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A importância do trabalho de Assis Ribeiro no 
soerguimenlo da- indústria brasileira de lacticínios 

HOBBES ALBUQUERQUE 

Pcofessor da FELCT 

Em Junho e Julho de 1 94 7, Assis Ribeiro, médico-veteriná
rio, publicou no  Boletim do Leite dois artigos realmente impor
tantes para o desenvolvimento da indústria brasileira de lacticínios : 
FERMENTOS PARA QUEIJOS (O fermento láctico é a alma 
do queijo. O emprêgo de fermento perfeito é a base da obtenção 
de queijos ótimos) e PASTEURIZAÇÃO A JATO DIRETO. 

Nos subsídios que alguém tiver a idéia de apresentar, para a 
História dos lacticínios no Brasil, nas últimas décadas, forcosa
mente o nome de! Assis Ribeiro há de figurar, ao lado de Sá Êarp, 
Zenha Mesquita e ,  mais modernamente, Fidelis Alves Neto, O. 
Balarin, etc. 

Inspetor da Divisão de Inspeção de Produtos de Origem Ani
mal , em Varginha, Sul de Minas, Assis Ribeiro desenvolve uma ati
vidade incalculável no setor de sua especialização. Mensalmente diver
sas' : revista� especializadas espalham aos quatro cantos do Brasil sua 
colaboração eficiente. Encontramos seus artigos nas páginas das se
guintes publicações nacionais : Revista dos Criadores (São Paulo) . 
Boletim do Leite, Boletim da Cooperativa Central dos Produtores 
de Leite (Rio de Janeiro) , Felctiano, seleções de artigos sobre lei
te, derivados e a rtigos correlatos, órgão da Escola de Lacticínios 
"Candido Tostes" , (Juiz de Fora, Minas) . 

No ano passado, uma das mais importantes revistas ameri
canas, senão a mais importante no que diz respeito à literatura 
científica lacticinista , " The Joutnal of Dairy Science", publicou 
uma resenha dos dois artigos que citamos acima, pelo merecimento 
que os seus redatores atribuiram aos mesmos. 

Colaborador e amigo da Escola de Lacticínios "Candido Tos_ 
tse", onde orienta o CURSO AVULSO DE APERFEIÇOAMEN
TO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA E INDÚSTRIA DE LAC
TICÍNIOS, da Universidade Rural do Brasil , e, ainda mais, pres
tigiando a nossa revista, desde a sua fundação, com seus artigos 
e conselhos, congratulamo-nos com a distinção que lhe foi con
ferida por aquela conceituada publicação americana e transcreve
mos, aquí, a resenha daqueles artigos, na sua l íngua original: 

FERMENTS FOR CHEESE. - The lactic ferment is the 
foundation of the cheese. The use of the perfect ferment is the 
base in the obtention of optimum cheeses. 

A brief and general discussion of the different organisms that 
influence the ripening of the different types of cheeses is given . 
A 'recognized method for the day- to-day preparation of the starter, 
for the manufacture of semi-hard cheeses from pasteurized milk, 
is presented in detail . The aseptic handling of the cultureSi through
out the p reparation( of the starter is emphasizcd and the beneficiaI 
effects of tl1e use of starter in  the manufacture of semi-hard cheeses 
from pasteurized miIk are enumerated. 

DIRECT �TEAM PASTEURIZA TION 

A direct steam pasteurization process to be employed for milk 
that will be used in the manufacture of cheese is described in 
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PRATICAS . DE LABORATÓRIO 
Pesquiza de germes do grupo 

Escherichia � Aerobacíer, no queijo 

Material necessário. 
1. ° - Erlennleyer de bôca larga ou 

balão de vidro, capacidade de 
100 - 200 cc. 

2.° - Tubos de 15mm x 160mm. e de  
20mm. x 200mm., providos de 
tubinhos Durham. 

-

3. ° - Tubos numerados, para dilui
ções. 

4. ° - Placas de Petri. 

detail and a few drawings are given to illus
trate it. The advantages credited to this pro-
cess are: 

a) It is a cheap form of pasteurization . 
b) It is easy to use . 
c) It uses a limited spacc in the cheese 

planto 
d) It lakes advantage of the vacum creat

ed by the steam injection to raise the 
milk to higher levels. saving time and 
human effort. 

Studies have not been made of the com
parative bacteriological efficiency of the pro
cedure . 

Am bas as resenhas estão assinadas por 
R. E . M. 

Durante a elaboracão do Plano SALTE. 
em companhia d� Fideli; Alves Neto. Assis Ri
beiro percorreu diversas capitais brasilei ras. es
tudando seu abastecimento de leite de consumo. 
colaborando da maneira mais efetiva no setor 
LEITE E DERIVADOS. daquele Plano. 

Não cabe nos limites desta crônica. abor
dar tudo o que tem feito Assis Ribeiro em prol 
rla nossa indústria de lacticínios. mas de uma 
coisa estamos certos : muito mais ele ainda o 
fará porque é um apaixonado pelo desenvolvi
mento dessa indústria que conquistou dele co
nhecimentos e experiência de muitos anos. 

DR.. V. FREITAS MASINI 

Chefe do Serviço dos Laboratórios 

da F.E.L.C.T. 

5.° - Pipetas de vidro neutro com 
capacidade para lcc., 10cc. e 
20cc. 

6.° - Faca, espátula, bisturí e bas-
tões de vidro. 

7.° - Estufa regulada a 37°C. 
8.° - Alça e agulha de platina. 
9.0 - Meios de cultura agar de Le

vine, gelose simples, caldos 
simples e lactosado, verde bile 
brilhante a 2%. 

A vidraria depois de bem limpa 
e sêca, deve ser envolvida em papel, 
individualmente, 'e autoclavada a 
120°C por 30 minutos. - O mate
rial metálico, faca e bisturí, é ligei
ramente flambado no momento do 
uso, enquanto alças e agulhas de 
platina e a espátula são flambadas 
ao vermelho. 

PROVA PRESUNTIVA 
1. ° - Conl a faca previamente 

flambada cortar ao meio o queijo e, 
logo após, com bisturí estéril cortar 
pelo centro da superfície livre, uma 
porção em forma de pl-.:islna trian
gular. Pesar 10 grs. 

2. ° - Levar essa Dorcão ao balão 
ou erlenlne3rer com 940CC� de água; es
téril, aquecida a 40°C. Com bastão 
de vidro amassar, triturar e agitar 
o queijo no líquido, até obter um 
todo homogêneo. - Fig. A. Dilui
ção, ou melhor, suspensão a 1 :10. 

3.° - Transferir, com pipeta es
téril, lcc. dessa suspensão, pata um 
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tubo com 9cc. de sôro fisiológico ES
téril e agitar a mistura. Diluiçã.o a 
1 :100. - Fig. B. 

4.0 - Tomar, com nova pipet�, 
lcc. da suspens3.o 1 :100 e transferl.r 
para um tubo CQ111 9 cc. de SÔl'O fI
siológico estéril. Agitar. Obtem as
sim a diluição de título 1 :1000. -
Fig. C. 

5. ° - Repetir a operação usando 
o tubo D, para a manipulação da di
luição de título 1 :10.000 - Fig. D. 

Outras diluições de .título mais 
elevado serão feitas, quando neces
sárias. 

PREP ARO DAS SÉRIES 

Distribuir o meio de verd? blle 
brilhante a 2 % nos tubos de feY'men
tação, nas quantidades de 20cc. nos 
maiores e 10cc. 110S menores. Auto
clavar por 15 rninutos a 12 1°C. 

l.a sér'ie de 5 tubos con1 1 gr. de 
queijo. C 0111 pipeta estéril transfe
:tir 10ce. da suspensáo contida no 
baHio , ele título 1 :10, para cada tEbo 
de fermentacão com 20cc. de meio. 
v.b.b. a 2 %:' - Agitar com movi
mento circular. Fig. A'. 

2.a série de 5 tubos COln 0,1 gol'. de 
q�ueijo. Transferir lcc. da, suspen
são 1 :10 para cada um tubo de fer
mentacã� contendo 10cc. de meio 
v.b.b. J a 2%, usando nova pipeta. 
Agitar com movimento circular. -
Fig. B'. 

3.a sél"ie de 5 tubos, ·com 0,01 gr. 
de queijo. Usar nova pipeta para 
transportar lcc. da suspensão 1 :100, 
tubo B, para cada tubo de ferlnenta
cão com 10cc. de v.b.b. a 270. Agi
far con1 movimento circular. Fig. C'. 

4.a série de 5 tubos com 0,001 gr. 
de queijo. Coril pipeta estéril, trans
ferir lcc. da suspensão 1 :1000, figo 
C, para cada tubo com 10cc. de ver,.. 

de bile brilhante a 2 %. Agitar' com 
movimento uniforme. - Fig. D'. 

Outras séries serão feitas trans
ferindo-se, com a cautela já lnencio-
nada, Icc. das suspensões necessá-
rias, para cada tubo de- ferrilen
tacão com 10cc. de meio verde bile 
brilhante a 270. 

INTERPRETAÇÃO 

Incubar todos os tubos de  fer·· 
lnentação por 48 horas, a 37°C. A 
produção de gás no volu111e de 10 % 
do tubinho Durhan1 já evidencia 
uma prova positiva. Para que se ob
tenha resultado definitivo, é neces
sário que as diluições seja111, no n1Í
nimo um tubo positivo e un1 nega
tivo �10 resultado final. Para que isto 
se verifique são necessárias várias 
diluições , 3 110 lnínimo. 

PROVA CONFIRIvIATIVA 
A - Semear Ice. da suspensáo 

1 :10 en1 10 cc. de caldo simples. 
Agitar a mistur'a. Usar na operação 
uma pipeta estéril. Incubar a 3'?°C. 
por 24 horas, - Fig. E. 

B - Após o período de incubação 
retirar com alça de platina, previa
mente flambada, do tubo com o cal
do o material para semear a super
fície do agar de Levine, em placa. In
cubar por 24 - 48 horas a �woC. -
Fig. F. 

C - De um tubo de fermentação 
positivo, titar com alça o rflaterial 
para semear a superfície de agar de 
Levine, em placa. 

Incubar a 37°C por 24 - 48 ho
ras. - Fig. F'. 

INTERPRETAÇÃO 

São do gênero Escherichia} en1 
placa agar de Levine: colônias bem 
isoladas, de 2 a 3mm. de diâlnetro� 
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TESTES PREsunTIVO, [ORFIRmATIUO E 
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com pouca tendência a confluir, pou
co elevadas, com superfície plana ou 
ligeiramente: côncava, de intenso bri
lho verde metálico. 

São do gênero Aerobacter : colô
nias isoladas, com tendência a con
fluir, de 4 a 5mm. de diâmetro, ele
vadas e convexas, ' sem brilho metá
lico e de tonalidade rósea. 

PROVA COMPLEMENTAR 

1 - Com agulha ou alça de plati
na. transportar urna ou mais eolô
niás típicas da placa F' para um 
tubo com 10cc. de caldo lactosado, 
provido de tubinho Durham inverti-

do, Incubar por 48 horas a 37°C. -
Fig, G. 

2 - Da mesma placa G, com uma 
alça de platina, transferir uma ou 
mais colônias para gelose inclinada. 
- Fig. H. Incubar por 24 horas a 
37°C. 

INTERPRETAÇÃO 

A produção de ácido e gás no tu
bo de caldo e o exame microscópico 
da cultura em gelose, com verifica
ção de bacilos gram-negativos, em 
forma de bastonetes curtos, sem es
poro, constituem prova complemen
tar positiva. 

GADO LEITEIRO PARA A ZONA TROPICAL 

A produção de leite é um dos problemas 
mais prementes na atualidade para os pa íses 
situados na zona tropical do nosso planeta . 
Estendendo-se por 230 de latitude None e 
Sul, abrange grandes extensões de terra e nu
merosa população.  Quasi toda a América do 
Sul e Central. a África, Antilhas e Austrália, 
todas as Índias Orientais Holandesas, Fil ipinas 
e Hawai e grande parte da Índia, Rumânia e 
Arábia estão inteiramente dentro dessa zona . 

Os povos que habitam essas terras são, como 
se sabe, altamente prolíficos e, no entanto, a 
produção de leite. alimento básico e Ínsubsti
tuível, não tem acompanhado, na mesma pro
porção, o aumento da população. Essa sub
produção torna-o inacessível às classes menos 
favorecidas. 

Tudo isto deriva, unicamente, do fato de 
não ter sido formada até o momento atual, uma 
raça leiteira especialmente para as regiões tro
picais. Os gados mais empregados têm sido o 
Holandês, o Jersey, o Guernsey, e o Schwyz, 
todos originados de países situados em �lima 
temperado, formados e secularmente adaptados 

J. M. DA ROSA E S/LV A NETO 

Eng. Agr. da D.P.A. de Pernambuco 

Estagiando na F.E.L.C.T. 

para atuarem num meio bem diferente do tro
pical. Temperatura, alimentação, qualid3de do 
solo. topografia e método de criação, são b
tores al tamente divergentes daqueles que cons
t ituem o verdadeiro "habitat" dessas rJças. 
Daí os insucessos que tem havido concorrendo 
para o desânimo dos produtores e, consequ'.?n
temente, uma produção insuficiente. 

Apesar de ter ao seu dispor os vastos conhe
cimentos proporcionados pela moderna Zoo
tecnia. poderosamente alicerçada na Genética c 

na Ecologia. não conseguiram, ainda, os cien
tistas das Estações Experimentais espalhadas pela 
zona tropical .  a formação duma raça leiteira 
apropriada para ef:sa zona . 

Fazem mais de 3 O anos que os ingleses vêm 
trabalbando na Índia. procurando sz1ecionar o 
Zebú segundo a sua produção leiteira. Muito 
já conseguiram eles. porém, não são ainda sa
tisfatórios os resultados' a que chegaram. Os 
seis litros diários, em média, produzidos pelas 
melhores vacas, não chegaram a convencer das 
vantagens econômicas da sua exploração. 

Além disso, dificuldades outras surgiram 
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pela frente, para atrapalhar ainda mais esse 
problema, já tão intrincado. 

KARTHA, conforme nos contam VILLA
RES JORDAO e ASSIS em interessante e re
cente trabalho sobre o emprêgo do Zebú como 
produtor de leite em São Paulo, em inúmeras 
observações realizadas na Índia, verificou que 
as vacas Zebús de maior produção, depois de 
certo tempo apresentavam-se menos resistentes 
ao clima tropical. Essas conclusões de KAR
THA levam-nos a concluir que o único res
ponsável é o clima, mas já outros dizem que 
não é, e justificam-se, alegando que o que fal
ta ao Zebú é a potencialidade genética para a 
produção de l eite. 

No entanto nada está ainda devidamente es
clarecido e, enquanto isto, outras experiências 
vão sendo tentadas na própria Índia, na União 
Sul Africana e nos Estados Unidos, para só 
citar os centros principais. Recorreram à mesti
çagem do Zebú com o gado europeu, especial 
mente o Holandês preto e branco e o Schwyz, 
praticando o cruzamento contínuo em direção 
ao Bos taurus e ,  depois em direção ao Zebú. 
Ambos, porém, não deram resultados positivos . 
Quanto mais tendia para o gado europeu, me
nos resistência ao meio apresentavam os mes 
tiços e, quanto maior era o coeficiente de san 
gue Zebú, menor era a produção leiteira, con 
forme  nos assegura FRENCH. 

Urgia, pois , sai r desse impasse para que se 
pudesse produzir leite e duma maneira com
pensadora. Precisava -se duma solução rápida e 
eficiente . Foi então, que começaram a praticar 
o cruzamento alternado, tendo em mira, uni
camente, o lado comercial da i  questão. 

Praticou-se, então, o cruzamento contínuo 
na direção  dos Bos taurus até  o momento em 
que os mestiços começavam a se mostrar pou
co resistentes e, nesse momento, empregava -se 
um touro Zebú ; depois, voltava-se ao Bos tau
rus e assim por diante. De fato, essa provi
dência resolveu o impasse momentâneo, pois, 
os mestiços assim formados mostraram-se bons 
produtores e, como prova, está o fato de os 
estabelecimentos leiteiros do exército inglês na 
Í ndia terem adotado essa providência como 
uma solução rápida para o SEU abastecimento. 

Aquí mesmo, em nosso país, esse método vem 
sendo, desde algum tempo, praticado. Os pro
dutores de Pernambuco, embora sem o conhe
cimento das experiências indús e sul-africanas, 
premidos pelas mesmas dificuldades, c'omeçaram 
a praticar o cruzamento alternado do Holn
dês P. B. e Schwyz com o Zebú. 

Esses cruzamentos não  foram feitos (Oln 

plano determinado. Os Zebús empregados, na 
quasi totalidade, não eram de origem leiteira. 
Sabia -se, apenas, que era Zebú. Apesar de tudo 
isso, os mestiços que foram nascendo começa
ram a agradar, não só pela produção apresen
tada, como, também, pela resistência que opu
nham ao clima e às doenças, principalmente a 
aftosa. 

O conhecimento seguro nos foi dado pelos 
Concursos Leiteiros das Exposições de Animais. 
Esses concursos tiveram início em 1 94 3  com 
apresentação, apenas, de cinco! animais e foram 
progredindo de ano para ano até alcançar, em 
1948, o número record de 36 vacas. 

Em todas essas Exposições predominou a 
mestiça Holando P.B. x Zebú. Ótimas produ
ções foram verificadas, não só no tocante ao 
leite, como à gordura. Os concursos, exceto o 
de 1943, constaram de duas ordenhas diárias 
dur;mte tl'es dias. Cêrca de 43% de 42 mes
tiças Holanda p.b .  x Zebú apresentavam pro·· 
duçjo maior de 1 4  k. diários de leite. Quanto 
à gordura 38, 1 % produziram mais de 0,600k 
por dia. 

O teor de gordura foi excelente, como de
monstra o fato de que 72,9% de 4 1  vacas 
apresentaram mais de 4 % . 

A média da produção diária de leite das 4 2  
mestiças acima referidas, durante o s  tres dias 
de contrôle, foi de 1 3 k, 3 3 3 .  Em geral, essas 
mestiças produzem durante 2 70 dias num ano, 
existindo, ·porém, várias que ultrapassam de  
muito esse período. Acontece, ainda, que  pou
cas das controladas estavam n o  pirmeiro mês 
de lactação, e a alimentação não  estava em cor
respondência com a produção. 

IZAR THA, em observações realizadas em 
4 3 2  mestiças Bos taurus x Zebú, na Índia, ve
rificou a produção média de 2 . 8 34, 6 k. num 
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A Consanguinidade como método de reprodução 

Consanguidade a procriação  ( reprodução) 

entre animais pertencentes à mesma família, 

isto é, entre indivíduos de parentesco mais ou 

menos íntimo. Parentesco é o laço estabelecido 

entre indivíduos que proc�dem de um tronco 

.comum. A esfera do parentesco pode ser am

pla ou estreita, formando vários graus de in

timidade. Pode ser direto (pai com filha) , e 

indireto, ou colateral, quando a linha do pa

rentesco é paralela à principal. Nos animais, as 

linhas do  parentesco podem se confundir, ao 

período de 3 14 dias, o que dá uma média 

diária de 9 k. 

Todos esses dados são por demais convin
centes do valor do mestiço como produtor de 
leite, justificando o seu emprêgo como uma 
providência rápida e de alcance apenas comer
Cial. 

Em trabalho a ser oportunamente publica

do, serão devidamente abordadas essas ques

tões com todos os pormenores. Tudo isso vem 

demonstrar o acerto na maneira de agir do pro

dutor nordestino. O que é preciso fazer ago

ra, é selecionar esse gado, só empregando para 

reprodutor o touro que tiver origem leiteira 

conhecida, quer seja Zebú, ou de raça euro

péia. E' necessário, também, e com muita ur

gência, que  o govêrno trate de importar o 

Sind e o Sahival da Índia e os empregue em 

experimentações sérias, não  só conservando o 

seu grau de pureza, como, também, mestiçan
do-o com o Bos taurus, com o fito de formar 
uma raça leiteira mais apropriada ao  clima do 
Brasil. 

OSWALDO T. EMRlCH 

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

passo que no gênero humano, a lei delimita o 
grau de sangue nos casamentos. Na Zootecnia, 
o reprodutor pode ser o cônjuge, o pai e o avô 
ao mesmo tempo. 

A reprodução consanguínea pode ser natural, 

sendo em geral acidental, como se evidencia 
entre os animais selvagens, e proposital, quan
do é efetuada pela vontade do homem, para 
um determinado fim. 

O acasalamento de maior afinidade consan
guínea é efetuado nas seguintes �formas : Pai 
versus filha ; mãe versus filho, e irmão versus . 
irmã. Os de menor afinidade, são : Tio versus 
sobrinha ; tia versus sobrinho, e entre primos 
colaterais. 

A consanguinidade tem por fim: 

a) Fazer uma agregação ( reunião) rá-
pida de caracteres conhecidos ; 

b) - evitar a entrada de elementos pertur
badores (variáveis) das qualidades desejadas ; 

c) - abreviar a uniformização do tipo � da 
produção, eliminando, o mais possíveL os ele 
mentos heterogêneos ; 

d) - fixar a forma ou a função, pela re 
petição dos mesmos caracteres, e 

e) - economizar a compra de reproduto
res. 

Na reprodução consanguínea, quando não  
há degenerescência, há menor possibilidade de  
variação das  qualidades. A degeneração é con
sequência da repetição de caracteres inferiores. 

Na formação de novos tipos e raças, a re
produção consanguínea é quasi inevitável, pelas 
seguintes razões : 

1 )  - Falta de reprodutores portadores dos 
característicos desejados ; 

2 )  - dificuldade na obtenção de filiação 
diferente e do mesmo grau, e 
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3) - receio da variação ou aparecimento 
de novos caracteres. 

Às vezes, há caracteres que são particulari
dades exclusivas de certa família ou famílias, 
que não devem ser alterados, exigindo, por
tanto, a consanguinidade para a sua conserva
ção. 

O método da reprodução consanguínea é 
vantajoso em alguns pontos, e perigoso em 
outros, devendo, portanto, o c riador controlá- . 
lQ sàbiamente, para obter lucro. Se os animais 
empregados na consanguinidade fossem sempre 
perfeitos em caracteres genéticos, zoológicos e 
físicos, o método nunca seria prejudicial . Mas, 
se facilita, ordinàriamente, a junção (reunião) 
dos bons caract,�res, também auxilia a dos 
máus, pois a atuação dos princípios é a mes
ma . 

Geralmente, os efeitos do abuso da consan-
guinidade apresentam-se nas seguintes formas : 

a) - Diminuição do tamanho; 
b) - redução da fertilidade; 
c) - degeneração geral ; 
d)  fixação de taras e defeitos; 
e )  tendência à obesidade, e 
f) - homogeneização dos caracteres. 
Dois pontos devem ser levados em consi

deração : 
l) - As vantagens da consanguinidade têm 

um grau de limitação, embora difícil de ser 
determinado; 

2 - O grau de limitação depende de : 
a) Sanidade dos espécimes; 
b) - pureza dos caracteres; 
c) - vitalidade individual; 

d) - regime de vida, especialmente o ali 
mentar, e 

e) - espécie do animal . 

Há vários casos de consanguinidade em por
cos e aves, durante duas ou mais décadas, sem 
máus efeitos. A seleção criteriosa e o bom re
gime, garantem os bons resultados. Incontes
tàvelmente, o uso contínuo e inconsciente do 
método, produz resultados prejudiciais, como 
a tendência à monstruosidade, às· doenças, aos 
vícios, à infertilidade, etc . 

Em conclusão, podemos afirmar : 

a) -:- A consanguinidade é útil, quando c ri
teriosamente praticada; 

b) - é uma necessidade, em condições es
peciais; 

c) >-- pode causar efeitds que se chocam 
na p rática; 

d) - evita a importação de reprodutores; 
e) - na criação comum, onde não há mui': 

to rigor na observação, deve ser evitada; 
f) - seus e feitos dependem da espécie, dos 

caracteres primitivos e atuais dos animais usa
dos, e 

'g) - pode ser econômica na reprdoução e 
não o ser na venda dos produtos, devido à 
desconfiança do comprador. 

SENHOR INDUSTRIAL 
DE LACTICíNIOS ! 

Somente a técnica pode ajudar-vos a resol
ver os problemas da boa produção. 

S2 alguma vez sofrestes, em vossa fábrica, 
decepção com os trabalhos de um técnico, 00· 
deis estar certo de que a técnica foi mal �rp.
pregada, ou faltaram ao técnico dementos ma
teriais para bem produzir. 

E' a técnica bem aplicada que produz o ma
quinário que utilizais, que produz, e cada dia 
aperfeiçoa , os meios de transporte de que dis
p

.
ondes, que faz, afinal. a riqueza e a prospe 

rJdade dos povos civilizados. 
Não existe no mundo, em qualquer setor, 

prog�ess? ou aperfeiçoamento, sem o emprêgo 
da tecI1lca .  

Não podemos descrer de uma realidade pa
tente aos nossos olhos, Ou adotamos os mé
todos modernos e racionais de produção, ou 
seremos suplantados e levados à ruína por aque
les que os adotam. 

SENHOR CRIADOR DE 
GADO LEITEIRO ! 

Melhore o seu rebanho ràpidamente, utili
zando os novos métodos de inseminação arti
ficial . 

Com esse processo pode-se conseguir filhos 
de touros de alta l inhagem e valor, sem riscos 
e empate de capital com a aquisição dos re
produtores. 

Procure os Postos de Inseminacão Artifi
cial que o Ministério da Agricultu;a mantém. 
em cooperação com os governos estadual e mu
nicipal . em diversos municípios de Minas. 
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VETERINÁRIA FEBRE VITULA-R 

A febre . vitular, também conhecida pelas 

denominações de colapso do parto, de febre 

do leite, de paralisia vitular  e de paresia puer

peral, é uma grave afecção das parturientes da 

espécie bovina, apresentando-se de prefe rência 

nas grandes leiteiras. 

E' uma moléstia comum nos grandes está

bulos, e cuja sintomatologia, de apresentação 

alarmante, constitui o pesadelo dos que se de

dicam à criação de vacas leiteiras de alta pro

dução. 

ETIOLOGIA - Há várias teorias que pre

tendem explicar a causa da febre vitular, e den

tre' elas citaremos a teoria mecânica ou da pres

são sanguínea, a teoria da auto-intoxicação e 

a teoria da infecção.  
Entretanto, no XI Congresso Internacional 

de Medicina Veterinária, celebrado em Londres 
em 1 93 0, foram aprovadas as conclusões do 
Prof. Craig, segundo as quais a febre vitular 
é devida a uma grande deficiência de cálcio no 
sangue (hipocalcemia) . 

PATOGENIA - Geralmente costumam ser 
atacadas as vacas boas leiteiras, de alta p rodu
.ção, bem alimentadas e estabuladas. 

E' interessante se notar que essa doença so

mente sobrevem após os partos fáceis e ligei

ros, ,o que comumente sucede às vacas de ter

.ceira a quinta crias, ou sejam, às de cinco a 

sete anos de idade . As vacas de primeira c ria, 

.cujos partos são mais difíceis e demorados, 

não costumam sofrer de febre vitular. 

De um modo geral. a moléstia se apres\!nta 

a partir da décima segunda hora após o parto 

até uma semana depois do mesmo ( temos ob

:servações com seis dias).. Durante o parto é 

raríssima a sua i ncidência, e já foi observada 

antes dele, porém nunca antes da secreção 

láctea. 

SINTOMAS - A vaca, que geralmente-teve 

'um parto fácil e normal, aparece triste, sem 

;apetite, não rumina, aparentanáo se achar ton-

DR. OUTUBRINO CORRÊA 

Médico Veterinário 

ta, caminhando com dificuldade, até cair ao  
solo. Acentua-se a inconsciência, e a ,  vaca per
manece insensível a toda e qualquer excitação. 

A temperatura, ao contrário do que sucede 
em q-qasi todas as doenças infecciosas, começa 
a baixar, o animal fica com as extremidades 
geladas, acentuando-se a hipotermia (queda da 
temperatura) . 

O pulso diminui progressivamente, assim 
como os movimentos respiratórios que, em 
dado momento, não  são  mais possíveis de se
rem contados. Os membros, quando a debili
dade é muito g rande, tornam-se rígidos ( don
de o nome de paresia puerperal ) . 

O animal tem a cabeça inclinada para utfl 
lado, e está em decúbito variável, completa
mente apático, sonolento, frio e insensível . A 

·língua cai para fora da bôca devido à paralisia 
da sua musculatura . A urina tem albumina. 

Algumas vezes a moléstia se inicia por um 
período de excítação violenta, o que a torna 
confundível com a raiva . Aliás, certa ocasião 
fui chamado para atender a uma vaca que, 
segundo me informaram, estava atacada de rai
va ,  pois corria dentro do potreiro, atirava-se 
contra a cêrca e as árvores, e de vez em quan
do tentava roer as paredes de cimento de um 
tanque que se achava no potreiro com :ígua 
à disposição. Chamou-nos a atenção um ter
neirinho que se encontrava deitado ao lado do  
tanque. Após fazermos algumas perguntas, fi
camos sabendo que a vaca parira há seis dias 
e que a moléstia se manifestou sem pródomos 
que a anunciassem. 

Mandamos prender o animal. derrubá-lo e 
fizemos um meticuloso exame, e o nosso diag
nóstico foi simplesmente - febre vitular! 

Mas o mais interessante do caso foi que 
várias pessoas e crianças que tomaram o leite 
da vaca julgada "louca" ,  estavam se queixando 
de fortes dores estomacais e tonturas! Tão 
pronto lhes afirmei que a vaca não estava 
"louca" e que a febre vitular e ra comum nas 
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grandes lei teiras e que não era patogênica para 
o homem, todos os doentes ficaram sãos como 
por encanto ! 

Com uma simples injeção de gluconato de 
cálcio na veia, dentro de poucas horas a vaca 
estava calmamente pastando, e completamente 
curada. 

LESõES - A necrópsia é negativa, pois 
que a carcassa quasi nada apresenta de carac
terístico, a não ser a desigual distribuição do 
sangue no organismo, o que é típico, porque 
os órgãos abdominais costumam se apresentar 
hiperêmicos (cheios de sangue) , o que não su
cede com os demais órgãos. 

DIAGNÓSTICO - E' puramente clínico, 
e baseado na sinromatologia característica ex
terna da pelas parturientes logo após o parto 
até uma semana depois. 

PROGNóSTICO E' bom quando aten-
dido a tempo, e convenientemente medicado. 
São de prognóstico desfavoráveis os caS03 em 
que surgem repentinamente após os partos as 
paralisias, a insensibilidade completa da cór
nea e da pele, o prolapso da língua e a queda 
considerável da temperatura. 

TRATAMENTO O tratamento empre-
gado há muitos anos consiste na injeção de ar 
nas mamas, aconselhado por Evers, com re 
sultados muito bons. 

Em 1 9 3 0 ,  por ocasião do XI Congresso In
ternacional de Medicina Veterinária, o Pro f. 
Russel Craig apresentou uma interessante tese 
sobre o assunto, indicando como único trata 
mento a injeção de cálcio na veia, após haver 
provado, que a insuflação mamária cura a do
ença justamente por elevar a taxa de cálcio no 
sangue. 

Temos curado várias vacas com a injeção 
de gluconato de cálcio na veia, na dose de 2 0  
a 4 0  cc. de uma solução deste sal a 2 0  0/0. 
Ultimamente temos feito uso do CÁLCIO 
COFA (solução de gluconato de cálcio a 3 0�!o) 

. inoculado na juguIar, com ótimos resultados. 

Em alguns casos usamos injeções de cafeína 
e óleo canforado como tônicos cardíacos: E' 

contra-indicada a administração de medicamen
tos pela via bucal, devido ao perigo dos' mes
mos poderem ir ter aos pulmões, em virtude 
da paralisia do faringe. 

PROFILAXIA Consiste no seguinte : 
1 )  - As, fêmeas prenhes devem caminhar dià

riamente a título de exercício. 

2 )  - Nas vésperas do parto, reduzir a ali
mentação, e administrar um purgativo 
suave ( 2 0 0  gramas de sulfato de sódio) . 

3 )  -- Suspender a ordenha alguns dias antes 
do parto. 

4 )  - As fêmeas prenhes devem ser mantidas 
em um estábulo ventilado, mas não frio, 
com uma boa cama de palha. 

5 )  - Dar' aos animais da fazenda e em es-
pccial às vacas prenhes e aos terneiros. 
a seguinte fórmula recalcificante : 

Farinha de ossos' desengordurados 

Cal apagada ao ar 

Carbonato de ferro 

Sul fato de cobre . . . . . . . . . . . . 

Iodeto de potássio 

Sal comum 

10 kgs. 

1 0  kgs. 

5 0  gramos 

5 0  gramos 

900 gramos 

5 kgs. 

Empregar no farelo ou no próprío sal. na 
dose diárii! de uma colher das de sopa da mis
tura acima para animais adultos, e a metade 
ela dose para os terneiros. Continuar por al
guns meses . 

(Transcrito da "Revista do Leite") 

SENHOR INDUSTRIAL 
DE LACTICíNIOS DE 
11INAS GERAIS ! 

A Fábrica-Escola de Lacticínios "Cândido 
Tostes" é um estabelecimento de ensino té:ni
co especializado. 

Foi criada e é, mantida pelo Govêrno do 
Estildo de Minas, para cooperar com o induG� 
trial de lacticínios na resolução dos seus pro
blemas de ordem técnica e econômica . 

Procure conhe.cê-Ia 
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aUEI.JO MONTA HÊS 
(Queijo tipo Parmesão fresco) 

DR. JOSE' DE ASSIS RIBEIRO 

Orientador do C.A.E. na F.E.L.C.T. 

Inspetor Regional da D.J.P.O.A. do Ministério da Agricultura 

Este tipo de queijo foi criado no Sul de Mi

nas para legalizar a existência do produto lar

gamente fabricado e dado ao consumo como 

"tipo Parmesão fresco", isto é, com até dois 

meses de maturação. Os industriais, de longa 

data, vinham obtendo este produto, que sem

pre teve boa aceitação, como queijo de mesa. 

Entretanto, como o verdadeiro tipo Parmesão 

deve ser matl,uado, no mínimo por prazo de 

tempo que faculte ao queijo apresentar as ca

racterísticas organolépticas que lhe são próprias, 

adquiríveis em prazo não inferior a 6 meses , 

a DIPOA exigiu a maturação mínima, inicial

mente, de 3 meses, para o chamado tipo Par

mesão nacional . A reação dos industriais .contra 

.esta exigência foi imediata e formal, visto que 

ela daria em consequência a retenção de esto

,ques, com paralização de capitais. Verificou-se, 

então, que o êrro estava sàmente na nomencla

tura do produto. E, em vez de o chamar " tipo 

Parmesão" , propôs-se a denominação de "Mon

tanhês" , por ser caracterísitco das zonas mon

tanhosas do Sul de Minas, nas fraldas da Man

tiqueira, principalmente na região Itanhandú

Aiuruoca-Bocâina. 

Definiram-se, também, 2S características do 

produto, que. em resumo são as seguintes: 

Queijo de leite cru ou pasteurizado, de 

massa cozida, premado intensamente. ·e matu
rado, no mínimo, por 2 meses ; 

formato cilíndrico, de' 8 a 1 0  cm. de 
:altura por 2 0  a 2 2  em. de diâmetro, de 90rdos 
:.retos e faces planas, formando ângulo vivo ; 

- pêso entre 4 a 4, 5 kg. ; 

.- crosta firme, dura, untada de óleo seca-

tivo ou verniz próprio, ou massa aderente. não 
pegajosa, preferentemente, de côr vermelha ou 
marron ; 

_ consistência dura, de úntura tendente a 
sêca, massa não friável ; 

_ textura fechada, ou com poucos olhos 
mecânicos ou em cabeça de alfinete ; superfície 
de fratura granulosa, homogênea, de grânulos 
pequenos: 

_ côr amarelo paTha homogêneo ; cheiro e 
sabor próprios, tendentes a picante forte ; salga 
nítida, e de massa não rígida ao morder. 

Para melhor se diferenciar do Parmesão, de
verá apresentar, no mínimo, 3 5% de gordura 
no extrato sêco. 

Resumo da tecnologia da fabricação adotada 
nas fábricas do Sul de lvlinas. 

Lei/e - Emprega-se o integral . Melhor se
r ia a padronização da gordura a 3 , 5  ou 3 , 6  % . 

Neste particular já difere do tipo Parmesão, 
que deve ser obtido de leite com teor de gor
dura não superior a 3 , 2  0/0. Em geral, em
prega-se. leite cru, entretanto, para melhorar e 
uniformizar o produto, deve ser "dotada a 
pasteurização comum - aquecimento do leite 
a 6 5 °C, a jacto de vapor direto, por 10 - 1 5  
minutos, seguido de imediato resfriamento a 
3 2°C. 

Utenr.ílios - Tacha de fabricação, em for
ma de calota esférica, provida de vapor indi
reto. A maioria é de ferro estanhado, de :fundo 
duplo, assentada em alvenaria revestida de azu
lejos. As tachas a fogo direto, de largo uso até 
há menos de 5 anos, estão substituidas pelas 
de vapor. Isso pelas reconhecíveis vantagens 
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que estas apresentam. Alguns industriais ado
tam o sistema de aquecimento da massa a va

·por direto, o que não é recomendável. pelos 
inconvenientes: defeituosa distribuição de calor ; 
excesso de água na massa, que lhe diminui a 
acidez, impurezas das canalizações e da água, 
etc. As melhores tachas são as largas e rasas, 
de capacidade de' 5 00 a 8 0 0  litros. Devem ser 
condenadas as tachas de mais de 1 metro de 
p rofundidade, pelas dificuldades de trabalho 
que acarretam. 

Os utensílios de fabricação são os mesmos 
empregados nos demais .. queijos, coIllo. s�.�ªpe
cificará. 

INGREDIENTES 

Cloreto de cálcio geralmente, não é em-
pregado. Entretanto, deve ser usado se se em
pregar pasteurização alta ( 6 8° - 70°C) , ou 
quando se verificar demora excessiva na coa
gulação. mesmo com coalho normal e tempe
ratura p rópria, ou também, quando o sôro 
se apresentar excessivamente leitoso. A quan
tidade a empregar é a de 25 g .  para 1 0 0 li
tros de leite, dissolvendo-se o cloreto de cálcio 
em água quente, fil trando o soluto e empre
gando-o frio ou morno. 

Salitre também não se emprega, visto se 
tratar de queijo de massa altamente cozida. En
tretanto, nos casos de observação de estufa
mento precoce (durante a prensagem ou salga) , 
há conveniência em se usar o salitre, na quan
tidade de 25 g. para cada 1 00 litros de leite, 
preferindo-se salitre puro, granulado ou não. 
Na sua falta, dissolver o salitre em água, fer
ver a solução, filtrá-la e usar na quantidade 
indicada. 

Sôro-fermento - deve ser empregado o 
fermento próprio, que é cultura em larga es
cala, de estreptococos 1ácticos termobacilos 
(lactobacilos termófilos) em sôro desnatado, 
màntido a 3 0  - 3 2°C por 1 8  - 20 horas. Deve
se empregar sôro desnatado de boa fabricação, 
utilizando vasilhame próprio (de aço inoxidá
veL ou de' ferro esmaltado, com tampa, adap
tável em estufa elétrica ou termostato com cir
culação 

'
de água morna) . O primeiro sôro-

fermento deve ficar em maturação por 2 - 3 
dias, até acusar as qualidades exigidas. O bom 
sôro-fermento deve apresentar cheiro acídulo 
agradável, gôsto próprio, ácido ; limpidez, e 

acidez superior a 8 0°0. A quantidade de sôro
fermento a ser empregada depende da acidez 
do p róprio sôro-fermento e da acidez do leite. 
Pràticamente, a quantidade varia entre 2 a 5 % 
sobre o volume de leite. podendo ser-lhe mis
turado fermento láctico comum (do queijo 
Prato) . Para uniformizar este detalhe, é acon
selhável padronização da acidez do leite ao ser 
coagulado. Assim, pode-se adotar o limite de 
22°0. 

Nesta base, pode-se calcular, exatamente, a 
quantidade de fermento a ser adicionado, con
forme o seguinte cálculo: a quantidade de sôro
fermento a ser adicionado é determinada mul
tiplicando-se a diferença entre a acidez que se 
deseja no leite ao ser coagulado ( 22°0) e a 
acidez atual do lei te (logo após pasteurização) 
pelo número d� litros de leite a ser coagulado. 
e dividindo-se b resultado pela acidez atual do 
sôro-fermento. Exemplo: Sejam 8 0 0  litros de 
leite com 2 0°0, a serem coagulados a 2 2°0 
com sôro-fermento a 8 0°0. Quantos litros de 
sôro- fermento devem ser empregados? 

2 0 .  Serão empregJdos 

20 litros de sôro-fermento. o que corrcspond2 
a 2, 5 % do leite em coagulação. 

Coalho - a quantidade a ser usada deve 
ser um pouco mais que a empregi,lda nos quei
jos de massa crua ou semi-cozida, visto que 
se deseja uma coagulação relativamente rápida 
(a té 5 5  minutos) . Em se tratando de coalho 

l íquido, empregar 40 g. para cada 1 00 litros 
de leite. Sendo em pó, usar 1 0 0/0  mais que as 
indicações da bula, verificando-se previamente 
sua fôrça . 

Coagulação - adicionados os ingredientes. 
faz-se uma perfeita homogeneização de todo o. 

leite, acerta-se sua temperatura para 32°C e· 
deixa- se em repouso, cobrindo-se a tacha com 
tampa de madeira. O tempo da coagulaçãü' 
deve variar entre 4 5  - 5 5  minutos, no fim 
dos quais a coalhada deve se apresentar firme. 

FELCTIANO JANEIRO/FEVEREIRO - 1949 Pago 15 

despregando-se fàcilmente das paredes da tacha, 

e fendendo-se num só sentido, com superfície 

de rutura nítida, na prova manual . 

Rutura da coalhada - estando no ponto. 

.começa-se o corte com as liras - primeiro 

vertical , depois, horizontal, cortando toda a 

massa em cubos de 1 cm. de lado. Trabalho 

mais ou menos lento, em que se nota nítida 

separação do sôro e da massa. Continua-se a 

agitação da massa no sôro, com pá de madei

ra, movimentando-a em todo o volume, em 

consequência de que os grânulos vão se rom

pendo. A seguir, a agitação da massa é feita 

com o quebrador de arame ( macalé) . que, tra

balhado com firmeza e intensidade. vai tor

nando cada vez menores os grânulos ( até ta

manho de arroz quirera) . Este trabalho de 

rutura da massa dura'. de 20 a 25 minutos, e, 

a agitação constante continuará firme, durante 

as demais operações. 

Cocção da massa - estando a massa hamo

geneamente granulada, e, sob agitação perma

nente, procede-se ao aquecimento, que é feito 

gradativamente, abrindo-se o vapor. Este deve 

ser indireto, isto é, no bojo da tacha, ou em 

canos-serpentinos, perfurados, helicoidais à su

perfície da tacha. Vapor direto na massa não 

tem fundamento técnico, apesar de adotado por 
alguns industriais. 

o aquecimento é feito em duas fases: 1 .° 
.aquecimento considerado para expurgar a 
massa de sôro - é feito até 4 1  - 4 2° C e deve 
durar 25 minutos, mais ou menos, na base 
,de 1 °C de aumento de temperatura para cada 
2 minutos. 2. ° aquecimento - até 4 8  - 5 0°C 
- leva 20 a 22 minutos, aumentando-se gra
.dativamente o calor. mantendo-se sempre, em 
agitação, a massa no sôro. Atingida a tempe
ratura indicada, fecha-se o vapor e abre-se a 
torneira de saída de água quente do bojo. Quer 
dizer que a 5 0°C a massa fica, somente, o 
tempo necessário. para abaixamento imediato da 
temperatura. Excesso de temperatura tem sigo 
,a causa comum de massas esfareladas. sem liga, 
ou de queijos' fendidos, sem (stufamento� Bai
xa acidez do sôro e do leite exige maior tem
po no expurgo, com temperatura mais elevada 

(sem ultrapassar os 5 0°C) . Sôro de alta aci

dez corresponde a tempo e temperatura l igei

ramente inferiores. Terminada a cocção, a mas

sa é mantida em agitação, a té se apresentar en

xuta, firme e homogênea, com granulação do 

tamanho de arroz agulha quebrado. O tempo 

total da operação (da rutura da coalhada até 

término da cocção) deve i r  de 80 a 85 mi

nutos. 

Dessôro 'stando no ponto, é iniciado o 
dessôro. deixando-se a massa repousar. Pode 
ser comprimida l igeiramente, com amassador 
de madeira. 

Retirada do sôro - faz-se por meio de si
fão, tirando-se a maior parte do sôro, que é 
levado, ainda quente, ao depósito por sobre 
a desnatadeira. Retirada da massa - é feita 
por meio de tela de tecido resistente (juta ou 
l inho) a cuja extremidade é adaptada um 

.
arco 

de metal ou de madeira maleável. Faz-se este 
arco passar entre o bloco de massa e a parede 
da tacha, arrastando, consigo, a tela .  Esta pren
derá  toda a massa num só volume . Retira-se o 
arco, juntam-se as extremidades do pano, e. 
com auxílio de operários, a massa é levantada 
de uma só vez. Para facilitar esta retirada, as 
boas fábricas dispõem de suspensores - ta
lhadeira ou simples roldana fixa no fôrro ou 
em suporte de mãos-francesas. Retirada a mas
sa, é colocada numa caixa de madeira rasa, 
destinada a facilitar cortes de tamanhos certos, 
pelas ranhuras previamente determinadas. Por 
estas ranhuras, fazem-se os cortes da massa, 
obtendo-se blocos de 6 - 8 kg. Estes são (010-
cado� nas fôrmas já preparadas, com os panos. 
Estas fôrmas podem ser de madeira, de metal 
( aço inoxidável) ou simples cincha (de ma

deira maleável ) ,  e, pelo formato, são classi
ficáveis; em cilíndricas baixas e cilíndricas aI tas. 
Para efeito de uniformização conforme regu
lamentacão em vias de se tornar vigente, os ta
�anhos

· 
devem ser padronizados, sendo que as 

medidas previstas são as de 8 - 1 0  cm. de aI· 
tura, por 2 0  - 22 cm. de diâmetro, para o 
queijo pronto. A massa é colocada em bloco. 
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na fôrma, forrada com panos. Não 
nem esfacelada. 

moída 

Prensagem - começa com a pressão de 4 - 6 
kg. de pêso por kg. de massa, e dura de 
1 6 - 1 8· horas ao término das quais a pressão 
deve estar a 8 - 1 0  kg. O mais comum é a 
prensagem ser feita por uma pedra lisa ou 
fôrma de cimento, de 2 5  - 3 0  kg. colocada 
por sobre uma tábua lisa em cima do queijo, 
na cincha. Durante a prensagem são feitas 
4 - 5 viradas, a primeira, logo após 3 O minu
. tos do início, em que são cortadas as beiras 
( aproveitadas no fabrico de queijo de massa 
filada fresco) . As demais viradas são de hora 
em hora . Ou são trocados os panos, em cada 
virada, ou simplesmente são umedecidos em 
água morna. Numa das viradas, colocam-se por  
baixo do  queijo, algarismos ou letras metáli
cas, indicando o dia da fabricação, a fábrica 
em que foi feito, e ,  se possível, um sinal qual
quer indicando o fabricante (detalhe útil, 
quando a fábrica dispõe de diversos emprega
dos, ou de diversas taéhas de fabricação) . A 
marcação da data, comumente, é feita em lapis 
tinto. logo após prensagem. Tratando�se de 
queijo cuja maturação vai ser completada em 
cutro estabelecimento ( fábrica matriz ou en
treposto) . há a exigência rcgulamcntar de .  logo 
após prensagem. antes da salga. serem identi
ficados os queijos com carimbo - a fogo. 
ou de bonac ha (com tinta própria) . trazendo 
as indicações que se fizerem necessárias. 

Salga -- é feita em duas fases - a pri
meira. em salmoura, em tanque de alvenaria 
revestido de azulejo. A salmoura deve ser bem 
concentrada. isto é, com 22 - 2 3 °Bé, ou de 
22 a 2 5  % de sal .  Veri ficar sempre o teor de 
sal e o grau de acideez. que nunca deve ultra
passar 3 OOD. 

Fôrmas cilíndricas baixas ficarão na salga 
por 2 a 3 dias. e. as altas, 3 a 4. A parte 

do queijo que aflora à superfície. deve ser re· 
coberta com sal. A segunda salga é a sêco, 
em bancas de alvenaria revestida de azulejos. 
As fonnas baixas aí ficarão 1 5  - 1 6 dias e as 
altas, 1 6  - 1 8  dias, sendo viradas diàriamente, 
recebendo sal de granulação média ,  por toda 

======================= 

a superfícoe, renovado durante as v iradas. Os 
quelJOS podem ficar empilhados. De prefe
rência, a salga deve ser· entre 1 4  - 1 6°C, po
rém, costumeiramente, é feita nas condições 
ambientes, evitando-se sàmente insolação· in
tensa nO' cômodo de salga . 

iV1 aturação -- o tempo (período mínimo 
de 2 meses) , a temperatura ( 1 6  _ 1 8°C) e a 
umidade ( 78·- 8 00/0) são fatores que devem 
ser obscr\rados para a maturação satisfatória. 
Entretanto, na prática, nenhum deles tem sido 
observado. Para corrigir defeitos, tem-se exigi
do sala semi -subterrânea (com 2 metros de 
profundidade) com respiradouros, e livre de 
insolação o que tem dado ótimos resulta
dos . Logo após a salga. os queijos são levados 
para esta sala, sendo depositados por sobre 
pratdeiras de madeira . Para facilidade de ma
nU1-,cio. devem ser usadas prateleiras em V. fi
cando o queijo no ângulo. com pequeno es
paço de contacto com a madeira. Os queijos 
devem ser virados 3 vezes por semana. se:lc�o, 
no comêço. esfregados com pano embebido em 
salmoura, misturada ou não com sôro. Já no 
final do 2 .°  mês de maturação, os queijos de 
vem ser untados com óleo vegetal comestívd 
- de algodão ou de linhaça. A partir de en
tão. serão virados semanalmente, repetindo-se 
a untura com óleo sempre que se apresente 
sêca . Assim. vai se formando uma crosta re 
sistente e aderida à superfície do queijo, que o 
protege contra parasitos punilha, larvas, 
etc. Os queijos maturados. prontos para expe
dição. serão submetidos a ligeira limpeza. �en
do revestidos de uma mistura de farinha de 
trigo cozida em água quente, sebo bovino ou 
óleo de linhaça cru e corante ( roxo-rei ou 
outro) . Para queijos duros argentinos. tem -se 
empregado, com vantagens, um verniz próprio. 

Rotulagem (' embalagem - o melhor rótu
lo para' os queijos duros é o metálico, aderido 
à crosta por meio de unhas do próprio rótulo. 

A embalagem comum é em jacás de taquara, 
forrados de palha de milho. Deve ser em ca
nudo de madeira forrado de papel impermeá

vel . 
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A PENIC'llINA E A INDUSTRIA DE lACTICINIOS 
De um trabalho do Dr. Harold F. Hollands, 

publicado no "Marketing Activities" (Ativi 

dades Mercantís) ,  editado pela "Food D1stri

bution Administration" (Serviço de Distribui

ção de Alimentos) do Departamento da Agri

cultura dos Estados Unidos, extraímos os se

guintes interessantes dados, referentes à futura 

significação da penicilina para a indústria de 

lacticínios . 
Quando o Dl'. Alexander Fleming desco

briu a penicilina na Universidade de Londres, 

em 1 929, ele proporcionou à classe médica a 

arma mais eficiente contra um grande número 

.de. doenças - especialmente a septicemia e a 

gonococcia. Esta descoberta forneceu também à 
indústria de lacticínios uma oportunid:d2 de 

se expandir, . pelo aproveitamento de U:l1 dos 

seus produtos. dando. assim, uma aplicaç5.o 

mais eficiente aos wprimentos de ieite. 

O môfo Penicillium notatum que secreta 
uma substância denominada penicilina desen
volve-se numa cultura de lactose ou açúcar do 
leite . Sendo atualmente. a produção de peni
cilina "'penas uma fração do que para o futuro 
ela poderá vir a representar. a procura da lac
tose terá inegàvelmente um grande incremento. 
o que. aliás. se vem fazendo sentir desde já. 

Em 1 942, aproximadamente. 7.5 milhõés 
de libras ( 3 .402 .02 1 kgs.) de lactose foram 
consumidos nos Estados Unidos. sendo empre
gados : 3 .2 milhões de libras ( 1 .4 5 1 . 528  kgs.) 
na alimentação infantil ; 2 ,4  milhões de libras 
( 1 . 0 8 8 . 646 kgs . )  na fabricação de produtos 
farmaceuticos e o restante em vários outros 
produtos alimentares ou n·ão. 

Calcula-se que no ano corrente serão neces
sanas aproximadamente 5 milhões de libras 
(2. 1 6 8 , 0 1 4  kgs . )  de lactose unicamente para 
a: fabricação da penicilina. A quantidade total 
requerida para todos os fins a que é destinada. 
foi estimada num mínimo de 1 2 , 5  milhões de 
libras . . .  ( 5 . 6 70 . 03 5 kgs . )  podendo atingir 
eventualmente a 1 4  milhões de libras . :  . . . .  
(6..45 0.4 3 9  kgs. ) .  

Esta estimativa sugere o seguinte problema 

teremos lactose suficientemente para aten
der às necessidades essenciais? 

Novas fábricas estão sendo instalada� 
espera-se neste ano. uma produção total de 
cêrca de 1 0 ,5 milhões de libras ( 4 . 7 6 2.329 
kgs . )  deixando, pois, um ddicit de 2 milhões 
de libras (90 7 .205  kgs . ) . A "Food Distribu
tion Administration" está estudando vários 
meios para assegurar um melhor aproveitamen
to dos suprimentos

' 
disponívies e solicitou do 

"National Research Council" (Conselho Nacio
nal de Pesquisas) investigar os vários usos da 
lactose e estabelecer uma relação de produtos 
em cuja fabricação ela é empregada e cujo em
prêgo tem propriedade. 

Este deficit na produção da lactose será 
apenas temporário. visto que ainda não foram 
exploradas as fontes de produção que ofere
cem maiores possibilidades. Em 1942. a quan
tidade de sôro. resultante da fabricação de ca 
seína foi calculada aproxim:tdamente em 
1 . 3 6 5 . 0 0 0 . 0 0 0  de libras (619. 16-7. 822 kgs. L 
Sendo o rendimento da lactose U.S.P. consi-
derado na base de 2 . 5%. essa única fonte 
poderá fornecer cê rca de 35 milhões de libras 
( I 5 . 8 7 6 . 098  kgs . )  o que é bem mais do dô-
bro da esti mativa para este ano . 

Existe também a possibilidade do emprêgo, 
na fabricação da lactose. do sôro não utiliza
do. resul tante da fabricação de queijos . O pro
cesso de fabricação de lactose de sôro de quei
jo é relativamente simples e pode ser desenvol 
vido em muitas fábricas de queijOs. que não te
nham aplicação comercial para o sôro. 

E' possível que um outro meio de cultura, 
com qualidades superiores às da lactose. venha 
a aparecer, pois. a ciência está empenhadJ em 
descobrir toda e qualquer possibilidade de au-

. mentar a produção de penicilina. Contudo. o 
meio utilizado atualmente é a lactose e por
tanto seu em�rêgo  no preparo da penicilina 
representa para a indústria de lacticínios, um 
desenvolvimento que deve ser considerado com 
o mais vivo interêsse. 

A respeito da "penicilina . . . orvalho mise-
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RUlulnmento �H Insoo,Oo fe�erBI �e loile e Deriv8�os 
(Aprovado pelo Decreto n.o 24.549, de 3 de Julho de 1934) 

(Conti-n'uação) 

CAPÍTULO VI 

CERTIFICADOS SANIT ÁRTOS.. RÓTULOS E 

MARCAS 

Art. 8 1  Todos os produtos lacticínios 
destinados ao comércio internacional ou inte
restadual só podem sair dos estabdecimentos 
inspecionados, quando devidamente acompa
nhados de certificados de sanidade, de acôrdo 
com os modelos oficialmente adotados. 

Art . 8 2  - Nenhuma emprêsa de transporte 
marítimo, fluvial, ferroviário, rodoviário ou 
aéreo, pode autorizar despacho para comércio 
internacional ou interestadual de p rodutos 1ac
ticínios sem que os interessados exibam o res-

ricordioso ! "  
zada. 

diz uma revista especiali-

" Sem o môfo que tem sido uma praga 
desde que o mundo é mundo, não eXlstlna 
hoje a penicilina . . . e seriam poucas as espe
ranças para os milhões que todos os anos su
cumbem às bactérias mortais da família " coc
ci" . 

E sem a refrigeração e o ar-condicionado 
não teríamos a penicilina pois que todas as 
fases da sua produção dependem do mais acura
do contrôle de temperatura . 

Nos laboratórios especializados, o ar condi
cionado possibiilta e mantém com rigor, em 
gigantescas incubadoras, a temperatura e umi
dade, mais favoráveis ao rápido desenvolvi
mneto do môfo.  Al í se cria o môfo num l í 
quido nutriente contido em milhares d e  garra
fas de dois litros d� capacidade, em cujo l íqui
do o môfo distila as gotinhas douradas da pre
ciosa penicilina. O l íquido, decantado após um 
período de 1 0  dias de cultura, é então deshi
dratado por meio de uma rigorosa série de 
complicados processos, que incluem refrigera
ção e evaporação a vácuo de alto gráu. 

pectivo certificado sanitário firmado por au
toridade competente. 

§ 1 .° - As emprêsas de transporte que in
fringirem o disposto no p resente artigo inci
dem na  penalidade prevista no artigo 98, § 
3 .°, letra c. 

§ 2 .° - As autoridades federais, estaduais 
ou municipais encarregadas da fiscalização do 
embarque ou trânsito de mercadorias, ficam 
obrigadas a exigir a apresentação do certifica·· 
do sanitário para quaisquer produtos lacticí
nios que se destinem ao comércio internacional 
ou interestadual . 

§ 3 .° Ficam isentos de certificados os pe-

Nos Estados Unidos, todos os laboratórios 
atualmente ocupados nesta tarefa estão por en
quanto incapacitados de produzir suficiente 
quantidade de penicilina para as tropas de 
combate, e ,  assim, exceto para fins de pesqui
sas, essa droga não está disponível para o pú
blico. Todas as unidades desse precioso pro
duto estão sendo adquiridas e controladas pelo 
govêrno norte-americano. " . 

No Brasil , desde muitos anos, já se fabrica 
a lactose com pleno êxito. Embora a· produção 
atual seja pequena, são enormes as possibili
dades de seu aumento, tendo em vista nossa 
produção de queijos. 

Alguns laboratórios, oficiais e particulares, 
também já produzem a penicilina com resulta 
dos animadores. 

Sua produção em nosso País é controlada 
pela Coordenação de Mobilização Econômica ; 
para atender a alguns pedidos de países amigos, 

foi permitida sua exportação em quantidade 
limitada. 

(Transcrito de l i  ilgricultura e Pecuária" )  
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quenos volumes quando destinados a uso par
ticular e seu pêso não exceder de dez ( 1 O )  
quilos. 

Art. 83 - Os certificados que acompanhem 

produtos destinados ao aproveitamento condi

cional devem trazer, bem visível e à tinta ver

melha, a seguinte declaração : -:.. Il I mpró,orio 

para consumo" . 

Art. 84 - Nos casos de exportação inter
nacional, os certificados sanitários serão redi
gidos no idioma do país importador, de acôrdo 
com suas exigências regulamentares, sempre, 
porém, com a respectiva tradução em verná
culo .  

Art. 8 5  Todos os produtos elaborados 
ou . beneficiados em estabelecimentos registrados 
devem trazer a marca oficial aplicada direta
mente no produto, vasilhame ou continente, 
de acôrdo com as instruções do S . I .P.O .A .  

Art. 8 6  - Quando acondicionados eC1 latas, 
vidros, ou quaisquer outros recipientes, nestes 
serão fixados rótulos previamente registrados. 

§ 1 .8 - Os rótulos devem trazer o nome 
verdadeiro do produto contido no  vasilhame e 
bem assim a marca oficial do estabelecimento 
em letras e algarismo� bem visíveis e de tama
nho uniforme. 

§ 2 .° Ou tros dizeres ou informações po-
derão ainda constar nos rótulos, desde que te
nham sido previamente aprovados pela Dire
toria do S.I .P .O.A. 

§ 3 .° - Nenhuma declaração, palavra , de
senho, etc . ,  que transmita falsa impressão ou 
forneça falsa indicação de origem ou qualida
de, Gerá permitida. 

§ 4 .° Os rótulos destinados à manteiga 
só podem ser impressos ou litografados sobre 
fundo amarelo ou vermelho. 

Art. 87 - O S . I .P.O.A. manterá um re
gistro de rótulos para os produtos elaborados 
nos estabelecimentos que lhe são subordinados. 

§ 1 .° - Entende-se por rótulo, para efeito 
de registro, impressos litografados, por grava
ção ou por pressão, lacre, selos, envólucros, re
ceptáculos, etc. 

§ 2.° - O registro será feito mediante re
querimento do interessado à Diretoria do- S .  I .  
P .  O.  A., acompanhado d e  tres vias d o  mo
dêl'o a registrar e memorial também em tres 

vias indicando o produto onde vai ser utili
zado. 

§ 3 .° _ E' condição imprescindível para 
efeito de registro dos rótulos destinados aos 
produtos comestíveis a indicação do número 
de análise prévia procedida nos laboratórios 
oficiais competentes . ( * )  

Art. 8 8  - Os rótulos registrados s ó  pode
rão ser utilizados na designação daqueles pro
dutos para os quais tenham sido previamente 
aprovados. 

Art. 89 - Nos produtos destinados ao co 
mércio internacional é permitido o uso de ró
tulos ou impressos em l íngua estrangeira com 
a respectiva tradução em vernáculo .  

Art. 90 - Nos recipientes metálicos a mar
ca oficial pode ser gravada em alto relêyo. 
Neste caso pode ser dispensada a reprodução 
da marca nos rótulos ou etiquetas. 

Parágrafo único. Nenhum rótulo, etiqueta 
ou sêlo pode ser aplicado escondendo ou en
cobrindo a marca oficial . 

Art. 9 1  Todos o s  produtos alimentícios 
devem mencionar nos recipientes ou rótulos a 
data de fabricação, o pêso líquido e bruto. 

Art. 92 - Quando os produtos forem en
volvidos em papelão, papel . pano ou cnvólu 
cras equivalentes, a marca oficial poderá ser 
aplicada sob a forma de sêlo adesivo proemi
nente em substituição ao rótulo.  

Art. 93 - Os produtos não comestíveis, 
além da marca oficial li tografada, impressa ou 
a fogo nos recipientes, levarão ao lado, bem 
visíveis, as palavras uso industrial. 

Art . 94 - O qualificativo, para cada espé
cie ou tipo de produto deve ser litografado, es
tampado ou gravado com caracteres iguais e 
uniformes em tamanho e côr. Ex.:  - "Man

teiga Extra" ,  " Manteiga de l .a qualidade " ,  

" Manteiga Renovada " ,  " Queijo de Minas" ,  

etc. 
Art. 95 E'  expressamente proibida a re-

produção de carimbos, selos, etiquetas, cintas, 

( * )  O Decreto-lei n .o 5 .9 1 8 ,  de 25 de Ou
tu bro de 1 94 3 ,  desobriga da análise prévia os 
p rodutos de origem animal quando destinados 
ao consumo em todo o território nacional, e dá 
outras providências. 
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�tc. , de modelos oficiais, sem prévia autoriza
I ção escrita da Inspeção. 

Parágrafo único. Todo! este material será 
fornecido pelo estabelecimento, ficando, porém, 
sob guarda exclusiva da Inspeção. 

Art. 9 6  _. Todos os carimbos, cintas, fór
mulas, etc . oficiais devem ser cuidadosa e se
guramente afixados e, depois de colocados, só 
podem ser removidos ou substituidos por fun
cionários da Inspeção. 

Art. 9 7  -- Os proprietários de fábricas de 
l acticínios que lançarem mão de certificados sa
nitários, rótulos ou marcas oficiais a fim de 
facilitar o escoamento de produtos não inspe
cionados para o comércio interestadual ou in
ternacional, são passíveis da multa prevista no 
artigo 9 8 ,  � 4 .°, e, na reincidência, terão o 
registro de seus estabelecimentos sumàriamente 
cassado. 

. CAP ÍTULO VII 

INFRAÇÕES E PENALIDADES 

Art. 9 8  -- Aos qua infringirem os disposi
tivos do presente regulamento serão aplicadas 
as seguintes penalidades : 

§ 1 .0 Multa de duzentos mil réis . .  
( 2 0 0 $ 0 0 0 ) , dobrada na reincidência ,  aos res
ponsáveis pelo estabelecimento onde os funcio
nários do S. I.P.O.A. verificarem : 

a) desobediência ,ls exigências de ordem sa
nitária emanadas das autoridades competentes ; 

b) intuito manifesto de burlar ou embara
çar a ação das autoridades sanitárias ; 

c) infração do disposto no parágrafo úni 
co do artigo 9 O e artigos 9 1  e 9 5 .  

§ 2 .° - Multa de quinhentos mil réis 
( 5 0 0 8 0 0 ) , dobrada na reincidência, além da 
inutilização imediata do produto ( * ) : 

a) aos que infringirem os artigos 4 3 .  44 
e 6 7 :  

b )  aos que usarem rótulos de u m  produto 
em outro (artigo 8 8 ) . 

§ 3 .° - Multa de um conto de réis 
( 1  : 00 0 $ 0 0 0 ) , dobrada na reincidência : 

a) aos industriais que infringirem o que 
dispõe o artigo 64 ; 

( * )  Modificado pelo art. 1 .° ,  do Decreto 
n.o 2 0 . 1 6 7 ,  de 1 0  de Dezembro de 1 94 5 .  
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b) aos responsáveis por falsificação ou qual
quer alteração fraudulenta do leite e seus deri
vados destinados à alimentação humana ; 

c) às emprêsas de transportes que aceitarem 
despacho de produtos l acticínios não acompa
nhados de certificados sanitários ( art. 8 2 ) ; 

d) às pessoas que se prevalecerem do dis
posto no § 3 .° do artigo 82 para fazer co-
mércio interestadual com produtos não ins-
pecionados. 

§ 4 .° - Multa de dois contos de réis 
(2 : 0 0 0 $ 0 0 0 )  e cassação de registro na rein-
cidência ; 

a) aos que infringirem o disposto no a r
tigo 9 7 ;  

b) aos que subornarem, tentarem subornar 
ou usarem de violência contra qualquer fun
cionário da inspeção no exercício de suas fun
ções. 

Art. 99 - Apurada a responsabil idade do 
funcionário nas in frações dispostas no § 4 .° 
do artigo anterior, ser-lhe-ão aplicadas as se
guintes penalidades : 

a) suspensão de 1 5  a 3 O dias se por qual 
quer modo contribuir ou facilitar a expedição 
irregular de certificado sanitário, e, 

b) demissão, a bem do serviço público, em 
caso de subôrno. 

Art. 1 0 0 - O infrator uma vez mul tado. 
terá quarenta e oito (48) horas para efetuar 
o pagamento da multa e exibir ao encarrega
do da inspeção o talão do recolhimento da im
portância correspondente fei ta em qualquer re
partição arrecadadora federal ,  sem o que não 
serão desembaraçados quaisquer produtos do 
esta belecimen to. 

§ 1 .0 -- A autoridade que l avrar a multa 
deverá extra i-la em tres ( 3 )  vias descrevendo 
a infração circunstanciadamente. A primeira via 
será entre2ue ao infrator ; a segunda encaminha
da à Dire toria do S .I .P.O.A. c a terceira cons
tituirá o canhoto do próprio talão de mul ta. 

§ 2 .° - O auto será assinado pela autori
dade que verificar a infração e, sempre que 
possível , por 'duas testemunhas idôneas e o in
frator. 

§ 3 .° Depois de lavrada a multa, só a 

Diretoria do S .I .P.O.A. poderá relevá-la, quan
do convenientemente justificada, autorizando o 
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levantamento da importância na repartição ar
recadadora. 

Art. 1 0 1  - Além das penalidades l'>revistas 
no § 1 .0 do art. 4 5  e na art. 9 8  e seus pará
grafos, o S . I .P.O.A. poderá determinar a re
tirada temporária da Inspeção de acôrdo com 
a gravidade da falta cometida pelo estabeleci-
mento. 

Art. 1 02 - A aplicação d�s penas de que 
trata o presente Capítulo não isenta o infrà
tor da responsabilidade criminal que no caso 
couber. 

CAPÍTULO VIII 
DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 1 0 3 Os rótulos e marcas atualmen-
te registrados só poderão ser usados até 3 1  de 
Dezembro do corrente ano. 

Parágrafo único. - Os novos rótulos $·:r5o 
registrados de acôrdo com os artigos 2 G c g 7 
e seus parágrafos. 

Art. 1 04 O intervalo entre a ordenha c 

entrega ao consumo determinado no artigo 5 .°, 
poderá ser dilatado a juizo do S .I.P.O.A., en
quanto não fôr obedecido o que dispõem os 
artigos 1 1 3 e seus parágrafos e 1 1 4 .  

Art. 1 05 _. Enquanto não forem esta1..de
cidos os padrões a que se refere o artigo 3 7  
em seu parágrafo único, serão obedecidos. pJra 
dei to de ínsptção ( ';: ) : 

a )  Pan o leite : 

Matéria gorda .. . . . . . . . 
Extrato sêco . . . . .. . . . . .  . 
Extrato sêco desengordurado 
Lactose an ídrica 
Acidez em' graus Dornic . 

b ) Para o creme fresco : 

Matéria gorda ...... . . . 
Acidez ........ . .. . . . 

3 , 5 % 
1 2 , 2  <;10 

8 , 7 0/0 
4 , 3 % 

1 5° a 7. 0° 

mínimo 3 0 %  
máximo 2 2° D. 

Parágrafo único. - O creme destinado ao 
consumo em natureza com acidez que exceda ao 
que determina a letra "b" deste artigo, deverá 
levar

' 
a declaração : " Creme ácido". 

Art. 1 0 6 -- Dadás as condições dos meios de 
transporte em várias regiões produtoras de leite, 
o S . I .P.O.A. poderá permitir a neutralizaçã.o do 

( * )  Modificado pelo art .  2 .° do Decreto 
n.o 1 2 . 6 3 5 ,  de 1 8  de Junho de 1 94 3 .  

creme excessivamente ácido, quando destinado à 
fabricação  de manteiga, mediante aprovação do 
neutralizante e do processo empregado. 

Parágrafo único. - A manteiga fabricada de 
acôrdo com o presente artigo deve trazer a de 
claração, em caracteres bem visíveis : "Fabricada 

com creme neutralizado" .  

Art. 1 0 7 .  -- Em virtude do estado incipiente 
em que se encontra a indústria nacional de quei 
jos, explorada por  elevado númeFo de  pequenos 
fabricantes e dada a impossibilidade de inspeç�o 
eficaz nas fontes de produção, por deficiência de 
pessoal do S . I .P.O.A. ,  será permitido o comér
cio interestadual destes produtos observadas as 
exigências do artigos 3 1  e 44 .  

Parágrafo único . - Tais produtos, porém, 
passarão obrigatàriamente por entreposto de lac 
i !c ínios ou outro estabelecimento registrado onde 
r;erão cuidadosamente inspecionados de acôrdo 
com o disposto nos artigos 66 e 6 8 .  

Arl. 108 - Os estabelecimentos que se uti
l izam anual mente de fôrmZls para a congelaçz.o 
de le ite  deverão, no prazo máximo e improrro 
gável de um ano, a contar da data ela publica 
ção deste regul amento, fazer as adaptações nc 
cesdrias de modo a obedecer ao que dispõe o 
artigo 28. 

Art. 1 0 9 - Salvo autorização especial  d0  
JVl i n i stro da Agricul tura . requerida pelos inte
ressados. os t r :l lY!l hos nos estabeleci mentos com 
inspeção permanente (artigo 3 -[ )  só serão per 
mitidos nos dias úteis. devendo o s  funcionários 
executá- los pelo espaço de tempo fixado no Re
gulamento da Secre taria de Estado. 

§ 1 .0 - Este espaço de tempo normal fica 
compreendido entre G e 1 8  horas. 

§ 2 .° - Serão considerados extraordiná
rios os· trabalhos realizados aos domingos e fe
riados nacionais e os que excederem, nos dias 
ú teis, às horas regulamentares de expediente. 

Art. 1 1 0 Os serviços extraordinários 
que se refere o artigo anterior serão pagos pelo 
interessado, de acôrdo com a tabela aprovJda 
pelo Ministro. 

§ 1 .° A Diretoria do S.I .P.O�A. organi-
zará um l ivro onde serão lançados os extra 
ordinários diários e os trabalhos realizados du
rante esse tempo. 

§ 2 .° O encarregado da Inspeção confec-
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cionará, em tres vias, a fôlha das horas ex
traordinárias, cujo pagamento será requisitado 
pelo Inspetor-Chefe ou funcionário por ele de
signado. 

Art. 1 1 1  - Os auxiliares encarregados da 
inspeção periódica em diversos estabelecimentos, 
com natureza de funções essencialmente ambu
lantes não terão direito a diárias nestas viagens ; 
além da passagem e transporte perceberão uma 
ajuda de custo semestral de seisçentos mil réis 
( 6 00$000) , a t ítulo de auxílio para as des
pesas de viagem. 

Art. 1 1 2 - Nos estabelecimentos registra
dos só será permitida a entrada de produtos 
lacticínios que tenham sido inspecionados por 
autoridades sanitárias municipais ou estaduais, 
quando os respectivos regulamentos tenham 
sido previamente aprovados pelo S. I. P.O.A. 

Parágrafo único. Tais produtos deverão ser 
acompanhados de certificados sanitários de mo·· 
delas oficiais com os esclarecimentos exigidos 
pelo S. I. P.O.A. 

Art. 1 1 3 - - O transporte de leite e deri
vados só deve ser feito em vagões, carros ou 
outros veículos expressamente a esse fim des
tinados, de preferência dotados de instalações 
frigoríficas. 

§ 1 . ° Para as regiões onde o desenvol-
vimento da indústria de lacticínios assim o jus
tifique, as emprésas ferroviárias ficam obriga
das a organizar trens espeCIaIS denominados 
leiteiros, para o transporte rápido do leite 
seus derivados aos centros consumidores. 

§ 2 .° - Para os trens leiteiros deverá ser 
estabelecido um horário especial de modo a 
atender o disposto no art. 5 .° do presente re
gulamento. 

§ 3 .° - As emprêsas de transporte tomarão 
as necessárias providências a fim de que, logo 
após o desembarque do leite, sejam os vagões, 
carros ou outros veículos convenientemente hi
gienizados antes de receberem o vasilhame de 
retôrno. 

§ 4 .° - Nenhuma emprêsa deverá aceitar, 
como retôrno, vasilhame que tenha transpor
tado leite e não esteja convenientemente higie
nizado. 

Art. 1 1 4 - O Govêrno Federal, por inter
médio do Ministério da Viação e Obras PÚ-

blicas, promoverá o melhoramento gradual do 
material das estradas de ferro da União desti
nado ao transporte do leite e seus derivados 
e entrará em acôrdo com as estradas de ferro 
arrendadas, com as emprêsas de viação sub
vencionadas e particulares, para o mesmo fim. 

Art. 1 1 5 - O S. I .P .O.A. ,  em instruções 
. especiais, promoverá a uniformização dos mé
todos de análises para! o leite e produtos lacti
cínios. Esses métodos de análises serão obser
vados em todo o território nacional por todas 
as autoridades sanitárias federais, estaduais ou 
municipais nos exames fiscais ou periciais da
queles p rodutos. 

Art. 1 1 6 - Todo o leite, ou qualquer pro
duto dele derivado, quando considerado im
próprio para o consumo por não atender ao 
padrão exigido, por alteração natural ou má 
conservação, poderá ser submetido ao aproveiJ 
tamento condicional a juizo da inspeção. QuanJ 
do, porém, fôr verificada qualquer alteração 
fraudulenta, o leite ou produto lacticínio será 
condenado e inutilizado e o infrator punido de 
acôrdo com as disposições do presente regula
mento. 

Art. 1 1 7 - O S. I .P.O. A. promoverá a mais 
estreita colaboração com o Departamento Na
cional de Saúde Pública c diretorias de higiene 
estaduais ou municipais, comunicando-se dire
tamente com os respectivos chefes de serviços, 
no sentido de conseguir o máximo de eficiên
cia dos trabalhos de inspeção e para que desta 
cooperação recíproca sejam beneficiadas a indús
tria de lacticínios e as condições sanitárias dos 
produtos derivados destinados à alimentação 
humana. 

Art. 1 1  8 - - As dúvidas que porventura se 
suscitarem na execução do presente regulamen
to serão resolvidas por decisão do Diretor Ge
ral do D.N.P. A. mediante proposta do S. I .  
P. O. A .  ( * )  

Art. 1 1 9 - O presente regulamento entra
rá em vigor na data de sua publicação. 

Rio de Janeiro, 3 de Julho de 1 9 3 4 .  
Juarez TaL'ora. 

( * )  - S. I .P .O.A. , hoje D. I. P.O. A. , ou seja : 
Divisão de Inspeção de Produtos de Origem 
Animal . 
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Técnicos em Lacticínios de 1948 
Um dos mais nítidos e decisivos traços de 

nossa evolução econômica tem sido a valori
zação de nosso trabalho e de nossa produção, 
em consequência de um progresso técnico que 
a cada dia se alarga e se aprofunda . 

• Há alguns anos, importávamos os primei
ros técnicos que vieram nos ensinar os segre
dos das aplicações práticas das ciências. 

Tínhamos um grande território, sabíamos 

que ele guardava um enorme potencial de ri
quezas, mas não podíamos explorá-lo em nos

so benefício e da humanidade, porque não ha

víamos aprendido a . mane.iar as máquinas 
organizar as emprêsas. Faltava-nos capital , 
mas, sobretudo, faltavam-nos técnicos e orga
nizadores que multiplicassem e ·estrutl� ra�:;cm 

as iniciativas de exploração racional de nossas 
riquezas. 

Hoje, o panorama está se modificando ràpi
damente. Já assistimos a uma elite de técnicos 
se desdobrar na solução dos problemas funda
mentais de nossa valorização econômica. 

Já possuímos uma equipe de técnicos que 
se dedica a formar novos técnicos e transmitir
lhe os conhecimentos indispensáveis ao sucesso 
qualitativo de nosso trabalho na indústria e no 
campo. Por' isto, podemos ter a certeza de que 
o crescimcn to �e nossa capacidade econômica 
acompanhará o crescimento do corpo de indi
víduos credenciados, por seus conhecimentos 
científicos, a dirigir as nossas emprêsas e mul
tiplicar as nossas vitórias na campanha de nos
sa independência econômica. 

A Fábrica-Escola de Lacticínios "Cândido 
Tostes" está cumprindo o programa que se 
traçou na grande batalba da . produção, qual 
seja o de constituir o 'núcleo · básico do aperfei
çoamento de nossa tradicional indústria de 
queijos e outros derivados do leite . 

Está cumprindo brilhantemente a sua fina
lidade, pois que, os técnicos nela p reparados 
levam, para todos os recantos do Estado e do 
País, esta visão de eficiência, de organização e 
de alto rendimento qual itativo do trabalho des
ta Fabrica. Levam, também, em suas persona-

lidades, as marcas indeléveis que lhes imprimi
ram a disciplina, honestidade e amor a Minas 
e ao Brasil dos professores e dirigentes desta 
Escola. 

No dia 2 0  de Dezembro de 1 94 8 ,  nova tur 
ma de  Técnicos em Lacticínios deixou os ban
cos, fábrica, oficinas e laboratórios da FELCT, 
para lançar-se na luta pelo direito de sobrevi
ver. 

Foram seis os rapazes que se formaram. 
Poucos, é verdade, mas têm a formação in

telectual e moral de que necessitam para cum
prir a sua missão. 

Sabemos, com absoluta convicção, que eles 
não decepcionarão a sua Escola, a sua querida 
Escola que, por seus professores, técnicos, fun 
cionanos, operários e alunos deseja a todos 
eles um futuro brilhante para a glória sua, de 
sua Pátria e' de sua FELCT, porque a Esco

la, como os pais, é honrada e glorificada nas 
vitórias de s!?us filhos. 

O "FELCTIANO" cumprimenta a todos 
está JS suas ordens. 

São os seguintes, os novos Técnicos : 

Francisco d� Assis Furtado Mavignier 

Francisco Ormeu de Andrade Reis 

José de Souza Toledo 

Krenack Indiano Americano do Brasil 

Mario Ferreira da Costa 

We1ter Lavorato. 

Paraninfou a turma o Dr. Américo René 
Gianetti, DD. Secretário da Agricultura de Mi
nas Gerais, que se fez representar na solenida
de pelo Dr. José Bawden Teixeira, Superin
tendente do Departamento do Fomento Indus
trial da mesma Secretaria. 

Durante a solenidade de formatura, o sr. O. 
Balarin, autor da "Bioquímica do leit�" ,  fez 
uma brilhante conferência. O sr. Balarin aquí 
veio acompanhado do Sr. Otto Frensel, reda
tor-proprietário do "Boletim do Leite" , 
grande amigo da FELCT. 
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Veteranos e Calouros · de 1 949 

MATRICULADOS NO 2.° ANO : 

Alberto M. de Oliveira 

Djalma S. Figueiredo 

Essio Messora 

Jorge Marcondes 

José Ribeiro da Costa 

Julio Alberto Filho 

Miguel de Carvalho Faria 

Marcos José Coutinho 

Otto José Rodrigues 

Samuel G.  Garcia 

Jesus J .  Andrade 

Waldyr J.  da Silva 

MATRICULADOS NO 1 .° ANO : 

Antonio da Costa Penha 

Antonio Rodrigues Lima 

Augusto Silva de Carvalho 

Carl Christian Rasmussen 

G ilvan Inojosa de Andrade 

José Carvalho 

José Costa Lages 

José Furtado Pereira 

José Maria Mottinha Duboc 

J oacyr Rodrigue� Lima 

Helio Bellini 

Mario Moreira de Carvalho 

Francisco Roberto Meirelles de Andrade 
Sebastião Drumond Andrade 

Paulo Gomes 

Walter Rente Braz 

Luiz Fernando de Araujo 

José dos Santos Botelho 

Jarbas Alves da Silva 

Carlos Monteiro Vilas Bôas 

Antonio Fernandes de Oliveira. 

FELCTIANO JANEIRO/FEVEREIRO - 1949 Pago 25 

o CRUZAMENTO como méto d o  d e  repro dução  
(CONDENSAÇÃO) 

Entende-se por cruzamento, ou cruza, o aca
salamento, entre si, de :mimais pertencentes a 
raças ou sub-raças diferentes. Neste último caso 
(o da cruza de · sub-raças) , alguns zootecnis
tas unicamente falam de cruzamento, quando 
ambas diferel11 por vários caracteres e atribu
tos essenciais e ostensí veis ; em outras palavras, 
quando existe uma diferença precisa, marcante ,  
entre elas . ' 

Em geral, no cruzamento t rata-se de acasa
lamento dentro da mesma espécie, de que de
rli.'am as correspondentes raças . Mas, como a 

maioria das raças de animais domésticos deriva 
de diversas espécies, bastante a meúdo · o cruza 
mento simples de raças é, também, realmente, 
um cruzamento de espécies. A idéia de que os 
acasalamentos entre espécies diferentes dão, em 
todas as circunstâncias, produtos infecundos, é 
errônea, como o demonstram, de modo convin
cente .  os cruzamentos fecundos entre o gado 
zebú e o gado europeu . Além disso . a expe
riência ensina que a domesticação aumenta ra 
zoàvc1mente a fecundidade das espécies cruza 
das entre si .  

O criador lança mão do cruzamento para os 
seguintes fins : 

1 - Para provocar o aparecimento de no
vos caracteres : 

2 para revigorar uma qualidade diminuí-
da, como a perda de vitalidade ou de fecundi
dade ; 

3 - para corrigir o uso excessivo da con
sanguínidade ; 

4 - para a produção de uma raça ou tipo 
especial , como o produto comercial, ou de 1 .'3. 
geração ; 

5 para fazer uma adaptação rápida de 
raças novas ao ambiente, ou à produção. 

DANTE NARDELLI 

Prof. de Zootecnia da F.E.L.e.T. 

De acôrdo com a finalidade perseguida, o 
cruzamento toma diferentes formas, e podemos 
classificá-lo do seguinte modo : 

a) - Cruzamento comercial, ou de l .a ge-

ração ; 

b) -----' Cruzamento de retêmpera; 

c) - Cruzamento alternativo ; 

d) - Cruzamento contínuo. 

Estudaremos sumàriamente os diferentes t i
pos de cruzamento, visando orientar os senho
res criadores, de modo a poderem eleger uma 
das suas modalidades, de acôrdo com suas ne 
cessidades que, forçosamente, variarão de região 
a região, de rebanho a rebanho. 

CRUZAMENTO COMERCIAL 

Neste cruzamento. também chamado da l .a 
geração, os produtos F J (descendentes da pri 
meira geração) são comercializados. não sendo 
empregados p :lra reprodução e não havendo, 
consequentemente, continuidade dos progên íos . 

Os motivos do emprêgo pecuário do cruza 
mento com esse objetivo de obter animais úteis, 

não destinados à reprodução, �ão : 

1 - O fato do grande vigor dos produtos de 
l .a geração dos cruzamentos (não todos, 
é claro) ; 

2 para provocar o aparecimento de certos 
caracteres ou propriedades que só são pos

' síveis em forma heterozigota ; 

3 - para unir na geração F1' da maneira mais 
completa possíveL característicos ou pro
p riedades de duas raças de grande valor 
econômico (por exemplo, a grande ;pro
dução de leite da raça Holandesa e o 
grande conteúdo de gordura do leite da 
raça J ersey) ; 

4 como caso particular do anterior, usa-se 
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para atenuar, em determinadas raças, pro
priedades desenvolvidas em gráu exc2ssi
vo e obter, assim, animais conveniente
mente úteis. Em certas circunstâncias, es
tas p ropriedades, econômica mente deseja 
das, podem ser, em algumas raças, tão 
exageradas, que  diminuem a utilidade do 
produto (prescindindo, em absoluto, das 
desvantagens que têm para a saúde esses 
grandes rendimentos unilaterais) . 

A principal vantagem do cruzamento co
mercial (ou industriaL como alguns o cha
mam) , reside na possibilidade de reunir, nos 
mestiços, os caracteres dominantes dos progeni 
tores, o que, em certas ocasiões, permite obter 
animais dotados de maior número de caracte 
res favoráveis que os que apresentam qualquer 
das raças de que procedem e ,  em virtude da 
heterozigose, de maior vigor, desenvolvimento 
e rendimento que a média das raças cruzadas. 

Para que se consiga esse resultado, é neces
sário

. que não se passe da primeira geração, 
pois se os mestiços de ambos os sexos se cru 
zassem, sua descendência seria muito variável. 
em virtude da segregação, ou dissociação, men
deliana, tanto no que se refere aos caracteres 
quantitativos, como aos qualita tivos . 

Para que o método dê seu máximo resul ta 
do, devem ser utilizados como progenitores, 
indivíduos de raça pura (exigência da própria 
definição de crllzamen t o ) , com seus caracteres 
bem est"h:lccid03, que por sua ascendência e 

descendênci:I tenham muitas probabilidades de 
�er geneticamente puros (ou homozigotos) no 
maior gráu poss ível. afim de que haja muita 
garantia d'i! que transmitirão suas qualidades ao  
mestiço. 

Esta última consideração, determina o in
c.onveniente mais importante que pode ofere 
cer a aplicação do cruzamento comercial . E' a 
necessidade de manter indivíduos puros de 
ambas as raças, e de p roduzir, constantem?nte, 
além dos mestiços para a exploração, crias de 
"':Iça pura' para irem substituindo cs progenito
res ; tal necessidade obriga a dispô r-se, sempre, 
de machos e fêmeas das duas raças, o que com
plica a organização da' exploração. S(;m embar-

go, essas mesmas dificuldades apresenta a cria
ção de mulas no mundo inteiro - por serem 
esses animaís estéreis, o que obriga à necessidade 
de prosseguir indefinidamente a cria de éguas 
e garanhões e nem por isso a humanidade 
tem deixado de aproveitar as boas qualidades 
das mulas . 

CRUZAMENTO DE RETÊMPERA : 

Consiste esse tipo de cruzamento em. se em
pregar um reprodutor de raça diferente da do 
rebanho em questão, com a finalidade de re
cuperar ou reforçar uma qualidade enfraqueci
da ou desaparecida, como por exemplo, falta de 
rusticidade ou produção.  

Pode-se, também, recorrer ao cmprêgo de 
reprodutores de uma raça melhoradora, de um 
modo intermitente, sem que se abandone este 
cruzamento ( retêmpera) ; quer dizer, depois 
de cobrir as fêmeas da raça iocal por um re
produtor melhorador, as fêmeas da descendên
cia são cobertas com machos da referida raça 
local . e assim se continua por várias gerações, 
ao cabo das quais volta-se a empregar o ma
cho melhorador. Com esse sistema, pretende-se 
levar, de vez em quando, alguns gens favorá
veis para um caracter determinado, muito t í 
pico na raça melhoradora, porém, sem que se 
percam ou se atenuem os caracteres genuinos 
da raça local . 

Isso se emprega sempre que o característico 
da raça melhoradora, ou retemperadora, se faz 
necessário à raça local . 

CRUZAMENTO ALTERNATIVO : 

Este cruzamento é levado a cabo, utili zan
do-se duas raças . Os mestiços fêmeas que re
sultam do acasalamento de um macho da pri
meira raça e uma fêmea da segunda, são co
bertas por um macho da primeira raça, como 
se se fosse real izar um cruzamento contínuo ; 
porém, os descendentes femininos desta cruza, 
são cobertas por machos da segunda raça. As 
fêmeas resultantes são acasaladas com reprodu
tores da primeira raça , e assim se continua nas 
gerações sucessivas. 

Por este método, se introduzem, na descen-
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dência, alternativamente, gens peculiares de uma 
e outra raça e se  podem i r  selecionando tipos 
mixtos de ambas, dotados da  agrupação de 
caracteres que mais convenha. sem registrar tão 
grande variação como a que p roduziria a cru
za dos mestiços da p rimeira geração. entre si. 
Ainda que nas descendências sucessivas obtidas 
por esse método, sempre haja tendência a do
minar  uma das duas raças sobre a outra, po� 
deJIl ser obtidos tipos estáveis mais ou menos 
homozigotos, e já se logrou. até, conseguir 
raças bem definidas. com sua aplicação. 

CRUZAMENTO CONTÍNUO : 

Este método de cruzamento recebe, também. 
os nomes de cruzamento de substituição, de 
implantação. unilateral ou progressivo ;  é o mé
todo chamado U grading" pelos ingleses. 

Consiste este c ruzamento em se substituir, 
gradualmente, uma raça / primitiva. ou do 
país, por uma raça escolhida. Para isso, co
b rem-se as fêmeas da raça local , por um re
p rodutor da raça nobre e escolhida. que nos 
interessa. As fêmeas descendentes (F1 ) são co
bertas por reprodutor da mesma raça que que
remos introduzir na região. Continua-se ,  as
sim, c ruzando todas as descendentes ( fêmeas) 
com machos da raça nobre, de tal modo que, 
em cada uma das gerações sucessivas, os mdi
víduos obtidos vão recebendo maior porcenta
gem de material genético da raça melhoradora 
e menor proporção de gens da raça comum 
primitiva. 

Este método permite chegar, em um núme
ro de gerações relativamente pequeno, à obten
ção de indivíduos muito semelhantes aos da 
raça melhoradora, ainda que nunca iguais a 
.estes, ao menos na sua potencialidade genética, 
pois que ,  por muitas gerações que decorram, 
sempre pode ficar, no genótipo, uma fração de 
material genético procedente do progenitor fe
minino original, e há a possibilidade de que 
apareçam, mais cedo ou mais tarde, traços e 
.caracteres da raça comum e que pareciam defi
nitivamente eliminados. 

Na época pre -mendeliana, acreditava-se que 
se conseguia obter, por este cruzamento. a 

substituição completa da raça comum pela me
lhoradora e cuidava-se, sàmente de 'saber e m  
quantas gerações isso s e  efetivava. (Geralmente 
acreditava-se que bastavam cinco gerações) . 

Hoje, considerando-se com mais rigor e à 
luz dos conhecimentos genéticos. sabemos que 
este fim está muito longe de ser conseguido. 
Recordemos, antes de tudo. a índole da raça . 
Esta consta de numerosos traços e atributos 
característicos hereditários, e estes caracteres ra

ciais, em grande parte, se herdam independen
temente uns dos outros. Alguns possuem he
ranca dominante ; outros a têm recessiva. Ao 
me:mo tempo, complicam o processo, os fato
res com dominância incompleta ou oscilante , a 
polimeria e a herança ligada ao sexo. Portanto. 
dado o grande número de tais caracteres raciais, 
com processos hereditários tão diversos, é, des
de logo, inverossímil que uma raça se possa 
transformar em outra. 

Esta idéia é exata se se conceitua a índole 

da raça zoologicamente e de modo puramente 

científico.  Em t roca. se nos contentamos com 
a interpretação prática e agronômica da natu
reza da raça , e só nos fixamos em um certo 
número de propriedades. e estas de caracter mais 
econômico que zoológico, e dependentes, em 
alto gráu, de fatores externos (alimentação, 
etc . ) , então, certamente, será possível a trans
formação mais ou menos completa de uma raça 
do  país em uma outra raça nobre. 

Isso, porém, só será possível, quando as con
dições de vida existentes permitam a mani fes 
tação na medida correspondente do caracter e 
do atributo da raça nobre desejados, coisa 
que não sucede sempre. 

A prática pecuária demonstra como, limi
tando-se a uns poucos caracteres e combinan� 
do-se com seleção rigorosa, consegue-se pelo 
método de substituição (mediante rei te rados 
cruzamentos com a raça nobre escolhida) em
prestar as qualidades desejadas às raças que se 
querem melhorar, quer dizer, substituir,as ra
ças primitivas por outra, ou outras nobres. 

Todo o exposto pode ser resumido. dizen
do que, por meio do cruzamento continuo 
transforma-se. de modo mais ou menos com-
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I pleto, uma raça primItIva da região, em outra 
especializada (nobre ) , desde que se considere 
a raça num sentidd científico, quer dizer, zoo
lógico, isso não é possível . Esse último obje
tivo tropeça com o excessivo nmero de carac
teres e propriedades do grupo de animais do
mésticos conceituado como raça, e com as di
ferenças que oferece a hereditariedade dos mes
mos. 

Do ponto de vista puramente prático, mui
tos desses caracteres de importância científica só 
têm importância secundária, motivo pelo qual 
têm sido descurados, e ,  assim, chegou-se a crer, 
na prática pecuária, que com um número 
maior ou menor de cruzamentos regressivos, 
pode-se substituir completamente os caracteres 
originários de uma raça do país e transformá-la, 
de modo direto, na raça nobre escolhida e uti
l izada no cruzamento, 

Ao empregar-se esse método contínuo de 
cruzamento, deve- se ter em conta os seguint�s 
pontos, para que o processo tenha bom resul 
tado : 

1 - Limitação a uns poucos caracteres ou pro
priedades (a melhor) ; 

2 - Emprrgo de indivíduos da raça melhora 
dora homozigotos com relação aos ca racte
res  ou atributos escolhidos ; 

3 - Seleção  dos produtos obtidos que devem 
ser destinados à reprodução ;  

4 - Proporcionar as condições d e  vida ne
cessanas para que as propriedades que se 
desejam possam desenvolver-se realmente . 
Este ponto, apesar de ser tão compreen
sível e natural, nem sempre se observa na 
prática . 

A nomenclatura fracionária usada para in
dicar o gráu de sangue dos descendentes de cru 
zamentos contínuos (llz sangue, % , Ys ,  
1 5 / 1 6 , 3 1 /3 2 , etc . )  é muito generalizada. Do 
ponto de vista científico ela é errada e só seria 
admissível de um modo convencional, como 
indicadora da intervenção dos progenitores da 
raça melhoradora nas gerações anteriores de um 
indivíduo dado, porém, em nenhum caso, como 

representativa da qualidade do indivíduo em 
questão. Este, com efeito, não pode dividir-se 

em atenção às suas qualidades ou suas pos
sibilidades prcdutivas: .- em metades, ou em 
quartas partes, ou em oitavas partes. Tampou
co o número de gerações pode servir de crité
rio para fixar a proporção em que os gens da 
raça melhoradora figuram no genótipo do des
cendente. 

Para esclarecer os conceitos anteriores, supo
nhamos, como exemplo, que uma raça comum 
de gado bovino, de pelo vermelho e chifres de
senvolvidos, vá ser melhorada por meio do 
cruzamento contínuo, utilizando indivíduos d;:l 
raça Aberdeen-Angus, mochos e de pêlO' preto. 
Este último característico domina sobre o pêl o 
vermelho ; a ausência de chifres domina sobr:: 
a sua presença . 

li fórmula genotípica do reprodutor Aber
deen-Angus, homizigoto, seria NCNC; a da 
vae::; comum, também homozigota, seria ncnc. 

o descenden te da geração FI (híbrido) teria 
por fórmula genotípica NnCc e produziri::t 
quatro classes de gametos : NC,Nc,nc' nc.  Ao 
ser cruzado este híbrido de FI com outro re 
produtor Angus de fórmula NCNC.. podcr-s'2-
l <1 m  obter qU<1tro c1êlsses de descendentes : 

2 

I N C.  I 
I 

NCNC 

NcNC 

N C  

N C N C  
-

N c.  

fI: ::: N c  

3 

4 

n C  

N C n C  

nCNC 

ncNC 

n c:.  

Ne n ::  
/ 

Segundo a nomenclatura empírica fracioná
ria, '0 -bezerro nascido deve ser % de sangue 
Angus. Se  pertence ao primeiro dos genótipos 
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assinalados, NCNC, será, sem embargo, 1 00 0/0  

Aberdeen-Angus em relação aos caracteres con

siderados, pois que é homozigoto dominante 

para os dois, como o eram os reprodutores de 

raça pura empregados nas duas gerações ante

riores. Em troca, se o bezerro nascido per

tence ao quarto genótipo, ncNC, não se pode 

dizer que tem % de Angus, pois só contém 

O'ens da raca melhoradora, em 5 0 0/0  . 

c Quando,
· 

como acontece no exemplo ante

rior, os caracteres do progenitor melhorador 

são dominantes, a absorção da raca comum 

pode ser relativamente rápida, pois desde a pri. 

meira geração começaram a se manifestar os 

caracteres favoráveis. Entretanto, nem todos os 

caracteres do indivíduo melhorador são domi

nantes ; muitos são recessivos, e muitos são de

pendentes · de vários pares alelomorfos cada um, 

o que determina que a absorção de uma raça 

por outra possa ser relativamente lenta, por 

causa da grande margem de variabilidade que 

existe nas possíveis características de cada des
cendente . A referida variabilidade impl ica na 
aplicação de uma seleção mais ou menos rigo

rosa sobre os mestiços que vão sendo ob�;dos 
nas sucessivas gerações, para elimin<lr os que: 
resultem mais próximos ao tipo comum, e uti
lizar somente os que vão mostrando um pro
gresso certo. 

McCandlish, Gillete e Kildee, na Estação Ex
perimental Agrícola de Iowa, praticaram o cru
zamento contínuo sobre um lote de vacas co-
11;1 uns do país, empregando machos puros de 
raças leiteiras mais produtivas. As vacas mes
tiças de primeira geração, produziram 5 .5 % 

mais de leite e 44 % mais de gordura que suas 
mães, e as vacas de segunda geração proporcio
naram um rzndimento em leite superior em 
1 1 6  % aos de suas avós comuns, com uma 
produção de manteiga l O  6 % maior que elas ; 
tais aumentos foram devidos, tanto a um ren 
<Emento diário mais elevado, como a um pe
ríodo de lactação maior. 

Em conclusão, pode-se dizer que o cruza 
mento contínuo é um eficaz meio de melhora, 
pois une à sua eficiência sua economia, já que 
basta dispô r de um pequeno número de repro
·dutores da raça melhoradora para poder-se ap1i
.éá-lo com êxito. 

Por outro lado, a heterozigose (ou hetero
se) conseguida nos primeiros descendentes 
muito grande e a adaptação ao meio é mais 
fáciL por conservarem-se alguns gens dos pro
genitores femininos, que dão ao mestiço certa 
rusticidade, favorável para conferir-lhe maior 
resistência ao meio que a que lhe poderiam 
oferecer as raças puras e nobres. 

Quando a raça melhoradora encontra difi
culdades para desenvolver-se convenientemente 
no meio onde vive a que se vai melhorar, seria 
um êrro levar o cruzamento absorvente dema
siadamente adiante, pois fazendo-se assim, cor
rer-se- ia o risco de eliminar, p recisamente, os 
gens favoráveis para uma maior resistência às 
condições do meio. 

O cruzamento pode ser considerado como o 
sistema oposto à I consanguinidade ; enquanto 
esta tende a diminuir o vigor e a fecundidade, 
aquele aumenta a rusticidade e a prolificidade

' 

dos descendentes. 

Podem -se reunir nos mestiços as caracterís
ticas favoráveis das raças progenitoras, quando 
são dominantes, e conservá-los por várias ge
rações, se se pratica o cruzamento com uma 
certa amplitude e se completa com uma seleção 
ri gorosa.  

O cruzamento permite, às vezes, o apareci
mento de caracteres novos, seja por uma inter
ação dos fatores , seja por uma acum ulação de 
gens dominantes nos caracteres quantitativos . 

Já vimos atrás, e frizamos agora, a vanta
gem que representa o emprêgo desse cruzamen
to, do ponto de vista econômico, uma vez que, 
com um pequeno número de machos, pode -se 
introduzir uma raça em uma exploração, em 
POUC;lS gerações, coisa que seria impossível , prà
ticamente, mediante a aquisição direta de :111 i
mais machos e fêmeas da raça desejada, em 
quantidade suficiente . Além disso, o cruzamen
to permite introduzir, pouco a pouco, uma ra · 
ça aperfeiçoada em um meio que pode ser-lhe 
desfavorável, e esta possibilidade se funda em 
duas razões : de uma parte, a conservação, nos 
mestiços, de gens determinantes dos caracteres 
que facilitam a adaptação ao meio, uma vez 
que os mestiços começam a se adaptar d<!sde 
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seu nascimento. Isto, às vezes, é de uma extra
ordinária importância, sobretudo na melhora 
do gado indígena dos países tropicais, por meio 
das raças aperfeiçoadas dos países temperados: 

Enquanto a consanguinidade não cria nada 
novo, o cruzamento pode· dotar uma raça com 
uma parte das características que adornam a 
outra, e lograr, assim, u m  conjunto mais em 
harmonia com as exigências da exploração a 
que se quer submeter os animais. 

O .  que ficou dito atrás, não significa que a 
consanguinidade . e o cruzamento se excluam. 
Absol utamente . 

o melhorador, ou o criador de tipos novos, 
pode utilizar-se de ambos os métodos, simul
tâneamentc, do mesmo modo que os melhora
dores de plantas são obrigados a utilizar-se

'
, ao 

mesmo tempo, do cruzamento e da auto-fe:
cundação (seleção) . 

A produção das principais raças, que hoje 
são o orgulho da humanidade, nas diferentes 
espécies, foi conseguida, na maioria dos casos, 
por um processo mixto de cruzamento e con
sanguinidade, afim de produzir tipos novos 
com o primeiro, e tratar de conservá-los, · me
diante a segunda. 

(Condensado de " Genetica General y Apli-:
cada" -- J. L. de La Lama; e " Zootecnia 

General" - L. Adametz) . 

MEDITE SOBRE ISTO 
O leite limpo e higiênico é veículo de saúde. 
O leite su jo e contaminado envenena o or

ganismo. 

Produção de Lacticínios do Estado de Minas em �947 
MANTEIGA . · Quilos 15.793.541 359.196.488,00 

QUEIJOS : 
Minas . " 14.011.000 139.824.162,00 
Prato . " 3.653.380 55.491 .817,00 
Parmesão " 2.702.296 42.131.228,00 
Reino . " 1 .705.974 31.633.797,00 
Cobocó . " 111 .861 1 .868.032,00 
Cavalo " lQ().433 1 .097.995,00 
Outros tipos . " 1 .336.017 18.258.418,00 

Sub-total . " 23.620.961 290.305.449,00 
OUTROS PRODUTOS 

Leite pasteurizado · Litros 88.873.567 170.227.292,00 
Leite condensado Quilos 707.670 4.159.456,00 
Leite em pó . " 373.660 3.362.940,00 
Caseína " 922.561 7.451.362,00 
Lactose . " 44.920 596.481,00 

Sub-total . " 90.922.378 185.797.531,00 
R E S U M O  

Quantidade Valor 
l\1ANTEIGA . · Quilos 15 .793.541 359.196.488,00 
QUEIJOS " 23.620.961 290.305.449,00 
OUTROS PRODUTOS . . 

" 90.922.378 185.797.531,00 
T O  T A L . " 130.336.880 835.299.468,00 

FELCTIANO JANEIRO/FEVEREIRO - 1949 Pago 31 

Aniversários de Felctianos : 
JANEIRO : 

5 - Walter Rente Braz 
1 6  Sebastião Dutra de Morais 

1 7 - Ofélia Bizzoto 
1 8  - Dr. Sebastião Sena Ferreira de Andrade 

A data de 1 8  de Janeiro assinalou a pas 
�agem do aniversário do dr.  Sebasti ão Senna 
Ferreira de Andrade . DO . Diretor da Fábrica
E�cola de Lactic ínios " Cândido Tostes" . Ao 
ilustre aniversariante, os parabens do " Felctia · 
no" . 

3 1  - Zoreth Salomão. 

FEVEREIRO : 

6 -- Mário Morei ra de Carvalho 
9 Oswaldo Miranda Murta 

1 1  - Alb;?rto Mendes de Oliveira 
1 8  - Téc. Alu ízio de Aquino Andrade. 

MARÇO : 

22  Y olanda Montenegro Pereira 
Dr. J. M. da Rosa e Silva Neto 

ABRIL : 

4 - Antonio Rodrigues Lima 

1 1  - Francisco Roberto Meirelles de Andrade 
24 - Antonio Monteiro de Souza. 

aniversários �e professores �H f E L C 1 
JANEIRO : 

Dia 2 8  Professor Dr. Geraldo Gomes Pi-
menta, bacharel em Ciências Econômicas, le
cionando na FELCT a cadeira de Economia, 
Administração, Escrituração e Legislação Apli
cadas. 

FEVEREIRO 

Dia 4 - Dr. Rogério de Albuquerque Ma
ranhão, Inspetor da Divisão de Inspeção de 
Produtos de Origem Animal. classificado em 
1 .° lugar no Curso Avulso de  Aperfeiçoamen
to de Inspeção Sanitária e Indústria  de Lacti
c ínios, residente em Varginha, Sul de Minas, 
lecionou na FELCT a cadeira de Tecnologia 
da Fabricação de Manteiga, e orientou o Curso 
A vulso acima citado. 

MARÇO 

Dia 3 0  - Dr. José Vieira Aguiar, Chefe 
da 4 .a C.A.P . .  professor da cadeira de Noções 
de Vetuinária. 

ABRIL 

Dia 3 - Assinala o aniversário do profes 
sor Eolo Albino de Souza, Técnico em Lac 
tic ínios, professor de Tecnologia da Fabrica
ção de Queijos e Chefe do Serviço Industrial 
da FELCT. Nossos parabens ao distinto co
laborador. 

Dia 5 -- E' a data natal ícia do professor 
Dr. José de Assis Ribeiro , Inspetor da D. I. 
P. O. A. em Varginha , médico veterinário, 
orientador do Curso Avulso de Aperfeiçoamen 
to de Inspeção Sanitária e Industri3 de L::tcti 
c ínios, da Universidade Rural do Brasil . em 
funcionamento na FELCT, colaborador assí 
duo  do  FELCT1 ANO, do Boletim do  Leite, 
do Boletim da CCPL e da Revista dos Cri:.ldo
res. Parabens dos seus amigos da FELCT e da 
Direção desta Revista. 
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