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DESDE A MAIS SIMPLES GRANJA 
AO MAIS COMPLETO ESTABELECIMENTO 

e Batedeira combinada SILKEBORG. 
Tipo BU. Várias capacidades. 

Aparo>lho de placas inoxidáveis 

ALFA·�AVAL. Pasteuriza e res· 

fria lelte em ambiente fe(ha. 

do e a diversas temperaturas. e 

Equipe sua indústria de lati

cinios com moderna maqui

naria, aumentando a sua pro

dução� c, consequentemente, 

a sua renda. Oferecemos-lhe 

tudo que é necessário à sua 

indústria, quer se trate de 

uma granja ou de uma indús

tria completa de laticínios. 

Distribuidores: 

CIA. FIlO 
1 

STOS 
COMÉRCIO E INDÚSTRIA 

15001 • so 

Compressor a a mônta 

VILTE�. Fabricado em ta· 

manh:s para produSão de 
5.000 a 300.<:00 calorias 

por hora. Fornec mos tam. 

bem compressores a Freon 
e Metyla. e 

• Máquina automática para .11-\ cher e fechar garrafas, ALKA. 
Com cápsulas d. alumínio. 

_J 
Rua Thllophllo Oton', 81 - R'O CE JAN:/RO 
Rua Florenc'o de Abrtlu, 8211 _ �Ã J PAULO 

rua Tuplnambá., 364 - BELO HOR'Z :mn 
Av. Julio d. Cadllho., 30 - PORTO ALEGifê 

Rua Halfeld, 399 - JUIZ DE FORA 
Rua Dr. Muricí, 538 - CURITIBA 

FELCTIANO. SETEMBRO/OUTUBRO 

Classífícação dos leítes de consumo 
Denomina-se leite de consumo o pro

duto oriundo da ordenha completa e 
ininterrupta de fêmeas sadias e bem ali
mentadas, dado à venda integral ou par
cialmente desnatado, cru ou pastem'i
zado. 

A classificação adótada oficialmente é 
a seguinte: 

1. Quanto à espécie produtora: leite 
de vaca, de cabra, de ovelha, de búfala, 
etc.; 

2. Quanto à aplicação: leite para con
sumo em espécite ou "in natura" e leite 
para fins industriais; 

3, Quanto à gordura: integral, padro
nizado, magro e desnatado; 

4. Quanto ao tratamento: cru, bene
ficiado pasteurizado e reconstituido; 

5. Quanto à procedência: tipos li, B 
e C. 

1. Leite quanto à espécie produtora 
- Em nosso meio, somente os leites de 
vaca e 'de cabra são objeto de consumo 
em larga escala. Quando se diz leite, selil 
outr2. especificaç'ão, entende-se l eite cte 
vaca. Sendo leite de outro anhnal, h6. 
obrigatoriedade de se especificar a es
péci,e produtora. 

2. Leite quanto à aplicaçã.o -- Cêr
ca ele 50% da produçào total do leite do 
Brasil se destinam ao consumo em na
tureza. A outra metade se aplica na in
dustrialização. Considera-se l,eite ele con
sumo em espécie o exposlto ao consume 
em estado natural. E leite para fins in
(1,ustriais, o destinado à fabricação de 
produtos lácteos, como leites drsidrat8-
dos (farinhas lácteas, leites dietéticos 
em pó, l-eite condensado. leite em pó, 
etc.) ; queijos, manteiga, leites fer-· 
mentaclos, etc., bem como o aplicado em 
panificação ou em sorveteria. 

3. ]�eite quanto à gordura. 

a) Leite integral é o que se apresenta 
íntegro em sua compOSlçao, não passan
do por nenhuma operação que lhe au-

Dl', José de Assis Ribc:h'o 
Med, Veterinário 

mente ou dimiuua o teor ele componen
tes. Como a gordura do leite é o elemen
to mais fàcilmente doseável, o de mais 

I fácil extração, bem como o de maior va
lor alimentício em calorias, considcra-

. se "integral" o que apresenta o teor de 
gordura originário, isto é, a porcenta
gem realmente existente logo após a Of
denha. A maior frequêl1cia é de 3,5 a 
4,5% em média de conjunto, variando 
com uma irnensidade de fatores. Os lei
tes tipos A e B só podem ser integrais. 

b) Leite padronizado é o que se aprr
�enta est,andardizado em seu teor de 
r:ordura, dentro do padrão mínimo legal 
de 3%. Para esta padronização opera
se, no leite integral, ou o desnate par
cÍilI (em padronizadora), quando há ex
cesso de gordura, ou a adição de creme 
(em tanques próprios), quando há falta. 
Tecnicamente, as usinas padronizam a 
3,2%, mantendo a margem de 0,2% co
mo seguranG8 .. Só se permite pac1roniza
çao ao leite C. 

c) Leite magro e leite desnatado: Ma
gro é o que tem, naturalmente, teor de 
[?,'orclura inferior ao padrão, entre 2 e 
3 %. Desnatado, o que foi submetido a 
desnate natural ou centrífugo, apr·esen-
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taJndo geralmente teor de gordura infe
rior a 2%. 

4. Leite quanto ao tratamento. 
I - Leite cru é o, dado ao consumo 

em seu estado natural, co:mo é obtido 

nas fazendas produtoras. Em virtude 
da imensa flora microbiana normal do 
leite cru e a patog-enicidade de diversos 
germes nêle encontrados, nas cidade's 
mais importantes é prOibida a venda do 
leite não tratado. Assim, é obrigatório o 
traJtamento do lei/te; entretanto, co,mo se 

r,econhece economicamente impossível a 
pasteurização sistemática em pequenas 
cidades do Interior, nestas é permitido o 
comércio do leite cru, desde que ocor
ram as seguintes circunstâncias: a) 
inexistência de usina de pasteurização, de 
leite; b) saltisfação de leite do padrão 
regulamentar; c) distribuição em gar
rafas na própria localidade de produ
cão dentro de três horas após a orde
�h� (para aproveita,r a fase bacteri
cida). 

Como constitui norma comum, em 
nos,so meio, a fervura do leite para ser 
consumido, êste detalhe afasta a possi
bilidade de 'difusão de moléstia,s trans
missíveis pelo leite. O único perigo que 
permanece é o do consumo do leite cru 
ou fervido incompletamente. Convém, 
entretanto, realçar que tecnicamente é 
impossível abastecer cidades de grande 
consumo com leite cru, visto que, nes
te es,tado, a "vida" do leite não permi
te coleta a grandes distâncias nem dis
tribuição demorada, em larga escala. 

II - Leite beneficiado é o que passou 
por algum beneficiamento, para dimi
nuiç'ão de carga bacteriana e para pro
longar sua "vida". Entende-se por bene
ficiamento do leite um conjunto de ope
raç'ões a que é submetido, desde a sele
ção, por ocasião da entrada em qual
quer estabelecimento, até o acondiciona
mento finaL compreendendo uma ou 
mais das seg;uintes operações: filtração, 
pré-aquecimento, congelação, acondicio
namento e outras práticas tecnicamen� 
te áceitáveis, afastada a possibilidade 
de tratamento po,r substâncias quími
cas. Assim, o leite cru refrigerado, o pré-

aquecido refrigerado, o congelado e ou
tros, podem ser dados ao comércio, com 
'a explicação de deverem ser previa
mente fervidos para consumo direto. 

lI! - Leite pasteurizado é o que foi 
submetido ao beneficiamento completo, 
no qual está incluida a pasteurização co
mo fase principal. Entende-se por pas
teurização, do ponto de vista higiênico 
e sanitário, o beneficia:mento do leite 
por meio do emprêgo conveniente do ca
lor, com o fim de des>truir a totalidade 
da flora patogêniCa e a quase totalidade 
da flo,ra banal, sem alteração s'ensível 
da constituic'ão física e do equilíbrio quí
mico do leite, e sem prejuízo de seus, 
elementos bioquímicos, diastases e vita
minas, assim como de suas propriedades 
organolépticas normais. As>sim quando 
um leite é bem pasteurizado, mantém as 
mesmas características organolépticas 
do leite cru normal. As razões que mili
tam a favor da pasteurização do leite 
integral ou padronizado também são 
evocadas para o beneficiamento do lei
te desnatado e magro, que se destine ao 
consumo público. 

A conveniência da exigência sistemá
tica da pasteurização do leite de consu
mo nos grandes centros, é de quatro or
dens: 

1. Ordem sanitária - Leite pastem'i
zado é leite melhorado e controlado em 
sua qualidade e composição. Pode ser 
consumido em co,ndições higiênicas, < 
afastando a possibilidade de propagação 
de do,enças veiculáveis por seu intermé
dio. 

2. Ordem tecnológica - O leite é, 
dentre os alimentos, o de mais alta pe
recibilidade. Em consequência da higie
nização, há redução da carga bacteria
na, e, por efeito da pasteurização, há 
destruic:ão total da flora patogênica e 
parcial

" 
da flora saprofítica, que se man

terá paralisada pela refrigeração in
tensa. O leite assim tratado terá sua 
"vida" sens'lvelmente prorrogada, adqui
rindo qualidades tecnológicas que pre
mitem armazenamento (por número 
razoável de horas) e distribuição em 
seu estado líquido natural. 

t: 
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3, Ordem alimentar - Nos gral1des 
centros de consumo, as imensas quanti
dades de leite necessárias para alimen
tação do povo só são possíveis median
te a pasteúdzação. 'Onde conseguir 
550.000 Htros por dia em S. Paulo; 
400. 000 no Rio de Janeiro; 130.000 em 
Pôrto Alegre; 80.000 em Belo Horizonte;' 
etc. sem a participação das usinas de , 
beneficiamento? O leite, por todos os 
títulos um alimento de primeira neces
sidade, como poderá ser .exposto ao con
sumo, em tão grandes quantidades, sem 
a 'devida pas,teurização? 

4. Ordem econômica - Pelo aumento 
da resistência do leite às alterações co·
muns, o produto pode s'er adquirido em 
grandes volumes, em pontos distante;; 
do Inverior e, a seguir, transportado. 
beneficiado, armazenado e posto à ven
da, em condições técnicas e higiênicas. 
Isso representa, antes de tudo, um fa
tor de ordem econômica, possibilitandD 
o funcionamento de grandes usinas de 
pasteurização. 

Cumpre, entretanto, não perder de 
vista que a pasteurizaç'ão constitui me
ro recurso de técnica, no sentido de fa
cilitar a conservação do leite. Inexpli
càvelmente combatida por muitos teó
ricos, pode ser aceita como um mal ne
cessano, principalmente nos grandes 
centros urbanos. onde, sem esta medida, 
nunca se terá o volume de leite de que 
a população necessita. 

IV - Leite reconstituido é o resul
tante da reconstituição do leite pulveri
zado, integral ou desnatado (parcial ou 
totalmente) em água e gordUra láctea 
(de modo a se apres,entar dentro do pa
drão n�gulamentar). A mistura· é segui
da de homogeneização, de pasteuriza
ção e de acondicionamento, sendo dada 

ao consumo sob o nome de "leite recons
tituido" de preferência a pequenas co
letividades (unidades militares, hospi
tais, hospedarias, etc.). 

5. Leite quanto à procedência - Con:.. 
sideram-se três os tipos de leite de con
sumo: leite tipo A ou de granja; leite 
tipo B ou de estábulo, e leite tipo C ou 
do Interior. ' 

Tipo A ou de granja é o "cer.tified 
milk" dos inglêses, produzido, beneficia
do e distribuido ·em condições ideais de 
técnica e de higiene, sendo, portanto, o 
melhor leite que se pode conseguir den
tro das condições atuais. Por ser perfei
to, tem seu 0UStO de produção elevado; 
por isso, é o mais caro dos leites de con
sumo, vendido que' é em nossa Capital 
a Cr$ 12,00 o litro. 

Tipo B é o produzido em estábulos re
lativamente próxíÍ'nos de usinas prepa
radas para seu benefici�mento. Toleram
se umas poucas facilidades quanto a ho
rário, e carga bacteriana, de modo a 
proporcionar condições para obtenç'ão de 
um leite bom e em apreciável quantida
dE:. E' o tipo para o qual se pretende 
orientar tôda a produção e beneficia
mento do nosso leite tipo C. Por ser lei
te de boa qualidade e de custo de pro
dução e beneficiamento medianamente 
elevado, seu prêço, no consumo, é. de CrS 
8,00 em São Paulo e Santos. 

Tipo C ou do Interior é o leite produ
zido, beneficiado e distribuido dentro 
das condicões econômicamente possíveis. 
As falhas

' 
verificáveis

' 
no sistema são 

plenamente aceitáveis dentro das im
propriedades das condições do nosso 
meio. Não é um leite ótimo, mas é o me
lhor que se pode conseguh nas quant� 
dades exigida,s pelo consumo de cida
des tão grandes como a nossa. 

IR CAVALCANTI elA. 
ESPECIALIZI,U.JOS EM REPRESENTAÇÃO, DISTRIBUrr,àO E 

IMPORT 1 .. çÃO DE PRODUTOS DE LACTICINIOS 
RUA DAS FLORENTINAS, 229 RECIFE - PERNAMBUCO 

END. TEL. IRCACIA 

/ 
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Discurso pronunciado na colação de grãu dos T écni
cosemLacticínios da' Escol«) Cândido I ostes� 

Dezembro de 1954 

Dlrt. Jf. J. CAJft:NJt<.:�f:.ZO l!.<'IiLHO 
Inspetor Chefe da D. L P. O. A. 

E' com. profunda emoção que uso c�a 
palavra neste inst!tnte solene, n2sta saia 
onde nos reunimos para á fC'st:r:. CC1118-
vente de vossa formatura. 

12<� é sempre com prazel' que revejo os 
horizontes desta terra -- qU2 me recor
da pas,sagens felizes de minha meninice. 

e cuja atividade intensa e construtora 
criou êSlSe alt0 p�tLlrão de progresso e �.r::; 
cultura, desta vez é com maior alegrIa 
que aqui venho, para fala.r-vos n:::st:. ·s::��. 
lenidade. - Mas, devo reconhecer qm: 
há para vós - meus jovens graduall
do.s - n::;'Slte momento f f.·Sltivo , um sen
t1:mento de pez·ar porque deveis est�r 
;/urprês.Qs por não verdes diante de vos 
a figura de VOS/30 paral1info. r:;olicit.::n:
n1!e êle que o r,epresentass8 n:'sta solem
dade e vo.::; manifestasise tôcla 1ma gra
tidão; que vos dh;;,seme ainda, que. em 
Espírito êle está convosco nesta nora, 
que r'epresenta o mareo .de vo.ssa pas.s"l.-

1 vIda pI'a' tica. Era g0m da Esco a para a . . seu de,sejo estar presente par9� CO�l1pal
tilhar aqui mesmo da vossa alegrIa, da 
alegri,u de vosSrOs pais e de vossos mes-

trêS. Só motivos imperiosÜ's de saúde o 
impf.diram de comparecer e não el1�on� 
tro na,lavtas sufici.enbemente expreSSIvas 
pal"ã vos transmitir seus. s�nti

_
mentos. de 

gratidão pela honro�i.:t dl,sltmçao que lhe 
conferistes . . 

Nã.o fôra o a.pêlo veemente que. me fi
ze1ra, vmlSo pa,r<aninfo, não se tra�a,'3s'�� �'J, 
Esr;ola "Cândido Tostes" e eu nao te:'�a 
saído da modéstia dr. minha t�refa dla
ria pa.r, a ocupal' voss.a atenção, trazen

do-vos uma palavra de af'et,o e uma pa

lavra de encorajalmento, em nome ��
quele que em boa hora foi o vosso eleIto. 

E' com sentimsnto de honra e de c-:
gulho que compareço à vos:�a fest

� �, por: eme isto 1118 proporciona o 8nSe] o d�. 
l�ma volta a esta E.scola e aiO vosso con .. 
vívio, a'Ü convívio d� mücidad3, cujo 8n
tU.si.8.smo vibra de ideaUsmo em face das 
tarefas construtoras do pro·gre-sso do 
IWSSIO País. Cabe-me dizer-vos algumas 
l�::l.lavras de estímulo e de fé, no mo�ner:
to em que V03 p1'spar3,ls p,lra as p1'1me1.-
1'81S emoçó2s ela viela prátic8" para os 
embates e 8') rsspo!-lsabilideteles ela fu
turosa e árdua vida profissional que es
c c·lhé':stes. 

Vindes de conqu�,,,t?!' 
8 <; r,�.c:pJ:r'·' b.�.li· 

c1adss de Técnico,s de Lacticínios em um 
Fa.is e principalmente em um. �stado 
onde a inclú�ltria leiteira constItm ,::,12-
m2'nto ds· prime'ira grandeza; representa 
pa,pei 'preponderante 8 ocupa lugar de 
destaque pelzls receita.,> anu9.is que traz 
àauele,s qUê, cll,s.pel''':I[Y; pelo nOS30 vasto 
'in

-
tcdoT, lavram o solo, apascentam o 

p'8,do e tran,::fon11G.m a matéria prima 
�xt�'ainclio da natureza portento�â os 
produtos útejs e indi!:lpensáveis à vid:1 
ci viliza;da. 

Neste momento 8ip:n.ificativo, rpco1'(k;· a 
d ,:,!:,cricão em qUE' George1s Bréard nos 
aptese�ta o movimento da indústria d' 
lac.ticínios na Franca. E' o mesmo qua· 
dro que se r·epete diàriament.e diante de 
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DlOflSOS olho:s aqui na·s paisagens de Mi
nas Gerais: pequenos rios de 1eHz: p�1.l'
tem todos OIS dias, de todos OIS pont:;s 
de nos,Slo Estado, pór €lsltrada,s 'e );01' a ta
lhos de montanhas e de planícies; 
�f1Uf:·m a centJena:s de usina.s e de fáb1'i
cais e são tr'ansformadcls ·eIYi variedad·:\'J 
de pr.odutJQis, vendidos a milhões de con
sum.idore'3. E Bréard recc;;:da que e!3'b 
atividade, que não conhece domingoG 
nem feriado,s para' r·ealiza.�.' o seu traba
lho de produZ1r, transp.orta.r, transfor
mar e distribuir nec.c,s:::ita mão c12 
o·bra perrr.,anente, con�iome alimsnto3' e 
energias, utiliza o frio e o calor, emp,l'e
g1a máquina,s poderosa:s uma·s, e· outTa,s 
de precisão, ·exige a a.plicaç·ão das ciên
cias biológicas e químicas, tem os s<:;u.s 
problemas técnicos e econômicos e deve 
marchar com o progresso, para pagar 
ju'."/to prêço pelo trabalho qU? r,eclama e 
pelos capita::s usces,sários à :�!�a insL:JJa
ção, manutenção e melhoramento. 

O desenvolvimento da Indú�,trh..(, LJÍ
tei1'a, se tem realiza,c1o de forma C', onsi
dsrável e 'em muitos 'países graças aos 
e.sforcols dos cientistals, dos té-::ni.cos, cria
dores

· 
e industria,j,s, tem caminhado pi..

ra uma situação que se aproxima eta 
perfeição. Apezar disto ainda tem n<;
cessidade de evoluir mesmo nos paíser.; 
mais adiantados. No nos.so meio, há ne
ce�sidade de um esfôrço comum e arti.
cuIado no sentido ele alcançarmos mais 
alto padrão de trabalho e de renelimf!nto. 

Keilling, notável especialista do Ins
tituto Agronômico de Paris, em trabalho recente, estuda a ori2ntac'ão atual 
da teenolog-ia leiteirs. e examina os fa
tores eSE,enciais que condicionam sua 
evolucão. Vale a oena trE-zer p�i..l'a anui 
algun� conceitos 

'
importantes, f o lTl1 uI a

dos pp.lo eminente pr.8fessor. 
T2.mbém no Bra,sil e sobretudo em 

Minas Gerais, onde subsist.em estrutUl'8 
'3 tl'adicionails variada.s e onde se assÍlF1.

la:111 quals,e 
todos o.S tiDOS ele estrutura da indúsMia do . 

leite, das mais simples p primitivas às mais complexas, processa
se uma evolucão tecnológ'ica conside'l:á
vel, certa.ment.e ainda �ão acabada, e 
mésmo 'em fa,s8' inici2J em muita,s 1'e-

giões do nosso meio. Parece interE'SGant'2 
analisar ràpidamente os fatores que 
condicionam o progresso atual da tecno-
10gü:,. leiteira, f.squematjzados pelo espe
cialis,ta francês. Sã;o êll:3 agrupados sob 
aua.tro influênciRs diversi:LS: a) - Con
clicÕre:s econômtcas; b)' - Progress.o so
daI; c) - Reglüamentação; d) - Pro
gresstOs' de ordem técnica. 

O estudo deElsa e'volução do problema 
nos v'elhc'� na:í:sf.is da Europa, i1ão é sem 
inteíl'ês,se pã,ra o nosso meio. clon:o pode 
parecer a um exame superficial. A con
corrência úe produt.os do leit,e aU F.? fa'?, 
�ntenEla e permanente, a mão de obra {: 
(;a,ru., e todo problema alimentar tem in
terê�/se daminant.e no nlUnclo inteirlJ, e 
slobr, etudo, nüs pa.ises de' de:l''3a popula
ção. Há 8Elsim. Hlec8ssidade dt: aiustar 
sempre., a,s atividades a?TÍcolas e h1du.s
tl'ia�s às situações econômicas novas e 
daieslsa ,evolução admiràvelmetne es
quematizada pu.!.' K8illing. 

A evolucáo econômica é dominada ])e
la pro�ur� CO'l1ls,t,ante de reduc'ào de eles
pezas e reorganização do comércIo, um a 
vez que Q,S Ci;'Clüto.S de produção, trans
formação e dis,tribuição em geral são muito custo,so,s. E' insgáv,el que, no n03'
E'O mei:-: há muito aue realizar e1'n m:1.
téri2. dt:' melhoramen.to das condições ele 
transporte e de l'f.ndimento, A tra nsfo1'macão sob influência d2 fatoreS econn· 
mic

'
os E'J!": faz. 3lssim. no sentido da CCFl 

centracão do trabalho e do rresciment� 
de cada unidade. A êste rf.sDeito. nmY'2-
rosos exemplos eloquentes poderiam ser 
citados. Já tivem!Ü-s oca,s, ião de aSlsinalar o caso típico da Suécia. Quando em 
1930-35 a crü',e rnundial atimdu o p�: 
obrigando-o a desr.nvolv·er melhor:::: 111 .... '" 
pc.onônüc8 ment.e sua organizaç8 o ag·t:íro
la, :vs autürjdtack�s t,omaram como um 
d.os Dontos essenciais a remodelar, a 1'0-
r1Uc8.Q d.o número dp urüdades, a redue:lo 
d.o trabalho e 8. conCF:ntl'ação dos est2.. .. bel ecimen tos ,existentes. 

Como conseauência dêste plano 0P, 
traba.lho traçado e executado as í';tatísticas que assinalam a transforma
ção operada,em quinze anos de esfor
ços, dizem o seguinte: de l. 600 estabele-
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cimentos de laticínios existentes na Sué
cia" em 1933, trabalhando, cada um dê
les, um milhão ,e quinhentos mil litros 
de leite pOlI' ano, vemos,em 1948, redu
zidos êsses números para 701 estabeleci
mentos, trabalhando cada um, cinco mi
lhões de liü',os anÍJais; vimos um exem
plo dêslse esfôrço na concentraçãp ope
rada na Central de L::wticínios de Ny
koping, que pa.swli '3 realizar sàzinha, o 
traba;lho que era feito antes por 19 lei
terias. Na Dinamarca, a influência de
cisiva dos fatores econômicos criou as 
mesma:s necessidades de concentração e, 
nesses dois paislels, ela foi acompanhada 
de um grande desenvolvimen�o da me
canizaç'ão. 

Para reduzir as despezas de mão de 
obra é necessáriü lIl:ecanizar as numero
sas operaçõe1s de manutenção e mesmo, 
na medida do p,ÜiE',sível, as opm�ações téc
nicas. Se esta mecanização não permite 
eliminar de todo a mão de obra, per
mtte limitá-la de modo significativo; 
exige, por outro lado, melhor especiali
zação do operário ,e sobretudo formação 
profissional cada vez mais aperfeiçoada 
dos orientadores, que são os técnicos de 
lacticínios, comandanbes desta batalha. 

Observamos em muitos países da Eu
ropa, ondp. a mão de obra é cara e di
fícil, o esfôrço para aumentar a efici
ência de cada operário e a tendência 
para mecanizar ao máximo possível: ·em 
muitas leiterias providaJ8 de equipamen
t.os mode-rnos, ais máquina. s substituem 
o trabalho do homem e o único servÍC'Q 
manual é a de'scarga do.s la,tões. 

" 

Entre os fatores que condicionam a 
evolucão akual da tecnolog1a leiteira, 
formulados por Keilling, c-:mvém ainda 
examinar um dos mais importantes: é 
o que concerne à influência dos progres
sos tecnológicos incorporados à nossa in
dústria. Em r'ealidade a técnica moder·· 
na vem coloc8.�.1do cada dia à nossa di.' 
posição recursos e processos novos 011 A 
permiitem modificar tôdas as condicões 
de trabalho e obter maior regularid'ade 
na conduta de fabricação de qualqu.er 
produto. Os estudo.s científícos referen
tes ao leite desenvolvem-se de m:odo 

considerável e contribuem para colocar 
a indústda leiteira, cada vez mais, di-o 
ante das indústriais químicas e mecâni
cas. O amplo desl::nvolvimel1'to 

do emprêgo do fdo, a utiliz&,cão cada vez 
maim' do aço inoxidável,

" 
a introducão dos novos produtos de limpezia, o �u

mento de unidades fabricadas, são inter
venções importantes, atualment,e, na 
evolução da tecnologia do leite. 

A introdução do aço inoxidável reali
zou neste. sentido um progresso consi
derável. Êle tende a se tmnar o m�:ü'�rial 
dominante, superior em sua, s aplicações a todos os outros, pela sua própria Qua
Hela.de· de inoxidávél; reduz os aciden
tes de fabricação, resist,e aos agentes químicos e permite muito mais fácil lim
peza das instalaç'ões. Graças ao seu em
prêgo em larga eSicala, vimos na Suécia 
as mais belas e as mais bem ins,talachs 
J.,eit,eria�: '';;.0 �;1undo; o trataJmento industrial do lei!·.� atingiu naquele país a um 
aperfeiçoamento que parece ter ' alcan
çado o máximo. Na Exposição de Utrech, 
em 1953, as máqüina,s de lacticínios em 
aço inoxidáy�_� deixavam magnífica im
pressão aos visitantes. 

No sect·; ':" fI'1- higiene, no que se refe
re à limpeza do ma,terial, houve, do mes
mo modo fnC:,::'1.des progressos. Ela exigia 
grande m�_o de obra e as novas técnicas 
procuram realizá-la com o mínimo d? 
t.ra,balho, em instalações mecânicas; os 
novos produüos químicos utilizados aten
dem as diverg,a�s falses do trabalho com 
maior eficiência: rapidez, supressão da 
corrozão, elim,inação dos resíduos, des 
truição dos germes, preços accessíveis. 

A indúsltria de lacticínios sofre, assim, 
a sua evol ução ,e o ·ensino técnico da es
p8�ialida(1 e -' . .'em tomando incremento 
considerávE:: por tôda a parte. Compre
endereis, por isto mesmo, a importân
cia da YG5Sê1, missão e o interês�12 de uma 
sólida formaç'ão profissional. 

O G0721'11'o de Mina,s Gerais, numa ini
ciativa que íl�ou para sempre assinala
da"ins1tal)ou em boa bibra ·esta Escola, 
que vem contribuindo para o progresso 
da nossa indústria. Daqui saís hoje pre� 
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p8Jr8Jdos para 'a luta e muito esperamos 
de vossa dedicação e de vosso amor ao 
trabalho. Estamos ca'tos de que serej::: 
dignos da Escola que vo<s preparou para 
€ssasrutividades, em que o nosso Estad:J 
tem uma de suas grandes riquezas. 

Já tiv,emos ocasiões de aJssinalar a im
p0l1tância do trabalho des2nvolvido na 
Eurüpa pelos técnicos de lacticínios, que 
presta..m ·efictente colaboração ao melho
r,amento da indústria. Na. Suíça, na 
França, na Dinamarca, verificamos sua 
preocupação inicial em adquirir a con
firunça do produtor. E' função dêles 
e é, agor, a, função vossa, examinar as 
nova..s técnicas criadas pela ciência e 
levá-las aos homens da prática. Graças 
à formaç'ão proftssional dêss8'S conse
lhekos, sua ação tem sido de grande 
alcance, colaborando para a soluçã.o das 
dificuldades e .permitindo aos países 
mais avançados no assunto manter um 
alto nível na produção e cons'ervar só
lido conceito mundial. 

Para que sigamos o bom exemplo dos 
países que possuem uma indúsü'ia lei
teilia bmn organizada, ou mesmo mode
lar, devei,s vos aplicar a esta tarefa, cui
dando da, instrução técnica dos produ
tores e transformador,els. Devemos com
ba..ter a idéia fal�la de que a indústria 
le1teira pode viver sem evoluir. Nesta 
questãJo o imobilislmo é recúo e se qui
sermos defiender a posição adquirida, é 
neoessário prestar a.o problema da qua
lidade uma atenção constante e cada 
v,ez maior. MuLto depende do VOS'SO es
fôrço le da vossa dedicação o futuro da 
nossa Indústria de Lacticínios, que deve 
ser guiada pela ciência e orientada para 
o progresso. 

Certamente muito tereis que luta..r di
ante da ang'us,uosa situa(;:ão soctal eco
nômica ,e moral que o País atravessa, 
ma", encontra.reis 'em Pedro Lessa, estas 
palavras luminosas que vos servirão de 
estímulo: 

"De que precisamos para vencer 
a presente crise? E' de predicados 
que já tivemos !e que fàcilmente 
poderemos rea..dquirir, de qualida
des que se formam com algum 

"esfôrço de compreensão" e um 
pOUClO de boa vontade, de traba
lha;r com tenacidade, de economi
zar inteligentemente, de viver com 
a cor.agem de todo homem digno, 
de respeitar ais leis e aiS autorida
dJes� de eleger autoridades e r�
presentantes que se imponham ao 
respeito do pov<o por seu procedi
mento escorreito e exemplar, de 
disciplina e de coesão, de libertar
nos das ,ambições criminosas, ile
gitima;s ou excessivas, de um pO<li
c;o de patriotismo e de aJguns pe
quenos sacrifictos". 

Para V'OS or1entar o trabalho nesta 
rota, a formação moral que adquiristAs 
nos vossos lares e o exemplo dignifican
te de vossos mestres, serão fôrça's pode
rosas na luta que vos cabe agora travar 
pelo 'engrandecimento do Brasil. 
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n L ticini tas Viag 
[O que. é que a Bal�ia tern ... ern 

possibilidades lacticir�istas] 
otto Frensel 

Reda,tor do "BOLETM DO LEITE" 

Em princípi,os do ano corrente, tive
mos o prazer de uma visita, após longo 
intervalo, do nlOsso amigo, Sr. Mário dos 
Santos Padr.e, industrial de lacticínios 
no sul da Ba,hr.a e gerente do Banco 
Econômico da Bahia, em Itabuna, Da 
i'11!teTIf.ISSal1'te pale,stra que mantivemos, resuLtou nossa viagem a.o Sul da Bahia 
em 6 de junho p. p. O Sr. Mário Padr.e 
é mIl dos pÍ'Onei:ros e grandes entusias.! 
ta.':> das p02sibilidades lacticinistas do 
Sul da Bahi·a , da Bahi'a e do Brasil. O 
S0U dinamismo e confiança no êxito de 
sua causa conquistam a todos que com 
êk� lidam. Ets porque também cons'eguiu 
c.onqui,f.t2,l' o i'lltm'êsse e a colaboração 
do Sr. Dl'. Mtguel Calmon Sobrinho, Di
re1tor-Prslsiclcn'Ge do Banco Econômko da 
B8.hi,8. S. A. Sendo a Agência de Itabuna, 
superjorm::-nte dirigida pelo Sr. Mário 
Padre, a A.gênda Número Um do Banco, 
mu�to bem se explica e justifica a gl'an
d2 confiança que a Di.reç:ão do Banco 
depo:s�ta ness'e nosso amigo. Na verdade 
o seu p:1s'38do e prese,nte na\s lides lac
ticini.E,tal�" j ustifica111 a confiança no 
lll'8Tecido êxito de se.us futuros êxitos 
neS.ge e l1ioutros empreendimentos. Faça
rr.:os um ponco de hIstória lacticinista 
b2.ü:\na. No "Boleüm do Leite" de se
tembro d:e 1934, na página 7 lêmlos: "O 
Ca, pitão Juracy Magalhães. D. D. Interventor F'ederal na Bahta, em sua recen
te excurráo ao interior daquele Estado, 
iU8,ugur.ou, ofici'almente, o primeiro "Pôs
to Expori'lTIE'T,.j�al de Lacticínios da Bahia, 
em ConqU1.EJta". Foi qu,ando pela pri
meira vez faziamo''3 refe(!.·ência em nos
sa,s colunas a êss'e competente e duranté 
tantos anOls incompreendido técnico lac
ticirnsta brasüe> Í,l"o que é Ivo V. Freire d'Agu�8Jr. Acomp8JnhamOls a luta dêsse 
téenico desde o início de suas ativida-

des, táü cheto de entustaSl1.10 e fé. 82·· 
não vej amO'8 o que escreviamos no "Bo
letim do Lette" de fevereiro d2 1937: 
"Por mais de uma vez no.s referimos ao 
progresso dos lacticínios bra;sileiros nes
se próspero Esatdo, aonde, cousa quas8 
inéd]ba, ,a compreensão do Govêrno se 
encoI1itra aUalda à compreensão dos pro
dutOl'es e industriaIs. F'eliz Bania!" Co
mo muda;ram os tempos. Quanta incom
preensão 'e falta de .orientação .os nossos 
Gov,ernols (?) vêm 8JpireB,entando nes
Sl:t'S l;ltÍlI1as décadas e muito notada
mente no setor da produção e da in
dustrialização do leite. Não queremos 
alongar-nos aqui, nem é finalidade do 
pr,esente relatól:io fazermos apreciações, 
maJs nã.o podemos deixar de patentear 
aqui, maiJs uma vez, .o nosso profundo 
pezar pela falta de compreensão dos 
responsáveis da verdadeira importância 
da produç5.o e do consumo de leite e 
derivados pa;r.a a economia e a saúde 
do Povo Brasileil'!O. Ao relermos essa úl
tima notícia, enc.ontramos entre os alunas diplomados no curso de "Práticos 
em Lacticín,i1os" o Sr. Paulino dos San
tos P8;dre, irmão do nosso amigo Mário 
e, atualmente, gerente de sua.':> indús
tria,s de lacticínios em Santa Cruz da 
Vjltória. Foi para nós uma grande" satis .. 
faç,ão encontrarmos êss'e técnico em pl,ena 'aittvidade por ocasião de nossa vi
sita. Par8Jbéns pela sua fidelidade! Mas. 
vamo,s adiante. No "Boletim do Leite" 
de março de 1938, encontramos nova e 
excelente reportagem com referência aos 
uWíssh11'0S tI�abalhos do Pôsto Experi
mental de Lacticínio,s f!m Conqui,sta, 
ainda sob a dk'eção do nosso amigo Ivo 
V. Fre1re d'Aguiar. Entre os diplomados 
da turma dêsls,e ano encontra,mos, em 
excelentJ8' fotografia, pela primeira vez 
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o DJOSSO ,a;migo Má;rio dos Santos Padre, 

todo saJtÍ!sfeitosegurando o diploma bri
lhantemente conquistadO. Foi o início 
de uma grande car[',e, ilra, digna de ser

vir de exemplo a tantos outros moços 
brasileiros, pois" prov'a que a nossa gen
te sabe lutar e v,enüer, quando quer. A 
questão é quere,r ! Ma,s, v,oItando ao Má-, 

rio Padr1e, foi, então que c.omeçou a 
v,ell"dadeira luta. Cadê o dinheiro para 
começar? Enftm, em 1939, Mári.o Pa�r

,
e 

instalou a primeira fábrica de la.ctlcI
mos no MunicípiO de Itabuna nas mar
gens do R�o Salgado. o,s primeir.o � ten:
pos foram de luta t�emenda. Nao' so
mente ,se tratava de fabricar manteiga 
e queijos, mas ta:mbém de 'Q'endê-los. E 
o desconhecimento da freg\lezi.a? P�is, 
bem, nos primeiros tempos fOl preCISO 
ir de calsa lem casa, vendendo queij o 
por Cr$ 5,00 c8Jda um e ainda dando 20 % 

aos revendedores, quando necessário. Nes
ses prtmeÍ!ros tempos foi companheiro 
infatigável e comp�eensivo do Mário Pa
dr.e '0 seu aJmigo Durval Ama,ral, hoje 
próspero comerci,ante em Itatiaia. Mais 
tarde se instalou la fábr1ca de lacticí
nios "Primor" em Sall1ita Cruz da Vitó
ria a qual, sob a competente direção do 
Paulino Padre, não somente fábrica ex
celente manteiga e requeijão, mas tam
bém aba'stece de leite refriger'ado as ci
dades de Itabuna e Ilhéus, onde o Má
rio Padre mantém diversas bem mon
taJd8Js leiterials. Alonga,mo-nos um pouco 
em nossas considerações em tôrno de 
homens como Mário e Paulino dos San
tos P8Jdre, de Durval Amaral .e, princi
palmente de Ivo V. Freire d'Aguiar, por
que são verdadeiros he,róÍ!s do trabalho, 
da persistência e do êxito, merecido, mas 
não fácil, mas que fizeram nomes de 
elevado padrão, ultr8Jpassando muito os 
limites de suas atividades territoriais. 
Citamo-los, não levados pela sincera 
amisade que lhes dedicamos, mas sim 
pela admiração que nos despertaram e, 
principalmente, pelo exemplo que são 
para os lacticinÍ!stas de amanhã. Êstes 
encontrarão em seus exemplos a dire
cã.o do caminho :a seguir o qual também· 
é e sempre foi o nosso: "per aspera ad 
astra" ou "água mole em pedra dura 
tanto bate até qu� fura". E ,agora vamos 
ao relato de nossa viagem, a primeira 
a um rincão baiano. 

Na manhã do dia 6 de junho voamos 
para Ilhéus, passando por Governador 
Valadares. Tivemos, assim, ensêjo para 
admirar novamente êstes extensos e fu
turosos territórios que nos permitem en
trever tantas possibilidades' para a pe
cuária nacional. Embora o capim já ti
vesse florado, vimos q1J.e os pastos ainda 
estavam bem verdes para o que tinham 
contribuido generosas chuvas. Em tôda 
parte ainda havia boa produção de lei-
te e manteiga a vontade. ' 

Chegados a Ilhéus, vÍ!sitavamos, de 
f'ato pela pl'i-mei> ra v'ez, a Bahia. Iamos, 

pois, saber o que a Bahia tem... em 
possibilidades lac.ticiniSltas. Lá estava o 
nosso amigo Mário Padre o qual nos 
acompaJl1hou em nossa lig'eira visita � 
essa cidade. Naturalmente a nossa pn
meira visita foi aIO nosso antigo e queri
do amigo Astrogildo Sá .o qual 'encontra
mos muito ataJl�efa;do com a reforma de 
sua residência, lindamente colocada à 
beira-mar. Visitamos também as duas 
leiterias, bem instal8Jdas, que o. Márto 
Padre mantém ne,s,sa cidade e onde se 
encontra o leite geladinho, a mant'eiga, 
o requeijã.o e outros produtos baianos. 
Visitamos também os nosSlos confrad'8s 
do "Diádo da TardJe". onde tivemos o 
prazer de conhecer o nosso quase p

�
a

rente, Sr. Ivan S. Fr,enzel, gerente des
.ge jornal. Ficamos satisfeitos e desola
dos aio me'smo tempo, por ter verifica
do que apenás a difer.ença de uma le
t�'a afastava o nosso parentesc.o... Vi
sitamos a Agência do Banco Econômico. 
da Bahia e o Sr. Dl'. Anania,s Dórea, 
Diretor Regional do Instituto de Cacáu 
da Bahia. Não podiamos deixar de nos 
intcpessar pelo c8Jcáu, pois, e.stávamos 
na zona mais eminentemente cacauei
ra. Além disso o l,e.ite sle dá muito bem 
cmo o cacáu, muito melhor, segundo 
a opinião de muitos, do que o café . .. O 
leite com c8Jfé não ,oferece muitas va
riedades, mais le�te com cacáu oferece Va
riedade,s ilimitadas. BalSta lembrar o cho
colrute! Mas, falando sério ( o  que aliás 
nunca .olvida,mos ... ), a futura indus
trializaçã;o do caeá;u no Sul da Bahia 
e o próximo grandLoso surto da pecuá
riJa leiteira 'e sua industrialização, se 
compr,elensivelmente irmanados, podem 
apresentar possibilida;des fO!l:midáveis 
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paria o ,seu mútuo progresso. 
Por ,excelente estrada seguimos para 

Itabuna, dis"bante melllOs de uma hora 
em automóvel. Flomos hospedados no ex
celente . apartamento para visirtantes que 
o Banco Econômico da Bahita S. A. man
tém em sua novla ,e mode.rna Agência 
naqUlela ctdade baiana, iniciativa, já se 
vê, do nosso rumigo Mário Padre, Geren
te da Agência. Ao falarmos sôbre ais ori
gens do banco, llembramüs com sauda
de' 'e respeito a eminente figura do Dr. 
Mi@uel Oalmon du Pirn e Almeida,. pre
sidente que foi da nossa benemérita So
ciedade Nacional de AgTicultura, nome 
j,amais esquecido e até ' recordado como 
prelsidente honorário da S. N. A. Apro
veitamos a tarde para uma vIsita à 
cidade. de Itabuna, adnürando o seu in
tenso e virsível progr'esso e conhecendo 
tantos dignos ddadãos que por lá con
tribuem para o Progr,esso do Brasil. 

Foi ClOro tudo isso rodopiando pela 
nossa cabeça que s�guimos viagem na 
manhã do dia 7 em companhia dos nos
sos amig�os Máfi,o Padre, Ivo V. Freire 
d'Aguiar, José Barbosa, Dr. Fernando 
Mene2les e Dr. Dirceu Santos: Facamos 
as apl'esentaç'ões: O Ivo V. Freire 
d'Agui,ar já é nosso conhecido e não foi 
pequena a nossa alegria ao encontrar
mo-nos no dia anterior, pois foi espe
cialmente pal�a ter o prazer dêsse en
contro que êle veio de Vitória da Cor.
quista, interrompendo uma viagem de 
inspeção e estudos que estava fazendo, 
com· o técnico lacticinista da Secretaria 
da Agricultura ,dia Estado. O José Barbo
sa também é no:s'so antigo amigo, já fa-
2iem muitos anos que s,e transferiu pa
ra o Sul da Bahia, fabricando rúanteiga 
e queijo. Atual'mente possui uma fábri
ca 'em Santa Cruz da Vitória. O Dr. Dirceu Santos é engenheiro agrônomo, do 
Pô.soo Agro-Pecuáril

o de Itabuna e um dos competentes dirigentes da Patrimo
l1iJal "Benício dos Santos" a qual iría
mos vi'siua:r também. O Dl'. Fernando 
Menezes, engenheiro civil, é Diretor de 
Obras da Pr,efeitufia de Ibicaraí. Tem a 
seu cargo a parte de obras da futura 
fábrica de 1acticínios. Foi, portanto, uma 
excelente companhia que nos permitiu 
compreender bem o que iamos observan
do durante 'a viagem. Depois de unia li-

=== - _  ... _--

geira visita à Agência do Banco Econô
mioo da Bahia S. A. em Ibicaraí, visita
mos a Fazenda "Guayaquil" da Patri
moni:al "BeníciJO dos Santos" de cuja di
retoria faz parte o nosso companheiro 
Dr. Dtrcleu Santos. E' um empreendimento, onde se sente uma direcão mo
derna e pro gr e'SlSi,s 

ta. A pequenà' da fábrica de lacticín1os, onde se produz uma 
boa manteiga e um 'excelente requeijão, 
nos deixou a melhor das impressões,' 
considerando o seu estado de riaorosa 
higiene. Em :poríto Lyra .encontra�1iOs a 
fábrica do Sr: Orestes Barros Vilas Boas. 
Finailm'€íJJJte chegamos a Santa Cruz d'a 
ViJtória, onde se encontra a fábrica de 
l8Jcticínios "Primor". Aí fomos muito 
bem recebidos pelo nosso amigo e ge-
rlente, Sr. Paulino Padre. Nesta fábrica 
dJuas cousas chamaram nossa atenção. 

A primeira é o sistema de proteger o 
leite frio durante o transporte. Cada 
cinco ou seis latas de 50 litros, são colo
eadas ,em caixõeS' de madeira com aber
tura lalteral, em clmia do auto-caminhão. 
Encostando um caixão' ao outro êstes 
se vão fechando. Cobrindo tudo com uma 
lona, o leite resfriado está perfeitamen
te protegido cüntr:a a ação do calor so
lar, chegando ao seu destino, ap0s pou
cas horas de viag'em com oerda plÍnima 
de frio. Eis um exemplo que deve ser 
imitado. Creio que não e,srtá patentea
do ... O segundo caso é o uso de fari
nha de mand:Loca para descng01'durar 
a's lat8Js de mantei@a, depoLs de fecha
da;s, em vez de usar serragem. Êste fa
relo é utilizado na alimentação dos por
cos, enquanto a serl'l8Jgem, quando mui
to, pode ser usada como combustível . 
Nesta vila visitamos também a fábrica 
do amigo José Barbosa o qual neste 
ponto, nos deixou para se dedicar às 
suas aJtividades. Finalm'ent,e chegamos 
em Itaju, onde nos foi of.erecido nm ex
c'elente almôço pelo Sr. João Luh: Cos
ta, administrador da Fazenda "Jitaí" 
de propriedade do adiantado fazenclei
ro, Dr. Carlos Pereira Filho. Depois do 
almôço visitamos os terrenos da futura 
Fábrica de Lacticínios "Primor", ex"f'
I ente mente situado à margem do Ri'} 
Colônta. A grandeza e ótima dlsposj('�ú 
do terreno nos permitiu entrever a mo
derna organização l'acticinista qUf'" 2sr.á 
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surgindo neste futuroso rincão baiano, 
graças à visão, iniciativa epersistência 
de seus filhos, tendo à SL:.a �re:ll:� Ul:1 

batalhador e orientador TIOtáV8l que ê 
Mário dos Santos Padre. Vim,)s a ped:'a 
fundamental, lançada em ,·)l:;ddade 
inesquecível e'm 22 de maio p. p. Esta

vamos todos aí, formando a p'cj11ipe n�
ces�sária para realizar o empr;;:udimell
to projf'tado. Discutilnos inúm�ros deta-:
lhes e saímos eertos do brfl� e inicio da:: 
cbras e da realização, derltro (; :) menor 
prazo poslsÍve,l, do projeto ldealízcli.'IO 
Como ainda pr'E"tendessemos 'visitar Ita· 

petinga, tivemos q1.:..e segu;.� viagem e 
chegarc".Cls ct'.}\·ela (jdade �:I!al1(,i, 1á fie 
noite, . Na manhã do dia ,8 visitamo� as 

. 
fábrica,s que se encontram na ejdade e 
Que pertencem às firmas Adson Santns 
Silva, Flávio E. Figueira e Juvino Oli
veira & Cta. Ltda. Não encontramos o 
Sr. Adson Santos Silva, também prático 
formado pelo Pôsto Experiment:a� de 
Lacbcínios de Conquista. 'rivemos lnte
relssantes palestras com os Srs. Juvino de 
Olivejra, Prefeito de Itapetinga e sellS 
sócio.1 na fábrica de lacticínios, bem co
mo com o nosso bom amigo, Sr. FláT,'i.o 
E. F'igueira, vereador e fabricante de 
manteig'a. A todos os nossCls agrade�i
mentos pelo atencioso acolhimento e 
promel�lsa de breve regresso. Na vf\lta 
fizemos uma visita a Fazenda Miras1) ,1, 
em Rio do Meio, onde tivemos mui agra
dável acolhimento pelo Sf'l1 proprietário 
Sr. Dl'. Antônio Berrenguer e Exma. es
pôsa. E' uma fazenda que causa admi
ração aos visitantes, não só T'f'la S'18.
explêndidJa 'e deveras confortável resi
dência, tôda ela proJetada em s'eus mí
nimos detalhes pelo casal, seus proprie·, 
tárius, mas também quanto ao preparo 
drus pal�ltage11JS, d8JS cultuTal� diversas. 
etc. Um verd8Jdieir:o eden que não esque
CiSTernas, màrmente diante do aQ,Tadá
vel acolhimento que merecemos. Volt8.
mos para a f,az'enda "Guayaquil" do 
nos�o companheiro Dr. Dirceu Santos 
onde nos foi ofe'recido um café- almÍ)�o 
regional qU!e nos deixou saudades (81-
pim, ovos, café com leite e rpquei i S o 
ainda quente - ôba ! ) .  Depois de faz�r
mos novas visi,tas às fábricas em Santa 
Cruz da Vi'tória, tomando mais um e�;.
oelente café com acompanhamento na 

residência do nosso amigo Paulino Pa
dre, che,g:amos de voltla a Itahuna. N�n 
é, certamente, uma vLag'em assim li�Ti· 

ra suficiente para se ter conheciment.o 
dos mínimos detalhes de um,u zona. Ee
trel tanto, a experiência e as observaçfH':s 

dos comp8Jnheiros, mais conhecedores .] a 
região, pe,rmitem sempre fazer um f X

cel'ente quadro. Há, certamente alg1111s 
pontos mais sêcos que ou,tros, mas isso 
existe em tôda parte. De um modo �:e
ral vimos pasltos e terrenos,' fàcilmente 
tr8Jusformáveis em excelentes pastos, em 
quantidade tal e com tão boa aparência 
que, s'em quer'etr, IlOS escapou a observa
ção: e aonde está 'O gado? Sim, havia 
muito capim, m8JS faltava gado' para 
pastá lo. PaSltos se alon@avam pm têda 
parte. Com a inictativq do nosso amigo 
Mário Padre, cüm o gene,roso e compre

ensivo apoio do Banco Econômico da 
Bahia, e ,a indispensável e sincera co

operaç'ão dos produt.o.res locais, estamos 
absolutamente convencidos do surto, em 
prazo muito curto, de uma grande pe
cuária lJeiteira 'e industrialização ,eP1 alta 
escala de leite e derivados. De fato o 
projeto da "PRIMOR" é a montagem de 
uma moderníslsima usina de leite e lac

ticínios. Ainda êste ano deverão ficar 
prontas as secções de fabricação de 
manteiga, requel]aO, carSeína e leite 
desl1irutado e sôro de manteiga desi
dratados, inclusive, talvez, de quei
jo "Parmezon". No próximo ano virá 
8, seção de queIjos diversos e de lactose 
e, nos anos seguintes, como cúpula, o 
leite em pó pacr.'a alimentação humana, 
indústria aUmentar, etc. Para a primei
ra parte já existe lette em quantidade 
suficiente, fàcilmente duplicado dentro 
de um ano, graçms ao entustasmo dos 
produtores e do fomento à produção que 
lhes vai ser concedido pelo Banc.o Eco
nômico da Bahia S. A., cuja sábia dire
ção, devida ao seu digno Presidente, Sr. 
Dl'. Miguel Oalmon Sobrinho aqui, mais 
uma vez, cabe fazer re,ssaltar-. Resumimos 

as noslsas impressões dessa inesquecível 

viag'em na seguinte entrevista que con
cedemos em Itabuna aus nossos amigos 
e colegas do "O Intransig,ente". 

Ao visitar pela primeira vez o Sul da 
Bahia, já no início da entre-safra, via
jando de Itabuna a Vitória 'da Santa 
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Cruz, Ibicatraí, Itaj ú, Rio do Meio e Ita
p ettnga, vi, com verdadeira surprêsa 
que, contràriamente ao que presumia, 
as pas,tagens, apesar da falta de chu
vas, não esta vam desaparecidas, embo
ra algumas houvesse já balstJante sêca'S, 
causa naltur!aJ, e,m tõda parrte depois da 
floraç'ão do capim. Da mesma forma 
não me ,elspantou 10 faDO de ver pasta
gens, ainda vigürlÜlsas, sem terem sido 
aproveitadas p elos r ebanhos, cOmo tam
bém muitos pastos "sujos". 

Tudo isso tem 'explicação natural, co
mo a faltJa de r1ebanhos, a f'alta de mão 
de obra, eltc. E' 10 que se vê em outra 
parte também. Al1Jalisando êstes aspec
TIOS, não se pode deixar de eoncl uir p elas 
gl'landes possibilidades da formação de 
excelentes rebaooos l eiteiros, logo que 
houver orientação, fomento e 'l'Iecompen
sa econômica !ao produtor. E'  um quadro 
idêntico laJO do passado de outras zonas, 
hoj e cOl1Jsider'adas "ba'CÍ'as leiteiras".  Eis 
porque 'acreditamos sinceramente nas 
p ossibilidades l eiteiras dêsse futuroso 
rincão bai'ano. 

O melhoi incentivo e a maior garan
tia para êstJe "desenvolvimento ela pro
dução leiteira n esta zona será, incon
testàv,elmente, la proj eta,çla, agora já vi
teriosa, inl9talação de uma moderna in
dústria de lactkínios em Itajú,  cúpula 
do ideal perseguido com tanta persis
tência pelo dinâmieo filho destas ter
ra's : Mário dos S antos Padre.  De uma 
sólida E" leal cooperação entre os produ
torl8s dessa importante z'Ona do Sul da 
Bahia 'e a gr:amdiosa organização, pro
}etada pelo Sr. Mádo Padre,  advirão, 
sem 'a menor dúvida, as maiores van 
tagens palra tôda a população. A coo
p,eração do Govêrno, galrantindo a aber
tura e cOtllservaç'ão das indispensáveis 
estradas para coleta e escoamento da 
produção leiteiTa, tornarão a zo.na de 
Itajú uma daIS mais importantes bacias 
leiteir'M, não apenas da Bahia, mas de 
todo o BraJsil. DiaJl1lte do j á exposto e 
00nsiderando a f,acilidade da col eta do 
leite e do cr,eme, em v1rtude das distân
ciatS relativamente pequenas em 00mpa
r,ação com as de 'outras consagradas 
"bacias" leiteiras, aliadas ao sincero de
sejo,  que aqui tão nitidamente sentimos, 
de contribuÍ[' para esta nova e impor-

=== 

tante fac,e do progresso nacional, afas
tam quaisqueT dúvidas, quan.to a breve 
realização dêsse grande ide'al de Mário 
dos Samos Padre. Não se deve negar as 
difiCiuldades ,e lO árduo trabalho que an
tecederão a sua r,ealização, mas é um 
grande ideal que vale todos os esforços 
e torna largamente rcompensados a to
dos que participarem de sua realização, 
seja do ponto de vista moral, como do 
maJteria:l. . 

O prog.rama da futura , organização 
será ° incentivo e o fomento da produ
ção, poc meiJo da fabr1cação de deriva
doIS do leirbe de alto v alor, garantido pela 
sua excelente qualidade. Permitirá o 
pagamento do J.eite 'aos produtores pe
los prêç'OiS máxtmos possíveis. &0 Govêr
no c'abelTá a tar1e.fa já indicada da aber
tura e conservação de estradas, além da 
assistência 'e do f.omento à produção 
l'eiteira. Ao produtor, 'entre,tanto, cabe
rá o papel p:rincipal e sem a perfeita 
0ompre:eil1são 'e realizaçãn dêste, nada 
poderá ser feiJto pela,s duas outras par
tes. Cabe ao pro.dutor não apenas pro
duzir leite ,e'm quantidade suficiente e 
equilibrada par.a garantir a manuten
ção da indústria em organização, mas ,  
principalmenJte, a ta,refa de produzir 
êsue mesmo leite em condições corres
pondentes -aos mais elevados padrões da 
verdadeira HIGIENE. Sem leite verda
deiramente higiênico, não haverá j a
ma�s manteiga, caseína, queij os e ou
tros derivados do leite, capazes de po
der concorretT com o elevado padrao de 
melhor qualidade de outras zonas abas
teeedoras. Sem leite Hmpo nenhuma ga
rruntia haverá para 'O abastecimento de 
um l'E'ite saudável às populações dos 
centro.s consumidores. Sem leite limpo 
não haverá possibilidade de garantir a 
saúde do p ovo ,e especialmente das cri
angas que são o futuro da Bahia e do 
Brasil. 

Assim depende, portanto, essencial
mente da leal e indispensável coopera
�'ão do produtor de leite do Sul da Bahia, 
a r'ealização do g1.'1ande ideal que é a 
doação !EliO Br,asil de mais uma impor
tante "bacia" leiteiTa, coroada com a ins
talação de uma mJod:e1,''llIa indústria de 
lacticínios em Itajú, visando, em suas 
diversas etapas, a fabricação de mantei-
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ga extra e de caseína extra, do tipo ex:
p01"'tável, ° fornecim,ento de leite pas
teurizado às cidades dessa zona, à fabri
cação de queij os finos dos mais varia
dOiS tipos, correspondentes às preferêri
das dos c entros consumidores, a fabri
'cação de leite ,em pó e de muitos ou
tros v,aHosos deriv'ados do leite, confor� 
me as possibhlidades e necessidades dos 
mercados o tornaTlem ac.onselhá vel .  

E'  u m  beliJssimo ideal, cuj a hreve rea
liZlação, graçiaIS ao elevado ,espírito pú
blico de Má'TÍo dos Santos PaJdre em co
,oper,ação com os produtores e demais 
companheil'los de luta, não oferece mais 
dúvida alguma . 

Oabe aqui expressar os nossos sinceros 
agradecimentos aos nossos amigos e co
legas da Imprensa dó Sul da Bahia que, 
com tanto car�nho, nos acolheram em 
tôda parte, premiando-nos c om noticiá
rLO sinc'ero. 

A noLte teve I ugaT uma reunião da As
SIOciação. C omercial de Itabuna, o.nde ti
vemos ,ensêj o de realizar uma palestra 
sôbre "A si1tuação lacticinista do Brasil " .  
Farra esta solenidade foi organizada uma 
mesa, presidida pelo Sr. Dr. José Soa
res Pinheiro, Presidente da Associação 
Oomercial e da Câmara dos Vereadores 
de Itabuna o qual convidou para fa'Ze
rem parte da mesma ,os Srs. Dl'. Fran
CÍlsco da Silv,a, Pref1etto Municipal de 
Itabuna, DI". Dirceu Satntos, Chefe do 
PÔSDO Agro-Pecuário, Mário dos Santos 
Padre, Ge'rente do BaJnco Econômico da 
Bahi,a S. A., BeT11ardino Sessa, grande 
pecualTÍsta, /Edua.rdo CarTeiro, Diretor da 
Fábrica de Bebidrus Leão, Ltda. e Ivo V. 
Fre,ire d'Aguiar, nosso querido amigo e 
grande . técntco lacticinislta. O amigo Má
ri.o dos SaniDos Padre ,  fêz a nossa apre
sentacão à seleta assi's.tência, narrando 
o ide�l /comum que no.s lig,a, bem como 
falando a rlesneito do s'e11 g'Q"andioso pro
j,eto em vias -de realização. Após têrmos 

realizado nossa palestr,a, ficamos à dis
poslçao dos presentes paria responder 
quaisquer perguntas. Eis quando tivemos 
a agradável surprêsa de sofrermos lon
go intelirogatório do Sr. Dl'. Francisco 
Ferl'leiva da Silva, PI�ef,etto Municipal, 
iluSItre engem,etro. e profundo conhece
dor das atividades rurais. Notamos com 
prazer o seu sincero interêsse pelos lac
licinistas. O mesmo ,se deu com o ilustre 
Presidente da · Associação Comercial e 
Câmara dos, Vereadores, Sr. Dr. José 
Soares Pinheiro ,e outros presentes Foi 
uma sessão memorável que nos deixou 
muLto isatisf'eito 'e, mais do que que nun
ca, com .a certeza da breve realização 
do ideal ,  perseguido c om tanta p ersis
tência e competência pelo amigo Mário 
Padre. 

Na manhã do dia 9 fizemos uma visi
ta aos nossos amigos, Srs. Eduardo Car
r etro e OCita viaTIlO Curvlelo de So.uza, só
cios da Fá;brica de Bebida"s Leão, Itda. 
DepoiS, após mais trocas de idéias e 
abr,aços de despedidas, .eis,-nos novamen
te no avião, voltando p ela mesma rota 
e rev'endo, inc ansàvel mente , o mesmo. 
panorama que tanto nos contava a res
peito dêsse grande país que é o Brasil. 

O qUle entrevimos no Sul da Bahia, o 
que sentimos de parte de sua gente, ou
tra cousa não é do que é possível exi$
tir em qualquer prul'te do Brasil . Para 
sua realizaç'ão há, contudo, necessidade 
de homens persistentes e que, na luta 
pelo seu ideal, vej am na vida algo mais 
do que a simpl,es satisfação de suas ne
cessidades materiais, senão egoísticas. O 
Brasil tem dêstes homens e por conhe
cermos alguns, merecemos mesmo sua 
amizade, que .tanto nos honra e incen
tiva, é que persistimos em nosso ideal,  
em n ossa luta tão incompreendida para 
tantos. Entretanto, enquanto existir um 
h omem de boa fé no Brasil , não desisti
remos, pois 'estaremos, ao seu lado. 

CONHECE UM ANALFABETO ADULTO OU ADOLESCENTE ? 
PROCURE VOCÊ MESMO, ALFABETIZA-LO. SE NÃO PUDER, EN
CAMINHE�O A UM DOS MUITOS CURSOS DE ALFABETIZAÇÃO ES
ESPALHADOS POR TODO O TERRITóRIO NACIONAL. 
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t nsa 
D l'  . .  AUerdo P ereira de Figue1reclo 

Supervisor da A. C. Íl..  n.  

Felizmente, a preocupação pela nossa 
produção rUJ:1a;I, bem como pel o  nível de 
vida do nosso produtor rural, tem sido 
grandemente aumentada nos últimos 
anos, graças talvez à certeza que se ar
raiga. no espírito de nossos dirigentes; 
de que a agricultura foi, é,  e será sem
pre o ,alicerce, a basle do desenvolvimen
to de um paí6. Infelizm!Emte, várloS fa
tores . têm impedido que êstes trabalhos 
attinj àm sua v erdadeira finalidade, ol;a
sionando grande desperdício de tempo 
e d1nhei:ro.  MuiJtos têm sido os traba. 
lhos de assistência programadüs e pos
tos em execução e muito tempo tem sido 
empregado para atingir suas finalida
des. Entretanto, analisando o que tem 
sido f,eito, verifica-se que a preocupação 
t em sido mais a produção que o produ
tor, e�quecendo-se que sem bons pro
dutores não haverá nunca boa produção. 

Uma sérte de circum;:tâncias, de con
dições e de muitas outras coisa,,; os cir
cundam, fazendo-os bons O�l maus a gri
cultores. Isto irá, s,em dÚ'v'ida, determi
nar uma boa ou má produção, e o m eio 
rural será ou não atrativo. De uma rá
pida visão sôbre a hi·stória de nos,sa 
rugTicultura . e de uma observação rigo
r osa sôbre o estado atual do nosso mei.o 
rural, conclui-se que a evolução foi pe
quena. Temos que procurar, portanto, 
por tôdas ais formas, as mais diversas 
soluções pal'a levar àqueles que labutam 
no campo, alguma coisa que concorra 
para sua melhoria, para lhes dar um,1 
existência mais proveitosa e feliz. Apa 
r.ecem assim, gra;nde número de pergun
tas, procurando saber porque nosso agri
cultor vive tão mal, porque a,s medida') 
governamentais não resolvem seus pro 
blemas, e p orque tantos .esforcos ·com 
tão poucos resultados. Mais �inda SP. 
desperta nossa atenç'ão, quando verifi · 
ca;mos ,em 'Outros países um agricultor 

Iíc 1 
de vida invej ada, .onde êste agricultor 
'bem a oportunidade de demonstrar que 
a vida dentro da agricultura é a mais 
bela. E isto s em o uso · de grandes sümas, 
maiores r,ecursos e grande número de 
funcionários à sua ' dispasiçãJo, mas tão 
càmente decorrenrbe do método de tra
balho, da orientação e organiz ação. Cor
rendo os olhos pela situação atual do 
nosso meio rural, pelas c ondições que 
nêle ilnperam, e pelos ' inúmeros traba
lhos já -experim;entados, verifica-se que 
o problema básico é a e ducação. E' in
dispensável que me!Deça uma p:reocupa
ção consltante em tudo que Be faz j un
to à nossa população rural. 

No lentanto, a e ducaç'ão tem sido con
siderada, especialmente no que concer
ne 8.üs meninos e j ovens, como um atri
buto que se l ogra nas escolas primárias, 
secundárias ,e nas unive-rsidades. A po
pulaçã,o rural, de quas,e todÜ's os países 
do mundo, homens e mulheres, crian
ças e j ovens, não tem desfrutado dessa 
oportunidade, a não ser p or poucos anos, 
e nem tão pouco tem podido abandonar 
sua propriedade, e seu lar, siquer por 
poucos dias, para atender aos cursos 
breves que se realizam nas escolas espe
cializadas, que se relacionam com a 
agricultura. Mai,s ainda, a agricultura 
constitui um'a a,tividade sumamente 
complexa. A ciência através das esta
ções experimentais, está descobrindo 
c.ontinuamente novos feitos, novos ca
minhos reI altivos à produção, à comer
cialização e à vida rural, fei,tos e cami
nhos sôbre os quais os agricultores de
viam mamter-se constantemente infor
mados c om o fim de assegurar o êxito 
de suas atirvidades. 

Assim tambén;., em cada atividade, 
em cada trabalho do rurícola, surgem 
dificuld8Jdes como pragas, doenças, di
minuição da produtividade de certas 
plantas cultivadas; etc. ,  etc . ,  dificulda
des estas que devem ser levadas p ara as 
'f;·staçães expeJ.'imentais,. e que servirão 
de gui8!s para p esquisas e experimenta-
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cões futuras. Entretanto, como frizamos 
'�nteriormente, o produtor é elemento 
básico p ara que se obtenha a prod"uç'ão 
d esej a.da. Assim s,endo, um trabalho que 
almeJe um resul,tado srutisfatório, deve 
interessar, não só em l evar ao produtor 
os resultados das pesquizas e às esta
ções experimentais, os problemas téc
nico-agrícolas dos ,agricultores, como 
também, '8, principal,mente, conhecer 
prfound8Jmente o homem do campü : seu 
modo de vida, seu 00nfôrto doméstico, 
seu níve� cultural, sua família e tudo o 
mais que o cerca, passando assim a ter 
uma função mais ampla,  atingindo, mais 
eficientemente, os objetivos que todo ser
viço, dedicado ao m,eio rural, deve ter. 

A êSlte serviço, com funções tão am
pl;as, é que se dá o nÜ'me de EXTENSÃO. 
A extensão pode ser então o elo, a pon
te de ligação entre .o povo rural e a 
ciência, entre a;s Estações experimentais 
e as fazendas, entre . Ü'S servic'os de As
sistência Sociai ,  de Economia "Doméstica 
e de Assistência Méd�c'a, e os lares. 

Não é demais repetir que em qualquer 
parte do mundo, uma agricultura bem 
desenvolvida estará sempre acompanha
da de um elevado nível social, cultural, 
econômico e político, donde se depreende 

. que devemos visar um nível de equilíbrio 
tão elevado quanto possível e entre 
as necessidades do p ovo rural e suas pos
sibilidades de satisfação. Por isso, não 
será suficiente elevarmos sómente o ní
vel da produção potencial,  como por 
exemplo, melhoramento dos rebanhos, 
mas êste aumento da produção deve ser 
incentivado pela educação. O fomenta
dor deve ,assim s.e transformar em ex
tensionista, de sorte que o fomento co 
mo agente iniciador e a educação como 
agente catalítico, formem os polos com
pl,ementares da extensão agrícola. 

Sem a educação, o fomento será ape
nas um recl amo para os  meios de au
mento da produção, sendo o nív,el técnico 

. de sua capacidade apenas o nível das 
necessidades existentes. Se semelhante 
nível fôr alc1ançado, (e n� interior êle é 
ba;stante baixo) surgirá faltaimente um a 
cp.rta resistência por p arte dos agricul-

tores, contra qualquer intervenção futu
ra, o que v1rá prejudicar a confiança que 
os agricul'tores devem depositar em seus 
conselheiros. Aonde se depreende que 
a ex,tensão deve elevar o nível das ne
cessida;des das p opulações rurais, para 
que então o fomento encontre maior am
biente para ,8.Jplicação de s.eus meios e 
métodos dketos, pois, dadas suàs possi
bilidades técnicas, êle deve ser o arca
bouço da ·educação, que terá assim uma 
base sólida. 

Tem então a extensão como meta fi
nal o me�hor padrão de vida das popu
lações rurais. 

. Em se dizendo no entanto que a ex
tensão tem em vista o melhoramento do 
nível rural higiênica, cultural e social
m ente, não :se quea:- que 'ela vá resolver 
problemas referentes à higi,ene ,  à cul
tura etc. ,  mas que vá promover os meios 
para que questõelS dessa nátureza sej am 
resolvidas. 

. 

Extensruo é ensina:r ao homem do cam 
po. E' ensinar a êsse l avrador o que a 
oiênoia, :a experimentação e a pesqui
za c oncluir,a;m. Transmitir conhecimen
tos técnicos aos agricultores, ensiná-los 
em novas prática:s, é a tarefa que deve 
ser executada de maneira bastante sua
ve e através de processos que dêem a 
êsses homens a cultura suficiente para 
que êles, natur,almente. se convençam 
da eficiência dessas práticas. Êsses en
sin8Jmentos envolvem mais que induzir 
ao homem rural a aceitar nova;s práti
cas, mas que dessa .aprendizagem êle 
adquira confiança em si de forma a r e 
solver seus problemas sem assistência, 
a assumir atiJtudes e responsabilidades 
sem constranger-se . . A função da exten
são não é resolver os problemas dos ru
rícolas, mas sim aj udá-los a resolver co
mo diz o pr1ncípio americano : Ai udar 
os agricultores a aj udar a si mesmos. 
Extensão é ensino - no mais amplo sen
tido da palavra. E' ensino, onde a sala 
de aula é o campo, é o curral, é o lar ,  
é a cozinha. 

E'  ensino que não ensina liç.'ões para 
p,xame, mas lições que esp9:lhariio o bem 
estarr e a felicidade ,8.10 pov o  rural. 
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Afirmamos então, mais uma vez, que 
uma ' das mais difíceis tarefas da exten
são agrícola, é a educação de nossas po
pulações rurais, de modo que elas com
preendam, em seu próprio in terêsse e no 
da coletividade, que a agricultura, deve 
vive-r do lucro do remanecente de seu 
crupital natural, ·e não do próprio capi
tal, considerando aqui como capital, a 
terra. 

Tendo em vista todos êsses pontos, 
podemos r esolver a questão controver
tida de ser a extensão agrícola uma ci
ência, tal c omo o é a pesquisa agronô
mica. Ela não é uma ciência, é muito 
mais, pois é u'a missão. O extensionista 
deve portanto, além de ser um homem 
de ciência, ter a compreensão da vida 
humana em todos os seus problemas. Êle 
nunca levará ·a cabo suas idéias Se não 
estiver animado de idealismo, ainda que 
saiba que sua vida é muito curta para 
alcançar seu obj etilVO. O extensionista 
deve também funcionar como interme
diário entre a política agrária oficial de 
um lado, e o povo rural de outro. Po
d em ocorrer numerosos casos em que as 
autoridades devem tornar obrigatório o 
emprêgo d e ,  determinadas medidas na 
agricultura. Essas medidas são impostas 
quando o interêsse coletivo está em pri
meiro plano, ou quando se trata de re
solver uma m edida de emergência. Será 
então tar·efa do extensionilslta atuar co
mo conselheiro das populações rurais, 
esclarecendo-as, instruindo-as da fina
Udade d essas medidas, pois se elas bem 
compreenderem essas finalidades, é de 
supor que as observe melhor. No entan
to, é preciso notar que não será função 
do extensionista a vigilância sôbre o 
cumprimento dessas pr·escrições legais, 
p ois se assim fôsse, êle perderia a con
fiança que d eve ter das populações ru
rais, sem a qual não poderá levar a têr
mo sua missão específica. Por isso, no 
exercício da profissão de extensionista, 
deve ser evitado qualqüer ato que se se
melhe a i·mposiç'ão. Essa eXigência pro
vém d o  fato de considerarmos a auto
atividade como - condição preliminar pa
ra o desenvolvimento eficaz das popula
ções rurais. Mesmo porque uma educa-

ção processada como coe'rsão e constran
gimento, dá poucos resultados duradou
ros, d ada sua incompatibilidade com a 
auto-a1tividade .  

Ainda o.utl�o inconveniente : o s  agri
cul tores têm necessidades as mais va
riadas. Certo, tôdas essas necessidades 
esperam ser satü:ifeitas e c omo algumas 
surgem com mais intensidade que ou
tras, a que tem de s'8r atendida com mais' 
premência, denominamos necessidade 
mínima. Se então o extensionista exe
cuta determinadas medidas que não de
correm de um apurado estudo d a  es
tru.tura do complexo total das necessi
dades do agricultor poderá ocorrer que 
essas medidas não tenham c omo conse 
quência a satisfação de uma necessidade 
mínima, mas a satisfação de outra ne
cessidade arbitrária. Resulta daí a sa
tisfação exagerada de uma necessidade 
que não é a mais premente, em detri
mento de outra que se encontra em si
tuação mínima. Dest'arte, o ponto fra
co da propriedade, . torna-se ainda mais 
fraco, e a medida aplicada deu resulta
dos negativos. 

Com a extensão agríCOla sem cons
trangimento e sem coersão, o agricul
tor não adota uma providência p elo sim
ples fato de lhe parecer boa, mas quP.. 
na verdade, alcança o ponto fraco de 
sua propriedade rural . Sua visão na eco
nomia de seu próprio empreendimento, 
constitui uma correç'ão da propaganda 
mal dirigida. 

.o fato é que por coersão ninguém será 
capaz de se entusiasmar pela solução 
dos problemas, sôbre tudo os qUe afetam ' 
a economia rural. A extensão bem exer
cida, faz com que a popUlação crie con
fiança nos extensionistas, com êles co-
1 abore e  passem a p ensar de acôrdo com 
suas diretrizes. Coersão e constrangi
mento fazem do agricultor o boi de tra
ção em vez de condutor ; mata a inicia
tiva e nós o censuramos por falta da 
iniciativa que nj)s mesmos matamos. 

Em última análise, os resultados da 
'extensão agrícola devem ser obtidos com 
o àgricul:tor e por seu intermédio. A 
procura dos caminhos para levar a efei-
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to essa tarefa requer muita pesquisa so
ciológica. E' em síntese, uma tarefa im
portante para o ensino superior, pois os 
agrônomos e veterinários deverao ser 
educados nesse sentido. 

Se assim proceder·mos, teremos cons
truido a ponte que comunica o agricul- . 
tor CÜ!ln o mundo situado fora do âm
bno rural. Uma classe agrícola que pros
pera saldia e com ·elevado poder aguisi
tiva, não repres1enta só os interêsses do 
me,io rural, mas também uma vantagem 
para os outros grupos socia�s, inclusive 
a indústria nacional, que nao podendo 
competir no mercado internacional, te
ria melhor oportunidade de vender seus 
produtos no mercado interno. Todo país 
é ,sustentado por seus agricultores e por 
isso o extensionista pode se orgulhar da 
oportunidade de colaborar na constru
ção da p onte para um padrão de vida 
mais elevado do povo rural. 

Vimos então até aqui que o obj etivo 
final da extensão agrícola é a elevação 
do nível de vida das populações rurais. 
Um dos meios de atingir essa finalidade, 
é melhorar sua agricultura. Vimos tam
bém que o agricultor é o nosso principal 
centro de interêsse. Qualquer estudo de 
agricul tura começ'a e termina com o 
agricultor, e não se pode melhorar qual
quer cousa sem o conhecimento exato 
dess,a cousa. 

A extensão é antes de mais nada, uma 
construção sólida e firme que se eleva 
sôbre base forte e garantida. Essa bas2 
é formada pela n ossa capacidade de crí
tica e pela análise da realidade no que 
se relaciona conosco : as populações ru
rais, sua vida e seu trabalho. 

Se o obj etivo da extensão agrícola é o 
agricultor com sua propriedade, esta re
lacão não estará c ompleta se não consi
d;rarmos as necessidades e concomitan
temente os meios de satisfazê-las. Te
mos assim a série : agricultor - neces
sidades sua satisfação propried ade . 

Assim, paTa que se possa levar a efei
to uma extensão sadia, temos que co
nhecer todos o s  elementos da série. 

E' óbvio que isto exige um contato in
tenso com a comunidade rural em tôda 
a sua extensão, de vez que os aludidos 
fatores afet�m o complexo de necsesida
des que consiste ·entre outras cousas, em 
'aUmentos, roupas, c asa, ferramentas, 
máqUinas, fertilizantes, sementes, gaga
mentos de impostos, contribuições para 
a igrej a, etc . ,  etc. . . .  Mas os meios de 
satisfazer a tôdas essas necessidades de
vem ser conhecidos também para que 
haj a um julgamento do têrmo melhor 
na concepção de melhoramento. Se as
sim não ocorrer, não será possível emi
tir uma opinião sôbre a r acionalização _  
dos meios de que se deve valer o agri
cuUor, para :atingir sua finalidade. De
v emos, pois, conhecer essas finalidades, 
e, ao mesmo tempo, êstes meios. Êles são 
obtidos rutravés da lavoura, criação, in
dústrias extrativals e trabalho assalaria
do. Como cada região possui seus meios 
próprios para atingir suas finalidades, 
necessário se torna e m  primeiro lugar 
conhecer e classificar as regiões que cha
maremos de unitárias isto é, regiões que 
podem ser caracterizadas tanto quanto 
possível, pela sua uniformidade relativa 
ao tipo de agricultura nela existente. 

Um bom método para isso, é traçar 
mapas das zonas ou regiões unitárias . 
Para isso é necessário que o extensionis
ta visite tôda a área sôbre sua jurisdi
ç'ão, para conhecê-la completamente . 
Essa visita deve ser prefe·rencialmente 
em condução que possibilite intenso con
tato com os agricultores, como j eep e 
cavalo. 

A classificação dessas regiões unitá
rias é necessária, p ara que ao se adotar 
um meio p ara a satisfação das necessi
dades, não se adote o mesmo meio para 
regiões diversas, o que redundaria em 
fracasso, pois as possibilidades de uma 
região seriam diferentes das de outra . 

Os dados para se conseguir a dassi
ficação das regiões unitárias, podem ser 
assim resumidos : 

I - Dados gerais sôbre as condições 
de agricultura. 
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1 .0)  condições naturais 

2 .°)  tipos de agrupamento 

3 .°) distribuição e forma de 
uso da terra �. 

4.°) dados geológicos e do solo _ 

6.°) aspectos sociais e econô
micos 

7.°) dados econômicos 

8.°) associações e cooperativas -

9.°) higiene rural - alimentação -

II - Dados da unidade agrícola .  

a) - limites geográficos 
b) -. topografia 
c) - estradas, rios, etc. 

d) - reflorestamento e erosão 

a )  - aldeialS 
b) - vilas 
c) - cidades, etc. 

d )  - distâncias entre propriedades. 

a), - possibilidade de irrigação, etc. 

a )  - precipitação 
b) - temperatura 

a) - dados demográficos 
b) - religião 
c) - casas 

d)  - educação - n.o de escolas 

a) - meios de subsistências 

b) - comércio 

c)  - importação e exportação - im

postos 

1 .0) padrãq gel�al da agricultura - 2.°) preço das terraiS - 3.0)  trabalh0 
- 4.°) função do capital na uni dade agrícola - 5.°) animais - tração 
e adubo - 6.°) ferramentas e · máquinas - 7.°) edifícios - 8.0) sementes 
e material paira plantio - 9.°) elementos agrícolas como terra arável 
- terra irrigável - matos, etc. - 10.°) tipos de rot�ção - 1 1 .0)  produ
ção média - 12.°) tipos de cultu ra ou criação - 13.°) mercados para 
produção. 

SETEMBRO/OUTUBRO 21 

Tendo então invertido considerável 
tempo no estudo sócio-agronômico o ex
tensionista d eve por certo estabelec�r 
um bom programa de atividades, estrI
bado nesse ,estudo. O programa de tra
balho d eve ser construtivo, isto é,  deve 
refletir a visão que o extensi�nista te:n 
dos diversos problemas e cUJ a soluça0 
deve provir da concepção criadoura de 
seu trabalho. 

Assim fazendo, o extensionista tem fa
ciUtado o conhecimento e o controle dos 
vários projetos de sua atividade,  e fica 
orien"tado para uma distribuição racio
nal de seu trabalho, evitando desperdí
cio e duplicidade. 

Tendo em mãos os< dados da classifi
cacão d as regiões unitárias o extensio
ni;ta chega. ao julgamento do que fal
ta, onde existe alguma cousa errada, em 
que aspecto da realidade rural poderia 
melhorar alguma cousa e finalmente, a 
que resultados U111a certa orientação de 
atividades conduziria. Seria então uma 
questão de ver e separar os problemas. 

Estamos então na segunda fase do 
trabalho de extensão que é a fase dos 
problemas, do seu diagnóstico. (A pri
meira fase é a do estudo da área, da 
classificação de regiões unitárias) . 

Um problema, é uma situação que mo 
difica nossos obj etivos, nossa política de 
extensão. 

Os problemas podem ser sentidos ou 
não pela população rural . Um progra
ma de trabalho deve ser iniciado pelos 
que são conhecidos dos rurícolas,  Às vê
zes o povo s e  familiariza de tal sorte com 
os seus porblemas, que os aceita de olhos 
fechados. Nesse caso seria conveniente 
convencê-lo da existência dêsses proble
mas, indicando suas soluções antes de 
se obter algum progresso. E'  evidente que 
a solucão deve estar ao alcance dos me
lhores � agricultores l ocais. E'  muito difí
cil convencer o agricultor a produzir 
mais, até que apareçam bens que consti
tuem um incentivo, na aquisição dos 
quais êle possa gastar o aumento de sua 
r enda. Prova-se assim que, no que to
ca a prioridade dos problemas, nem 
sempre é aconselhável começar com a 

:)."le c e.ssidade mais urgente. em nossa 
compreensão. 

Aquilo que nos parece urgente pode 
não parecer aos olhos do povo rural . Se
ria então de tôda convep.iência, que se 
começasse com pouco, isto é ,  com os pro
blemas que êles sentem, e com obj etivos . 
também modestos, d entro da c apacidade 
de percepção do p ovo rural. 

O fracasso das realizações grandiosas 
tem consequências desastrosas, enquan

to que realizações modestas p odem ser
vir de base a melhoramentos progres
sivos. 

Em todo o c aso, seria o mais aconse
lhável . dar prioridade a êsses prOblemas 
sentid��s pelo povo e considerados im
portantes pela n ossa política de exten
são, pois isto nos traria uma maior co
operação. 

Chegamos aqui à terceira fase do pro
grama de extensão, que é a em que de
vemos esclarecer a nós mesmos, e aos 
que conosco cooperam, p orque êste pro
blema deve fazer parte de nosso progra
ma. Esta fase também indica os meios 
para a solução dos problemas. Indica 
apenas, porque a aplicação pràpriamen
te di/ta, pertence j á  à quarta fase. Nes
ta 3.a fase se escolhem também os meios, 
métodos e melhoramentos que se devem 
aplicar em cada problema. 

A dedicacão de que se vale o extensio
nist; p ara � saber se alguma necessidade 
sentida tem uma posição mínima, deve 
vir do agricultor, e não d o  próprio ex
tf;l1sionista, que nesta terceira fase tem 
apenas a missão de encontrar os meios 
p ara satisfazer estas necessidades. Eis 
um exemplo : ( agricultor tem 3 necessi
dades : alimento - sementes melhores 
e dinheiro para casar uma filha no fim 
da safra. A necessidade que está em po
sicão mintma para o agricultor é a fal
ta

-O 
de dinheiro. Para satisfazer esta ne

cessidade o agricultor precisa de dinhei
ro. Dil1lheiro que virá do lucro. Para i,sto 
a propriedade deve ser orientada para 
aumentar o lucro, que poderá ser con
s eguido emo uso de boas sementes com 
o que terá boa alimentação, disposição 
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para 0 trabalho e no fim dote para a 
filha) . Êsse e�emplo demonstra que 
nunca uma necessidade e"stá ' só, existe 
sempre um compl'exo de necessidades, 
que dev.e ser aJtacado concomitantemen
te, e que também devemos ensinar aos 
agricul tores qU!e as despesas precedem 
os lucros, p ois p ara alcançar o obj etivo 
final que foi o. casamento da filha, foi 
necessário empregar capital na aquisi
ção de mais e melhores sementJes. 

A quarta false é portanto, o ataque di
r eto dos problemas. 

Pelo que ficou dito, acêrca da e strei
ta l"elação entre o conhecimento da. rea
ltdade rural, da pro.posição dos proble
mas,  a motivação p ara os pontos do pro
grama, e a técnica de sua execução, tor
na-se evidente que a illlspecção ( 1.a fa
se) só deve ser feita pelo agente de ex
tensão, assim c omo a planHicação, a ob
tenção dos meios e a execução. 

o mesmo acontece com o médico : 

a )  examina o doente ( 1 .a fase ) 
b )  diagnóstica o mal ( 2.a fase) 
c )  - r eceita r,eimédios .( 3.a fase) 
d )  - inicia o traltamento com a colabo

ração do doente (4.a fase ) 

Um programa de trabalho deve então 
se referir a sequência : 

Onde - Situação 
Porque - Problemas 
O que Objoetivo 
Como - Processo 
Quem Pessoal e cooperação 
Quando - Calendário de trabalho 

Veremos daqui por diante quais os mé
todos d e extensão usados para persua
dir ao agricultor, assim como informá
lo e educá-lo, visando alumentar o seu 
padrão de vida. Podemos dividir pri
meiramente êstes métodos em dois gru
pos : 

Individuais e Col'etivos 
Depois que o ,extensionista encontrou 

um certo proj eto de melhoramento, co-

mo alimentação para o gado na época 
da sêca, p oderá alplicá-lo em tôda a re
gião uni,tária. 

Mas c omo persuadir individualmente, 
aos proprietários de tôdas as unidades 
agrícolas iguais ou semelhantes, daquela 
região, a aceitar êste melhoramento ? 
Os proprietários deverão ser primeira
mente aproximados. Em um primeiro 
estágio, nas regiões novas p or exemplo, 
não s erá possível persuadí-los p or meio 
de aproximação coletiva. 

Quando dirigimos o desenvolvimento 
de uma população rural, não será pru
dente aJproximar seus elementos indis
tintaimente, como se fôssem massa 
amorfa. 

Assim temos que no s dirigir indivi
dualmenbe aos ,elementos humanos que 
compõem as p opulações rurais. Certa
mente não se procederá dessa maneira 
em relação a todos indivíduos, mas uma 
aproximação coletiva estaria errada no 
que diz respeito aos que têm uma po
sição especialmente importante entre os 
membros de sua comunidade, sobretudo 
os que possuem pres1tígio pela. sua ini
ciativa' auto-atividade, e m aior noção de 
responsabilidade. Em síntese, êstes líde
res têm o nível mais elevado de vontade 
e de nec'esisidade e são, assim, as pes
soas mais indicadas ao nosso contáto. 

Na maioria dos casos não será difícil 
selecioná-las entre Os componentes da 
comunidade ;  sua aJparência pessoal e 
sua conduta são, muitas vêzes, indica
ç'ões convincentes. 

Embora c onheçamos, no que toca a 
uma c erta região uni,tária, qual a ati
vidade extensionista que d eve ser leva
d a  a efeito, 'existe ainda a questão de 
colocá-la dentro da prática atual e de 
testá-la, em última análise, sôbre sua 
conveniência para esta região unitária. 

Devemos, p ara isto, procurar contáto 
individual com alguns agricultores que 
já estão entre os mencionados líderes . 
Em uma palavra, êsses líderes devem 
ser agricultores progressistas que te
nham um certo prestígio entre seus com
panheiros. 
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Se nosso pretendido proj eto de exten
são - altmentação do gado na sêca 
não e:sttver inteiramente certo não exis
te ainda probabilidade de prejuízo, so
bretudo se fôrmos capazes de esclarecer 
que nosso desejo era faz·er um teste com 
sua colaboração. 

Nesse estágio p odemos chamar aproxi
mação individual de propaganda de 
teste. 

Suponhamos, entretanto, que atingi
mos, realmente, nosso objetivo, isto é, 
que a medida em questão atendeu a ne
cessidade. Então nossa propaganda será 
aceLta. 

Nossa aproximação individual no es
tágio rural, tendo somente um caráter 
experimental, funcionará agora como 
gôta de ól'eo num ped aço de mata bor
rão, porque o s  agricultores da vizinhan
ça verão 3!gora com seus próprios olhos 
os resultados da medida em questão nas 
unidades agrícolas de seus líderes. 

Na manutenção dêsses ' pequenos pon
tos de contáto os extensionistas gastam 
mais tempo viaj ando do que entre o po
vo c.om que têm que cooperar. 

A gôta de óleo deve ser de tal impor
tância e e-m tal l ocal, que nos p ermita 
obter uma posiç'ão estratégica por ' onde 
ela possa fàcilmente ser mantida e con
servada. 

O primeiro contáto deverá começar pe 
lo extensionista. Naturalmente estas vi
sitas serão feitas aos agricultores que 
êle espera tornar líderes. Estahelecido o 
primeiro contato, o extensionista deve 
estar certo de impressionar tanto quanto 
possiÍv,el o agricultor, assim, é necessá
rio que êle estej a, familiarizado com os 
costumes e hábitos da r egião.  

Quebrada a frieza do agricultor, o ex
tensioni'Sta tem que manter, tanto quan
to possív,el, uma esfera de intimidade 
por meio de palavras e exemplos. 

Não é aconselhável tratar de negó
cios no primeiro encontro. Nesse encon
tro, é recomendável que O '  extensionista 
procure se tornar ligeiramente conhece
dor das relações de parentesco. da fa-

mília, natureza e manias do povo visi
tado. Nas visitas seguintes, estabelecida 
a confiança, a conversa sôbre extensão 
deve ser rápida. 

Na m aioria dos casos, torna-se neces
sário muito cuidado na formulação de 
críticas e,  se depois de repetidos contá
tos, o extensionista verifica que é che
gado o momento de dar algum conse
lho e instrução, deve fazê-lo com tato. . 
C omo as populações rurais estão muito 
habituadas às suas idéias, as novas 
idéia.s deverão ser transmitidas de ma
neira mais clara. Em geral, uma respos
ta errada dada pelo agricultor ao ex
tensionlsta é, quase sempre o resultado 
deficiente porque a pergunta foi formu
lada. 

Agora, depois de seJ.ecionados nossüs 
auxiliares de contáto, em c aso de suces
so de nossa propaganda ,em questão, o 
j á  r eferido melhoramento da alimenta
ção do gado pode ser propagado com 
segurança da totalidade da região uni
tária. Tudo é realizado por meio de nos.,. 
sa aproximação coletiva, de que as reu
niões, competições, semanas ruralistas, 
filmes, diafilmes e demons1trações são 
os principais elementos. 

Devemos sempre considerar que reu
niões serão mui úteis em qualquer re
gião n:ova ;  obj etivo, ação e organização 
do serviço d evem ser expostos com sim
plicidade, porém, com cl areza. Essas 
reuniões d evem ser, de preferência, man
tidas periàdicamente. Gradualmente elas 
p odem se tornar curso de educação de 
adultos, porque muitas perguntas sôbre 
agricultura serão feitas e discutidas. No 
decorrer do tempo a frequência a tais 
reuniões aumentará, porque então o in
terêsse do povo rural foi excitado e os 
agricultores levarão seus problemas a 
estas reuniões. 

E' chegado então o estágio em que se 
torna de urgente necessidade a criação 
de organizações ou cooperativas forma
das p elüs próprios agricultores com a 
devida assistência do serviço de exten
são. 

Esta é uma parte importante da edu
caç'ão extensionista. 
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Já falamos então em varlOS métodos, 
como : ind.ividuais - Visitas, contátos, 
et., Coletivos - Reuniões - Demonstra
ções pràpria:mente ditas - demonstra
ções de resultados - competições - se-
manas ruralistas filmes diafilmes 
- organização de sociedades coope-
rativas - e tc.,  etc. 

Falemos mais um p ouco então sôbre a 
educação, não a educação de adultos, 
mas a de j ovens. No que toca a j uven
tude rural temos um instrumento para 
guiá-los : os clubes j uvenís rurais, aqui 
denominados 4-8 e clubes agrícolas, n os 
Estados Uni60s 4-H, na índia 5-S, etc.  

Os clubes 4· H nos Estados Unidos exis
tem há mais de 50 anos. São para me
ninos e meninas de 1 1  a 1 7  anos. Os 
4-H ! s 'são as letras iniciais das pala
vras em inglês : cabeça, c oração, mãos 
e s aúde. 

Iniciaram-se c omo clube agrícola de 
um proj eto, c omo milho, p or exemplo .  
Todos o s  sócios, findo o proj eto estavam 
aptos a fazer uma demonstração de re
sultados sôbre a cultura do milho, em
pregando os métodos científicos acon
selhados. Passavam ,então a outro pro
jeto e assim p or diante de modo que se 
tornavam aptos a fazer demonstraeões 
sôbre vários trabalhos da agriculÚlra, 
ao mesmo tempo que se aproximavam 
da vida rural. Atualmente os 4-H cons
tituem uma das mais eficientes organi
zações dos EE. UU. 

Os obj etivos dos 4-H são : 

Fazer .c0m. que a j uventude compre
enda e apreci·e a natureza em que vive. 

Ensinar à j uventude o valor da pes
quisa e experimentação, e desenvolver 
nela uma atitude científica com relacão 
aos problemas rurais e domésticos. � 

Treinar a j uventude rural numa acão 
cooperativa, com o fim de que ela p

'
os

sa aumentar suas realizações. 

Ajudar no desenvolvimento de idéias 
e p adrões rurais, assim c omo o melhor 
s enso de responsabilidade para suas rea.: 
lizações. 
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Proporciona . à j uventude instrucões 
técnicas em agricultura e economia 

"
do

méstica. 

Proporciona à j uventude a oportuni
dade de aprender fazendo. 

Desenvolv,e os hábitos de viver higiê
nicamente, etc .  

N o  Brasil, o s  Clubes 4 - S  estão imitan
do os 4-H dos EE. UU. - Os 4-8 são : 

SABER - SENTIR SAÚDE SER-
VIR. 

Já existem vários supervisionados pela 
A. C. A. R.  em Minas Gerais e pela A. 
I. A. em 8ão P aulo.  

E p ara terminar um breve retrocesso : 

Em primeiro lugar, vimos que o nosso 
obj etivo final pode ser definido com a 
melhoria do b em e star geral, a elevação 
da vida rural .  Prosseg'uindo, vimos que 
a ·extensão tem um alspecto educacional 
muito importante .  Verificou-se ser mais 
que méra informaç'ão e divulgação de 
resultados de experiência de agricultu
ra-técnica. 

A melhoria do bem estar rural será 
principalmente o r esultado de uma lut::< 
vitoriosa pela mudança da mentalidad e  
do p ov o  d o  c ampo resultando e m  uma 
compreensibilidade pelos seus verdadei
ros interêsses individuais e comuns. 

Agora é fácil ver, que uma avaliacão 
do progresso de extensão no camÍl�ho 
desta meta é muito difícil. 

Contudo, a melhor avaliação é sempre 
o grau em que o servico de extensão in
teressa ao p ovo rural .

� 
Esta é uma me

dida segura de sua influência mas in
felizmente, não é uma medida obj�tiva. 
Além d e  tudo cada programa de exten
são encontrará sua avaliação comple
ta dentro dêle mesmo. 

O assunto do nosso programa Se apoia 
numa fundação tríplice : a primeira pi
l astra é construída c om aquilo que é 
tecnicamente p ossível, a segunda com 
aquilo que é econômicamente j ustificá-

. vel, e a terceira c om aquilo que é soci
almente desej ável.  Êste princípio trípli-
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ce é uma das essencias da extensão 
agrícola. O equilíbrio dêstes 3 elementos 
é um requisito essencial a uma s obre
vivência ,material de cada sociedade hu
mana, c.onsequentemente de cada co
munidade rural e de cada comunidade 
agrícola. 

A extensão é p or fim mais que o lan 
. 

çamento de idéias, uma tentativa de 
persuação, ou uma aplicação de méto
elos. O extenisonista deve, acima de tudo 
dar sua inteira personalidade, de m a
neira que o amor pela .térra em que 
trabalha e pelo p ov o  c om o qual está 
cooperando, devem ser a base de suas 
atividadés. 

A extensão quer dizer vida em tôdas 
as suas manifestaç'Ões, pois se refere 
também à extensão agríc ola. 

Um grande educador disse certa vez 
que a educação é uma questão de amor, 
paciênCia e sabedoria ; e as duas últi
mas crescem quando o primeiro preva
lece. 

E sàmente c om êste princlplO em 
mente será p ossível levar a efeito nos
sa tarefa p ara o benefício do nosso país. 

* * * 

OBRAS CONSULTADAS :  
Planej amento do Programa em Exten

são AgríCOla - Willy J.  Timmer. 

Extensão Agrícola - Miguel Bechara. 

Curso Interna,cional de Extensão Agrí
c ola y Fundamentos de 80ciologai Ru
ral. 

(Palestra realizada na FELCT. dur ante a II JORNADA DE VETERINARIA 

MINEIRA DA ZONA DA MATA) . 

o M E L H O R  C O A 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 Ê S A  

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

e em toda"s as casas do ramo 

e l A .  B A S  o s  
RIO DE JANEIRO - Rua Teófilo Otoni, 81 

SA9 PAULO � Rua Florêncio de Abreu, 828 
BELO HORIZONTE - Rua Tupinambás, 364 
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A proteina e Suas 
influências no 

org nismo animal 
Dr. Milton Aragão Gomes 

D. I. P. O. A. 
(Pal estra realizada na FELCT. dur ante a VI Semana do Lacticinista) 

o 'alimento é indispensável a existên
cia de qualquer sle!' vivo, desde o homem 
até a maJ:s rudimentar forma de vida 
anfunal ou vegretaL 

A máquina viva do cor p o  animal toma 
o alimento le transforma 'a 'energia po
tencial lem ,energia vital, que no corpo 
se manifesta sob a formla de calnr, mo
vimento e vitalidade .  

O alimento n'O corpo ,serve no mrrnimo 
a três fins : 
a) - p8.Jra suprir com substâncias des

tinJad8.Js a l'iepar,ação e a cura dos 
úecidOlS; 

b )  - produzir a energia necessária a 
cada parte do corpo para sua fun
çoo; 

c) - fornecle'r 'O c alor indispensável a 
manutenção da temperatura con

venienúe. 

Dentr,e os c:omp onentes dos alimentos 
são as proteínas as que mais realçam 
pelo seu valor nutritivo, pois entram na 
formaç'ão dE' todns os tecidos, decom
p ondo-se nos seus 'elementos mais sim
ples e se organisando novamente para 
fazer face às exigências orgânicas. 

Êsses elementos podem deixar de ser 
úteis no organismo, p ara tornarem
se de uma toxidês capaz de matar, con
forme Vierificaremos 1lI0 decor'r,er do pre
sente trabrulho, que outro obj'etivo não 
tem se não reJJembrar 'Os conhecimentos 
sôbre tão c omp1exo alsSlunto daiS proteí
nas. 

As ,substânCÍ'8.Js protéicas são impres
cindíveis para o organismo. São alimen
tos por ,excelência insubstituíveis, pois 
não é p os'sível aliment8.ir um animal uni
,eamente com gl ucidtos 'Ou com lipídios 
porque fatalmente morreria; entretan-

to é possiv'el alimentá-lo só com protí
dios. 

Tôdl8.ls as ' substâncias protéicas têm 
igual v,alür aHmentiall'. Os albuminóides 
propri,amente ditos 'Ou naturais e globu
lina d e  muiúo's alimenJto'S compostos, e 
seus produtos de transfOlrmação diastá
sica, 3iS albumostes e as peptonas, ocu
pam o p:rimeiro I uga!!'. 

A maiOirila dos protídiüs são desdobrá
veis p elos sucos gástricos e, por conse
guinte, tornam utilizávei's� 

A qU8.JntiJda,de de protídtos nos alimen
tos compostos é muito variável : - a 
carne de boi, Qonrtém 17 '8. 21 % ;  a d o  
pesc8.Jdo ( salmon por ex,emplo ) , 20 % ;  o 
l,eite de vaca, 4 % ; e o da mulher, 2 % ;  
div8il'sOS queiJos, d e  2 5  'a 35 % .  

A s  rsementes de leguminosas contém 
mais de 20 % de substância,s protéicas ; 
as dos cereais ( trig�o, eenteio, aveia ) ,  d e  
1 1  a 12 % ;  n s  grãos de arroz s ã o  o s  mais 
p obres nesta substância. 

O ,equilíbrio dlo nitrogênio ( igual entre 
o nitrogênio ing1e:rido e o eliminad o )  s e  
consegue c om qual1Jtid8.Jdes menores, des
d e  que sleja sufic�en.te 00 valor calorífico 
da ração. 

O mínimo necessário, segundo alguns 
f1s1010gÍlstas, serÍla de uma grama por 
quilo de p ês o  vivo. 

E' sabido que a molécula protéica é 
formada pela união de d.iferentes ácidos 
aminados, ie que . ,a r1eciÜnstituição das 
substâncÍla,s pJ:'otéic8.JS de um tecido não 
pode iSl6r reaUzada sem que sej a usada 
uma substânCÍ<a capaz de fornecer su
ficientemente os ácidos aminados que 

. constituem o tecido que se deve repa\rar. 
Tomemos por exempl'O la Tleconsti,tuição 
da gl'Obina, protidio das hemati-as ( eri
tl'OCÍltos) ;  a globina contém 11 % de his-
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t·  1 ' 11.'8, ' se nara recup2'rar 100 gramas .do::: lC 1 , - . - ' d ;:; " 
globina ,0 organi,smo ,dl\SP:::;� so e �.:::...:" 
cuj,a gUa.dina só cO�J��m 1 ,  I % . .  d e

_ 
h�"tI: 

dina, ' Senail11 necessana,s 6:7 gl a:,I1� .... . d �  

gliJadina, supondo que toda hlsLldma 

delstas 647 gramals vá, sIem neI:hu� a 

perda. Acontec,e po,rém que
� 

a . gh'adm� 
contém 3 1 , 5 %  de áctdo glutaml.co que e 

preciso qU e im'a\r , n6SSle calso ':Iena neces

sárto a,umentar a qUlarntLdadle d e sta su

bstância. 
Os protídiOls de orig12.m anim.al a,tiva 

sua função quandO contém , tl'ip't.ofa� ,o 

na sua composição que mm1tem o �q.m
líbda corp or al , e a s  que POiS suem llsma 
p2rmitem o . cr,escimento . . 

A dstina também é indispensável ar) 
cr1escime.nt,o . E '  de gT,ande importânr:i� o 
papel das ácidos mnin adÜ 's na nutrlQ;;t? , 
fazendo crer que 'O probl,p,ma da neceSSI
dade de Pl'otídiüs não é ap enas de O�'
dsm qua:Út,ativa, é tallnb.ém �e . order..1 
a

'
uantttrutiv a ;  pots Q.S an1iniÜls- acld�s .co-

1r),O o triptofano, a Hsil1i'3. e a  clstma 
muito concor,r'e m  par'a o crescimento e 
pês.Q dos antmais. 

As substâncil8..s proltéic:as formam 8, 
ma,ssa 1118tS con�dderável e 8.0 mesro.o 
t.empo l'eprI8Slent,am os eleme.nt?'s m aIS 
importalÜI8'S nos tecidos . .  ConstItu2l1'! a 
Darte €ISS'::'l1CÍ-a1 do prc,toplasma . 

4 Não é fácil deünk o grupo dCl ') �mbi-
tâ�1cia,s protéicals . Os  conhecimentos sô
bre a ,s nl''Ü'téicas E:ào U m i trtdos,  p oi.s é uma 
das quêstões mais estudadas em q uímie� . 
Os protídiüs podem ser dividid'Ü's em trcs 
grupos : 

1 .0 - Protídios s'2nsíveis : pro taminas , 
}1ÍJsitidina,c,\ a.lbuminais, g-l obuUnas , 1)1'ola
minaiS, p.'sde'r oprot.einas (albuminóid? ,'3 
dOIS tecidos de sust,entaG'ão ,  c omo que
ratina 'e elastina) , frequent,elY'-::mte ch::t
mados albumjrnótde's. 

2.° ) - Pr'Otídtos conj ugados : - com
pre,endem as s ub.s,tâncje�s rresultantes da 
união de uma substânci,a albuminóide 
com outra substância oTg:à1l.1ca não pro
téica, .os r-lucoprotéidc.s . n n cleoprotéitlos, 
cromopro téidos , fosfo-protéidos.  

3.° - D erivados Íl os Dl'ot.í.d}<)':! 0 1 1  �lrO
tídios hidwJiEladus. - sã.o 8.<; E1ubstândas 
albuminóides transformada s por COfU�.'U
lracão ( c al or, álcool) , 901' açào dos áci
do� ou dos alcaHs ( ácidalbumina e alca-

liaibumina ) ,  ou p or açào d 2iS diastas�s 
proteolíUca:s' (prot180ses, peptÜ'na,s, p ol1-
peptides )  . 

Os protídiüs s8nsív,eis s110 'a�s al�umin�s 
e a,s globuUncvs. As, album,in8is s�,o SOl�l
'ireis na água dres,tiladra ; ais gl obullnas sao 

insrOlúvei,s na água e sOlúy,ei,s nas solu 
cões alcalinas neutrars, como o cloreto de :( , . 
'sódio, o �mlfa.bo de ma'gnesw. 

EE'itas Slubsltâncias
' acham-sle e m  gr,an

de qua'l'ltidade no 01' gantsm o , P3!rticul�r
mente no sangue, no leit,e e nos mus
culos. 

As- pDOtleÍllIa,s são ,encontradas no es
l.: erma d � divers'Drs peixes ( salmon, 8)ren
�rUJe e cavala) .  SãlÜ

_ 
Slolúv,ei� na água de 

rr:acão 8.1calina., nao contem enxofre e 
�ontém ni:tr.ogêniJo na porcentagem d e  
30 pQil' c,ento. 

As hü:,tonals são de gi�ande im.portân
cia no or�anismo,

' formam a transiçã o  
entl'e aiS pr.oteínals e aiS albuminas l p o s 
suem as prop.ri.e dade,s gerais d a s  glol?u 
lina,s. S ã o  distin�'lüda's por dois carac 
teres Drincipa:i:s daiS demats E',ubstâncias 
a,lbumlnóides na,tur'ais ; sua c onstituição 
bas,eia-se nas hex.onas (sobDetudo as ar
gininals ) ;  na globulina da .he.m:oglo�ina 
pl�edoming, a hi,stidina. As hlstldmas ISO
ladas dos glóbulos vN'melhos nucleadüs 
ela galinb a , em E',oluGão neutra,  é c oa
gulável pelo c :õJJor, é precipitado p el o  
amoníaco e p el o  ácido nítrico.  

Foi isolada a h istona do timD, do:; 
gângliOS linfáticos.  do baco, d a  hon2 o glo
bina d o  sn,l1rg,'ue elo caval o e do cao . O 
esperma maduro de muitos peixes e in
.v2rtebradlo5', contém hi,sj'/ona. 

Há diJerent21s histol1a s.  A globina el a 
hemoglobina, q u e  há muito foi tomada 
por gl obulina, é uma histona . A histona 
dos l<eucocito's po,s.s,ui a proprie dade ,  
auando ini etad a endove nosamente,  d e  
l:e tarda:r O�l impe dir a coagul aç'�,o d o  
sangue .  

A s  escleroproteína,s são sub�tânci5"<l 
protéicas qU!e ofel�eC'8m dif'er enças d e  
c.ompos.i.cào, de reaçã o , de sOlubilid ad-e , 
e tc.  smbora apresente ca1: aeterers co
muns com a s  do grupo das histon:l s .  En
tl,p êflb88 corpos encontram-se a,s subs
tânctas col agêna s 'e elas,tina e a quera
tina. 
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Os colagênos são as S!Uhstâncias fun
d8Jmentats das fira/s conjuntivas, dos 
ossos (osseinà) ,  dos tendôe,s, etc .  São 
iIlJsolúveils na água, naJs soluções salinas 
l1IeutraJs, ácidJos ,e alcali diluidos ; trans
forma-se em felatina na água fervendo. 

A gelatina ,é um produto artificial. E '  
uma substância amorfa" incolor, trans
parenue, inS'olúvel na água fria,  no ál
cool,  éter, clorofórmio, etc . ,  é solúvel em 
água e glicerina quentes. 

A eIa.stilna é .Q componel),te fundamen
tal daiS fibrrus e das nlembranas elásti
cas dos tendões, dOIS ligaJmentos, apone
vrosles, da túnica média das artérias . 
Apli8SIenta ais reações de Biuerto, Millon 
e de Xantopl�oéina. C ontém uma peque
na quantidade de enxofre .  

A queratil11a 'Slubsltância ess!encial das 
célul'aJs superftcta,ils da epiderme, das 
unh8Js, cabelÜis, da cápsuLa do cristalino, 
do sarcoLema dOIS músculos, etc . Forma 
nos aJnima�s a p8Jrte principal dos cor
nos, das escamas dos répteis, das penas 
das aves. 

Distingue -se de tôdas as demais subs
tância,s protéica/s pela gr.aJl1tde quantida
de de enxofpe que possui. 

Reticulina é uma substância protéica 
deiscobert,a no tlecido dos gânglios lin
fáticos, baço, mucosa intestinal, fígado, 
pulmões e rins. Ela contém fósforo. En
we os seus produtos de decompo,sição 
achaJm-se o hidrogênio fosforado, amo
níaco, lisina,  ácido amino-val erianíco, 
porém não existe a tiirosina. 

Os protídio,s conjug'ados : - T emos 
neste grupo as glucoproteínas, em cuj a 
composição existe um núc!teo hidrocar
bonado, distinguindo a's mucinas e os 
mucóides ou mucinóide's. As mucinas são 
encontrada,s no tecido conj untivo, nos 
tendões em numerosos líquidos do orga
nismo, muco naisal , a saliva, o suco gás
trico. Na bilis dlo b oi encontra-s'e um 
corpo análogo, p orém , não é mucina v:er
cladeir,a ; é uma pseudo-mucina, poi.s tra 
tada pelos ácidos nãJo dE/eprende nenhu
ma substância redut,ora, entretanto é 
encontr,ada na bílis human:a. 

Os mucóides não são tão viscos.os 
quanto a mucinas, contém m ais enxo
fre. Por hidroHs'e dão igualmente gluco 
samina. Os mucóides sãJo encontrados 

nos tendôes, ca:rtilagens, sôro, clara de 
ÔVO ( ovom!ucóidJe ) .  

Nos nuc1teoproteidos 'existle o ácido nu
cleico ;  s ão compostos formados de uma 
prüteína com uma nucleina, compostos 
orgânicos fosforaJdos. . Hidl'oHsadaJs por 
digestã'O clorildropeptica, libertam pro
teoses s01úvels le dei'Xa:m um resíduo in
s01úvel de nucleina, c orpo nitrogenado 
e fosfor,ado ; 'esta hidr01iJs1ada, pelos áci-

' 

dos minerai!s ,em dissoluç'ão a quente ,  s/e 
desdobra 'e!m uma substância protéica e 
ácido nucl!einíco, e êsve, continuando a 
sofrer a ,ação dos mesmos ácidos dilui
dos, se desintegra ,em' ácido fosfórico, 
bases puric:a,s, bases pirmidic8Js e hidrato 
de oarbono. 

Os nucl'eopíI'ot,eidos formam a matéria 
prinJCtpal dos núcleos eelulares ; a cro
matina dos hist01ügista:s, é sem dúvida,  
uma nudeina, achando-se portantü em 
todos QlS úec1dos. 

Sua natur,eza ácic1a explica a afinida
de dos núclteos celulares pelos corantes 

. básicos re aJS subs:tância's metálicas como 
o ferro por iexemlPlo. Muitas atividades 
dos Leucócitos s/edam igualmente atri
buida,s 'a reação dJe sleu nucleoproteido. 

Os cromoproteidos são as substân
cias resultantes de união de uma 
maJtéri.a protéica e um núcleo corado ou 
pigmento. C onsiste êste grupo nas dife
rentes hemoglobina:s ou matéria coran
te do sangue .  A hemoglobina é consti
tuida pela combinação de uma globuli
na, a globina,  com uma substância or
gânica f.erruginosa, a hemlatina. 

Os fosfoproteidos, contém ácido fosfó
rico, dentre êl,es encontra-se a c as eina, 
pr�ncipal albuminóide do l eite, as casei
nas vegetais e o vitelino da gema do 
ÔVO ( ovovLtelino) da qual foi extraido 
um corpo fosforado muito rico em fer
ro, ·aJO qual chamamos hema,togeno, são 
o.s principais repre sentantes do grupo.  

A nucle oma é um compos1to fosforado , 
l�esul ta:IlJdo da combinação do ácido fo\s
fórico com o ácido carnico ( ácido fosfo
ca/rnico ) , é uma subsltância redutora do ' 

líquido de Fehling ( glucidio mal defini
do) .  E' encontrado nos músculos, no lei
te, no cérebro, no sangue e em outros I 
órgãos. 
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As propriedades ,
gel'ais �o�s priQtídi�s 

dividem-se ,em duas : - FIS.lCa e Qm-
mioa. 

Física :  - São substânc1a:s coloidais . 
Os produtos de decompüsição dos .albu
minóides são dia1izáveis. A c apaCIdade 
dos protídios pa:ra tomar o estado co
loida1 é de grande .  impor,tâncil�. 

As solucões c010idais não são soluções 
homogêni�,as ; são pseudo-soluç'ões cuj a 
característica é a heterogeneidade. 

Os coloides são divididns em duas clas
ses : os c oloidJes de suspensão ou susp1en
sóides 'e os colüides de ,emulsão ou emul
soides. 

As sol ucôes metálicas coloidais são os 
tipos de s;spensóides ; 'as pequenaJs quan
tidades de sais os pl'lecipi,tam, assim cha
mados instáv'eis ; o pr'ecipitado não se 
redissolve. 

Os emulsóic1es, como ais prO'teínas, a 
gelratina, a goma arábic:a, só .precipit�m 
com grande quantidade de saIS ( alcal!-S! , 
são €lstáveis. Os c olóide's pr:otoplasmatl
cos são emulsóides. 

As matérials protéicas, como os col ói
eles em geral, não são cristalisáveis. Fo
ram e ncontrados nos tecidos v egetais 
E:ubs:tânci1a:s albuminóides cristali.sadas, os 
cristai,s de al,eurona, verificado na se
l11'ente e tubérculos de diferentes plan
t8JS e constituidns p or uma globulina ; 
outra globulina vegetal cristalisada ob
tida foi a edestina, que se extrai da se
mlente do canhamo. 

Pl'opde dadss químicas : Entre as 
propriedades químicas das proteínas, de
vemos ars,sinalar : - As l'eaçõe,s de co
loração. 

a )  Reação X antopro,tsica :  Sob a 
acã:o do ácido nítrico a frio ou a quente, 
a.; substândas albuminóid,es e suas ' re
lacões tomam uma côr amarelo c aná
ri� clalro. Se adicionar amoníaco até que 
o líquido apresente reação alcalina, a 
côr muda mlJra alaranj ado int,snsa. Esta 
re,acão s,e d'evre aos grupos f.enólicos das 
substâncias protéicas. I 

b )  - ReaC'ão de Biureto': - Os protí
dios ou sua; soluções, em presença de 
um exce:s,so de alcali (potaElsa ou s'oda) 
e de uma pequeníssima quantidade de 
sulfato de cobre,  t oma uma côr violácea 

ou r osada, segundO a nrutureza da subs
tância. E'3ta reaç'ão é s'ensibilíssima. Cha
m a...rse rleacão de Biur,eto, p orque sendo 
êste corpo � um produto da condensação 
da uréa, apr,esenta a m\esma reação que 
esta. Não se sabe ao ceirto a que grupo 
pertenc/e, presume-se que s,ej a um com-

. pl,exo asprurtico ou glucocolico.  

c)  
. 
- Reacão de Millon : - Gonshste '  

e m  uma solU'cão d e  nitrato de mercúrio 
em ácido nítric o  nitroso ; '  produzindo um 
precip�tado branco nas soluç'ões de s�bs
tânc�as albuminóides. Aquecendo este 
pr,ecipitado se colO\l'le ràpidamente em 
vermelho tijolo. 

Esta reacão é devida a p reslença ele 
núcleo aro�Mico da t,irosina. 

OutrlaJs Deações exi'stem, porém estas 
são as mais us:adas. 

Tôdas as substâncias protéicas contém 
sais minerai,s Ca, Mg, ácido fosfórico, . 
Fe considerados como impur,esas, entre 
ta�to tomam parte integrante d a  mo
lécula. 

A albumina pura, livr,e de sais mine
r ais só se node obterr m ediante prüfun
das

' 
modificacões no seu e stado, revela

da pela perd� de sua solubilidade, poi's 
as 8ubstânciais pro'téicas estão intima
mente ligadas ao grupo mineral .  Entra�T: 
na sua composição C,H,O,N,S, .  

° estudo dos produtos d o  desdobra 
mento das albuminas permite conhecer 
os laços que unem entre si as substâncias 
protéicas.  

Os fermentos albuminolíticos propor
cionam meios nara desarssociarem as al
buminas. Os âlbuminóides, p elo influxo 
prolongado dos ag'eI1Jtes hidratantes se 
desa,greg'a,m tot,almente em derivados 
cristalizá veÍ!s. 

Sabido é que as substâncias  �.:�um�
nóides são d ec0l111Postas p elos sucos dI
gestivos antes de serem absorvidas. 

Encontram-se no intestino albumoses, 
p eptona.s, polipepcidees, ácido,s amina
dos,  isto é ,  uma mistura completa de de
tritos de pêsos molecul8Jres variados, e,  
p or outro lado, a exi,stência das proteí
nas na linfa do sangue e d os tecidos .  

Inegàvelmente as proteínas podem 
atravessar as par,edes intestinais. 
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As albuminoses e as p eptonas são ab
sorvida!s, p or,em, no dec orrer da digestão 
não são observadas no sangue ; além 
di.sso, estas substânciJa;s são tóxicas.  An
tes adimitia-se que 'eram retidas p el o  
epiltélilO iTIJtestinal e transformadas e m  
albumina e globulina do plasma sanguÍ
neo. 

De.slde o descobrimento da eripsina, 
f'8'l'mento pl'oteolítico,  êsbe ponto de vista 
foi modificado p or c ompleim ; não é o 
trabalho de sintése ·que faz desaparecer 
as ,albuminosles em sua passagem atra
vés da pa<!',ede intestinal, 'e sim um ka
ba;lho inv,erslO ; pela ação do fermento 
el'ipsina, a desintegração da substância 
·protéica continua na muc osa no estado 
de propeptona-peptona, te'rminando p ela 
formação d e  ácidos aminados. A r e c ons
truç'ão das proiJeínas 'efetua-s,e partindo 
dos pl�odutos m�ais avançados da pro
iJeol ise, dos ácidos . aminados. 

Todos os ácidos aminados r'8'sultantes 
da hidrolis'e das prot,eínas são encontra
dos no s angu e .  O organismo d ev e  edifi 
car as' substânci a s  protéica s c onstituti
vas de S,8US órgãos, com O'S produto.3 
mais avançados da proteolise digestiva. 

Os ácidos aminados repr,esentam a su
bstância c o mum, na. qual, c ada órg'ão, 
busca os elementos necessários para n 
formacào de sua8 próprias proteínas ; é 
substân�ia c omum p orque tôds.s as pro
teíl1 a,s c ontém aproxim 8 dame n te os mes
mos ácidos aminados, ácidos monoamí
nicos, mono b ásicos,  bibásicos,  ácidos dia
m:iníeos, corpos cíclicos,  cada um em 
proporção diferente. · 

Isto revela a signIficação da prote olise 
digestiva, que é a demolição de uma pro
teína '8xtranha, condição neces,sária pa
ra a reconstrução das protein;:t s  especi
ficas. 

Os tecidos r etêm êsses c ompostos f'Fl 
0uantid2 cle 'estritam ente necessári8, pa
r a  a r,epruração dos degaste -. de suas pro
teínas específic,as ; o reisto é d esIntegra
d o  pa;�'�iando a nitrogênio ,� constituindo 
a u ré a. 

Os ácidos aminados q ue vão ao fígado 
assim c omo aos outros órgãos pOdem 8'21' 
em parte retidos p ara a ·re construçào do 
seu próprio tecidp ; .  outr a  oarte atraves
sa êsse órgão, indo a todos os demais 
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órgãos, tomando cada um a quantidad2 
11Jecessária p ara a r,econs1trucão de sua3 
proteínaJs 'esp e cíficas, e, p O.I: fim, uma 
outra p arte s ofre o processo d e  deEami
nação, tanto mais altiva quanto a quan
tida;de de ácidos aminados ultrapaSS2 
as necessidade dos tecidos.  Está d emons
trado . que a dig'81stão dos protidios s6 
proporciona aio organismo ácido,s amina
dos. 

As proteínas ' sofrendo acão dos sUC<JS 
gástricos têm a propri,edade de s e  des
d obrarem em seus elementos ácidos,  de
n ominald'Os ácidos almin

'
ados. Entretanto 

o seu desdobrame'l1Ito p ode ir além dos 
áctdos aminRdos, neste' c aso estaremos 
em pr:e,slença de um tóxico , 

Citemos os pl'incipais ácidos i:u:�1nna[lo8 : 
Ácidos monoaimínicos, qu.e contém ml1 

só grup o am,il1Jogênio : o glucocol<a, pro
duto do desdobram,ento da g1elatin a ;  a 
alam,ina ,  homoLogo sup erior da glucoco
l a ; a vali,na ; a E'le'rina ;  o ácido aspártico ;  
o ácido glutâmico ; aos qualls j untam-se 
três derivados alromáticos : a f enilamin a ,  
a ttrosana, e o triptlOfano que é a 8 U 
bstància madre d o  indol e d o  escatol, 
pr odutos aromáticos que se e n c ontram 
no conteúdo intestinal , c orpos heteroci
cltcos d e riva dcc: da pirrolidi n a ,  a proJ.i-
na e a o xiprolina, 

Ácidos diamíni c os ,  q n e  con tém doi .') grupos a m;inog-enos c sáo por ê S S 2  m o t i 
vo,  fortement'e básicos : a lisina,  que é 
desdobra'da por um ferm ento forte, em 
RrginÜls8, e ornitina,  c om fixação da 
águ a :  a his.tidina , êste é um c orpo hete
r ocíclico, p orém s'uas reações colocam
na j unto d a  arg'inina e d a  Usina.  

Estas três bases,  que são encontradas 
em todos OiS p,rocessos ele deC0111 p Osic::tJ 
protéica, são d enominada') bas,es hexo
nícas,  nor conterem seis áto�1103 d �  c ar
bono, como .a glic os e .  

A hi:.:,tina p or desc8,rboxil ação,  fOl'l118, 
uma ba.� e muito tóxica ( a111,ln a ) , a h1St8.
mina" encontrad a n a  mucC'sa intestina 1 ,  
na hipofise, n o s  músculos :-:tfetados d 0  
gaI1grena gazosa, dotada d e  2nér�ôca s 
propri,edaeles üsiológicals ( em. p O Q uena 'l 
d o �,es faz abaixar a p11essão arterial, de 
termina a contr8.ção dos múscu�o:s lisos 
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e prov,oca a secreç'ão das 
,
g�àndu] a.s S8.1 1 -

varres, gást.rica:s e pancreatIca. 

Outro ácido diam(Ínico é a CiS t'lli.S qU2 
contém um núcleo sulfurado e é a su
bstânci.a madr,e dos produtos féti�Q.:. d> 
rivados da putrefação dOIS albu1TIl:nmcles. 

Alguns são ,  dm'ivaelos da alamin::t : -
fenilamina, E:,erina, . tkosina, triptofano,  
hi,,:rt idina e a ciS/tina. 

A impOl�tância d a s  bases hexônicas 

prov,2 m  de um grup o d e  subs,�ál1�i a.s que 
se cham r.il):l DrotaJmina:s, substancla.s pro
tétcals do ,cspl3.rma ( de pe,fxes ) , espé?ie . de 
protídLo.s elementares, que e onstlt�:ll o 
núcle o  c omum dos protídLos verdadeIl'üs . 

Com ef.e1to, essas protaminas s � .de
compõem pela ação do ácido sul�ul'l: o, 
diluido e 'aquecido, f ormando substanc13

,
s 

próxima.s dos C 01'pOS orgânicos, denorm
n8Jdos protonas. 

E m  aeão mais pl�olongada do ácido 
desdobr� a;s protonas, form,ando argina, 
Usina, histidina, ha;s.es hexônicas. 

A ação d os f ermentos proteolíticos 
dá bons resultados n o  d esdobrame n�o 
das proteínas. Nesta hidroli s e  dos protI
deos formam-se,  e m  primeiro têrmo, 
c orpos de 1111enÜ'1' pêso mok'cular,  albu
moses e peptonas ; e de1)ois,  por e fe ito 
de uma destruição mais avançada, fo:'
mam os ácidos aminicos,  como a leUC1-
na tirosina, ácido aspático e b a ses h'2 · 
xÔ;1icas ; Usina, arginina, histidina . 

No períOdO da decomnosição pCl � Lrl u
sin::t aparece o cromogênio, que da uma 
coloraeão violácea c om a água d e  cloro 
ou bromo. Êste cromogênio é o tript::l
fano_ 

A união de dois ácidos aminados e cle 
poj:s u m  terceiro e as'sim suces.sivamf'nt� , 
obtem-s,e o composto denommado pqJ
ti cles .  

Os ácidos amin ados elão div,ersos j)l'O-
· dutos pela sua decomposição, e enume

rá-los seria p or demais abusar ela vos
sa paciência, lim1ita;m-me a.pe�a:s r,�lem
brar que pela ação do suc o  gastnco .a 
proteína s,e decompõe em S'ell� l�espec�I
vos ácidos a;mina:dos, p ela tnpsma nao 
se forma apenais ácidos a minados e sim 
c o mpostos complexos, que são os poli
peptides naturais. 

Os protideos se difer.enciam entre si 
p el 2� natureza e qualidade de cada um 
dos ácidos aminados que o s  formam. 

Alguns dêsse s  cm'pos faltam ou exis
tem ·em p equenas qua.ntidades em umE'. 
substânciia protéica e são encontradas 
em grande quantidade em outra : por 
ex e mplo a leucina repres�nta 30 % .na 
pêso d a  soro albumina, e so 6% d e  pl18;
dina; ' a edestina (p'l:otejna das s,em·en
tcs) 

'
d o  algodão não contém grupq sul .. 

furado. 

Na m olecula protéica ·existem outros 
grupüs imp ortantes, o agrupa,ment? �'2-
rador do amoníaco, um grupo IUCIdICO,  
núcls'o hetel'ociclico ( do grupo pinolico, . 
como a proHna e do grupo indóli co com 
o triptofan o ) . 

O metabolismo protéi c o  é. a base sô
bre a qual repousa a;s trocas c elulares 
na sua c onstante assimilação e des.asfi
milacão. A molécula protéica pa ssa por 
" ária;s transformações : albumoses,  p'?p
tonas, polip eptides e ácidos aminado s . 
Só estas últimas substâncias, os ácidos 
aminados, podem ser aproveit ados p elas 
célula's viva,s. A !1l'oteÍna não é assimilá
vel s ob a forma c ompl exa da molécul::t 
protéica Esta molécula tem que s er Pl'ê
vi amenb cindida ,  desi ntegrada ou des
d ohrada. Os ácido s 8m1nac1 08 provém 
a uer das molécul a,s protéicas inr-;ericlas e 
ci esdobradas quer da au tOliS.9 elos teci
dos d o  próprio organismo. 

A alimentação protéica é indispensá-
1/e1 .  E s·ab e-sl:; que e f!s,as p:· oteÍl19.s sào 
integrada:s p elos órgãos e tecidos sob a 
forma. de ácidos aminados. Os ácidos 
aminaelos não se d estinam sàmente a 
r eparar os gaSltos dos órgã�os e tecido s .  
Êles de::,empenham papel importante co
m o : - Exaltam a função antit0xiea do 
fígado ; neutraUs·an d o  as substàncias tó
xic8is que invadem o organismo n o  esta
d o  p2\i;01ógico ; estimulam o m e tabolismo 
d o  sistema nervow, r egul am o equilíbri o 
ácido básic o ; influem na imunidade e 
favorecem a formação de anti-corpos ; 
intervem no metaboliE'i111o dos glucicl ios,  
dos l ipídios, na formaç:ão d e  fern' 1entos : 
intensificam as oxidases ; agem sôbre o 
s·tstema coloidal do organismo .  

Deve-se sempre fazer .a . c on',eção InI
c ial da altea:ação elo metabolismo protéi-
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co, restabelecendo o equilíbrio químico, 
normalisando os proceslsos de desinte
garção, ass�milação e síntese dos órgãos 

dilsfunção. 
No período de crescimento do ser vivo 
utilisada uma considerável fração de 

e esta quanUdade depende do 
va.:1oíJ.' 'em ácidos aminados. 

As do leite s obressaem pela sua im
predominando a l actalbumi

a c aseína, p or um melhor arranj o 
ácidos aminados. Os ovos contrihuem , 

pJ.'oiJeÍl1iaJs de ine:stim.áv,el valor. De 
modo g.etral, pode-se dizer que as 

animal são mais val1os'as que 
dos vegetais. Algumas, entr·etanto são 

ao crescimento, a gl1l'tinina do tri
a lutelina do milho, a excelcina da 

do Pará. 
Os produtos finais da simplificação 

protídios sãJo , anidrido carbono, água, 
r,esíduo n�trogenado,  uréa 

Segundo a natm'eza düs ácidos ami
nados, segue o processo de desassimila
ção, três caminhos distintos : 

1 .0)  No grupo formado pela leuci-
na, a isoleucina, tirosina, fenilalamina, 
a degradaç'ão termina p asE';ando pela 
e-tapa ácido B - oxibutiríco Todos êsses 
ácidos aminados são cetônicos . 

2.° - Os ácidos aminados do grup o 
glucocola, l amina, serina, cistina, ácido 
aspártico e glutâmico, arginina, prolina, 
terminam sua simplificação pela gliCOS2 .  

3 .°)  - A lisina, histidina e o tripto
fano, não são cetogênico nem produz 
açúcar ; sua degradação se completa por 
caminhos desconhecidos . Durante o tra
Jeto que seguem os ácidos aminados, 
pas!sa:m por fenômenos interessantes. 

Vimos como as proteínas se procedem 
em presença da atividades orgânicas, 
veremos, então, como estas mesmas su
bstâncias tornam-se prej udiciais, tóxi cas 
ao organismo, pelo seu desdobr amento 
bacteriano. Enquanto a simplificação 
protéica no organismo alcanca até aos 
ácidos aminados, a degradaçã

'ü provoca
da pelas bactérias a.tinge a alcalinizaç'ão, 
isto é,  a putrefação, as ptomainas. 

Aputrefaç'ão constitui a mais impor
tante alteração das proteínas e é um 
interessante tema na higiene alimentar. 

E' um fenômeno natural, uma das fa
ses d a  decomposição das substâncias 
protéicas. 

D e  todos os elementos que compõem 
o organismo dos seres vivos, a molécula 
albuminóide é a mais completa, pois ao 
decompor-s'e s·e transforma, dando ori
gem a numeil'OSOS compostos até as ami
nas, que vão simplificando gradativa
m:ente até a desintegração de corpos 
simples ,estáveis. Sendo uma desintegra
çãJo que .esta afeta as b actérias dei:x,e
mo-la a m argem por não ter relação com 
a finalidade de nossa palestra. 

Enquanto d eixamos a ma,rgem o es
tudo da putrefação e das ptomainas, 
não podemos fazer o 111,esmo com as. leu
comainas, pois ·est,as são produtos fo.r
mados em vida pelas células do organis
mo a disp ensa das proteínas. Aqui a 
complexidade- é maLor a:inda. 1numere
mos alguns dêsses corpos : 

a) - Leucomainas úricas : - xantina,  
pseudoxantina, b etaina, adenina, extraí
das da glândula p ancrética do boi, a 
guanina e a hipoxantina. 

b) - Leucomainas creatínicas. - Te
mos a crea,tinina e a xanto-creatinina. 

Da:s l eucomainas citadas só uma nào 
é oxidada a adenina. 

A adenina, plasmaina, s9rina. são re
tiradas dos glóbulos brancos, do fígado, 
do baço, do timos, do rin , do co.ração , 
como dos brôtos vegetais ; a xantina, 
pseudoxal1Jtina, p araxan tina, são isome
ros da teobromin a ? a he-teroxantina e 
a metilxantina, são extr·aídas em peque
n as quantidades da urina do cão ; '  a 
g'uanina, comum nos vegetais e nos ani
mais ; a carnina, isolada da levedura e 
do extra/to de carne ? a cretina, retirada 
da fibra da maior part'e dos animais, 
do cérebro, do sangue , é desprovida de 
toxidês. A creatinina existe nos múscu
los, nos diversos órgãos, em várias secre- , 
çõe.s rogânicas. E ' uma base enérgicá, 
exi':ltIndo no sangue e capaz de produ
zir acidentes pelo seu excesso de alcali
nidade. Tôdas as secreções produzlne 
princípios tóxicos. 

Os parasitos secretam também algu
mas leuco.mainas e se aproximam às vê
zes dos animais venenosos 
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A tenia equinococo produz uma leuc�

maina originada de sua atividade nutn

tiva. Êsse alcalóide determina no ho
mem a urticária e inflamação das �ero
sa:s, quando .o líquido derrama l1JO mte-
rior. 

Tôdas as alteraçÕes glandulares po
dem s er ponto de pa'rtida de auto-into
xicações. 

Ao terminar esta palestra peço descul
pas de não ter apresentado um trabalho 
mais c onvicente, e capaz de apresentar 
coisa novas, po.rém tenho a certeza de 
que .a minha exposição não de,ixará de 
fr,utificatl.' j unto aos estudtoslQs do assun
to, e o meu muito obrigado. 

RIU C�n�r �o Internaci�n�l �e Lacticini�� 
O XIV C ongresso 

. 
Internacional de 

LacticÍnios se realizará em Roma, no 
período de 24 a 28 de setembro de 1 956 . 

As questões a serem tratadas estão gru
padas em três Secções conforme o pro
grama. seguinte : 
Secção I - LEITE DE CONSUMO 

1 )  Coleta d e  leite tendo e m  vista as 
condicÕes do meio, equipamento, 
modo � de exploração do gado lei
teiro � condições ' de transporte . 

2)  Critério de instalação e funciona-
mento dos centros de tratamento 
do leite de consumo. 

3 )  - Distribuicão do leite de consumo 
em relacão ao leite disponível, ao 
tipo do � recipiente , à região de 
destino, às exigências do consu
midor' etc. 

4) - Influência dos modernos sistemas 
de tratamento sôbre o valor nu
tritivo do leite . 

5 )  Outras utilizações secundárias do 
leite e do creme.  

6 )  - Métodos de cálculo do custo de 
produção dos diversos tipos de 
leite de consumo. 

7)  - Importância do leite na alimen
tação nos diferentes países e 
meios para favorecer o aumen
to do consumo. 

Seccão 11 - PROBLEMAS TÉCNICOS E 
ECÔNÔMICOS RELATIVOS AOS' DERI

VADOS DO LEITE 

1 )  - Problemas técnicos de fabricação 
de manteiga. 

2) - Aspéctos da produção de m antei
ga e relação as outras gorduras 

alimentares de origem animal ou 
vegetal. 

3 )  Métodos d e  cálculo d o  custo da . 
produção de manteiga. 

4) - Métodos de cálculo do custo de 
produção de queij O. 

5 )  A m anteiga e o queij o nos regimes 
alimentares dos diferentes país'es 
e meios para favorecer o aumen
to do consumo. 

Secção IH - LEGISLAÇÃO - CONTRÔ
LE - MÉTODOS DE ANALISES 

1 )  - O comércio internacional de pro
dutos do leite. 

2) - As l egislações nacionais e as con-' 
. venç'ões internacionais sôbre 

queij os. 
3 )  O leite n a  legisl ação d e  diferen-

tes países ( resultados das dispo
Slcoes legislativas ; vantagens, 
desvantagens e possibilidades de 

melhoramento das legislações. 
4 )  - E standardização dos métodos de 

análises de leite. 
5) - Organização para o contrôle de 

qualidade dos produtos do leite. 
Além disto são previstas conferências 

sôbre as questões seguintes : 
a) Importância econômica da produção 

�de leite e derivados em diferentes 
p aíses. 

b) Problemas a resolver para conseguir, 
nos países de clima quente, abasteci
mento suficiente de leite (leite de 
v aca, de búfala, de ovelha ou de ca-

bra ) . 
c )  Utilização efetiva e contrôle dos ex-

cedentes de lacticínios. ( C .  FJ 
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Aniversários de Felctianos: 
Outubro : 

4 - Joacir ' Rodrigues Lima - Técni
Co em Lacticínios. 

8 - Prof. Hobbes illbuquerque - Che
fe do Serviço de Ensino. 

10 - José. Divino de Figueiredo - Téc
nico em Lacticínios. 

15 - E ssio Messora - Técnico em Lac 
ticínios. 

17 - Hélio Bellini - Técnico em Lac .. 
ticínios. 
José Vieira da Rocha - Técnico 
em Lacticínios. 

18 - Renato Lucas Teixeira Vieira _ 
Aluno da 2.a série do CIL. 

Hélio Paulo Pereira - Técnico 
em Lacticínios. 

24 - Dl'. J,(:>n�s Pereira Bimtempo 
i1?a Cadeira de Química Aplicada. 

2 6 - Wander Junqueira - Aluno da 
série do CIL. 

28 :- Paulo l\7.[arques de Oliveira - Téc-
. nico em Lacticínios. 

Novembro : 

5 - Jorge Marcondes de Souzà _ 
Técnico 'em Lacticínios. 

6 - Luiz F1ernando de Araúj o � Téc
nico em. Lacticínios. 
Milton de Ca:stro Leal Funcio-
nário da FELCT. 

14 - Nélio da Cunha Rosa 
em' Lacticínios. 

23 - Waldir Teodoro Màci-el 
co em· Lacticínios. 

26 - José Jacir de M'enezes 
co em Lacticínios. 

30 - J osé Gabriel de Souza 
co em '  Lacticínios. 

Técnico 

Técni-

Técni-

Técni·-

;t;·�·;:�·;·�·;:�·/·,,,,,· ··/·�/· �/ . ... ,.�1>;.�.;:,./,:.; .:.;.:.;,:.; .: .. ; :.; :.;: ... ; :+;,:"'; :.; 'ó:::.:·:.:·:.:::.':ó:-:ó:·'.:::.:-:. ,,:-:.�:., :.:.:.: :.: : •• :4>':.' :.:-:.:-:.x .. ::: .. ;.: ... :.,.:.' :., :.:.:.: : •...••..• w .. ' 
� . 
� Para as grandes Indústrias ; 
� . 
� � 
� - COALHO EM Pó - .. 
� � 
� Marca AZUL (forte) � 
� I'ifar.3<l- VERniELHO (cxtro . forte) � 
; E USO CASEIRO � 
� Coalho em pastHhas � 
. � 

; D (concentrado) : 
: 

" 11:. "  (extra concent:mdo) �. 

� 
Também iJíQU!DO �: . 

� em ViDROS de 85U C. C. � 
� � 

r Cia.  Fa bio Bastos .� 
� Comércio c Indústria � 
� Rm Teófilo Otoni, 81- R;. de .Janú. � 
� Rua Florêncio de Abreu, 828 .- São Paulo � 

L,��"���''" ,.".,�.�" .. ,.".,�,.,, .. �.'*.,.,.,.,.�'* •• • ,�.!�!:�������::::��������J 

�.. ��-��] 
� . 
� � 

t Corante para queijo e manteiga. Soluções para análise de � 
� 

� 
� leite e derivados � 
� I 
� � 
� DISTRIBUIDORES : Olto Fl'ensel � 

� Cia. Fáb io Bas tos, Com éI'cio e Indústl'ia. � 
;.:.:+::+:::.:::.:::.:::+::.:::.::.:::.:::.:::.: :+::.::.::.:;+;;.:�.::.::+;;.;;.;;.:;.;.:.:;.:;.;;.>:.:::.: :.'::.:.:+:.�.:.:.;:;.;<+;,:.:,.;.�.; :O;.;.;:;O;.�.;:;O;.;O;.�O;.�.;,;O:.;O;,;O;,;O;,;O;.;O;.�o: � 
� � 

[.�,... Máquinas �:are�:�!���eite �;ábri�:e Laticínios �+>+ •• �:.::' . Material para Laboratórios e Vasilhame para Leite 

� Máquinas em Geral para outras Indústrias e Lavoura � 

� Avenida Paraná n.O 170/180 � 
� Caixa Postal, 192 � 

� B E L O  H O R I Z O N T E  - Minas Gerais � 
�.; .0: .0: :0:-:.:-:.: :.: :.::.::.: :.::.:.;.::.: : •. :.::.;·:.:�o:;o::.;·:.::.;::.::o: , • .•. :.; :.;';.; :.;:. :.: :0: :.: :0: :0: :0.: :0: :.: '.: :0: .. :.: :.:::.: :.: :0: :.::0; :.: :.; :.: :.: :.: :.,., .. ": ... , .... 

l.a FÁBRICA DE COALHO NO BRASIL 

I(INGMA & elA. 
FAB RICANTES DO SUPERIOR COALHO FRISIA -

E m  l í q u i d o  e e m p ó  • 
• 

(Marca Regi�,trada) e 
. . 

I:. M

����;t�������:O 
E
�O; �� :e��lh���::f��!;� 

'.�'; ::o Correspondência : Caixa Postal, 3191 
� Caixa Pos:tal, 26 : 
>�
,,
>�.:�:.:,:.:i . 

s

����� �����T � 
PELO�!�apo�ia�i�O Sul  ,.�, 

... 

�: 
'" À venda em tôda porte. Peçam amostras gratis aos representantes 

.. 
ou diretamente aos fabricantes. 

� CrIadores de bovinos da ra�a holandêsa. Vendemos ótimos animais puros de pedigree. � 
� puros por cruza, etc. � 
� � 
:,.;:;0;.:0;,:0;::.;-:.; :.;:.;:.;:.: :.::.;:.; :.; :.;-:.; :0; :.;:0;-:.;':.:-:0>:.:-:.;:.;:.: :.:-:.: :.>:.: ;o;:.; ::0: :.: :.; :.: :0: :.: :.: :.: :.: :.:.:.: :0: :+: :.:':.:':0: .:.:.: :.::.: :.'.:.' .• : :.: :.: :.: 
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PRODUTOS FABRICADOS NA 
F.E.L.CJ. 

LABORATÓRIO 

Solução Dornic . solução de soda déCimo normal , solução de lenolllaleina a 2' 
solução décimo IKJrmal de nitrato de praIa , solução de niíralo de praia I so 
lução de bicromalo de pOlóssio o 5% I Cu/lura de P.roquelort em pó, Fermen 
lo láclico selecionado ' IJ'qu;do, Coranle líquido poro queyos, Cu/luro de 'IoghurUlí
qU/do), Grão de Kefllr, Fermento selecionado poro queijo Suisso.  

f)UEIJOS· . 
�inast padron,sQdo. 
TIPOS : Cavalo, Cobocó, Cheddar, Duplo Creme. Emmentaler, Gouda , Lunch , Pralo . 

Pormezão. Posleurizado, Prov% ne . Reno -Edam , Roque/orl, Suisso ,'Crem 
Suisso . Requeijão Mineiro . Requeijão.Cri% , Ricola . 

MANTEIGA Extra e de primeiro. 

CASE/NA .' Por diversos processos. 

[}j[jgjr os pedidos à 
Fabrica Escalo de Lacticínios 
Rua Tenenle Frei/as � .. 

Juiz · de Fora .. 

Candido Tos/es . 

Cx. Poslal · 183. 

Minas Gerais. 
BRASIL 

npúgrd�la do «LAR CATÓLICO» - Juiz de Fora 

..! 

j 

arvoredoleite.orgdigitalizado por




