison, às 7 :30 da -ma,nhã, visitamos ,neste 
dto mais ·du.os caoperativ,as ,de ,Iactidnios. Ini

-cj.almente fomos à Wisconsin Oairies Coope-
\ r·ative, situada numa distância de 100 nii lhas 

de Madison; Reunidos com os dirigentes da 
fábri,ca, tomamos ,conheciment'O de ganera l i. dades ,peferentes ' 'ao '6st·abeleci-mento. 

A cooperativa é ,constituída de 2 000 ·asso
'ciados .'6 ,desenvolve os seguintes otiv,idades :  

'0) Beneficiamento de :Ieite par.o Chicago. 
b) Industrioa l iz'ação de 'leite. em pó 'desna

todo. 
c) Indus-tria l ização de manteiga. 
O volume ··de leite recebido varia 'entre 500 

o 1 400 Iibr·as diártas. Tra balha com leite tipo 
A para 'consumo ,e ,Ieif.e tipo B par,a 'a indús
tria. 

O transporte é feito ··em caminhões tanque e 
uma parte 'do ,I'eite tipo B é ainda tr.o·nsport'a
do ,em l atões, em çaminhões ,tanque isotér
micos. Todo o ·Ieit,e é resffi.ado ·nas fazendas. 
Possui outras fábricas ' '6 estacões .de recebi-
mento, �m da que visitamós. . . 
. P.ora ,:,0 �rodução. de leite em pó, possui 
mstal·acoes com seis secador'es ,Rogers' '6 o 
produtó é :comumenle vendido a o  Govêrno 
que o destina ao 'seu programa de ,ajuda ao 
ext-eril5r. 

ü leite ·em pó é normalmente embalado 'em 
sacos de 64 l ibras. ,Em -muitos casos, para or
mazenagem, é colocado em -tanques de aço 
ioxidável, com capacidade de 1 500 qui los. 

A produção de manteiga constitui um ·dos 
pontos ,altos da organização. ,Estão ,atua lmen
te traba lhando com duas batedeiras de pro
cesso contínuo - Simon Frere - francesas, ,ins
taladas hó cêrca de um a no. A capacida 
de tota,l de produção das duas batedeiras ,é 
de 2 500 qui los por hora ,cada ,uma. O pro
duto ·segue o padrão da manteiga .omericana, 
de grande 'aceitação pelos ,consumidores, 
"manteiga salgada obtida de creme ·doce", ,a 
qua l  oferece ·melhores condições para arma
zenamento. 

A seguir, vis'itamos a ,Cooperativa dos Pr0-
dutor,es de Leite de Madison, que recebe em 
média 150 000 litros diários, ,com 355 associa
dos. P,arte do leite é vendida para o consumo 
da cidade de Madison 'e a outra parte é in, 
dustri'a lizada ·em ·queijo, especialmente chéd
dar ,e Suíco. As inst'a lações par,a queijo Suíço 
são ,um pouco al'1tigas; ainda uti l izam tan;que 
de cobr,e semi-esférico par<! fabr.kação d�sse 
qu,eijo. 'Empr·egam leif.e ,cru paro ,a fabrlca-
cão do qu,ei jo Suíço. ' 
, Voltando 00 campus da Universidade, o 
grupo foi dividido em duas partes, 'umo 'C(:>n�
tituída de iMpetores do SIPAMA e vetenna
rios que visitaram o Departamento Estadu'al 
de 'Saúde Pública, onde lhes foi -mostrado o _ sistema de inspeção de ,I'eite e derivados fei-

'ensi,no de ,I adidnios .naquela U.nivers i dade. Sol�a 'I) tr.lgO, ,da variedade "macio de inver�i
,
. 1  

Fal,ou mais det.o lhadamente ,sôbre :o currículo no . estaca·ndo ·a i·nfluência da pecuária na I 

d ' . 
d i ' . d economia ·do �stado, ,informou qu,e 75% da ' 1  i o ,curso superior e 'achcínlos, qu'e tem u- renda dos ,agrlcultor-es são 'por el,a for,n'eCI'- i I . r-ação de 4 a n os ,e dá '00 diplomado o título ' d 3501 d ,. , 

B S . os, ° os qU'ais decorr,em ,do 'come' r.cl·o 11\1�' de Hachar,el 'em Ciênci'as '  de Lacticínios, ' . '  . d F Neste curso o a luno faz um ·número de maté- e .porcos. ' ê:, 'ai,nda considerações 'a respei- 1 . b '  d I I d d . fo d.a �ormaçao do. ,País, do seu povo e da ! nas áSI,cas" e cu tum ger.a' , ' uranIe 'os OIS InfluenCIO da colonização européia, conclu l'n- " i 
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" I1 :,::,11 sar '6 já f.azer ·uma espedaliz.oção. Entr-etanto, 
.o 'esp·eóalizaçõo mais profunda é feita rios ,estudiOso e ,entusiasta da agricultura com 'a cursos pós-graduados, de M. S. o u ' PhD. A qua l  está identificado 'através de oU�a vida ,'o 'I Univ,ersidade de Wisconsin t'em um bom nú- tôda a . ,e la dedicada. Inicialmente, como fi lho mero 'de a l unos nos cursos pós-graduados ·de de. 'agricultor e membro de c lube 4-H, e de- I ! 
l.octicínios. P?!S .como. prof�ssor do IDepartamento de ! I Terminamos 'neste d i·a ·nosso proveitoso con- CI�n.cla . Animai, discorreu ·sôbre 'Cl es'lrutura da J I tacto com a U,niver·sidade de Wisconsin ,e .oin- �nlv·ers ldade de Purdue 'e 'a ,influência do ,en- i i da seguimos para Indiana, .fendo chegado ,na smo agrícola  'no' desenvolvimento da .ogricul-Univ'ersidade de Purdue à meia.noite ,do mes- Dr .

. 
Homero (/LCT) e Dr. Cfarivaldo (SILPE) tura no país ,e . no Estado e, consequentemen-mo dia.  examinam maquinário para sorvete (léc te, no f,ortal·ec lmento da economia nacional .  , Nota : Os três técnicos l.ooticinist,as, .oto Cream). Falou, 'a inda, sôbre o nome da Universidade Arant,es, José Otávio Vilela '6 l ri'neu Oliveira, de  Purdue que foi 'em 'homenagem a John qu,e foram ,enviados aos 'Estados Unidos '6m Purdue, fazendeiro que doou ' sua proprieda-

. 1963 paro um p eríodo de três ·anos, f.ozem 'o os a lunos que precisam trabalhar para man- de 0,0 ,Estado para que ·nela se ·insta lasse ,um cur,so superior de lacticínios. -Em 1966 r-ecebe- t�r--se ,nos estudos. Os ,serviços ·de refeitório colégio de 'agricultura Land 'Grant Col l ege' rão o tífu'lo de  B. S. ·com espedalidade ,de hmpeza dos dOrmitórios, etc., são feitos pe� que, mas tarde, passou a un iversidade -e é Lacticínios. Acompanharam o 'nosso grupo du- los 'a lunos qu'e recebem r-emuneracão pelos hoje uma grande universidade, com 'cêrca de rante quinze dias. Em Wisconsin, ·Irineu dé serviços prestados. . 
20 000 a lunos 'e tendo, no 'setor de agricu l tu-Oliveira interrompeu a 'Viagem porqu,e suas ra, três objetivos : 

'aulas haviam começado. Oto Arante 'e José 20-9-64 - domingo 
Otávio 'seguiram-nos por -mais uma semana, 
até Purdu'e. f::st'e programa de treinamento 
longo para jovens técnicos será ·de grande 
proveito para 0 elevação do nív,el de pro
fessôres de lactidnios. f::sses r,apazes estão 
·aprov,eitando muito a oportunidade de se en
'trosarem bem com o ·ensino a m ericano, '6spe
,ci a lment,e ,os dois últimos, 'e ,na oerta trarão 
novas idéias ,e conhecimentos para elevar a 
·nosso ensino de lactidnios. 

V I SEMANA DO PROGRAMA 

Purdue University 

19-9-64 - sábado 
1 .0 dia 'na Universidade .ae Purdue, Indiana. 

,P,el a  manhõ ,tomamos o "breakfast" ,numa 
das cafeterios da Universidade, em çompa
nhia de Mr. R. ,Fosbrink que, com grande .oma
bi l idade, ·nos recebeu 'e nos a componhou ,nu
ma visita 00 Campus da Universidade. 

Paramos num ·das ·novos ·dormitórios, VISI
tamos 'a 'oafeleria ,e os apartamentos dos o lu
·nós . .obtivemos tôdas os inform.oções de co
mo funciona ·u m  dormitór-io 'na Universidade. 
Qua·se todos os trabalhos são executados pe
,los .olunos, inclusive lavagem de roupa. Pa
,ra isso, ,possuem ,Iav,anderi'as ' ,completos, -com 
máqui·nas de 'Iav-ar, ferros de passar, '6t-o. Não 
há . nada ,gratuito mas há 'emprêgo para 1,odos 

Dia livre, sem programa. Assistimos missa na igreja da São Tomaz de Aquino, ,no Campus da Univer.sidade. 
21-9-64 - segunda-feira 

�� .9 horas fomos recebid�s no Li l ly Hal l ,  edlflclo do Departamento de Ciência Animal da Univ,ersid�de, 'por um grupo ·de professôres aos quais !omos 'apresentados pelo Dr. ... J. f-!olmes Marlin, chefe do acôrdo . PurdueBrasil. Dentre os presentes, 'encontravam-se o Dr. J. L. Krider, chef'e do D ep'art,a'mento de Pro.duçõo Animal,  p rofessor Ral·eigh Fosbrink, .o-sslstente do De�n :de Agricultura, e o Dr. J. O. Young, extenslonlsta em ·I'adidnios da Universidade. de Purdue 'e ,colaborador do I .L.C.T., onde esleve por ,cêr,ca de 'um mês 'estudando ,as condições papa estabelecimento do programa de c,ooperação USAID-'Purdue e I 'L C. L . .  
Dr .• �artin deu boas-vindas ao  grupo, fêz referencras à 'su a  estada 'no Brasi l  e à visita que ·pea l izou ao LL:ç:.T. A seguir, passou 'a p.a.Javro 00 Dr. Fosbrmk. O 'conferencista, inic�an,d� 'sua ,pal'estra, traçou l igeiro " esbôço h lstofICo ·do Estado ,de Indiana .Fêz interes'santes considerações do ponto de vi-st.o sócio.ec0!1ômico do Esta;!,?, ,destacando ,o papel da  agncu ltura e p ecuana ,como fontes de riqueza do mesmo. , Indiana tem aproximadamente 4 milhqes ·de h abitant.es, 7% dos quais vivem 'na zon'a rural ,e se dedicam à 'agricultura e 

1) Ensino 
2) Pesquisa 
3) Extensão. 

À tarde, teve l ugar a pal estra programada a cargo do Dr. J.  L. Krider, chefe do Departamento de ' Ciência Animal. Fa l,ou sôbre a orga,nização do Departamento, dos diversos ór.g�os o êle subordinados e do ensino q ue mml,stra. Atualmente cêrca de 1 005 alunos frequentam os div'ersos cursos do Departamento, dos quais 850 são "under-graduate" e 1 05 p ost-graduados, sendo que 50 fr-equentam os cursos de M. S.  ·e 55 o de ,PhD. 
Os ·recursos do Departamento 'elevam·se 'a 

pouco mais de 2 mi lhões de dólares ,acresci
dos de uma ·contribuição de 200 mil dólares 

. fei ta. por . instituições oficiais 'e particulares 
'-destmadas a programas de pesquisa. 

I?i�corr�u :0 seguir  sôbre a situa.ção ·da pecuana leiteira 'no Est,ado de I n d lOna, ;nformando que ·em 1945 havia 'aproximadamente 850 mi l  vacas de leite e que, ,em 1964, baixou pC!ra 425 mil .  Não ,o�stante, .o p rodução de le i te 'elevou-se a mOls de 50% ·em relacã'O àquela época. . 
Onze 'por cento do rebanho ,leiteiro de Ind iana são registrados na Associação de MeIh?r?mento ,do Go�o leHeiro (D.H. I.A.). A media  por vaca registrada -nesse programa é de 12 DO? l ibras por vaca, enquanto que o m�dia das vacas não registradas é de -7 000 I lbra5. . 

1 1  
I 

I ;  I j  
I , ' 
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A Assockição de Melhorom1:lnto do Gado 
L€iteiro '(O.H.LA.) tem €xercido influência de
cisiva -no aüm€nto de produção -no Estado d e  

, Indiana. O progr-ama de €xt-ensão ·do 'Depar
tamento é feito opor 4 ' -especial istas, ,c'Oda um 
�endo sua á r·ea de trob-alho . .  Cêrca de 4 000 
·sócios dos clubes 4-H dos programas de -ex
tensão têm ,projetos de .gado léiteiro. Nest€ 
programa o - jov-em aprende a ,criar o oC-nima l  
com ·alimentação € manejo -corretos :e _prepar,!r 
o animal 'para c<?ncorrer nas .exP?sl�oes m�nl-

\ ci-pais e .esFaduals. Outro 'extenslomsta O rl€n
ta o parte d€ al imentação do gado ·dos clu
br,es 4-H. 

Com o pro.grama de melhoramento do gado 
leiteiro na Universidade f-oi possível -elevor <I 
pr,odução que era d€ 6 300 libras oparo 1 3 125 
l ibras anualmente opor vaco.  

b IDrOQrama �em três fac-etas : . 
1 )  Melhora nento da -h erfldit'ariedade - Co- , 

iPcid dade 'Ipar'a produzir - IEmprêgo de 
Inseminação a r-tificia l .  • 

2) - Melhoram€nto do a l imentação. 
3) Melhoromento do ma-nejo do r€banho. 

22-9-64 - têrça-feira 

P-urdue U niv,ersity. 
Reunidos ,no U\ly Ha\ l  - Depar.tamento de 

Ciência A..nima l  - ossistimos mais um d i a  d e  
pal€stros \i� pr,ofessônes do Departamento d e  
L:adidnios� 

1 .a P,a-Iestro - Dr. 'Babel, Prof€ssor de . Bac
teriologia . de Lact!cínios. Gronde outo':ldac!.e 
no assunto fêz 'Interessante -explanaçao so
bre prôble;"as sanitários do I-eit€. In icia lmen. 
te, fêz -um r€lato das 'pesquisas r-eal izodas pe
lo Departamento. 

1) Conservação do l�!Fe, estudo dos fatôr-es 
que l imitam sua dur-abl lldad€. Ant€� ,d<l refrI
geração tinham o pro.b l ema -de eVlt,!r qU€_ o 
l eite se ·az-edasse. HOI€, com o r-efrlgeraça-o, 
têm o probl-ema d.e prolongar . o duraç�o do 
I,eit-e por vár,ios dla's, em ;all}blent€ refrlg€ro
do . .o ·Ieit.e hpo A tem o hml�€ �e 200 000 . c�
lônias por mi li l itr�, emboro dlfjcdme�t� 'OtlOl a 
a êsse l imite. ACima de 200 000 �olonlOs p�r 
ml, não é p osslvel 'cons-ervar .o I'elte ;por man 
de tr-ês dias m€smo que sel a mantido o 3-
4QC, Quando' past-eurizamos o leite com o l!a 
carga bacteriana, <> ·temp-o de -cons€rvaçao 
dêsse leite é muito -curto . .o 1r-atamento ou 'O 
industria l izacão deve inicior-se anres que a 
;contagem .do leite au o ti ni? '!O0 000 ·coUml.  

Os ,estudos 'são -agora dlT lgldos para 'Os 
bactérias -que crescem '? baixa temp€raturo 
(psicrofi l as), porque precisam prolongar >(] ar-
mazenagem do leite. . 

2) A produção de coalho t�m decrescido 
e m  vários país'es do mundo d€vldo 00 'eeque
no oba te de' bezerr,os. N-o m omento estao d€
senvolvendo -uma pesquisa ·no sentido de en
cantrar -utoa s oluçãó paro o p r�blema do 
-co-a lho. Experimentorom uma vanedad€ -?e 
-estreptococos (fecalis) que coa(:Julp . -o -Ielt€ 
produzindo uma ·coalhada -en�lma1Ica. E;�o 
cultura foi empr€gada -no fabriCO de _ queIJo. 
O - q'úeijo saiu bom mas ·apr€sentou ·6m sabor 
amargo. Ealta-Ihes determinár se - foi pr-odu-

, zida mais de -uma ·enzima € qual  -a respon
vel opelo sabor a margo. 

3) Outro projeto de pesquisa : métodos pa
ra dtenção de mastit€s. T-emos mais mastif.es 
agoro do que em -qua-Iquer época. O uso de 
o.ntibiótico ,não .resolve o problema mais v-eio 
.aumentá-Io, pois  'antes o onimal -era v-endido 
e ofastado ·do rebanho, ao passo que a tua l
mente os ,casos fratados e -não curados .no 
rebanho têm aumentado o probl-ema. O ·nú
mer<) de -agent,es ·está decr€scendo mas os 'or
ganismos r-esistentes se multip l icam no úbere. 

O I€He com mamite é 'r€j·eitado pela indús
tria. Fazem-se testes nas -faz-endas e usinas. A I- . 
guns -consideram que a cataláse é o m€lhor 
t-este paro diagnóst.ico. -Em sua orientação 
-não -usam o teste de contagem mi croscópicá e 
s i m  o ,método de placas <a, por ,êss€ motivo, 
'não det-ermi·nam os leucócitos. Verificam -uma ' 
correlação positiva entr€" o c(]lta lase positiva 
-e 'O -mastite e corr€lação entr,e o 'número de 
l eu cócitos >6 -c-asos ipósitivos. 

-Fiz-eram uma -experiêncio >com 'um ,t€st-e com
binado para -catalase. Técnica : - -Em -um tubo de 
ensai-o coloca-se solução padrão de 1% de 
H202 '(água oxig·en-ada) e um disco de sen
sibi l idade de ·antibiótico com -uma poleg'ada 
de diâmetro. O disco tem o diâmetro ·igual  
00 .do -tubo de ensai,o. Quando i ntroduzido 'no 
tubo é mergulha-do -no leite e vai -ao fundo, 
ossim absorve uma quantidade defin i da de 
leite. Se o I-eite tiver leucócitos, o :oxigênio 
se l ibertará € o disoo flutu-ará. Então -m-edimos 
o . t'empo que o disco ·Iijlva para 'Subir, dêst-e 
modo calculamos o 'número d e  I-eucócitos pr€
sentes ,no -leit-e. E um teste simpl'es ·e dá bom 
resultado. 

O Departament,o desenvolve também tra,ba
l h os de pesq u isas 'sõbr€ bacteriofagia, que é 
pr-oblema sério ·nas cu_lturas lácti-cas empr€ga
das opela indústria.  Os laboratórios t-entam pre
parar culturas r-esistentes oos bacteriófagos oS 
como resultado hoj€ há mais problema de bac· 
teriofagia do que qualquer época. Há labo
ratórios que trabal.ham com culturas qU€ p�s
suem l inhagens variadas de ·estreptococos resIs
tentes aos bacf.eriófagos. Outro f.ato importan
t€ : 'a .indústria exige -cultur-as que produzam 
ácido ràpidament€ para diminuir o t·empo de 
fabricação, -e consequentemente lO custo d€ 
'produção do queijo/ mas isto >(]um��ta a s-e�
sibi l idade das ,culturas 'aos baclenofagos. FI
zeram pesquisas em meios pobres ou isentos 
de cálcio, pois a bacteri-ofagia 'se processa �e
Ihor -em pres€nço daquele .el-em-en�o € ym I�lfe 
com pouco cá lcio deve ser pref.endo. A orlen
tação que dão é de preparar as. culturas -col)1 
muito -cuidado -evitando ao máXimo 'as POSSI
bi l idades de �ontaminação ,-e as fábric,!s vêm 
adotando medidas rigorosàs de 'CISsepSla nas . 
salas -â€ preparo de f-ermentos ládicos. 

Após €stas informações, o Dr. Babel passou 
o r·esponder perguntas, -especialm€nte dos ve
t-erinários do SI PAMA, reladonadas com --a �r€
senca de coliforme ·no leit€ em pó. Isto dev-Ido 
à ·diferença dos 'regulamentos de 'inspeção -nos � 
Estados Unidos e no B rosi l .  Enquanto ? nosso 
regulamento não permit-e pr€sença d e - germes 
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do tipo coliforme no ·Ieit-e -em pó, o .regu,lo
mento ·amer.icano tolera ,até 1 0  colônias por 
grama. &pHcou o Dr. -Babel qu-e -a ' presenço 
de 'alguma -colônia ··dêsses germes no leite em 
pó é decorrente de -c-ontaminação posterior, 
principalmente -no ,enchimento ,d�s vasi l hames, 
latas, sacos p lásticos, -ek., o que é difícil de 
·evitar, -e -nunoa são ,provenient,es do -leite ini- ' 
dai 'que, OÇl :ser transformado ·em pó, passa 
por temperaturas superiores às que são -ne
cessárias para -destr-uir -aquêles germes ·e que 
muit-o mais -cuidado dev.e ser ,dispensado à 
água ·em que êsse ·Ieite vai !>er di luído. 

Após -esta palestra, passamos '0 visitor a 
fábrica ,de -I a clicínios da Univ·ersidade, acom
panhados pelo Dr. Rhodes. Possui ,instai-ações 
compl etas ,para beneficiar ·e distribuir teit-e 
para -o consumo da Universidade, . .  fabrica sor
vete, queijos, cottage cheese, qu-ei j·os gouda, 
cheddar, suíço, ·etc. Trabalha com um volume 
de 10 000 .litros por dia, >sendo que 30% são 
fornecidos pelas faz-endas da Univ·ersidade. 
O -Ieite . .  é distribuído para abast-ecer ,a Uni
versidad€ -em I-atões de 10 galões e ·em sacos 
plásticos -de 6 g-a�ões paro as cateterias. Tam
bém há acondicionamento ·em cartões e 9ar� 
rafas de 1/4 de galão e ·em tamanhos -meno
res, para v'enda ·nas máquinas automáti.cas -e 
para 'as ·caf€l-er,ias. . 

O 'Ieite é do tipo A, pasteurizado, homoge- . 
neizado com 3,5% d-e gordura e com '}!l/o de 
gordurà tipo mei·o -magro e, também, com
pletamente magro - -Ieite desnat-ad!? 

Visitamos os l-aboratórios de ensino de quí
mica € 'microbiologia do D ep'artamento, bem 
como :a seção de p·esquisas para sorvet€s com 
pasteurização a ·altas ·t-emperaturas - 1 65°/30' 
e também 275°F 1 6" 2" -e 45". 

N-a parte da -tarde voltamos a ouvir mois 
duas palestras dos professôres Dr. J. B. Liska 
e Dr. Pa lmele. 

Dr. Liska folou sóbre as pesquisas que o 
Del?artamento vem fazendo em -inseticida, 
pesticida, em leit·e, 'aves ·e ovos, 'carnes € fru
ta's. 'Est-as pesqui-sas são patr·ocinadas p'elo 
I nstituto Nacional de Saúde ·no sentido de 
melhor-ar os -métodos de onál ises. Os -inseri
cidas e pesticidas usados - DDT, Dieldin, 
Heptaclor Endrin, -contêm .eJoro. Este fica de
positado nas gorduras dos animais ,e do ho
mem. Empregando o -método de cromatografia 
a gás, p ode-${') Olfmentar ·o númer·o de ·análi
s-es de 80 o 1 00 por dia -e revelar quantida
des mínimas de p esticidas. ,P'elo ' tratamentol 
past,eurização pode-se destruir a lguns dos re
síduos e transformá-los em substâncias ·não 
tóxic-as e há possibi lidade também de ·torná
l as oi-nda mais tóxicas. ' -

O resíduo i nseticídico pode fica r numa par
te do produto, principalmentí' 'nas -gorduras. 
Estuda-se para -saber a quantidade ·de -inseti
cida retida na gordura da gal inha, no ôvo, 
no I-eite, etc. No' leite não há ,tolerância. Na 
carne '0 ,I imit€ é de 0,7 ppm de DOr oS <leso
par·ece depois ;do onimal deixar de comer a 
ração 10 .a 12 meses. Quando o animal  é pu-I
v·erizado, leva muito -tempo para os r€síduos · 
do i-nseticida' desaparecer-em. -Cêrca .de 1 0% 
das amostras possui resídúos acusáveis de 

.pesticidas. Nas regloes a lgodoeiras há ;probl-emas -com -o vento que pode -levar ,resíduos de DDT o grandes distâncias. Na Califórni-a os frutos são pulverizados ,com 'inseticidas. Portanto, deve-se f.az·er muitos ·estudos a fim da saber -até que ponto êsses 'elementos afetam a saúde do homem. Assim t.em .acontecido em t-odos ·os setores. Sempre qu-e f.azemos -uma descoberta, ,p_ara eliminar um problema, surge ·em decorrência dessa- ,descobert'a -um ou-tro problema. Uma pesquisa do Serviço de Saúde verificou que uma ,pessoa consome em média 150 mg de 'resíduo de ,inseticida por a·no, mos pelas pesquisas mais -recentes €n'controu-se um índice maios baixo. 
O -método de .cromotografia · a ,gás apl ica

do par-a fosforad05 ·não é tão sensível 'como 'poro ,os dorinados. 
Quarta -e úl ti ma palestra do dia - Dr. Parmelee - -P,rofessor de t€cnologia de queijo. Falou sõbr-e enzimas 'na maturação de queijos -e pesquisas qu-e desenvolvem 'nesse setor, bem como tecnologia d€ fabricação de q ueijo suíço. Mencionou os principais def-eitos dês

se queijo : 

a) .olhaduro d�ficient€, excessiva ou ,mal 
distribuíd a ;  

b )  Sabor forte demais; 
c) Oxidação - I-avagem dos panos com 

águ.a clor.ada, -quando empregados na 
enformagem, favorec-e a oxidação. 

Quinta atividade do dia - Dr. Fraz·er. As
sistimos a um ju lgamento de manteiga e ,leite 
de consumo, o rientado por êste ,prof.essor. 
Possuem fichas ·com padrões par·o ·ju lgamento 
de .cinco produtos : sorvet€, -qu€ijo cheddar, 
cott-age cheese, -manteiga e 'I·eite. Trinta a 
trinta e cinw por cento dos -estudantes de lac
ticínios se inscrevem nos times de ju lgamento. 
Esses -estudant·es são todos veteranos. 
23-9-64 - quarta-feira 

U niv-ersidad€ de P u r-due. 
Assunt,os : \c-e-Cr-eam - Dr. Frazer. 
Sabores ·anormais no -Ieit€ - Dr. J. O. Young. 

Visita à faz,enda da Universidade - Mr. M. 
Gregory, Dr. Nol ler. 

In iciamos o dia  com -uma palestra sôbre 
sorvet€ ,proferida pelo professor dêsse, assun
to, .or. -Fraz-er, grande conhecedor € -entusias
ta da matéria. 

Consider-a '0 Dr. ,Fr-az€r a indústria de sor
vele o ramo -mais lucrativo. da indÚ'stria de 
l acti-cín ios e que maior índice de desenvolvi
mento toem o l cançado nos ú ltimos anos na 
América do Norte. 

-Em 1 963 o 'aumento verificado foi de 26% -sôbre a médio ·alcançada nos a nos- de 1 924 ·a 1 946. Em seguida vem o queijo, leit-e in >/latura ·e, finalmente, a manteiga com ·aumentos respectivos de 1 65%, 1 08% oS 43%. Data de 1 960 seu primeiro trabalho sôbre congeladores de -sorv-etes que ·oper-am entr€ . 22  'e 24°F. Entretanto, hoje ·estão -usando t-em· 
peraturas _entr-e 1 5  e 1 6°F. 
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Sali'entou que par.a ,produzir bons 'Produ
tos indispensável ·se toma 'a obtenção de 
matéria prima de ótima qual idade. 

. Os 'Pr.incipais i,ngredien�es 'empregados 'n'o 
p repar-o de sorvetes são: 

1 .0) 'Leit.e fr,esco, -cr.eme fresco 'ou congelado, 
.-ou _ manteiga 'Sem sal ,e l eite em pó des-
natado. -

2.°) Açúc-or de ,cana, de beterraba, mel de . 
milho (xar-opeJ. . 

\ 3.°) .Estabi l izadores que 'evitam ,a for-mação de . ,cristais na congelação. Os estabil iz-odores 
'empreg'ados são gomas vegetais solúveis 
'na água, ,gelatin-o, >olgina�os, '9tc. , 

4.°) ,EmuIsif.ic-odor,es para da·r ,corpo 'ao sorve
toe f,ormando um produto mais consistente, 
,entre os quai� ,podemos citar o g li cera I 
m onoestear,afo € o polyol, que são os 
mais ,usados 'na Améric'a do Norte. 

Pr,ocessamento - As principais ,fas'es são :  

' 1 ) Seleção de ingredientes; 
2) P,esagem rigorosamente , certa dos ,ingre

di'entes; 
3) Pasteur,iz-oção U .  H .  T. 

1 60 '- 1 65"tF por 30" 
1 7S - 1 85°F por 30" 
205 - �oF por 30"; 

4). Homo�.�ização 'Sob 'Pressão de 1 SOO <I 
2 500 l ibras por polegada quadr-oda. 

4) 'Re.sfri'amento em resfr.i'ador ·  de ,cascata a 
40°F; . 

6) Adição de 'aroma e ,repouso da mistura 
por 4.horas; 

7) -Congelação no fr'eezer - ,tipo sep a r<l do 
ou tipo rontín-uo - entr,e 15 e 1 6°F. 

8) ,Adição de frutas 'au nozes 'no produto 
,já congelado; 

9) 6nvasamento; 
10) !Passagens por 

,atingindo af  o 
-SOF indo, em 
a menos 200F. 

túneis de resfriamento,' 
sor\'ete a temperatura de 

seguida, para ,a câmara 

Ju lgamento -
são obs'ervados os seguintes pontos: 
Sabor . , . . . . . .  - 45 pontos 
textura . . . . . . .  - 30 p ontos 
Apresentação . . . .  - 5 pontos 
Oontagem baderiana - 10 pontos 

. Coloração . . . . . .  - 10 pontos 

100 pontos 

A seguir, o Or. J .  O. Y'oung, ,extensionista 
,de lactidnios da Universidade -de 'Purdue, fa
lou sôbre s'abores anormais ,no ,leite, fazendo 
uma rápida ,exp,l<lnação sôbre dois sabores 
apenas : sabor de al imento (past-oj ,ração) e 
'Sabor de ra,nço. São transmitidos :ao 'l eite por 
capi'ns se lvagens, 'especkllmente 'a cebola sel
v,agem, que -é uma praga 'nos pastos, s i la
gem, ,rações estragadas, etc. e lhe dão sabo
r,es indesejáveis. Esses sabores podem ser evi
,t<ld0'5 por meio de cuidados 'como o de não 
ministrar t·ais 'alimentos' ao gado pelo me
,nos duas horas antes da 'Ordenha e também 

pelo tratamento do leit,e em aparelhos a 
vácuo ,des'odorizadores. 

2.°) Ranço - O sabor de ra,nço pode ser 
caus'ado pela fermentação d-o á cido butírico. 
O leit'e contém >O enzima d€>nominada lipase, 
q ue hidroliza a gordura do ,I'eite, sob condi
ções favoráveis, 'e os ácidos voláteis 'resul t.an-

. t'es, especialment.e <O butírico, causam -o ,sa
bor 'rançoso. O leite ,em ,condições muito nor
mais pode desenvolver sabor de 'f'anço rápi
dament,e, especialmenf.e se 'a á rea de sUl;ler
fície ,dos Q lóbul os ,de gordura fôr 'Cumentada 
p.eld homogeneização 'Ou pela agitação ,no 
tran�porte, e 'não fôr ,imediaf.amente tratado 
á ,temperatura (past'Bur,ização) ,suficiente para 
destruir a l ipase. Otou, 'como :exemplo, o lei
te 'quando transportado por animais em la
tões não 'complet'ament,e cheios. 

Na parte da ,tarde fizemos 'uma visita á fa-
z,enda d a  Universidade. . 

In icialmente, f.a·I-ou Mr. Saur M. Gregory, 
extensionista de 'Produção ,Ieit.eir,a da Univer
si·dade de P'urdue. Fa'lou sôbre .a.s .yantagens 
da Associação de Melhoramento de Gado 
Leiteiro (O.H. I.A.) ,que mantém uma elevada 
média de 6 000 qui los ,de lei-t,e 'em 305 dias de 
ladação, no gado registrado, enquanto que 
a médi'a do gado ,não registrado é ,de 4 000 
qui los. Uma vaca de pr,odução ,anual de 6 000 
qui los vale US5 350 000. Citou exemplo de dois 
produtores. Um com 20 v'acas obteve renda 
bruta de 512 SOO e ,outro com 38 vacas em 
lactação obteve renda de 512 464. 

A vaoo ,registrada no O .. H. ! .A. que conso
me mais >de 45% do que produz é imediata
mente vendida par,a o corte porque é anti
econômica. 

Em seguida, falou o Or. Nol·ler, técnico de 
Purdue que estéve ,no programa ,Purdue-ViçQ
sa por um período de dois anos, falando em 
bom ,português, que 'nos mostrou 'as ,insta la
ções oda faz'enda destinadas ao gado 'leiteiro, 
Qado de -cort.e 'e suínos. "f.udo muito si,mpl,es, 
bem planejado e econômico. 

Bstão ,oonstruindo Inovas ,instalações para . 
abrigo de gado l ei teiro ,e nov·a sala ,de or
denha. 

Falou sôbre a l imentação do rebanho leitei
ro. A ,nosso ver êste é um p onto alto ,na pr,o
dução de 'leite americana. Na faz·enda da 
Uni�rsidade <I composição oda ração concen
trada é o seguinte : 

Milho . . . 75% 
Melaço 5% 
Soja . 1 8% 
Sal . . 1 %  
Farinha de osso . .  1 %  

1 00% 

Chegam <I dar lS qui los dêste concentrado 
por dia a cada v.aca. Feno e 'si,lagem são mi
'nistr-ados á vontade, chegando uma vaca de 
35 ' qui los de produção <I consumir 20 qui,los 
,de feno 'e 40 qu i los ,de silagem por dia. 

Na criação de ,gado de 'corte. 'usal)l 'Stilbes-
trol p.ar<l maior ganho de pêso. . 

,Reoentes 'experiências com garrotes holan-
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dêses provaram que ,eSta r-aça ,convert,e mais 
econômicament'e os <J limentos do que qual
quer ,outra 'raça espedalizada 'para carne. 

24-9-64 - quinta-feira 
Neste dia visitamos duas fábricas de lac

tidni-os !JlO ,Estado de I ndiana. 
P.ela manhã deixamos () campus da Univer-

5idade 'em ônibus especial t.endo como acom
panha.nt,e e ori'entador ·0 Dr. J .  O. Young, ex
tensioilista de ,Iacticínios ,de 'Purdue, com des
ti,no a Marion, onde visitamos ·uma fábrica 
de ·Iacticinios pertenc·enf.e á Gia. Kroger, a 
qu'al possui 'uma rêde de' 1 430 , lojas. E: Q ,ter
ceira mai'or cadeia de supermercados do país. 
Possui várias fábricas de 'Iactidnios ,e todos' 
produtos nelas industriai izad0'5 são distribuí
dos ,através de seus 'supermercados. 

A fábrica de Marion produz l,eite em pó 
desnatado ,i,nstantâneo pelo processo Cherry 
Burre l ! .  O l eite é acondidonado 'em ·cartões 
de vários ,tama,nhos. Fabr,ica também leite 
-av'apora·do 'esteri l izado, _ qüe é acóndicionado 
em latas pequenas. I ndustrial iza -o ' leite €x-ce
d ente do ,consumo 'in ,natura, trabalha com 
um volume 'variável 'enke 350 a- 700 mil Ii
br-as diáriamente. O leite é transportado das 
fazendas pata o fábrica 'em c,ami.nhões-tari
qu,e isotérmicos. Pequena quantidade ,ainda é 
tra-nsporl-ada e m  latões ,mas todo r,efrigerado 
n·as· próprias ·faz'endas. Recebe leite, tipo A e  
tipo B. Possui bem monta,do labor'atório ,onde 
são feitas aná lises química 'e bacteriológica 
dos produtos. U m  corpo de competentes téc
nicos dirige -todos os trabalhos de ,indust.riali
zacão. T-odos os técnicos ,são diplomados em 
laétidnios, com títulos de B. S. a ,PhO. 

A Cia. Kroger possui outras fábricas que 
industri'al izam queijo, sorv·ete, beneficiam lei
te ·de consumo, creme ,de ,mesa, l eite choco
latado, 'etc. 

Após esta visita dirigimo-nos para um mo
derno e confortável restaurante, onde 'nos foi 
of,er'ecidõ' um a lmôço com a rroz preparado á 
moda brasileira. O 'almôço f-oi cortesia das 
firmas Kroger & -cia. ,e Crystal iOairy, tendo 
contado com a presença de a lguns ,dos seus 
sócios e ger,entese, qu·e ,nos proporcionaram 
um ambi·ente de amável ,cordial idade. ,Pros
seguindo a viagem, visitamos em .peru a fá
brica da firma Crystal Dairy, qüe fabrica 
queijos par,a fundir. O produto é v'endido q 
Kr,.aft Co., que completa a 'cura e manipu la o 
queijo fundido. . 

Os qu.ei jos fabricados pela firma são -as
peci-almente massa de queijo par-a fundir 
Colby, e Cheddar. Fazem grandes blocos de 
250 qui los, qu·e são colocados em barris- ,e 
prensados num processo rotativo 'dos barris 
pelo próprio pêso da massa. 'Fabricam 'Outras 
variedades ·de ,queijo - Muster, Bdck e Suíço. 

O sôro é concentr·ado a 23% e 45% de só
l idos 'e v'endido a fábricas ,de doces, 'carame
los, etc . .  Algumas indústrias compram o sôro 
para fabricar lactpse. 'Empregam água oxi
genada para evitar desenvolvimento de ,aci
dez no sôro, quando é vendido para fábricas 
localizadas a distâncias mqiores. Não· usa-

ri·am 'a água 'Oxigenada se plIdessem resf.riar 
<J 4°C e condensar imediatamente. 

O ,Ieit.e 'para queijo . ê pasteurizado <c uma 
t'emperatura mais baixa - 6�_C. O fermento 
l áctico é ,prepar,.ado €m sala ,completamente 
separada ·e com todo o ·  cuidado 'e ,assepsia. 
Empr,ega'm leite desnatado enriquecido, com 
1 2% de sóli,dos, para 0 preparo de fermento. 
Faz,em 'congelamento das culturas de fermento 
a -?CC 'em gr,ande volume, 'para evitar a re
p.icagem diária. 

As instalações para queijo são completa
mente meoanizadas . .o leite é coagulado' ,em 
gr·an des tanqu,es e, opós o corte da coalha
da, é t.ransportado ,para outros por meio de 

. bomba, par,a tratamento da coalhadada e r.e
tirada do sôro. ' Tudo é fei to mecâni,camente. 
Assim o fabricação obedece quase <J 'um pro
cesso c-onHnuo, fazendo 4 a  8 ,lotes :de quei
jo  com 2 a 3 'conjuntos de ,tanques. 

Empregam água ,oxigenada ,no fabrico ,de 
q u·eij,o suíç-o, 'C fim de poder -trabalhar com 
leil-e cru, pr,eserv·ando as 'enzimas que con
'tr.ibuem para desenvolv,er melhor 'Sabor 'no 
q ueijo. A 'recepção média ,diária desta fábri
ca é 200 000 litros de l eite fornecidos por 360 
produtores. 

(Conclui no 'próximo número) 

.} 
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A . f�n�RA�S��L���tt B g�B�W�gOR C DESFIBRADEIRA 
PRODUÇÃO em Kg/horo: Para C ana e 
MiI�o cl palha e sobugo 1.800 Ventila e Classifica Forragens Verdes 
M)lho em griio • • • • • • • •  2.400 PRODUÇÃO 600 K Ih P - '  
fORÇA NECESSÁRIA 3 a 4 HPE - • • •  • • • •• g ora �ODUÇAO:1.200 a 3.200 Kg/hora 
R. P. M • • • • • • • • • • • • • • •  1.800 R

FO
p
RÇ

M
A NECESSÁRIA • • • • • •  6

3SHO
P 

R
fORÇA NECESSÁRIA • •  3 a 7 HP • • . • • • • • • • • • • • • • • • •  1 .800 1iIi .... � ............ · .· .· .· ·.· ·.· ·.· ·.·.· ·.· ·.· ·.·.· ·���P�MiIi 

DEPARTAMENTO AGRíCOLA 
. / 
Rio: Campo de S. Cristóvão, 290 

D DESTRITU 
Desintegra e Mistura 

PRODUÇÃO em Kg/hora: 
Co na • • • • • • • • •  , . . . . . . 2.500 
Raízes e Tubérculos • • • •  1.800 
M!lho . . . .  • . .  . .  • 150 a SOO 
FORÇA NECESSÁRIA 7.5 a 10 HP 
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CURRICULLUM • " (Continuação da pág. 4) 
47 - Redat.or-éhef.e do UBol'etim ' da I ndústria 

Animal" (1963) . 
48 - Membro da Comissâo Intema do Leite 

,(1963) do Departamento da 'Produção Ani-
mai -

49 - Membro da Comissão 'Interna de Tempo 
I ntegra I ,(1 964) 

50 - Dir,efor substituto da Divisão de I ndustria
lização dos Produtos de Origem Animal 
Departamento da ,Produção Animal 

' 

I I  - TRABALHOS PUBLICADOS 

'O) Experimenta'is 
1 - 'P,esquisas hematológicas durante ,a ' ana

p l'asmose ,(O. St'ephan e L. A. Rogick) Re
vista de Indústri,a Animal, 1 933 1 ( 10) ·1 1 57-
U $  

. 
2 - Goccidiose das cabras do Est{ldo. de São 

Paulo. Revist·a de ,I ndústria Animal .  São 
Paulo 1939 ns. 2 (3) :22-40 

3 Sôro-aglutinação ,das veias mamária e ju
guiar ,na brucelose (A. Mel lo) Revista de 
Indústria Animal, São !Paulo 1 938 '05. 1 
(4) :150-158 

4 - Bru�elose 'e sô�o ?gluti�ação (A. Mello). 
,ReVista de 'Industna Animai, São P·aulo 
1 939 m. 2 ·(1 ) :1 42-157) 

, 

5 - ,prova 'Clo sôro ,aglutinacão 'na brucelose 
bovina. ,Revi,sta 'Cle Indústria Animal, São 
'Paulo 1 939 ns. 2 (3) :22-40 

6 - Quimioterapi{l 'nas brucelos'es I 5ulfami
das (A. Mel lo) 'Revista de Indúsfria Ani
mai, São Paulo, 1939 ns. 2 (4) :93-108 

7 - Pr·esença d e"Brucel la abortusn no leite. 
Revista de Indústria Animal São Paulo 
1940 3 (1) :7-33 

' • 
8 - Quimioterapia nas bruceloses 11 Dagenan 

(A. Mello) Revista de Indústria Animal. 
São ,Pau lo 1940 3 (2 e 3) :20-25 

9 - Flora 'Colibaci lar do queijo "Minas" e to
xi-infeção a l imentar (A. Mel lo) ,Revist,a de 
Indústria Animal.  São Paulo 1 940 3 (4) : 
34-50 

1 0  - Br·uc·el ose ·caprina em São Paulo. Boletim 
de Indústria Animal, São P,aulo, 1 941 ns. 
4 (1) :33-37 

1 1  - Estudo fí�ico-químico 'e bacteriológico sô
br.e o leite de cobra <em São Paulo (A. 
Mello). Hole-tim de I ndústria ,Animal, São 
Paulo, 1 941 ns. 4 (2) :66-72 ' 

1 2 '- ,Exame dos leites .crus chegados ós 'Usinas 
�asteurizadoras da Ca,pi'ta l .  ,Boletim de 
I ndústria Animal, São Paulo 1 941 , 'ns. 4 
(3 e 4) :82-97 

13 - .flora coliforme do ,leite cru. Boletim de 
Indústria Animal, 1942, ns. 5 (1 e 2) :12-1 6 

14 - Flora coliforme das . manteigas 'ode consu
mo. Boletim de I ndústria Animal,  São Pau
lo, 1 942 ns. 5 '(1 e 2) :35-38 

15 - Bactérias coliformes do leile 'e sua resis
tência {Ia calor. Boletim de ·Indústri{l Ani
mai, São Paulo, 1 942 'ns. 5 (4) :154-163 

16 - Tiroglíase do quei,jo. Boletim de Indústria 
Animal, São Paulo, 1942 .05. 5 ,(4) :206-215 

17 - Análise físico-químicas dos l eites produ
zidos por diversos rebanhos do 'Estado de 

,p 

São 'Paulo. Boletim de IfldústGia Animal 
São P,aulo, 1 943, ns. 6 (3) :59-65 . ' 

1 8  - B�.ucelose. ·A�a.is do ,11 Congresso Brasic 
le lro de Medl,clOa Ve<terinária, Belo Hori-
z·onte, 1 943:1 83-223 . 

19 - ,Estudo ·sôbr.e a t.ecnologia do queijo "Mi
nas". Boletim de ,Indústri'a Animal São 
:f,aulo, 1 944 m. 7 (3 e 4) :21-98 

' 

20 - �aroteno 'e; vitamina A 'no leite (L. A. Ro
g lck). AnaiS ·do ·I I I Congr-ess·o Brasileiro 
de  Veter�nária, 'Pô rio Alegre, 1946:675-719 

21 - TecnologlO do requeijão, ,Bol'etim de ,In
dústria Animal, São ,paulo 1 946 ,ns 8 
(3):1 09-129 . '. ' . 

22 - Análises fí.sico-químicas dos ,leites produ. zidos por diversos rebanhos do 'Es�ado de 
São Paulo, 11. Boletim de I ndústri{l Ani
mai, São ,Paulo, 1946 '05 .• (1 ,e 2) : 102-1 08 

23 - .�náHses fí.sico-químicas dos 'leites produ
Zidos por rebanho.s do IEstado de Sã·o _ ,Paulo 111, Boletim de I ndústria Animal, São 
'Pau lo, 1 946 ·ns. 8 (3) :84-90 

24 - I;nálises fís!co-químicas dos ,l eites produ
' z ldos por diversos ,r,ebanhos do Estado 'Cle 
São Paulo IV. Bol,etim de I ndústria Ani
mai, São Pau lo, 1 947 m. 9 ( ) :  

25 - Adulteração d o  l ei te. T<ese apresentada 
ao -IV Congresso ,Bmsileiro de Veterinári a. 
Boletim .de I ndústria Animal, São Paulo, 
ns. 9 (3 e 4) :75-85 

26 - C�n!ribuição '':lo ,estudo das bactéri{ls j>si
<Crofdas do le l'te (L. H. Burgwald) Boletim 
'Cle Indústri'a Animal, 1950 11 ns. (3 e 4) : 
1 14-125 

27 - Some �,C!ctors wh!ch contrib�te to the psy
chrophdlc  bactenal count 10 market mi lk  
J ournal of Mi lk  cand Food Technology USA 
1952 15 (4) :181 -185 

28 - 'Estudo sôbre a tecnologia do queijo prato. 
Boletim de I ndústria Animal, São Pau l o  
1951 ns, 12  (único) :131-150 

' 

29 - Estudos sôbre os leites fermentados con
sumi·dos em São 'Paulo. Boletim de Indús
tria Animal, São ,Paulo, 1952 ns. 13 (úni-
co) : 135-14) . 

30 - Contribuição 'ao estudo dos leites ácidos 
,esporàdiGamente observ·ados ,no Estado de 
São Paulo (G. L. 'Rocha) . .  Boletim de I n
dústria Animal, São Paulo, 1954 m. 14 
(úni co) : 1 1 1 -1 21 

31 - Durabi l idade do . ,Ieite pasteurizado tipo 
"C" consumi,do ·em São ,P·aulo.  Boletim .de 
Indústria Ani mal, São IPaulo, 1954 ns. 14 
(úni co) :122-133 

32 - Da presença de chumbo no leite de con
,sumo da CapHal (H. T. Si lva -e J. A. Sou
,sal. Boletim de Indústria An!mal 1 956 m. 
(único) :87-92 

33 - 'Estudo ·sôbre a higienizacão dos ·frascos 
destinados ao engarrafamento do leite ti
po "�" -(M. L. A. ,Behmer e A. S. Dias). 
Holehm de I ndústrio A'nimal, São Pau lo 
1956 (único) :93-102 

' 

34 - 'Estudos ,sôbr·e a instalação de uma indús
tria de lacticínios 'no Estado de São Pau
lo ,(e. F. Lopes. J . .s. Vil lares, F. P. Assis 
·e G. >L. Rocha). Boletim de Indústria Ani
mai, São Paulo, 1956 m. ' 15 (único) : 1 03-
138 

. 
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35 - Leite vitaminizado "O", Bal,etim de I ndús
tria Animal, São 'P,au lo, 1957 ·ns, 16 (úni
co) :1 85-196 

36 - Perspeotivas da produção leiteir,a e da 
indústria ·de lacticínios 'no  Estado de São 
Pau lo ,(Comissão Inter-na do Leite), iBole
-rim de ·Indústria Animal, São Paulo, 1959 

. ns, 1 7  (único) :7-25 
37 - 'Estudo sôbre 'as condições de produção 

,e 'consumo do ,leite tipo "A" no Estado de 
São Paulo (Comissão Intern'O do Leite). 
Boletim ,de Indústria Animal, São P,aulo, 
1959 ns. 17 (único) :27-38 

38 - �Estudo 'sôbre 'a produçõo e consumo do 
I'eite Ifipo "El" no Estado de São !Paulo.  
Boleti'm de I ndústria Animal, São Paulo, _ 1 959 I1S. 17 (único) :39-54 

39 - QuaHdade do l eite tipo "c" em São 
Paulo (Comissão , I nterna do Leite). -Boletim 
de 'Indústria Animal, São 'Paulo, 1959 'OS. 
17 (único) :55-81 . • 

40 - Estudo ,comparativo entre os diversos ti
'pos de I'eites consumidos em São 'P,aulo 
fComissã'o Interna do 'Leite) 1959 Boletim 
·de - l ndúS'lria Animal ;ns .  17 (único) :83-87 

41 - Anál ise da produção ,de l eite 'no Estado 
de São Pau lo (Comissão I nterna do Lei
te). Boletim de 'Indústria Animal), São Pau
lo, 1959 ns. _ 1 7  (único) :89-100 

42 - -Pesquisas ·sôbre manteigas consumidas em 
São ,p·aulo I ,Ionometria (A. S. Dias). Bole
tim de Indústria Animal, São Paulo, 1959 
ns. 17 (único) : 141-154 

43 - Pesquisas sôhre as 'manteigas consumidas 
em São Paulo, 11 Fosfatasemetria (A. S. 
Di'as). Boletim de Indústria Animal, São 
P,aulo, 1959 ns. 17 (único) : 1 55-1 65 

44 - P-esquisas ·sôbre os manteigas consumidas 
em São Paulo, 1 1 1  Col imetria (A. S. Dias). 
Boletim -de ,Indústria Animal, São Paulo, 
ns. 17 (único) :1 67-1 77 

45 - Pesquisas sôbre 'as manleigas consumidas 
em São Paulo IV Cont,agem de levedura,s 
(A. S. Dias). Boletim de Indústria Animal, 
São Paulo, 1959 'ns. 17 (único) :179-192 

46 - ,Pesquisas sôbre as manteigas consumidas 
,em São Paulo, V Contagem de bolores (A. 
S. Dias). B'o letim de Indústria Animal, São 
'Paulo, 1959 ns. 17 (único) :193-206 

47 - 'Problenis and actions .to be taken with 
reference lo milk {md ·dairy products. Tra
balho 'apres'en'tado à Reunião Latino Ame
cana sôbre .Problemas do Leite ·e La cti cí
'nios F. A. O. 11 -20 de 'abril de 1961 São 
Paulo 

48 - Situación aclual de lo produción, tecno-
- gia y comercialización de ,Ia leche en 
Br-asil. Trabalho apresentado à ,Reunião 
Latino Americana_ sôbre Problemas do Lei
te e Lacticínios F. A. .o. 1 1 -20 de abril de 

. de 1961 . 
49 - Nív'el de consumo de _ leite e o ,lugar do 

-Ieit·e e lactidnios -na diet·a 'humana n0 
Brasi l .  Trabalho apresentado à Reunião 
Latino Americana sôbre 'Problemas do 'lei
te ,e Lacticínios F.A.O. 1 1  a 20 de abril 
de 1 961 

50 - O ácido 'sórbico na conservação do quei-

jo parmezão ralado. Revist<l do 'Instituto 
de Lacticínios "Côndido Tostes", J uiz de 
Fora, 1961 , 1 6  (98) :22-27 

51 - A colifita no cQntrôle do lejle pasteuriza
do. ,Revista do 'Institut,o de .Lactidn·ios 
"Côndido Tostes", 1961 16  «99) : 10-1 1 e 
Boletim do Leite, 'Rio de J aneiro 1 961 15 
.(170) :1 1 -1 3  - _ _  

52 - Estudo cQmparativo entre a lguns métodos 
p,ara o cálcul·o do ,estrato sêco- total do 
l eite ('E. �al i l). Revi-sta do l'nstituto de Lac
,ticínios "Cândido Tostes", Juiz de ,Fora, 
1 962 17 (100) :5-7 

53 - Estudo Compar·ativo 'eflltre ,a' dosagem do 
E. S. T. do leite pelo método ,oficial e 
pelo métõdo do laot.ometro de Berturz
zi Boletim do Leite, Rio de J aneiro,. 1 962 
1 6  (181 ) : 1 -6 

54 - Tecnologia -e Contrôle Sanitário das Món
teigas Fabricadas e Consumidas 'no Esta
do de São ,Paulo. Boletim de l ndústrià 
Aniínal 1961 19 (único) :1 1 9-126 (A. S. Dias) 

55 - Inv-estigação sôbre 'a <conservação da 
man'teiga ,em frigorífico. Boletim de In
,dú.stria Animal, 1 961 ns. 1 9  (único) :1 27-135 ' 

56 - P,esquisas sôbre a lecnologia da mantei
ga. Boletim de I ndústria Animal, São f,a,u
lo, 1961 ns. 19 (único) :137-151 

57 - Qualidade das mantei9a·s -consumidas em 
São 'Paulo. Revi,sta 'dos -Criadores, São 
P'aulo, 1 962 33 (387) :43-45 

58 - Qualidade dos cremes de mesa consumi
dos em São ,P,aulo. ,Revist,a dos Criadores, 
São Pau lo, 1 962 33 (390) :70-72 

59 - Padroniz'acão do Leite de Consumo. Bo
l etim de ,I ndústria Animal, São Paulo, 1 963 
21 (único) :25-32 

60 - .oensimetria do 'leite (C. F. Lopes) no 
prelo 

61 - Mastite sub-clínica dos bovinos (E. Pôrto 
e M. Gonçblv-es) no pr·elo 

62 - Microbiologia ,das embutidos consumidos 
'em São Pau lo (L. A. Sandoval e A. S. 
Dias) I Bacterimetria, no prelo 

63 - Microbiologi,a dos ·embutidos consumidos 
'em São ,Pau lo (L. A. Sandoval e A. S. 
Dias) 1 1 · Col imetria, 'no prelo 

64 - Microbiol·ogia dos ,embutiios consumidos 
em Sõo Paulo (L. A. Sandoval e A. S. 
Dias) 1 11 ·Id entificação dos . col i formes, no 
prelo. 

'1 1 TRABALHOS PUBLICADOS 

b) Vulgarização 

- O .Ieite 'como fonte de infeção. I ncitatus, 
São P,aulo, 1934 1 (3) :5 

2 - Xantoses. Revist,a do Departamento da 
Produção Animal, Rio de Janeiro, 1 936 
3 :209-214 

3 - Por que são os bovinos imul)es à tox,i-in
feção tetânica ? Revista da Sociedade 
Paulista de Medicina Veterinária 1937 5 :  
23-25 

4 - Patologi'a geral ,e morfopatologia da tu
berculose - dos mamíferos. Rev. I nd. Anim. 
1 838 ns.1 (3) :137-138 

5 - Vacinação <contra as bruceloses animais. 
Rev. Ind. Anim. 1938 'OS. 1 (4) :21 9-220 
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6 - Leite cru e \ , leite pasteurizado. Fôlha da 
Manhã, São 'P.aulo, 23-2-,1 940 -

7 :::: Produção Higiênica do Leite. Depart. 
'Prod. Animal, 1 941, Boletim. n. 1 9. 

8 - Melhoramento da qualidade do leite. Rev. 
Ind. Anim. 1 941 ,ns. 4 ,(2) :1 69-170 -

9 - Sarna do queijo. Depar,t. Prod. Anim. 1942 
'Boletim n.o 26 ' 

, 

1.0 - �uberculose. Agricultura, São 'Paulo e Rio 
de Janeiro, 1943 (3):81 -82 _ ' 

1 1  - Produção higiênka do creme. Depart. 
Prod. Anim. 1 942, Bole!fim TI.o 27 

12' - Leit-e vit-aminizado. Rev. lnd. Anim. 1942, 
ns. 5 (4) :216-21 7 , . 

, 1 3  - O queijo e ·a manteiga na .a l imentação 
do soldado. ,Rev. Criadores, São 'Paulo, 
1 943 14  (13) :53-58 

1 4  - Brucelose. Agricultura, São 'Paulo 'e Rio 
de J aneiro, 1 943 (1) :81 -82 

1 5  - ,Indústria da lactose. iDep. Prod. Anim. 
São 'P,aulo, 1 943, ,Boletim fi.o 39 

16 - Fibra de caeína. Rev. I nd. Anim. 1 943, ,ns. 
{1 e 2) :1 01 -105 

17 - ,p'r,oteção dos ,animais contra as doenças. 
, IBoletim da 'Soco Meô: Veto Rio de J-a-

neiro 1943 12 (3) : 109-1 1 1  
' 
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1944 
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composição do leite? Fôlha da Manhã, 
São Paulo, 23-5-1 953 

25 Higiene do transporte do leite. Fôlha da 
Manhã, São P,au lo, 24-12-1955 
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- de São Paulo, São P'aulo 22-1 -54 
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23-12-1953 
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31 - Composição e valor alimentício ,do quei- . 
jo. Diário de Notíej,as; Rio de J aneiro, ja
·neiro 1958 
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Plamam informa sôbre: PlANJ AS fORRAGEIRAS 
MUCUNA 

Stizolobium aHerrimum Pip. et Trace. 

Leguminosa papil io�ácea, anual,  'exótica, 
excel,ente para a ,  proç!ução de forragem 
'ferde apreóada pelos . a nimais, 'quer ver
,de, quer fenada. ,Cohsti.tui também ótimo 
adubo verode, pr.:Gtando-se igualmente .pora 
ser ensHa'da, conjuntamente ·com outras 
fqrrageiraG (mil ho, capins). 

'Por meió ,de suas -longas ,has�es, finas e 
fl.exí;yeis, 'e abunda'nte folhqgem, ocupa e 
cobre todo o terreno 'com denso -colchão 
,de vegetação, abafando tôdas as ervas ,da� 
n inhas. 

ExiGtem diversas variedades, sendo 'a de 
semantes pretas (S. aH�rrimuml a mais  'uti
l izo.da no Brasil central ;  e a de s'ementes 
rajadas (S. Deeringianum), 'nos Estados do 
Sul, por ser mais pr,ecoc-e, f lor,esce,ndo e 
f.rutificando mais  c-edo, an�es da estação 

. fria. -
,A mucuna 'exi'ge ,terrenOG ·de, pelo me

nós, mediana ferti l idade, frouxos, permeá
!Veis, sem um'ida,de 'axces,siva. A semeadura 
é feita 'no i,n ício da .primaver'a, ou na  es
.fação das águas, 'em terreno làvrado, de
positando-se 2 'a 3 s,ementes em ·covas 'com 
espaçamento de 1 x ,0,80 m -e .cobrindo-as 
com 5 a liD cm de terra. 'Cêrca de 20 kg 
de G'ementes são ,necessários para p lantar 
'um hectare, qua'ndo  se coloca 2 semenhes 
em cada cova. 

.o ciclo vegera,tivo é de 5 meses . .o r,en
,dim�hto em forragem verde é de ,cêrc-a de 
45 toneladas por 'hectana 'e o ,de semen<tes, 
de mais ,de 2 000 kg por hectare. ' 

A muwna também pode ser pasta,da di
retamant'e pelo gado, processo êste que 
apresenta, porém, O inconveniente de par
te -da folhagem tenra ser pisoteada e p r-e- '  
j udicada peloG an imais. 

IPara ensi lagem, con'Vém 'efetuar o plan
tio da mucu-na ,nas entrel i'nhas de planta
ção de mi lho, ou sorgo, depois da pr.imei
ra capi'na. 

'Existe uma, vari,edade de mucuna dita 
"anã", -de porte semi-arbustivo (ereda), que 
·se presta melhor para o ,c-orte em sega'dei
ra, Iporém, não tem ,o dese'nvolvimento e 
produção de forragem verde da mucuna 
preta. 

A mucuna é uma !Val iosa leguminosa pa
ra r,econstituir a ferti l klade dos solos 'em
pobneódos Ou dos poucos ,férteis. 

MARMELADA DE CAVALO 

Desmodium discolor Vogo -

,Leg'umi'nosa pe'r,em, in'd ígena, cuja cul-, 
tu ra é feita 'exclusivamente para ,corte, a 
fim de ser usada como forragem verde ou 
fena,da, hem 'como ensi lo,da, · não s'e 'pres
tando para formar pastagens. 

Trat,a-se de p lanta de 'g rande porote, 'C,ujo 
caule 'se torna ràpidament.e l en hoso, razão 
'pekl qual ,deve ser cOItada qua,ndo atingia, 
no  máximo, 50 a 60 ,cm. Qúa,ndo mais de� 
senvolvida, os an imais só c,onsomem ,.as fô
lhas -e 'as extremida,des dos ,cau les, qi:nda 
te-nraG. 'Portanto, ,somente quando o fina l i 
da,de é a obtenção ,das 'sementes é ,que 
convém deixar as plaMas aHngirem sel! 
completo desenvolviment,o (1 ,60 a 2 m. de 
a ltura). 

Esta leguminosa é rústica, vegetando em 
ij'�rras enxutas, ácidas, 'relativamente po
bres em cálcio e fósforo, como 'as deriva
,das do gneiGs e granito. A semeadura é 
feita 'no i'n ício da primavera, em terreno 
bem preparado e ,despraguejado. Nos soe 
los 'pau'co férteis a adubação com estrume 
de curral e com adubo fosFatado tem efei
,to sensíval sôbre a ,produtj;"idade em for
ragem verde ,e sementes. A s emeadura é 
feita em l inhas com espaçamento ,de 40 a 
50 cm, ,cobrin,do-se as sementes com pou
ca terra (1 a 2 'Com). São necessários cêrca 
de 35 kg ,de s ementes para plantar um iec
tare, havendo ,vantagem em escarificar pré
viam�nte 'as sementes para -obter-se rápida 
germinação. 

O ,corte deve ser ef.etua,do 'a cêrca de 10 
a 15 cm ,do solo, porqua,nto sendo feito 
rente ao ,so lo provoca a morte das p lan
tas. O número de cortes por ano  é vàriá
vel de ,acôrdo ,com a ferti l idade da terra, 
as ,chuv'as, a temperatura, " etc; Geralmen'te 
proporcion a  4 a 5 c'ortes, sendo mais ' fre
qüentes na primav,era 'a verão 'e mais 'espa
çados no inv,erno (sêca). A produção pode 
,ser- aval iada em 20 ,()()0 kg de forragem 
!Verde, em 5 cort,es a'nu'ais, 'Por hectare. O 
rendimento em sementes é de, aproxima
damente, 200 kg po'r hectare sendo que as 
sementes, quando maduras, destacam-se :e 
,caem ao solo 'com muita fadl idade. 

EGta 'Iegumin os'a se cruza fáci l  e na'tural 
mente com 'as espécies de Desmodium, tais 
como D. pabulare, 'D. asperum e outras, 
,dando -or,igem a tipos com caracteres mis-
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tos i,nt,ere'ssantes, e cuja fixação 'tem-�e, pro� 
curado obter. 

SOJA 
Glyein§! max (L.) . Merril. 

Leguminosa p'opi l ionácea, anua l ,  erigi
nária da Chi'na, cuja ,wltur,à ,tem �omado 
'notáV1�r increme'nofo no B'rasil, ,noG Estados 
do Sul. Existem n umerosís,s imas variedades 
de soja, ,umas mais próprias par'a a produ
cão de ,sementes e outras mais desenvolvi
das e com far,ta folhagem; umaG mais 'pre
,coces ,e outras mais tardias. 

São múl.tiplos .as usos da 'soja, principal
mente das seme'ntes, as quais se prestam 
,não GÓ para a 'a l ime'Mação do .  homem 'e 
dos a nimai,s, ,como para os mais variadàs 
fins industniais. As sementes têm elev'ado 
'teor !am matéria g'raxa (óleo), a lém da pro_ 
teína. As 'ramas, verdes, fenadas eu 'ensi
l adaG, são bem aceitas pelo gado ,e têm 
elevado va lor 'nu rriti,vo. Do mesmo modo as 
sementes, quando 'extraído o óleo, forne
cem uma torta · também de g rande val,or 
para a O'l imentação dos anima is. A soja 
serve também para adubação verde, para 
melhorar a ferti·l idade ,dos solos. 

f: planta relativamente rústka, !V,eg'ata:n
do bem em terrenos po\)r,es, ,desde que 
não muito .úmidos.  O terreno ,deve Ger hem 
,preparado para re,ceber os sementes, ,as 
quais devem ser plantadas em meiados 
de ,novembro, rBm covas ,com 50 ,cm de es
paçamento, cobrindo-as com 3 a 4 cm de 
terra nos solos compactos, e 8 a 1 0  'cm 
nOG solos frouxos (arenosos). São .necessá
rios 'c-êrca de 30 a 40 kg de sementes para 
plant,ar um hectare. 

Uma ' ,das variedades de soja mais acon-
. se l liáveis para a produção de forragem 

verde e adubacão verde é a "Otootan", de 
sementes pretá,s, cujas plantas I�m p leno 
desenvolvimento 'a,ting em cêr,ca de um me
tro de altura. Para a produção de semen
teG são preferidas as variedades de se
mentes amarelas, ,tais ,como ,a "Hoosier" 
e a "Mamóuth yel low" . .As variedades tar
,dia,s, 'como a "Otootan", têm ·0 ciclo vege
tati,vo da 1 50 d ias. 

O corte da soja para forragem verde 
deve ser real,iza'do pou-co a'nt.,s do in ício 
da floração, por se ;tratar de p lantas de 
porte semi-arbustivo ,cuja haste c-entral e 
o,; ramificacões se tornam ràpidamente l e
nhosas, ta·nto mais quanto se aproximam 
da flor'acão e frutifica cão. 

,Com referência à :produção de fórra
g'em verde e de -semantes, pode-se ,citar os 
segui,ntes quantidades ,como médias, variá
veis de acôrdo ,com a variedade culti'Vada, 
as  'condições de solo e de c l ima :  forragem 

verde, 30 toneladaG por heétare, sementes, 
800 a 1 .Q.OO kg- (e ,até mais). No Rio Gran-

. ,de ,do Sul, em 1 957, ,numa área de 85 1 84 · 
h ectar.es, foram colhidas 1 08 920 toneladas 
de semente,s. 

SOJA PERENE 
Glyeine javanica L. 

f: outra -Iegumi,nosa exótica, perene, .de 
hastes fi'nas e flexív,eis, l ong,as, qué se acli
matou bem 'no Brasi l  e constitui boa for
ragem verde, fenada ou emi lada. PreGt{]
se também para 'a formação de pastagens 
mista,s, adubação verde e contrôle da laro
são. R'el'a.fi.vamen-fe rústica. 

f: muHip l i,cada, o'u ' melhor, reproduzida 
por s'ement'es, que  produz em abundânci,a. 
Seu ,va lor 'nutritivo é idêntico 'ao das boas. 
l eguminosas. 

.A semeadura é feita 'na primav,era, 'em 
terreno bem preparado, em ,covas com 60 
x 60 cm de eGpaç-amento, ,col.ocando-se 
u ma boa pitada de sement�s em cada ,co
va e cobrindo-as 'Com 1 a 2 cm de <terra. 
A adubacão ,com estrume de curral, enter
'rado  por' ,0casiã'O da ,lavra, e a adição de 
adubo ·fosfatado ao so'lo, acarreta um sen
s í,vel acréscimo na produção, tanto da for
ragem verde quanto de 'sementes. 

A soja perene, bem como 'o kudzu tropi
ca,l e  a jetir-ana, são 'leguminosas forragei
raG ,cujo va lor 'e uti l idade 'as r.acomendam, 
e deveriam ser mais ·cu ltivada,s pelos fa
zendeiros. 

SORGO 
Sorghum vulgare L. 

Numerosas são as variedades de sorgo. 
A Sant,a Elisa, cfÍ'ada 'no Imtitu,to Agronô
mico de Campinas, é um sorgo tardio, de 
'alto porte e boa produção de maSGa, Os 
-sorgos, em ger-a l, apresentam a vantagem 
de serem mais 'rústicos do que o mi lho, is
to é, menos exigentes ,e d� maior resistên
cia à sêca. 

. f: ,uma g ramínea muito recomendada pa
ra ser 'ensi l'ada GÓ ou (-melhor) conjuntame'n
te -com uma l'�guminosa (mucuna, por 
exemplo). Produz também bastante semente, 
que é uti l izada 'na a l imentação do,; !ani
mais .  

O Santa Bis'a e 'um sorgo de g rupo dos 
" sacarinas";  é uma ,variedade t'ard ia, ten
do 'um ciclo vegeta.ti'lo de 7 meses, apro
ximadamente. Tem 'n:,lativa resistência à 
ferrugem que a taca aG fôlhas, f: de fáci l  
reprodução por meio de sement'es, as .  quais 
,devem ,ser p lanl-adas em ,covas, como o 
mi lho, com ,espaçamentO' de 80 cm entre 
as l inhas, par-a permi,ti r ,a passagem de . (Conclui ll3. pág. 32) 

r 
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. Repercussão da morte de Assis Ribeiro nos 
diversos seto�es de àtivídades li'6adas à Indús

tria de Lactícíníos no País e no Estran'6eíro 
I - BOLETIM DO LEITE 

. Como é difícil encontrar as pa lavras ade
quadas 'para expres'sar oQ sinceridade do nos
so pezar PoQr-a oQnu'nciar  oQos lactioini-stas do  

- Brasi l  e do  Mundo Q d esapar·ecimento do 
n osso q u erido amigo e companheiro -em t-an- · 
tas viag-ens e semanas 'Iacticinistas, do n osso 
grande col-aborador, veterinário 'e técnicÇ> 
lacticini-s-t-a 'que  mais bri lhou na cons<t,elação 
dos grandes lact.iónistas bra's i leiros q u e  co
n hecemos. Lembramo�nos perfeitamente do 
nosso pr,imeiro encontro no  laboratório, en
tão chefiado por J orge de' Sá Earp, na Ave
nida Mar-acanã, do en,tão S. I .P.O.A. Indican
do-nos 'um jovem q u e, 'no momento, tr·aba
Ihava numa das mesas de laboratório, J orge 
de Sá Earp teve as -seguintes proféticas pa
'Iavras -que jamais olvidamos : "olhe, ·repare 
'neste môco --a í; tem um gr·a,nd e  futuro na 
sua fren'té e ,será um dos nossos mais  r-epu
tados técnicos; veja se  consegue innteressá
lo em colaborar no "Boletim do Leite" ; s erá 
de grande valor para ambos." E foi assim 
que, pela primeira vez, falamos ao então 
jov'em v'eteriilári o, Dr. José Assis Ribeiro, o 
qual ·estava recebendo instruções no labor,!
tório do Mestre Sá Earp, a fim de assumir 
a CheHa da Inspetoria Dist-rital em Vargi
nha, S u l  de Minas Gerais, do S.I .P.OA Isso 
foi em princípios de 1 936 e 'Iogo recebemos 
o 'seu ppimeiro a rtigo "A Indústr·ia de LoQcti
cínios Sul-Mineira", publ icado no número (96 
- Ano VIII) d e  mai o  de 1 936 nas páginas 
5-7-9. Temos êste precioso número oQqui no 
nossa frente ao escrevermos, com ·tão pro
fundo pezar, as presentes Ii'nhas. As l inhas 
inióais : "Fa lar da i,ndúsrria leHeira do Sul 
d e  Minas e vatic inar- lhe um futuro risonho, 
'não consti.tu e emitir opinião sôbre uma hi
pótes'e", bem como as finais " Excluindo o 
otimismo dêste relato, fjca�nos 'oQ consôlo da 
sua sinceridade", não ·eram sômente proféti
cas, pois <tiveram p l ena confirmação, mas 
também d efi'n iram a personaHd9de do .nosso 
,amigo Assis. Se o Sul de Minas G eraiS, co
mo muitos 'ou,tros s etores lacticinistas brasi
l ei ros, apresent-am o evidente progresso que 
desenvolveram n estes 28 an'os, groQnde. parte 

. é dev,ido à 'atuação competente e p ersistente 

do nosso -amigo Assis, o qual,  desde que se . 
-radicou em Varg,i'nha, viveu e morreu 'pela 
causa dos lacticínios brasi leims. Muito pre
maturamente d emais os nossos grandes ami
gos lacticinistas tiveram que abandonar suas 
,tão úteis atividades em n os'sa terra - Alber
to de 'PoQu l·a Rodrig.ues, Aleixo de Vasconcel
los, Jorge de Sá Earp, Manoel lenha de 
Mesquit,a, Sebast-i ão  Sena Ferreira de Andra
de e tantos outros 'e ·agor-a também J osé As
sis Ribeiro, En-tret·anto, ê les jamais s erão es
quecidos, pois, '0 sagrada oQmiza d e  q u e  nos 
l ig a, é indestrutível e por demais úteis ê l es 
for.am para o Bras,iI e os seus Lacticínios, 

Pezarosa m ente l emos o bri-Ihante "curri
cul um vitae" que  oQ Rev,ista do I nstit,uto dê 
Lactidnios "Cândido Tostes" publ icou no nú
mero 1 1 2 (Ano XIX) de janeir-o-f,everêiro do 
ano d e  1 964. Nasceu (em !tar·aré ,no dia 5 
de oQbri l de 1 91 2) e faleceu ·em São Pau l o  
(capita l )  no d i a  1 9  de setembro de 1 964), 
mas foi sepuHado no d i-a 2 de setembro <,le 
1 964 no seu Estad o  Adot,ivo Minas Gerais  
em Vargi'nha, naquele Su l  de Minas ao qua l  
d edicou o m elhor de sua vida. 

Não há, efetivamente, palavras para ex
pressar quão profundo e s incero é o nos
so pez·ar -por 'esta grande e irreparável per
da para todos nós. 

Otto Frensel 
(Boletim do Leite n'? 207) 

11 - SOCIEDADE NACIONAL DE 
AGRICULTURA 

,Por -ooasião da -reunião -semanal  de nossa 
benemérita Sociedade Nacional de Agriou l
tura, onde o Dr.  José Assis Ribeiro ocupa
va a Cadeira 35 (P·atrono : Américo Braga), 
prestamos à sua memória a segu,inte home
nagem : 

Senhor Presid ente e demais Membros d a  
Di retoria d a  Sociedade Naciona l d e  Agri
cu ltura 

Demais consócios, colegas e amigos 
Está v-aga .a C-adeira N'? 35 do 'nos'so Con

se lh:> Superior, :cu jo  Patrono é o emine.nte 
veterinário Américo Braga, em vir,tude do fa-
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l ecimento em 1 9  do corrent-e, a pós in5'idiosa 
doen9a, do nosso grande amigo e compa
nheiro d urantE: mais de 28 anos, o médico 
veterinário Dr. José Assis Ribeiro. Formado 
médico·veterinário pela Esco la  de Medicina 
Veterinária de São Paulo em 1 934, I nspetor 
de Produtos de Origem Anima l  do 'nosso Mi
nistério da Agricultur,a desde 1 935, nascido 
em I tararé no Est-ado  de São Paulo em 5 
de abri l  de 1 91 2, foi também o primeiro Pro
fessor Catedrático numa Cadeira de Leite e 
Ladicínios no Hr-asi l, n a  Escola Superior de 
Agr-icultura d e  Lavras. Depois de A'lberto d e  
P-au l,a Rodrigues, Aleix-o de Vasconcellos, 

. Jorge de Sá Earp; .Manoel Zenha de Mes
qui,ta e Sebastião Senà Fer.reir-a de Andra
de, o Bras'i l tem 'a/perda irreparável e -in-

. substituível -' do maior técniw laot,ic inista jo
mais n ascido nest,a -terra, 'na pessoa do Dr� 
J osé Assis Ribeiro. O s eu " curr,iwlum vi-tae" 
que motivo,u a . sua eleição por unanimidade 
para a 35'lo Cadeira do' nosso Conselho Su
perior, é o  ma'is -extenso e impressionante, t,a l 
a soma de s erviços prestados, de ,trabalhos 
deixadc.;. Cêdo 'demais nos ·deixou José As_ 
s is  Ribeiro, na p len-itude de sua capacidade 
intelectua l  e muito serviço, port-anto, ainda 
poderia. ter  prestado. ao Bras i l  e à causa dos 
s-eus I'actidnios ,a qual dediwu tôda a sua  
vida. f um 'exemplo dos  mais vivos de  
quanto pode real izar o técnico brasi le iro.  Ja 
ma i s  esqueceremos êste dedicado amigo  e 
companheiro de quase seis l ustros. Honra à 

, sua  memória e paz à sua a lma.  

1 1 1  - ACADEMIA VARGINHENSE DE 
LETRAS, ARTES E CIENCIAS 

Na sessão sol-ene da Academia Varginhen
se de Letras, Artes e Ciências, de 27-9-64, 
em h omenagem à memória do Dr. J osé As
sis Ribeiro, seu Secretário Geral, f.al ecido há 
pouco, o acadêmico Márcio dos Reis Mota, 
em n ome 'do sodalício, proferiu as  seguintes 
palavras : 

A Academia Varginhense de Letras, Artes 
e Ciências quer significar, nest,a opor-tunida
de, todo o 'seu aprêço à memória do Dr.  
J osé Assis Ribeiro, seu saudoso 'e i l ustre Se
cretário Geral .  

f prei,to m erecido que rende 'a quem fói 
expoente nesta casa e soube ser t'ambém, 
em plano a l to, na -sua profissão, cientista, 
técnico, professor, enfim, mental idade ex
cepckmal .  

Era brasi'leiro esclarecido ·e cônscio de sua 
missão, que se empenhava coIl) suas fôrças 
e sua inteligência lúcida em :aparelhar e 
aperfeiçoar, em moldes avançados, par,a que 
atingisse sua final idade pr.ecípua, nosso setor 

agro-pecuar'lo, de i,nfl uxo ' decisivo na evolu
ção econômica nacional .  

Natura l  de S. P'au lo, onde obteve o dLplo
ma de médico v'et,erinário, foi nomeàdo; 
após -aprovação ,em con,curso, para o Ser
viço de I nspecção de P-rodvtos de Origem 
Animal,  do Ministério da Agricu ltura, envol
vendo atribuições complex·as e. de largo a l-
cance no campo 'a que se desti n-am. 

-
Daí por d iante, como s,eqüência  natural, 

ver,ificou-se o desdobram ento ·de sua óar
reira lumi,nosa e fecunda. 

Radiwu-se em nos-so Estado. Em Va�ginha 
constitu,i u famí l i-á e fixou -em definitivo o seu 
lar. Aqui a primor·ou sua formação científica 
e firmou sua reputação de técn'ico. 

Aqui desenvolveu atividade in interrupta, 
pro jetando -seu nome por todo o país. 

Em o funcionári o  de confianc� do Minisoté
rio, escolhido par-a as comissÕes d e  maior 
responsabi l idade, d entro e fora ,de nossas 
fronteiras. 

Só nesta ,reg'ião, proporcionou assistência 
adequada a mais de 300 es,tabelecimentos 
de laticínios, fábri cas, etc. 

Daqui, já -apontado como a maior autori
dade em lacticínios do Br,asi l ,  sa ía  para le
var as l uzes de seu saber e experiência a 
numerosos setores nacionais a inda carentes 
de organização. 

. Não foi m enor seu êxito no magistério. Foi 
professor conceituado na Escola Superior de 
Agri cultura, em Lavras, e no hoje I nsti-tuto 
de Lacticín,ios "Cândido Tostes", de J uiz d e  
Fora, onde l ecionou e m  três cadeiras. 

A Escola F luminense de Veterinária e mais 
duas Faculdades de S. Paulo igualmen� o 
ind icaram para o seu corpo docente. 

Por d esignação oficial ,  participou de estu
dos e trabalhos de sua especia l-idade em vá
rios Estados br-asi l eiros, tomando parte ai'n
da em jornadas c ientíficas e pesquisas de 
regiões do país, paro local ização de indús
trias. 

Representou o Govêrno em congressos na
cionais ou m issões ·no exterior, -encargos em 
que se condu�ia com bri lho invulgar, caben
do-lhe otambém a redação do ,important-e ca
pítulo - Leit-e e lacticínios - para a Secção 
de Agricu l tura da Enciclopédia Delta La
rousse. 

Apesar d essa atividade mu l tiforme, ainda 
encontrava tempo para ·real izar conferên
cias, palestr-as, para redigir monogr-afias e 
outros trabalhos de cunho técnko e de di
vulgação. Muitos for-am reproduzidos em re� vistas bras,i le ir·as e extrangeiras, com refe
rências d esvanecedoras ao -autor. , 

Enfim, d Dr. José Assis Ribeiro foi raro 
exemplar humano. Seu iCURRICULUM VITAE 
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é impressi onante. Pela revelacão de sua 
competência e capacidade de trabalho. 

Mas .êsse desgaste permanente de  energia 
foi�lhe fata l. Sacrificou-se, no cumprimento 
do d ev'er. Sucumbiu. . 

Su-a vida foi n obremente vivida. Dignifi
cou a profissão, ,no exercício da qua lr,asgou 
c lareiras e deixou bagagem que l he  hão de 
perpetuar o nome. 

Nesla casa, a que lambém pertencia, para 
h onra nossa, d eixou, como 'em lodo I,ugar 
por onde passava, traços indelév,eis de seu 
preparo, devotamento e operos idade. Aqui 
ficou ,a-i'nda, b em y.iva e confortadora, {] re
cordação de suo m odéstia, da s u a  cordia
l idade e g enti l eza para -com os confr.ades . .  

A Academia, que êle ·tanto -e l evou e a  que ' 
era tão -afeiçoado, curva-se, rever-ente, cnt-e 
sua memória. 

VI - Prof. Dr. Antonino Goded Y Mur -
Chefe de 'Seção do Departamento de Bro
matologia do ConselhO' Superior de Investi
gações Científicas - .  Zaragoza - Espanha. 

Havendo estabe lecido inj1�rcâmbio de 
corr-espondência com 'seu colaborador Dr. 
J osé Assis Ribeiro, de cujo falecimento tive 
con��cimento, rogo-lhe faça chega r  -a seUG 
famdlOres meu sentido pes'ar por tamanha 
perda, d iz'ando-lhe,s 'qu.e sempre me ·recor
dará suas qual idades, seu ,l ivro "FiABRKA
ÇAO DE QU81JIOS" que se encontra hon
rando minha bibl ioteca 's· -no -qual estampou 
uma de,dicatória pela qual  s empre lhe 'serei 
g rato." . 

IV - SOCIEDADE BRA'SILEIRA DE 
ZOOTECNIA 

Rio de Janei ro, 27 de outubro de 1 964 
REVISTA -do Instituto de Lacticínios 
"·Cândido Tostes" 
Juiz de Fora 
Minas Gerais 

Senhor Redator, 
Sômente agora, p el'a leitura de sua Revis

la, foi que Goubemos do fa lecimento, em São 

Paúl,o, de Assis Ribeiro, o grande lactic ini,sta 
brasi' leiro. ' . . 

Para d�monstrar quanto Assis ,Ribeiro era �onsid�era-do e ,querido - socil itamos que sela reg istrado nas páginas ·dêSGa Revi,sta, on
de �Ie tanto pontific-ou, o pesar da SOCIE
DAlDE BRASI:\;EI RA DE ZOOTECNIA. 

As's is Ribeiro f.oi l-lm tipo huma,no raro, e 
u m  grande profissional .  Nunca poderemos 
medir tôdo a -extensão que sua perda re
presenta para o Brasil .  Su'a mort,e é, -inefis
·cu:tlvelment,e, o que 'se pode chamar uma 
perda irreparáV'�I, poiG 'não voemos, ·na clas
se, 'n i-nguém capaz de substituíl-o. 

Octavio Domingues 
Presidente da S. B. Z. 

V Dr. J.' J. Carneiro Filho - Ex-Inspetor 
Chefe da DIPOA, em Belo Horizonte 

Belo Horizonte, 1 2  de dezembr-o de 1 964 

Pre�ado amigo Dr. Hobbes. 

Ta lv,ez o Sr. já esteja ciente de que logo 
depois do fa l'ecimento do nosso Caro Assis 
escrevi primeiro ao OUo 'Frensel e em segu i� 
doa ao Dr. Homero, Gugerindo que lhe ,pres
�assemos uma homenagem. Em princípio fi
cou combinado que 'se fizesse uma placa 
que seria colocada no Instituto de iJacticí
-nios "Cândido Tostes" e que a cerimôni'a se 
rea l izaria na próxima Semana do Ladicin i sta. Prere-ndo agora escrever ao Fren-sel su
ge:ri ndo a conGtituição de comissões para 
CU idar  do assunto, no Rio, São Paulo Belo 
Horizonte 'e J uiz de Fora. . ' 

O Assis prestou servicos ines timáveis ao pa ís, eu os conheco. ' , . '  . I Talvez não tenha sido bem compreendido por a lguns, talvez a própria D IPOA e o Min istério da Agricultura não -lhe tenham dado o que mereci'a. Daí o fat,o de ter 'eu, '�m carta a o  Homero, citado, a pr-opásito do Assis, a frase de Vieira : "Se servistes à Pátria ·e e la  vos ·foi ingrata, fizestes o que devíei,s e ela o que costuma." 
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Condições Básicas para uma Ordenha Higiênica 
Dr. Luiz Carlos Campos 

1 .  Retireiro com hábi-tos higiênicos i 
2. -Retireiro com soúdei 
3. 'Retire iro -com avental " l impo, mãos l a-

vadas, unnas cortadas, ek.i ' 
4. Não fumar dl(rante -a tirada do -Ieit,e i 
5. Ordenhar longe de lama e 'excrementos i 
6. Não cuspir nas mãosi 
7. Não esfreg'ar eGtêrco de vaca nas mãos i 
8. Não meter a mão dentro do latão com 

,Ieitei 
9. A-ntes do início ,de cada ordenha deve

se :Iallar <> úbere da vaca com - água 
morna e sabão d e  CÔCOi 

1 0. 'Enxugar bem o úbere -com pano -limpo 
e bem SêCOi _ _ 

1 1 .  Deve-sé escovar a vaca pel o  menos n a  
,sua parte trazeiroi 

1 2. Não limpar o úbere 'com a vassoura da 
cau-da i  

1 3. O ba lde  deve estar bem ,l impo - e  en
xuto - deve ser de abertura -Ia'tera l i  

1 4. Se posGível a-ntes da ,ordenha ,deixa-se 
a vaca passar ,num pedilúvio de água i 

1 5. No ato -da ordenha se a vaca urinar  
ou evacuar, retirar l ogo o ,baldei  

1 6. El iminar -os três primeiros jatos de I'e ite, 
-numa can eca e não jogá�los no está
bulo. 

NOTA IMPORTANTE: 
A Ipreparação da vaca _para a ordenha 

' poderá ser feita por uma cria-nça até de 1 3  
a n os, ficando o retireiro só para o serviço 
da ordenha. <Deverá ficar reservado -um -re_ 
cinto apenas ,para -a ordenha, recinto êsse, 
que -deverá ser de piso calçado com la jota 

ou -concreto ou mesmo -com cimento gr.osso, 
devendo .ler uma incl inação e canaletas pa
ra o escoamento das imundícies, devendo , 
ser jogado água de qua-ndo -em qua-ndo. 
f:sse recinto chama-se USA-LA DE ORlDE
NHA" tendo a inda um .teto (uma ,coberIa 
sem teia de ' a ranhaL com uns três metros 
e meio de a l tura e paredes (um cercado a 
prova de po'e-ira)., -

E muito necessário que ,o responsável pe_ 
la fazenda instrua todos os dias o seu Re
tireiro e o auxi l iar  em todos os i tens s-upra
cita-dos premiando-os para haver maior 'in-

- terêsse dêsses empregados. A sa la  de orde
·nha não é uma obra fa.ntasmagórica como ' 
pode parecer para o menos avisado. E a pe
-nas ,um local onde se ordenha longe da -la_ 
ma, da -chuva e da pOlei-ra, tendo água- cOr
rente que pode -ser trazida até por um bam
bu, -um tanque ,e um estrad? para embor
car os latões à espera -do l e ite. Então, pela 
sua -rusticid ade, essa improvisação -está ao 
alcanée ,do mais pDrcimonioso dos f.azen
deiros -e que melhora so.bremaneira a du.ra_ 
b i l idade do l eite, <técnica que tem S ido 
a pregoada com -veemência pelo Sipamo, 
onde seu d i retor, 'R. A. Maranhão se pro
digal iza -neste ensinamento. 

PLAMAM . " (Conclusão da pág. 28) 
uma carpideira a tração an ima l.  Produz 
-cêrca de 80 toneladas ,de forragem verde 
'por hecta�e, em um corte, 

-P.a ra -ens i l a r, o sorgo deve ser cortado 
quando OIS. grãos já -estão b�m for��o�, 
porém, ai-nda em -estado  le ltoso, lsto e, 
não c-omple/amente maduro.s. 

1 .0 � Ú  � t r i  a s 8 � U fi i� a s f a � u n � � � N � t t  o SaAB 
"Estampada Juiz de Fora" 

Latas de t'Üdos os tipos e para todos os fins. 
Cartazes e artefatos de folha de flandres 

Máquinas para fechamento de latas, Pestaneiras, 
carretilhas, placas, etc. 

Rna Francisco Valadares, 108 - Telef.ones, 1790 e 1 147 - Caixa Postal, 15  
End., Teleg. "IRFAN" - Juiz d e  Fora -' E Minas 
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FABRICANTES DO SUPERIOR COALHO FRISIA 
E m  l í q u i d o  e e m  p ó  

(Marca Registrada) 

Único premiado com 10 medalhas de ouro 
MANTIQUEIRA -: - E. F. C. B. -'. - MINAS GERAIS 

FÁBRICA E ESCRITÓRIO: 
MANTIQUEIRA - E. F. C. B. 

MINAS GERAIS 

RIO DE JANEmO 
Caixa Postal, 342 

� SÃO PAULO t: i S��i��T PEL::: :':�' :.':: Sol i 
� Caixa Postal, 191 � 

L_::,:::=������:�7.l�2��:lf:==��::':J f"·;:·;':·"·::·::·:""·"':'·"·"·"·: "::.::.::.:.:.:':'::.::"':.: :.::"';.:*,::.'::�.':�.:"':"'.:::.::,.:,:,>:".::,.:".:,:<",: .. ,',.,- :.; :.:.:.: :.; :.; :.: :.: :.: :.: :·:,:·:·:·:,:·:,:",:·:,:·z 
P R O D U T O S  II M A G N U S "  

PARA LACTlCJNIOS 
Detergentes e produtos de l impeza geral pare : Pasfeur.izadores, 

Tanques de estocagem, 
Latões, 

Lavagem de garrafas, 
Equipamentos em geral. 

Na l inha de produtos MAGNUS, se incluem ainda os destinados a :  ' 
Tratamento de salmoura, 
Águas de Ca ldeiras, 
Aditivos ao óleo combustível 

� Águas de refrigeração, etc. ' � 

.",.�:,. FA::::�::�:��I:::���:::�::�;::O&A .�" ,!�!,:_�: Matriz: Av. Rio Branco, ,1 38 - 59 andar - Telefone 32-8100 � Rio de Janeiro - GB. L��.,�_�����:::'::'::::;:�:::.::���J 
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M. F. J. 
Dr. 'Ruben Távares de Rezende 

·Eng. Agrônomo 
Superintendente Geral da A.C.G.H.M.G. 
Manningford IFaith Jan Graceful é o no

me. de ,uma vaca holando-inglêsa;. faleci,da 
em 1 955. 

A BritiGh Friesian Cattle Society ragis.trou 
a ' sua produção d� le'i,te <:Iura'Me a lVida, 
num -total de 326 453 , l ibras ou sejam, . . .  
1 48 <075,8 Kgs. " , . 

A produção mai.s alta em 365 ·dias foi d e  
3 8  295· l ibras, ocorri<:la na 3 1).  ,lactação. Telve 
5 (cinco) co-ns'écutivas produções, ' de '365 

não ·comprovados ou mal esclarecidos, pG
ra que seu ,trabalho não permaneça em 
atraso ou redunde em fracasso. 

. E necessário que sejam substituídas 'arrai� 
gadas crençaG, ,desfeitas conclusões a pres
sadas · em favor d" uma ·orientacão realista , 
que' no.s' conduz'a .. ao progresso' e à nde- ' 
ranç·a. 

Somos de pare,cer ,que 05 ·intercâmbios se
jam mul,tipl i·cados, ampliadas 'as importa
ções; -tor-na ndo acessível, aOG interessados ' 
os elemento.s indispen,sáveis para que pos
sam .i r  buscar o "Bom" onde quer que " êle" 
seja ,enconkado;" , 

dias, acima de 32 pOO libras. 
Graceful , é  ,considera,da a' campeã mun- Não concordamos, nem a . eX!periência 

dial de leite, ,'em ,produção" de vida. ·brasileira ,nos 'autor,iza, .que sé ,dava deci,dir  
Sirva-'nos êste exelllplo, sem· .nos reportOl:- ,por importações, dêGse ,ou daquele 'País . . 'A 

mc� aos âemais� . ·para ,trazú à ,Iembranç·a Zoo'tecnia bras·i le ird . fem ·a seu· car·go o con.' 
que grandi:s produtores ,da raça Holandesa siderável ma.teri al nacional, 'jó' bóstante tra-
nãó .se .encontram, openas, ,na Holanda, nos ba lh,ado pelos nbssos criadóresj e .!? ·arte 
Estados Ul)idos ou .no 'Ca'nadá, como, mais de sábio ir '  buscar .os bons resultados da 
vulga rmenfe, é conhecido. ' experiência ,estrangeira ampliándo o 'nCGSO 

Encontram-se' ,éfetivamente, vacas ' holan- 'pa:'nél de ,trabalho, mobil izando outras ,pos� 
.desas de alta ,produção ,em todos os paí- ,sibil idádes. . • 
ser.; do mundo .onde o gado leiteirq .é , fator Não fiquemos ,l imitados ' aos 'nossos ar-

, ponder.ável, em sua economia, onde os ,tra- rajais, nem nos êntreguemos ,da , braços' aber-
Iba,lhos 'de melhoramento do .gado, vêm obe- tos aos figudnoG imporlados. Preparemo-
decendo à prá'ti.cos evolu ídas. nos, antes, Ipela n ossa ,prática, ·aproveitando 

A vivêncid dêss·es assuntos vem "nos 'im- intel'igen'temente; ' os .trabalhqs bem , ·orienta-
pelindo a 'empenhar com o ,criador' b rási- dos que, €m todo o mundo, se -realiza para 

'" leiro, para que se afaste ,de' velhas 'e ultra- que se possa ir chegando às fórmulas evo-
paGsadas fórmulasj mas, q,ue 'ta mbém, não luíd.ds ·e . equi li:bradas que muito reclama o 
se ,deixe levar ,por caminhos , Outros, -ainda 'patri môniO Nacional. 
�.: :+::,.:+;:+: ;00': :.:.�.: :6-:' �.: �.: :�: :+: :+: �.: :.: :!': �.: :+: :.; :.: :.: :�;:+: :.: :.: :.; :.: :.: :.: :.: :.::.;�; :.: :.; :.: :.; :.: :.: :.� :.�:.�:.�.:.�.:.;::.�.:.:.: •.. ;.: :+:.:+: �.: :.: :6�::.�·�.�::+;:�.� 

" H A L A " " 

o M E L H O R  C ÜiA L H O  E M  P ó  
D E  

F A  B R I C A ç Ã O D I N ,A M A R Q U  � S A '  

A' venda na CIA. FABIO BASTOS, Comércio e' Indústria / 

e em todas as casas do ramo 

e l A .  B A S T O S ." - ' 
, RIO DE JANEIRO -' S. PAULO - BELO � HORIZONTE - JUIZ DE 

FORA - CURITmA � PÔRTÓ ALEGRE - PELOTAS .,- UBERLAN- ' 
, ' DIA :--'- RIBEIRÃÚ PRÊTO : - PONTA GROSSA. 

. ' 

METALÚRGICA BARRA DO PIRAí LTDA. 
FÁBRICA DE VAs.rLHAlVIE PARA LEITE 

Rua João Batista s/no - Fones 460 e 116  

Enderêço telegráfico : "METALÚRGICA" 

BARRA DO PIRAÍ - ESTADO DO RIO DE JANEIRC 

FABRICANTES DE CARROS-TANQUES, TANQUES 
ESTOCAGEM, ETC. 

Facilidades de pagamento ' 50 0'; com • /0 a encomenda 

DE RECEPÇÃO, 

50 % financiados em 12 meses. 

Latas i ntei riças Baldes B I , comuns, a des para ordenha Ba l d  
d u  - B I d  

' e s  com b i co e gra-açao, a es graduados c'Om bóia Tanques d h . . . 
, e  c apa estanhado, Tanques d aço moxIdavel, Tanques duplos para queij ' .  . 

e 

ra 'creme, De ósi to . •  o em aço moxIdavel. Depósitos pa-p s para m a nteIga, Formas p a ra queijo 1 " ' • • 
to,  Liras, Res-friad'Ores, pasteuriza dores . Ref d 

s I�O m m e l ro e pra-
, ormas e vasilhame em geral . 
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Fábrica e reforma . de Máquinas paI·a .. .. " . 
Lacticínios 

, Bat.edeiras de ClCO inoxidável e de . madeira.  " 
Crav�deiras - Depósitos - Tanques ..;.. etc . .  

FÁBRICA : 

: Avenida dos Andradas, 1 01 5  - Fone 5553· 
. \ . JUIZ DE ' FORA - Minas Gerais 
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