A TERRA E AS FORRAGENS
Sr. director de O Paí^ — As Três estrelinhas, que
constellam com o fulgor de um talento arguto e accessivel
a 2a pagina do seu jornal, fazem-me a honra de mencionar
os meus modestos esforços de propagandista, ao saudar
como um admirável successo, que é, o êxito da iniciativa
do presidente do Estado de Minas, em prol da importação de reproductores seleceionados.
As estrel/iiíhas mostram o tino com que zelam
a sua actualidade, escolhendo este thema, pela notória
importância que ei lê tem hoje para o Brazil, a ponto
de poder-se affirmar que, no presente momento histórico
de seu desenvolvimento econômico, não ha assumpto de
mais interesse para este paiz enfrentar com franqueza,
estudar com tino c resolver com independência e
acerto.
A industria pecuária não é para o Brazil apenas
uma questão de estômago : é principalmente uma grande
questão de economia e de futuro.

Não se deve aspirar somente a comer boa carne,
senão também a produzil-a em condições e quantidade
capazes de incluil-a em breve entre os primeiros productos de sua riqueza.
Depois de atentamente examinados os meios de
que este paiz dispõe, pode-se asseverar que a criação de
gado, tanto vaccum como lanigero, pôde ao mesmo
tempo encher-lhe o prato c a bolsa, e até chegar a ser,
dentro de uma dúzia de annos bem aproveitados, um
paiz productor de carne e lã em grande escala para o
consumo mundial.
O Brazil tem campos immensos ; clima supportavel em algumas partes e excellente em outras, como
em todo seu vastíssimo planalto, pastos excellentes para
que certas raças naturaes fortemente assimiladoras de
nutrição e de fácil engorda possam prosperar sem degeneraçao, a multiplicar-se quasi ao infinito, na immensidade geographica do paiz que é capaz de servir á industria pastoril.
Como disse O Pai$, fiz analysar em Buenos Aires
o capim gordura, que é dos mais abundantes aqui, fenado na excellente fazenda-modelo da Gamelleira, (Minas Geraes), e essa analyse constatou que elle contém
proteína, assucares, graxa e hydratos de carbono, em
proporções bastantes para a nutrição de todo o processo
biológico de uma boa raça, desde a formação dos ossos
e músculos, até a rápida accumulacão de gorduras ; sem
contar que o leite produzido com esta ferragem é magnífico.
Comtudo, é sabido que o capim gordura não é o
melhor, sobretudo para criar, havendo outros, como o
jaraguá, de credito firmado a esse respeito.
Toda a questão está em fenal-o bem para a boa
conservação, fazer as cousas direitas e com methodo,—

sendo esse trabalho de systematização indispensável
em todo o tocante á criação neite paiz. E' preciso
tomar um rumo fixo, aproveitando o que ha aqui de
bom e melhorando-o com o que de bom existe fora, sem
precipitações, sem delongas c sem fantasias.
Temos, pois, como elemento fundamental, o alimento capaz de servir por clle só ao desenvolvimento
da industria pecuária, desde que seja aproveitado intelligentemente, mantendo limpos os prados e fenando
bem o capim suficiente para alimentar o gado na crise
de pasto, que dura de dois a três mezes. Isto seria tudo,
mas ha ainda os copiosos recursos auxiliares. A canna, o
milho, a canna doce, a própria alfafa, que dá bem em
certas condições (em S. Paulo e na Gamelleira em Bello
Horizonte vi excellente alfafa), tudo isso está ao alcance
do criador intelligente, como reforço dos elementos na<turaes.
Existem também muitos outros recursos e forragens a acclimatar no paiz: eu trouxe precisamente,
para enviar a amigos de boa vontade, uns i o saquinhos,
de 10 kilos cada um, com sementes de sorgho halepensis,
uma graminea vivaz, que poduz uma ferragem magnífica, doce, boa para engordar e grande productora
de leite, e que desde que haja água e que não gele,
prospera em qualquer logar, e não só prospera como
também, reproduzindo-se por rizomas, estende-se e espessa-se de anno para anno.
Experimentei-a na minha fazenda de Adrogué (próxima de Buenos Aires) e em Cordoba (oeste argentino),
alcançando um completo resultado, listou certo, porém,
que cila aqui dará melhor, pois lá deixa de vegetar durante os mezes de inverno.
Embora o seu coefficiente nutritivo seja inferior ao
da alfafa, como é também o do capim, dá em compen-
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sação muito mais pasto por hectare ; de modo que, sobre
uma superfície dada, colhe-se mais quantidade positiva de
alimento com sorgho do que com alfafa.
Não ha, portanto, motivo para duvidas e vacillacões
em relação á capacidade dos campos do Brazil — dos
que conheço pelo menos — para o desenvolvimento da
industria pecuária.
Esta capacidade terá um limite baixo emquanto
não forem melhorados os campos, mas o pequeno preço
delles dá larga margem ao negocio.
A Patagônia, onde não podem viver senão de 1.500
a 2.000 ovelhas por légua de 2.500 hectares, é já, comtudo,
um empório de rebanhos, disputado por numerosas companhias pastoris e capitalistas inglezes.
Aliás é facto sabido que a criação melhora os
campos.
Toda a admirável quadra de 4.003 léguas que rodeia a cidade de Buenos Aires era formada de pastos
duros e amargos, que melhoraram sob a acçao da pata
e dos dentes das manadas, a ponto de se tornarem
hoje os melhores no mundo—só em partes igualados por
alguns da Normandia e do Kentucky.
Os campos brazileiros irão também augmentando
gradualmente a sua capacidade nutritiva, pelo menos
parallelamente á sua valorização.
Tendo em linha de conta estes elementos próprios
ou de fácil acclimatação, o futuro pastoril do Brazil é
um postulado seguro.
Elle tem com que criar muitos milhares de vaccas
e muitíssimos milhões de ovelhas, podendo aspirar a
elevar a sua producção aos níveis superiores da selecção zootechnica e do bom rendimento econômico.
Fica, portanto, fora de problema a questão da
terra, da forragem e do médium.

Em outra nota examinaremos a questão das raças,
que com melhor direito e mais seguras probabilidades,
devem vir habitar esta immensa área propicia, que se
ofFerece á sua propagação intelligente, e que, com mais urgência e até com mais lógica do que para o phenomcno
agrícola, pede para o pastoril a attencão dos governos,
porque estes paizes semi-desertos podem chegar a possuir uma grande população pecuária com uma exígua
população humana, emquanto que o progresso agrícola
não pode augmentar sensivelmente o seu volume sem o
correlativo augmento do braço agricultor — e isto nem
sempre se consegue de accordo com o desejo e a necessidade. Assim, pois, a riqueza pastoril é mais exeqüível
como primeira finalidade, e é ella que melhor prepara o
advento gradual da cultura agrícola.
Nas Republicas do Prata foram as manadas de gado
que conquistaram o deserto para a caravana agricultora.
Agora mesmo a Patagônia está nesta primeira phase
de sua evolução. O rebanho de ovelhas Romney-Marsh
vai avançando em direcção ás esteppes do sul e marinhando pelos contrafortes andinos, emquanto que atrás
delle vão lenta e firmemente marchando o trigo, a
vinha, a floresta fructifera.
E' esta, aliás, a historia da maioria dos povos que fizeram as etapas do seu desenvolvimento de accordo
com uma ordem natural: primeiro pastores, depois agricultores e, por fim, nutrindo-se nestes dois seios, floresceu a civilização industrial.
O Brazil, graças a circumstancias especiaes, pôde
provavelmente viver simultaneamente nos três cyclos e
progredir em todos. Mas não deve consentir em que se
altere a ordem dos factores, por fôrma tal que o essencial e primário passe a uma categoria subalterna e postergada .
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O primeiro passo é o povoamento do solo. Pois,
bem : quem ha de penetrar o deserto e devassar o sertão
mysterioso e hostil ha de ser, antes do arado, a pata do
gado, quando o problema da criação for resolvido e determine e anticipe á gente a certeza do êxito.
Ha 20 annos, um rapaz inglez, que trabalhava em
uma estância de'Buenos Aires, aborrecido já de ser peão,
comprou um pequeno rebanho (coisa de 400 lanigeros) e
partiu, elle e um cão de pastor, levando-o para o sul,
dominado ainda pelos selvagens.
Cruzou vastas campinas, vadeou rios, andou semanas e mezes, até que em um sitio de seu agrado
installou o seu acampamento.
Julgaram-no perdido, tragado pela terra barbara e
desconhecida. Mas oito ou i o annos depois deu noticias
suas. Era senhor de milhares de ovelhas, com cujo producto comprou ao Estado os campos em que criara os seus
rebanhos e c hoje um dos mais opulentos estancieiros argentinos .
O exemplo foi seguido, e descarte se povoou a maior
parte da Patagônia, onde actualmente prosperam 40
milhões de ovelhas esplendidas, que dão um lucro de
40 %, apesar que só a lã se vende, pois para a carne não
ha ainda mercado na Patagônia e os carneiros vão sendo
tosquiados até que morrem de velhice.
Esta fôrma de penetração e conquista da terra deserta é a que deve adoptar o Brazil, empregando
para isso o gado vaccum e o lanigero, que vão por seus
pés a qualquer distancia e que vem depois por seus pés
para o mercado.
E'o que se não consegue com cebollas, batatas e
abóboras, productos que não caminham, nem para procurar onde viver, nem para ir ao encontro dos mercados
consumidores.

Os centros agrícolas não podem avançar senão
apoiando-se uns nos outros, cada um resguardado pelo
mercado immediato ; ao passo que os núcleos pastoris
podem ir conquistando grandes distancias sem prejuízo
de sua prosperidade.
E elles preparam o avanço da população.
Atrás dos povoadores de quatro patas vão os de
dois pés, por estradas abertas c seguras.
O necessário é, pois, armar a industria pastoril de
elementos sólidos e efficazes, dar-lhe rumo e organizal-a
para a victdria, evitando o erro, que é o nosso peior
inimigo, porque traz uma tríplice perda irreparável:
de tempo, de\dinheiro e de confiança por parte dos criadores, que vão,ficando'devastados e desanimam os outros
com o scepticismo de stu fracasso.

II
AS RAÇAS
Para fixar o critério neste ponto fundamental é
conveniente, antes de exhibir uma erudição que os numerosos tratados zootechnicos facilitam, concretizar a
observação ao caso brazileiro para que se possa então
partir de bases firmes.
liis as que me parecem fundamentaes :
i.° No Brazil é prudente considerar endêmica a
tristeza ou febre do Texas.
Kssa epizootia é o mais sério obstáculo á importação de reproductores.
E' indispensável, pois, contar com ella, e, ou trazer
animaes de pouca idade e acclimal-os, ou immunizal-os
artificialmente, inoculando-lhes o vírus da febre ; ou,
emfim, trazel-os de regiões onde seja também endêmica
a moléstia.
Kstc é o caso do zcbü c é esse o único segredo da
sua tão innocentemente admirável resistência.
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u-.0 Na flora forrageira do Brazil escasseam quasi
totalmente as leguminosas.
Isto quer dizer que o alimento azotado é escasso. São, pois, necessárias, raças de qualidades reconhecidamente enérgicas para a assimilação dos alimentos.
Além disso, durante o anno ha um trimestre critico em
que o pasto sécca e é preciso viver com capim fenado.
Isto exige do gado condições de frugalidade e aptidões especiaes para a engorda.
As raças delicadas de paladar, gulosas e exigentes,
íicam excluídas.
3.° A topographia e o clima do paiz exigem raças vigorosas, raças naturaes, rústicas, que possam galgar os
morros, procurar ferragens tenras no fundo das grotas ;
' procurar a folhagem das arvores quando o pasto escassear
—raças que mantenham individualmente vivo o instincto
ancestral da lucta pela vida. Taes qualidades as raças excessivamente apuradas pela especialização zootechnica e
pela estabulação secular perderam. Essas raças, como a
Durham, por exemplo, entre as bovinas, e a Lincoln,
entre as lanigeras, estão desarmadas diante da natureza:
precisam da mesa de banquete estendida ao alcance de
seu appetite insaciável. No meio brazileiro estão de antemão vencidas.
4.° As raças a escolher devem ser das reputadas como
de boa carne, em vista, não tanto do consumo interior,
como do que vai exigir o mercado mundial quando o
Brazil exportar carne, o que se pôde dar dentro de pouco
tempo. E' sabido que o cliente é a Inglaterra, mas este
paiz até distingue a carne das raças seleccionadas, de modo
que colloca em primeiro logar, como qualidade e sabor,
a do gado Devon e Highland ; seguindo-se a do Aberdeen
Angus, a do Hereford e a do Durham. Tal carne, tá! preço.
O dia em que o Brazil tiver carne para vender, terá

clientela se a carne for boa. Nem é preciso dizer que a do
zebú seria ali vendida tanto quanto a do rhinoceronte !
Como isto não se pôde mudar mais tarde, é bom ver
como se começa, porque dos bons princípios nascem os
bons resultados.
5.° As raças devem ser boas leiteiras, porque o
consumo interior de leite e manteiga será cada dia maior.
Por esta razão, ficam excluídas a Hereford, a Aberdeen
Angus (mocho negro) e esta é também outra causa de condcmnação para o zebú, se necessitasse de mais condemnações esta espécie exclusivamente productora de osso e
sebo, degeneradora de qualquer raça por ser inferior a
todas e só útil para reviver o instincto selvagem nas raças
domesticas.
Temos, pois, assim eliminado varias raças bovinas
que mais habitualmente se introduzem no Brazil, e cujo
inevitável fracasso é a causa única que pôde explicar c
desculpar de certo modo a profunda e lamentável oíFuscação dos criadores que ainda persistem em desperdiçar
seu dinheiro importando zebús. Chegaram ao errôneo
conceito de que as raças bovinas aperfeiçoadas morrem ou
degeneram no Brazil, e dahi entregarem-se á ruinosa fantasia de cultivarem uma espécie selvagem, que, a perpetuar-se, equiparada o Brazil á Abyssinia em matéria
de industria pastoril.
Lá onde o surra e outras epizootias virulentas excluem a possibilidade das raças occidentaes, explica-se o
zebú, como se explicam os rebanhos de bufalos em Tomboctú e no Zambeze, e os de rennas na península de
Kamtchatka. Mas, aqui, sujeitarem-se voluntariamente a
uma categoria inferior, primitiva e exótica, seria um descrédito injusto para o paiz, declarando-o inservivel para
a propagação das raças superiores, o que não é por fôrma
alguma verdadeiro. Renegar toda a sciencia zootechnica
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acreditando que uma raça inferior pôde aperfeiçoar outras
que lhe são superiores, como é a ultima vacca caracú
superior ao mais magnificamente horrendo dos reproductorcs zebús, que nem pertence á espécie bovina, por
onde vem a sua queda fatal no terceiro cruzamento; declarar por esse facto, que não pôde ser diversamente interpretado, que o Brazil é inapto para a criação de raças
aperfeiçoadas, é uma dupla questão muito grave, á qual
os governos não podem permanecer indiffcrentes. Não
estão em jogo meros interesses privados. E' uma questão
nacional, uma questão brazileira, uma questão de credito
actual e de riqueza futura.
Creio, por isso, qtfe os 800 zebús que foram pedido j
ao governo de Minas não virão ao Brazil. O presidente de
Minas, que deu ao seu Estado, em dois annos de governo,
rumos transcendentes sob o ponto de vista agrícola, agindo com um methodo rigorosamente scientifico apesar de
sua admirável e empolgante simplicidade , tem demasiada capacidade para dominar esta questão a fundo, e tem
também, afortunadamente, uma grande autoridade sobre
os seus concidadãos, o que o aponta para proferir de uma
vê/, neste grave assumpto a palavra definitiva, voltando
pelos foros da sciencia e a experiência de 10 séculos e
restituindo ao Brazil, sob esse conceito, um credito que
se está retardando immerecidamente. (*)
Os criadores de Minas que, com generosa imprudência querem gastar as suas economias na compra de
800 zebús, despendendo quasi mil contos com semelhante acquisicão, não fazem idéa do prejuízo que, além do
próprio, causarão ao seu paiz. A prova está de sobra
dada e é chegado o momento de resgatar todos esses
erros, dal-os como não comrnettidos, e começar como
j 1 ) A de^jniça nacional da morte do 'Un
para eile a gloria (Testo paaso traactindenta'!*

eiro impediu que fusas

se deve. O mal que soflrcriam e que fariam os importadores de hoje com uma nova invasão de zebús, precisa
de três gerações ou sejam 10 annos para ser demonstrado. E 10 annos são muita coisa, valem muito e custam muito quando ao cabo delles se produz um desastre
certo, que deixa centenas de vencidos, elementos que o
paiz perde, porque não lhes resta animo para voltar a
começar. Vê-se, pois, que existe hoje uma grave questão
de interesse publico que os governos [Ilustrados e prcvisores não podem deixar passar. Já não é possível,
sem incorrer em responsabilidade, continuar premiando
zebús em exposições e pagar fretes por elles, mandando
buscal-os a titulo de raça aperfeiçoada l Com isto haverá,
certamente, muitos interesses actuaes lesados, o que é sensível, mais sensível, porém, será continuar compromettendo o futuro e conspirar contra o florescimento de uma
riqueza nacional. Os lesados de hoje serão os bem servidos de amanhã, porque terão tempo de tocar a machina
atraz e tomar rumos proveitosos, antes que sejam anniquilados pela inevitável fatalidade — inevitável — porque
assim como de uma coruja não se poderá fazer uma
pomba, nunca será possível obter do zebú um bovino
normal.
Os criadores que chegaram até ao terceiro cruzamento já conhecem a brutalidade desta verdade.
Que se procura então ? . . .
Porque não é possível acreditar que se trate de substituir o gado brazileiro, excellente como base para uma
grande e bella mestiçagem, com rebanhos de zebús de
puro sangue!
Seria um regresso á idade da pedra furada, cm que
o homem, não possuindo ainda o bos laurus, ordcnhava
provavelmente kangurús e mylodontes !
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Em uma ultima nota trataremos de applicar, dentro
do caso pastoril brazileiro, as premissas aqui assentadas,
para concluir com a enumeração das raças que, a nosso
ver, estão em condições de ser utilizadas com vantagem,
onde estão, e porque razões fundamentaes de ordem
zootechnica e de ordem econômica, são as mais convenientes ao Brazil.
Julgo que já passou a época das dissertações bonitas,
que nada ensinam e que já nem têm o attractivo da
novidade, pois a maioria dos criadores está cansada de
theorias e espera soluções firmes. E' preciso, pois, syste matizar as noções correntes, firmando com ellas um
processo simples para a evolução pastoril.
De Musset—e peco perdão por citar um poeta, tratando de assumptos tão prosaicos—disse que transformar
as idéas em formulas é converter o salitre em pólvora.
Eis ahi synthetizado, para os que meditam sobre
estas questões, o dever do momento.

III
RAÇAS DO PRATA NO BRAZIL
Desde que em minha primeira viagem a este paiz
comecei a dedicar, devido a inclinações de preferencia,
attento estudo á questão pastoril, chumou-rne a attencão
o facto de que não se utilizasse aqui absolutamente, nem
a experiência já adquirida no Rio da Prata, nem as diversas raças que lá se criam, e algumas das quaes são
vantajosamente utilizáveis nestes climas.
Criadores particulares, governos e instituições publicas dirigem-se invariavelmente para a Europa, trazendo de lá animaes c systemas de criação totalmente exóticos, que, applicados aqui literalmente, sem aquelle
tacto de adaptação que só deriva de uma larga experiência, têm que dar resultados deploráveis.
No Prata sabe-se criar racionalmente, e já se podem
tirar de lá exemplos proveitosos ; mas isso nada tem de
genial, nem de extraordinário —é simplesmente o resultado de um século de trabalho, de estudo, de grandes
lucros e perdas ingentes.
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Assim como o Brazil chegou a dominar a questão
do café, conquistando neste sentido uma incontestável
preeminencia mundial, o Prata dominou a questão
pecuária, até chegar a ter o gênio desse negocio.
Cada qual teve o êxito devido á sua perseverancia
intelligente na ordem de actividade a que por suggestões do clima e da terra applicou a sua energia.
Ao observador philosopho parece lógico então que,
se a Argentina achasse um dia que podia cultivar café
em algum ponto de seu território, viesse estudar processos de cultura, procurar sementes, homens peritos,
methodos industriaes de elaboração aqui, neste paiz
vizinho, onde é sabido que se chegou á máxima perfeição
nessa cultura, em vez de buscar informações e elementos em Java, Venezuela ou Porto Rico ; e do mesmo
modo parece que, achando-se o Brazil em condições de
entrar francamente em uma phase de desenvolvimento
pastoril, lhe convinha aproveitar tanto quanto possível
na vizinhança, e ir apenas prover-se na Europa daquillo
que não encontrasse ali.
Tão elementar me pareceu esta permuta de experiências adquiridas, que, depois de ver em Morro Velho
a mineração elevada ao seus mais alto grau de progresso industrial, aconselhei a amigos de Buenos Aires
que compromettiam capitães em ensaios dessa industria,
a mandarem S2us engenheiros estudar as fôrmas do trabalho em Morro Velho, e creio poder assegurar que
elles os enviarão, e que lhes não advirá senão contentamento e optimos resultados.
Não julgo excessivo nem tampouco ocioso insistir
um tanto nisto.
Para ter obtido suggestões proveitosas em matéria
pastoril, teria bastado, por exemplo, que os governos do
BrazM mandassem todos os annos urna dezena de mocos

estudiosos, engenheiros ou não, visitar as estâncias e
observar as exposições r u rã e r, de Palormo i.'Biif nnr, Aires),
Por esta simples pratica ter-se-hiam ditlundido conhecimentos que são elementares, mas que nem por isso
deixam de faltar aqui.
Bastará para demonstração do asscrto, citar um
facto:—Na actual exposição da Praia Vermelha ha
animaes criados para o corte (precisamente zebús), cujo
cartaz foz constar como um mérito extraordinário a altura
do specimen.
E esta altura é maior de i ra ,')o, o que enche de
satisfação o criador.
Não é só elle, aliás, o illudido com aquelle monumento de ossos escorridos e estreitos, que parece antes
uma parede por acabar ou um quadro de tiro ao alvo ;
muitos visitantes detém-se admirados e exclamam :
«Olhe que altura de animal! E' extraordinário!»
Entretanto, como é sabido, a regra zootechnica neste
assumpto é precisamente o contrario ; o esforço de selecção tende a supprimir todo o excesso de osso,
porque tudo isso, que não se come, teni de formar-se com uma parte da ferragem que o animal consome, e é por conseguinte carne que se perde.
Cada raça é dirigida de accordo com os seus fins e
destino ; e se é razoável que em se tratando de cavallos
se reforcem e se prolonguem as patas, é igualmente elementar que nos animaes de corte se as afile e encurte,
uma vez que as pernas não dão bifes.
E' possível que resulte estar se cultivando o
zebú como cavallo de corrida, e, afinal, pôde ser que
como animai de sport dê melhor resultado do que como
animal de talho...
A verdade, entretanto, é que o critério corrente aqui
é julgar das rezes de corte pelo seu tamanho apparente,
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isto é, pela sua altura, emquanto que o verdadeiro conceito é julgal-aá pelo seu tamanho real, que é o do corpo,
em largura e cumprimento, sendo tanto melhor o animal
quanto mais ostensivamente seja menor o seu esqueleto,
e especialmente as pernas, que prejudicam por dois motivos : um, já dito, de que se gasta em formação de ossos
uma quantidade de forragem, que deveria aproveitar-se
em formar carne e gordura; e outro é que o animal de
grandes pernas é andarilho e desperdiça em caminhadas
e corridas inúteis outra importante porção de alimento,
ao passo que o gado de pernas curtas é sedentário e aproveita integralmente o que lhe entra no estômago.
Da constatação desses phenomenos nasceu o preceito zootechnico de encurtar as pernas do gado, como
um objectivo principal da selecção, tanto para os vaccuns,
como para os suinos.
O argumento victorioso deve ser dado pelo peso da
carne—e, neste particular, se fosse possível matar o mais
dezenvolvido zebú da exposição, e matar um tourosinho
Devon, do Dr. Assis Brazil, ou então um dos excellentes
Schiwitz do Dr. Rodrigues Peixoto, separar delles a carne
dos ossos e pesar em seguida o que fosse útil em cada
um, os criadores do fantasma sagrado da índia, tão dignos
de empregar a sua tenacidade e o seu capital em coisa de
mais proveito, teriam um desengano difinitivo.
E esta era naturalmente a prova que deveria se fazer
por fim, para evitar que a gente de boa fé, mas desnorteada, perca tempo, dinheiro é energia.
Isto podel-o-ha levar a effeito um governo bem inspirado, como o de Minas, por exemplo, fazendo alimentar
com a mesma quantidade de alimento e durante um
mesmo espaço de tempo um novilho zebú e um Devon
de idade igual.
O resultado será contundente como um coice !
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No emtanto, e tornando ao raciocínio com que comecei esta nota, para fazer resaltar o facto de que o
Brazil não procede com critério pratico, deixando de
utilizar os elementos que para a evolução pastoril lhe
offerece o Rio da Prata, é fácil observar que aqui—
pelo menos no que vi em S. Paulo, Minas e um pouco
também no Rio de Janeiro—tanto os reproductores
como os processos de criação, apresentam, ou um caracter sensivelmente accentuado de rotina e atrazo, ou
então um aspecto de violento exotismo, que se pôde verificar, por exemplo, no systema de estabulação implantado em algumas fazendas e institutos-modelos, para
onde o regimen de cuidados e de abrigo exigido nos
paizes de clima frio e humido foi integralmente transplantado, sem preoccupar-se com as difíerencas de clima
e meio ambiente.
Intrigado com esta verdadeira anomalia, muitas
vezes perguntei qual a razão de se não haver pensado
em utilizar a aprendizagem já feita pelos paizes vizinhos, e tive resposta mais que em palavras, em uma
série de fracassos soffridos por criadores daqui com
productores importados do Prata.
Mas a culpa, se é de alguém, deve ser levada á
conta da precipitação que nossa índole latina costuma
suggerir-nos, fazendo-nos agir por improvizações febris, em vez daquella actividade compassada dos temperamentos de outras raças, menos brilhantes, é certo,
porém mais positivas.
Tratou-se de copiar de um dia para o outro o resultado pecuário do Prata, sem um estudo prévio de adaptação, e importaram-se reproductores Durham e carneiros Lincoln, pela única razão de que eram lá as raças
preponderantes.
Um breve exame comparado de clima e de for*

ragens e um simples estudo biológico das referidas raças,
teriam mostrado desde logo aos importadores que aquelIas não dariam resultado c fal-o-hiam procurar outras,
que as ha, excel lentes e adequadas.
Mas tal não se fc/ ; e ainda ha gente maguada que
se lastima e desanima as demais dizendo que « as raças
do Prata não servem para a q u i . . . »
E essas graves sentenças, que aliás, carecem de
base formal, fazem curso e determinam o abandono de
uma preciosa fonte de previsão, tanto de reproductores semi-aclimatados, como de systemas já modificados em relação aos europeus, de concepções econômicas
c industriaes, de modos de expor e de tratar os animaes
(por exemplo, o banho dos touros, que deve ser diário,
quer no inverno, quer no verão) e até de pessoal apto
e acostumado a cuidar de animaes, a lidar com elles, a
alimental-os e a cural-os.
Mais vale um capataz pratico trazido do Prata ou
mesmo do Rio Grande, do que um engenheiro veterinário vindo da Europa para este meio, tão differente,
onde o mais instruído, não tendo experiência do phenomeno local, vê-se por forca em sérios embaraços.
Convencido de que convinha reagir contra este
anômalo estado de coisas, depois que conheci e apreciei o mais concretamente possível os meios de alimentação, as exigências actuaes do mercado, as difficuldades e perigos dos campos de pastoreio e a imminente expansão pecuária do Brazil, procurei no Rio da
Prata as raças bovinas, eqüinas e lanigeras que aqui
podiam prosperar, não me occirpando as suinas, porque neste ponto o Brazil está muito mais adiantado
que o Prata.
E' verdade que de lá jã se estão exportando para
a Inglaterra presunto e toucinho ha dois ou três annos;

mas só de muito pouco tempo a esta parte c que se está
fazendo a cria com importações de Yorkshire, Berkshire,
Large Black, Tamworth e Polland China, sem que haja
por emquanto uma raça formada, como ha aqui o excellente canastrão, ao qual bastará dar um pouco de
precocidade com uma simples infusão de sangue Tamworth ou Berkshire, (lorkshire não), afim de que o producto possa nascer, criar-se, engordar e vender-se dentro
de um anno, para possuir uma raça typo, realmente
insuperável.
. A procura de raças bovinas não era difficil.
Postas de parte a Durham ou Shorthorn, por delicada ou inapta para climas duros e pastagens fortes,
a Hereford e a Aberdeen Angus por más productoras
de leite, e não sendo aconselhável a Hollandeza pela
escassa gordura de seu leite e mediocres condições como
animal de carne e trabalho, ficavam por exclusão:
Na Argentina: a raça flamenga, da variedade de
grande porte, cuja cultura foi emprehendida ha 25 annos pelo grande criador Sr. Narciso P. Lozano, com um
núcleo de 20 vaccas e um touro, escolhidos entre os
primeiros prêmios do próprio paiz de origem da raça.
Cuidada e selcccionada com esmero, esta raça alcançou na Argentina uma perfeição inexcedivel.
Dá tanto leite quanto a hollandeza, mas com uma
porcentagem de gordura duas vezes maior.
O novilho é de desenvolvimento precoce, podendo
ser vendido aos três annos com um grande peso ( de 800
a i.ooo kilos, nesta idade).
Raça rústica e muito mansa, é de primeira ordem
para as granjas e leiterias immediatas aos grandes centros
de consumo.
No anno de igo3 houve em Buenos Aires uma exposição de raças leiteiras muito disputada e concorrida.
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Entraram em lucta vaccas Durham, Holstein, Hollandezas e Flamengas.
O campeonato foi para uma flamenga, pintada de
branco e vermelho, que deu durante oito dias 35 litros
de leite diários, ou sejam 54 garrafas, com 4 % de
manteiga.
E, quanto á carne, na exposição de Palermo do
anno passado o touro Martin, da fazenda Plomer
(a mesma raça e o mesmo criador), com dois annos de
idade, pesou 967 Itilos, conquistando o primeiro prêmio.
Tal é agenealogia e taes são os titulos da raça, que
achei aconselhável na Argentina para os centros brazileiros em que a industria de lacticinios tenha um papel
predominante; não para trazer para aqui a raça, em
uma transplantaçao total, mas para trazer touros e melhorar rapidamente com elles o capital excellente de
vaccas crioulas que possue o Brasil.
Na Republica do Uruguay — no pequeno e florescente paiz da margem oriental do Prata, encontrei a raça
Devon, como providencialmente destinada a prover á
evolução pecuária do Brazil em seus grandes desdobramentos, fora das zonas industriaes de lacticinios.
Também a raça Devon é boa leiteira, mas não é
especializada, mantendo em compensação um admirável
e solido equilíbrio entre a dupla producção de carne e
leite, e sendo notavelmente indicada como rápida e poderosa melhoradora das raças inferiores ou degeneradas.
O Devon representa o typa do ali purpose que o
Dr. Carlos Botelho, com criterioso conceito julgava, em
sua erudita conferência, ser necessário encontrar.
Esta raça está prosperando cultivada com amor em
núcleos puros e com continuas renovações de sangue ha
perto de 3o annos, e hoje existem, só em uma estância
(çabana Lorajne), 3,ooo vaccas do 4° a 6° cruzamentos,que
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podem produzir todos os annos mais de i.ooo touros puros
por cruzamento, lindos, de esqueleto pequenino e grandes
massas de carne superior, sadios, de notável aptidão para
reproductores, a ponto de cada um delles poder encarregar-se de 100 vaccas. Além disso são criados a campo,
com pastos muito semelhantes aos do Brazil, pois são
principalmente gramineas, que em certa época amadurecem, seccam e convertem-se em palha.
Ha também outra razão que é desde já importante,
e que, provavelmente, chegará a ser decisiva: é a immunidade, que eu supponho possuir esta raça, onde se cria,
contra a Tristeza.
Nos campos em questão, o carrapato é abundante,
e posto que a presença deste parasita não assegure necessariamente a existência de peste, determina uma quasi
certeza delia.
Eu trouxe ha mais de quatro mezes oito Devons do
Uruguay para o Dr. Carvalho Britto, secretario do interior no Estado de Minas, que os conserva desde então no
campo, em seu estabelecimento Riachuelo, estação Pedro
Leopoldo.
Os Devons habituaram-se como zebús ao clima e ao
pasto, estando perfeitamente gordos e alegres.
Devo advertir que, como experiência, trouxe no lote
uma vacca prenha e um touro de dous annos, que desde
o dia seguinte ao que chegou está prestando serviço, sem
que haja sobrevindo o menor inconveniente.
Quanto ás características da raça Devon, são em synthese estas : a melhor carne de vaccum, como qualidade,
a mais alta aptidão para nutrir-se com qualquer ferragem,
a ponto de conservar-se invariavelmente gordo, e isto em
parte porque a sua carne é marmorizada de gordura fina,
e não como a do zebú de massas de sebo, que se derrete
ao prjmeiro jejum, deixando o couro sobre os ossos,

Onde as raças bovinas mais afamadas degeneram
por falta de alimento abundante, o Devon desenvolve-se
perfeitamente.
Em uma recente exposição de bois de talho em
Paysandú, houve decisivas comparações a este respeito.
Os novilhos Durham deram um peso médio de f>42 kilos;
os Hereford, 654 kilos, e os Devon, 658 kilos.
Entretanto uma das médias officialmente admittidas
na Inglaterra para essas raças foi: Durham, i.o33 kilos;
Hereford, 971, e Devon, 826, o que quer dizer que as
posições se invertem, e os que occupam a vanguarda onde
o alimento é abundante e a vida farta, cedem a primasia
ao Devon, ondealucta se torna áspera c os pastos são
pobres.
E', pois, necessário abdicar a noção superficial e
grosseira do grande tamanho, porque nem o osso se come,
nem o sebo é peso útil.
O animal é um producto do meio e nada importa
que seja grande ou pequeno — o que importa é saber o
que produz.
Onde comem dous hollandezes ou dous zebüs, comem e engordam trcs Devons, que, embora mais curtos
de pernas, dá cada um delles, individualmente, mais
carne que cada um dos outros.
Isto significa que com. o alimento de dous, se obtém
o producto de três, c também ha a differença no producto,
que é a melhor carne do mundo, sendo igualmente
superior a qualidade do leite.

Resta-me dizer em relação ao Devon do Uruguay,
que estou, a respeito dei lê, em uma espectativa f u n damental. Alludi já á sua possível imtnunidads contra a
tristeza c preparo-me para uma prova experimental*, para

i;so trago 20 tourozinhos, que chegarão hoje e que serão
inoculados com o virus da tristeza pelo sábio professor
A. Carini, director do Instituto Pasteur de S. Paulo, que
fez justamente ante-hontem a sua conferência sobre este
mesmo thetna — a tristeza no gado bovino — como resultado de seus hábeis e profícuos estudos de laboratório.
A immunidade já supposta e em parte demonstrada
pelos animaes importados para Mina? pelo Dr. Carvalho
Brito vae ser sujeita á pedra de toque decisiva do facto
experimental.
E, se se verificar que os Devons do Uruguay estão
naturalmente immunizados por nascerem em campos em
que existe essa temível epizootia ; se se demonstrar que
esses animaes de alta estirpe, de condições superiores em
todo o sentido e destino, abundantes, baratos e encontraveis abi perto,podem ser trazidos para aqui, soltos nos
capinzaes e nos morros como zebús, se tal facto se demonstrar, terá valido bem a pena de se haver alguém occupado
com elle, porque nesse dia o Brazil saberá que dispõe de
um tão valioso elemento para a sua evolução rápida,
que poderá tomar-se como um signo propicio dos
deuses. (*)
Esta exposição tornou-se longa, a meu pezar. Mas
não é possível falar pouco quando ha muitas cousas que
dizer, e das que não se podem calar.
Cansou-me a mim mesmo e supponho que mais
fatigará aos que me lerem. Entretanto, ainda me fica
bastante por dizer sobre raças cavallares e lanigeras e
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restam também por dizer, se bem que sejam elementares
e estejam quasi ditas, as razões pelas quaes, com toda a
preferencia, aconselho as raças aproveitáveis do Rio da
Prata.
Será, pois, preciso ter paciência e ler-me ainda
uma vez.

IV
AS DUAS RAÇAS VACGUNS, A CREAÇÃO DE
CARNEIROS E CAVALLOS
Ficámos ante-hontem accordes em duas raças, Devon e Flamenga, como as que estão em melhores condições para vir para o Brasil, pelas suas qualidades próprias e pela circumstancia favorável de crear-se ali perto,
nos campos do Prata, a poucos gráos de differenca geograpluca, somente a quatro dias de viagem, com uma
grande economia nas despesas e, provavelmente, no
tocante á Devon, com uma garantia de immunidade
contra a trisicxa.
E só me occupo de duas raças, porque não se precisam mais; ao contrario, deve ser combatido o prurido
de importar uma diversidade tão grande de raças, como
se está fazendo agora, sem maiores resultados práticos do
que mesclar ao acaso sangues diversos e nem sempre
afllns, e confundir o criador, que precisa que o orientem
c não que o atrapalhem, mostrando-lhe e gabando-lhe,
ao mesmo tempo, tantas raças differentes, a ponto de
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fazel-o, coitado! ficar como a besta do Buridan, duvidando qual seja a palha e qual seja o grão.
O Brazil é um dos paizes sul-americanos em que se
pôde encontrar actualmcnte maior numero de raças
bovinas diversas.
No cmtanto, rno pôde gabar-se de possuir nenhuma
de verdade.
E qual é a vantagem dessa Babel vaccum ?
Graças aos conhecimentos já vulgarizados da sciencia zootechnica, não é impossível, posto que seja difficil,
assegurar de antemão, de um modo positivo, quaes são
as raças mais convenientes ao Brazil, e, em compensação, é fácil aftirmar quaes as que seguramente não
convém, bastando para isso lançar uma vista aos seus
característicos biológicos, ás suas exigências de paladar e
de estômago e ao seu temperamento, excluindo desde
logo, tanto quanto possível, as raças lymphaticas, que
encontrarão no clima um meio inevitável de acanhamento e degeneraçiío; as raças de má carne ou de leite
escasso e as artificiaes, indefesas ante uma natureza que
exija do animal o instincto vigoroso e vivaz da individualidade e da iniciativa própria, para apanhar lê s te n ou U h
trouve, como fazia Corneille com os assumptos dramáticos .
Quanto a isso, o touro Devon, de dois annos, que
eu trouxe ha quatro mezes para o Dr. Carvalho Brito,
segundo referi já em artigo anterior, deu, desde a chegada, indícios muito interessantes.
Ao dia seguinte de chegará fazenda mineira aconselhei que o soltassem no pasto c que lhe confiassem o
cuidado de algumas vaccas.
Assim se fez, sendo clle solto, muito a seu gosto,
em um pasto formado em declivcs de morros, onde se
ofíerecia, viçoso e saboroso, ao dente forasteiro, um bello

prado de capim min^Q^iJ^fual, de espaço a espaço,
algumas arvores, conservadas de propósito, davam
abrigo e sombra.
Uma quinzena de tímidas novilhas caracú esperava
o sultão, que, sem ceremonias nem delongas, apossou-se
de seu papel, como se em sua vida nunca tivesse feito
outra cousa senão comer capim brazileiro e namorar novilhas daquella raça!
Por volta do meio dia, quando um sol forte dardejava, fomos verificar como se achava o Devon.
Encontramol-o commodamente installado sob uma
arvore, a melhor, a mais copada e a mais bem situada,
para poder exercer vigilância continua sobre a tribu
feminina.
Como se estava no inverno, o animal tinha vindo ao
paiz do sol sem mudar o pello, espesso de dois dedos,
que no tempo frio lá lhe nascera para abrigal-o.
A mudança tornava-se brusca naquelle dia de accentuado calor, e, evidentemente, o forasteiro estranhava um
pouco.
Isso, porém, não o impedia de exercer nenhuma
funcção inherente á sua improvizada categoria de chefe
de curral. Simplesmente procurava desde logo o meio de
agir com certa commodidade.
De vez em quanto uma novilha indisciplinada ou
faceira afastava-se da vista do Devon; este levantava-se
sem preguiça, andava, tocava-a para o grupo e tornava a
deitar-se á sombra.
Mas, longe de ali modorrar, ou de ficar inactivo, passava o tempo comendo com toda a commodidade e regalo o capim que o cercava e que á sombra da arvore era
mais tenro e fresco.
Levantou-se quando nos aproximávamos, avançou
uns passos como a pedir-nos o santo e a senha e uma vez
7362
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que fomos reconhecidos como gente de paz, voltou tranquillo para baixo da arvore, onde o deixamos com um
olho no capirn e outro nas vaccas, distribuindo metho
dicamente a sua actividade entre o amor e o appetite.
Gomtudo, antes de deitar-se, levantou o focinho á
altura de um ramo baixo e provou algumas folhas verdes
da arvore, como se.quizesse ir se informando dos recursos
com que poderia contar no caso de acabar-se o capim.
A iniciativa individual e a aptidão de auto-defesa da
raça, podiam ser apreciadas nestas simples observações,
sendo mais freqüente que animaes recém-chegados a um
meio desconhecido, passem, enervados, atordoados e
cansados pela viagem, vários dias estranhando, assusta dicos e ariscos..

gues, que não fazem senáo accumular na produccão condições fragmentárias e sem methodo possivel.
Criar uma raça dentro de seu próprio sangue, já é
difücil de fazer-se bem, melhorando os caracteres dotypo
e as condições especificas, evitando os desvios, os regressos atávicos, a consangüinidade e outros perigos;
quanto mais diílicil será criar com êxito um pcle-mcle de
raças freqüentemente inadequadas para se conjugarem!
E1 impossível correr a um mesmo tempo duas lebres,
só com uni cão.
A tendência e a porfia devem ser no sentido de fixar
o rumo em direcções lirmes e bem conhecidas, para que
seja possivel um crescente aperfeiçoamento, pois todos
nós fazemos direito o que nos é familiar; e já é sabido que
quem muito abarca pouco aperta !
Deve-se, pois, a meu ver, fixar esta conclusão, á
guiza de lemma, repetindo-a até que se torne eífectiva :
uma raça para leite e carne c outra para carne e leite.
E servindo — segundo a minha humilde experiência
e consciência — esse primeiro principio definido, deixo
dito já, sem reticências e com perfeita convicção, o meu
modo de ver sobre quaes serão as raças predestinadas a
cumprir o destino transcendental de formar neste paiz
uma industria pastoril adiantada, racional e florescente.
Julgo apenas necessário fazer uma única restriccão
para uma das raças de que já ha exemplares no Brazil,
e esta é a Schwitz, bastante difundida em Minas (zona da
Matta) e no Estado do Rio, de onde são procedentes os
bellos specimens expostos actualmente pelo Dr. Rodrigues
Peixoto, cujas excellentes mesticagens com vaccas crioulas
tive occasião de admirar em sua fazenda de Volta Redonda.
Aquelles que já tenham esta raça farão bem continuando com ella, pois eqüivale á flamenga, posto que

Com uma raça destas condições de rusticidade e de
fácil adaptação, frugal e engordadoura, notável pela
carne e boa leiteira, e com outra raça especializada na
producçáo de leite e apreciável productora de carne, tem
o Brasil, em toda a grande área que eu conheço e que de
certo não é a melhor, quanto precisa para um grande desenvolvimento pastoril.
Pode-se assegurar, por outra parte, que nenhum
paiz necessita mais, dentro de um clima dado: uma raça
para carne e leite e uma raça para leite e carne, isto é,
uma raça de especiaes condições para leiteria e boas condições para o corte e uma raça de especiacs condições
para o talho e boas condições para leiteria.
Nesta formula simples condensa-se todo um programma pratico de indefinidas expansões e se evita l'embarras du choix para o criador que não está sempre preparado para escolher o que lhe convém, e ao mesmo
tempo evitam-se as inúteis mesclas de numerosos san-
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seja de peso um pouco menor. Os que a estão cultivando têm um rumo certo e fazem bem em seguil-o.
Os que tenham de começar, comprando raças novas,
encontrarão na flamenga do Prata condições pelo menos
iguaes ás da Schwitz e positivas vantagens econômicas,
resultantes da facilidade de acquisição, que se pôde ir
fazer pessoalmente, e da enorme differenca de tempo de
viagem e de gastos, que no frete são, por exemplo, de
seis libras do Rio da Prata para cá e de 3o a 6o libras
da Europa até aqui, segundo o ponto de partida.

A preoccupação, no tocante a raças lanigeras, não é
certamente tão abstrusa, já porque, na realidade, a sua
solução é mais fácil, já porque aqui esse ramo de criação
não despertou ainda grande interesse, havendo mesmo
muita crença de que elle não é adequado ao meio.
Creio bem, ao contrario, que o Brasil está destinado
a ser um grande criador de lanigeros.
A dificuldade consiste apenas : i°, em não errar
nem hesitar na raça que for predominante, como se
hesitou e errou em relação ao gado vaccum, cujo atrazo
provém, principalmente, da confusão ; 2°, em systematizar a criação, applicando methodos apropriados ao phenomeno rural brazileiro.
O primeiro ponto elucida-se depressa.
Ha dez ou quinze raças utilizáveis; mas, seguindo
o propósito razoável de não ir buscar no outro mundo
o que se pôde encontrar na vizinhança, procurando-se no
Prata algumas dellas encontram-se desde logo varias
grandes famílias dos Caras Negras inglezes, que, como é
sabido, são raças de carne magnífica, boa lã, fortes,
emprehendedoras, fáceis de manter e summamente
sadias.

Para as comarcas alagadiças, a família RomneyMarsh, das Caras Brancas, dará resultados excellentes.
Acha-se sambem aclimada na província argentina de
Entre Rios e em toda a Patagônia.
Na província de Buenos Aires predomina o Lincoln,
mas isto, já sabe, graças ás condições de clima e forragem,
inteiramente especiaes. Entretanto, para as regiões ásperas e de parcos recursos o Cara Negra vai-se impondo
com seguro resultado.
Ali se inclinam mais pela variedade Shropshire,
porque tem lã até as unhas e até na ponta do focinho ;
mas, creio preferíveis para aqui as famílias de cara e
pernas lisas, porque em pastagens altas e em que abundam
plantas espinhosas, carrapichos, etc., os animaes com lã
na cara e nas patas, cegam facilmente ou mancam.
Além disso, o Oxford-Shire e o Hampshire, que
são as variedades a que me refiro, são um pouco
maiores.
Ambas se acham bem cultivadas no Prata; e a Oxford
tem uma estirpe de primeira ordem, pois entrou para o
Prata durante o governo de Rivadavia, isto é, por volta
de 1825, tendo sido aperfeiçoada com continuas importações de sangue novo.
A criação lanigera tem aqui um grande futuro,
especialmente nos campos geraes, sem que isto a exclua
dos prados da roça, feitos nos decliveis dos morros.
Bastarão certos cuidados elementares para que a
ovelha prospere perfeitamente.
E' mister, naturalmente, defendel-a da sarna, (acaro)
aqui como alhures, para o que existem recursos abundantes
e baratos, de que se não pôde prescindir. Um banheiro e
um pouco de especifico dos chamados sarniphugos,
conhecidos em todo o mundo pastoril, preenche a difficuldade.

Mas,o único perigo local que conheço é o das grandes
chuvas, que se se não evitam, impedem, durante vários
dias, os rebanhos de seccar, o que faz com que adoeçam
e sejam dizimados.
Isto tem dous meios de defeza : um, fazer com sapé,
bambus e madeiras rústicas, grandes cobertas em logares
altos, para que os carneiros se acolham durante a noite e
durante os fortes temporaes; outro, tosquiar os rebanhos
antes que comecem as grandes chuvas, cousa perfeitamente exeqüível, porque o período chuvoso coincide com
os calores do verão. (*)
Com estas simples medidas e com o emprego de
uma raça adequada — para melhorar o que ha, pois no
que for possível se devem importar carneiros e usar as
ovelhas crioulas, por ordinárias e ruins que sejam — terá
o Brazil em poucos annos, uma riqueza mais fácil de
radicar e de rendimentos incalculáveis.

Direi alguma cousa, summariamente, das raças cavallares, e é isto: que, convindo neste sentido, como no
vaccum, procurar uma unificação de typo nacional, evitando a conhecida colcha de retalhos, que só serve para
crear incertezas e fazer tomar caminhos errados, é preciso
basear uma raça melhoradora do gado eqüino nacional,
cujo producto corresponda á maior quantidade possivel
de exigências.
Assim, as raças de pouca altura e de pouca caixa
não são aconselháveis, pois o producto, embora lindo,
sahe franzino, próprio apenas para fins de luxo.
O árabe, por exemplo, é, sem duvida, um grande
regenerador—mas,nãodátamanho,nem poder apreciável
(') E' digna às ser estudada também a possibilidade de duas tusquiadüs por
anno. Fala-se disto na conferência, que v.ie no final deste folheto.

de traccão, ficando, então, a sua descendência, limitada
a servir para sella ou para tiro de carrosscrie.
No entanto, as raças concentradas e fortes, como a
Percheron e a Ardenneza, podem ser usadas com as
excellentes éguas nacionaes, para obter productos de boa
altura, forte caixa, peito vigoroso, cascos sólidos, grande
valentia de gênio, dentro de uma accentuada docilidade,
e, ao mesmo tempo ágeis e resistentes á fadiga.
Assim, o Percheron, da branche menor (chamada Percheron Postier), que trota e galopa com
facilidade e desenvoltura, dá um mestiço superior
para a guerra, para tiro urbano e agrícola, para
sella e até para destinos de luxo, pois possue uma bella
estampa, de aspecto a um tempo calmo e altivo.
Ha uns dez annos essa raça era quasi estranha no
Prata, onde havia entrado a moda das monumentaes
raças inglezas Clydesdale e Shire ; mas, alguns criadores
de bom critério começaram a importar grupos de éguas e
reproductores Percheron, e hoje existe alli uma produccão abundante e muito selecta, tendo sido completamente derrotadas as grandes raças inglezas.
Resumindo o que ficou dito nestas notas, temos que,
em relação aos vaccuns ha nessidade de dedicar-se a
duas raças em que cada criador possa escolher facilmente
o seu rumo, segundo a situação e as condições de sua
fazenda e o maior ou menor cuidado que possa dedicar á
criação; e que, por motivos zootechnicos e econômicos
de simples evidencia, essas raças podem ser adquiridas
com vantagem no Prata, por preços mais baixos
que na Europa, com a sexta parte dos gastos e
fretes, com uma semi-aclimação, com a facilidade de
ir escolhel-as o próprio interessado, sem necessidade
de intermediários, e fazendo um rápido passeio
instructivo, com quatro ou cinco dias de viagem, de
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modo que pôde ter os animaes em sua fazenda
dentro de uma quinzena, depois da resolução de adquiril-os, com a segurança antecipada de saber o que tem.
No que diz respeito aos lanigeros, temos que ha no
Prata raças apropriadas e que com ellas, graças a um
methodo simples e econômico, pôde o Brazil converter-se
em um grande productor de lã e de carne de carneiro.
Quanto aos eqüinos fica averiguada a conveniência
de usar uma raça de temperamento sangüíneo, como a
Percheron, e como ella, capaz de transmittir á sua descendência, com as excellentes éguas creoulas, qualidades de
altura, vigor, força, agilidade e belleza que lhe permitiam preencher com vantagem os principaes e os mais
úteis destinos, como sejam : cavallo de guerra, valoroso
e tranquillo, cavallo de sella, animoso e capaz de galopar de sol a sol; cavallo de tiro, tão adaptável a puxar
um arado no campo, como um carro de luxo na cidade,

Taes são as simples idéas que, estimulado pelas
sympathicas estreltirihas, tomei a liberdade de fixar
nestas notas, com o cordial desejo de ser útil a um progresso brazileiro que está retardado, rnas que se acha
visivelmente maduro para grandes desdobramentos.
Si este pequeno tributo de estudo elementar e de
boa vontade, fosse útil e auxiliasse, ainda que em minúscula escala, a «transformar o salitre em pólvora,»,
dar-me-ia por bem pago.
E o zebú?.. .
Ora, coitado do fantasmão indiano! Cuido que não
ha mesmo necessidade de bater mais na sua esguia e
ignóbil carcassa. Elle passará irremediavelmente, como
um fantasma que é, um exilado da vida selvagem, que
não pôde supportar a accão eliminante dos antagonismos

superiores e prevalentes. E' uma sombra reles, disparatadamente feia, que recua e torna á vida contemplativa e milenaria, taciturna e selvagem, das florestas
hindus.
Ficará o zebú como a fera da idade da pedra furada,
no histórico da grande civiHsacão pastoril que está a
começar neste paiz.

SEGUNDA PARTE

Conferência

pronunciada no pavilhão de Minas
sobre a ORGANISAÇAO

Geraes,

DA INDUSTRIA PECUÁRIA NO BRAZIL,
na noite de 6 de Noüembro de 1908

ORGANIZAÇÃO DA INDUSTRIA PECUÁRIA NOBRAZIl
CONFERÊNCIA DE MANOEL BERNARDEZ
PREÂMBULO D « O PAIZ í

Manoel Bernardez é o jornalista consagrado dos
assumptos econômicos a que tem longa e perseverantemente applicado a observação de seu espirito arguto,
com enorme proveito para a boa solução que a essa
ordem de questões procuram dar os governos e a iniciativa privada.
A sua funccão como escriptor tem sido principalmente a de um aclarador; a sua palavra, como um facho
rutilo, tem projectado sobre uma grande variedade de
problemas uma viva claridade, desvanecedora de radicados preconceitos lamentáveis e encaminhadora de uma
actividade mais ponderada e mais profícua.
A par dessa invejável capacidade de discernimento,
ao lado desse critério seguro, nascido de uma experimen-
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tada vida de trabalhador familiarizado com todo o complexo de questões relativas ao desenvolvimento econômico
do nosso continente, Manoel Bernardez. possue, tanto
quanto o que mais o possuir, o dom de attrair irresistivelmente, de encantar, de empolgar o espirito alheio
com o caduceu mágico de sua palavra de artista, que
reveste as fôrmas as mais seductoras, que tem, como a
musica, uma harmonia deliciosa e uma variedade impressionante de tons.
A noticia de que Manoel Bernardez realizaria
hontem, no salão de honra do pavilhão de Minas, uma
conferência sobre a «Organização da pecuária no Brazib,
interessou sensivelmente as rodas administrativas, os
círculos políticos e muito directamente o mundo de
criadores e agricultores.
A autoridade do conferencista e a opportunidade do
assumpto provocaram essa anciosa curiosidade de que
resultou a numerosa e distincta concurrencia, notada
hontem no bello pavilhão mineiro, máo grado a hostilidade irritante do tempo.
Cerca de duzentas pessoas, pertencentes ás classes
mais evidentes do paiz, enchiam o salão.
Foi para esse brilhante e culto auditório que Manoel Bernardez fez a sua conferência. E' esse trabalho,
de um inestimável valor, que em seguida publicamos,
não como o disse o eminente jornalista no pavilhão de
Minas, onde fez delle uma synthese rápida e brilhante,
mas como o escreveu.
Se, pois, a sua conferência teve um eífeito gratíssimo no espirito de quantos tiveram a ventura de ouvil-a,
o que inserimos nas linhas adiante, sendo uma ampliação
escripta do seu trabalho oral, despertará ainda um interesse maior, tanto mais quanto o assumpto é desses que
merecem a mais meditada attencão.

Ha ainda com relação ao trabalho de Manoel Bernardez uma nota curiosa, que registramos desvanecidos
e jubilosos é que a sua conferência foi escripta em
portuguez pelo scintilante jornalista platino, o que revela
bem as suas invejáveis qualidades de assimilação e a sua
admirável plasticidade artística.
Esta circumstancia torna ainda mais interessante
esse largo trecho de prosa brilhante e quente do primoroso escriptor.

INTRODUCÇÃO
Esta singela palestra sobre thema de actualidade,
e, julgo poder accrescéntar, de utilidade brazileira, para
que fui convidado pela operosa e digna delegação mineira, cuidei que devia ser supprimida, depois do tremendo abalo que produziu em todos os espíritos, incluindo o meu entre os mais magoados, a morte do
homem puro que levou em. vida o nome de João
Pinheiro.
As primeiras horas foram de acabrunhadora desolação . Como fallar em cousas indifferentes, de criação,
de industria, de negócios, sob o peso de tamanha tristeza, que antes parecia suggerir a aquillo que em nós
fica do archanjo rebelde, um olhar desconfiado para o
céo, como que suspeitando nelle uma injustiça surda e
revoltante ?
Pensei que devia calar. Mas, amigos de Minas,
que como o engenheiro Paula e o Dr, Carvalho Brito,
teem direito de influir no meu espirito, e que guardam
no seu o sopro inextinguivel do espirito do mestre, disseram-me que não: que isso seria renunciar, e que
7363
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renunciar não era uma homenagem para aquelle que
nunca renunciou. Lembraram-mc que minha conferência, pela sua natureza, era e devia ser um acto de
trabalho ; e que nunca melhor que trabalhando podia a
minha obscura amizade honrar a memória do excelso
trabalhador.
Gomprehendi. Concordei. Por cima do sentimento
momentâneo, olhei para aquella vida, diante daquella
morte, e meu espirito perturbado encheu-se de uma
serenidade. Vi então, nitidamente, que não eram lamentações triviaes nem grinaldas de flores de sepulchro, as
que pedia aquella alma austera, senão as flores rubras
da accão varonil, decidida e ardente, e ramos de louro,
e as palmas verdes da victoria, destinadas ás frontes
immortaes ; porque ninguém melhor do aquelle sereno
luctador, aquelle cavalheiro da democracia, aquelle
apóstolo do bem, aquelle paladino da verdade feita obra
de governo e feita luz moral, podia ter ostentado na
sua bandeira a divisa do; fortes : «Spes illorum immortalitatis plena est ! », porque a sua esperança, a sua fé
adamantina, toda a sua immensa accão espiritual, estavam cheias de immortalidade !
Conta-se que na batalha de Almi, um soldado inglez
de estatura hercúlea, attingido no peito por uma bala
inimiga.; jazia por terra, moribundo.
Jazia por terra moribundo, fixos os olhos valorosos
e bons no céo longiquo. Fechal-os-hia para entrar, com
sua mansa bravura de heróe, na eterna escuridão. Mas,
entre os véos da agonia, distinguiu um abutre enorme,
que, descendo em espiral, veio pesadamente pousar
sobre o seu peito, onde abria-se, como uma grande dor
vermelha, a ferida mortal.
\Nem naquelle instante supremo sentiu o hcróe
abálaoa a tempera da sua alma combatente. Com o
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ultimo esforço fecha as mãos na garganta da ave carniceira, lucta cem ella, estrangula-a e fica ao mesmo
tempo morto e vencedor !
Evoco, meus senhores, este velho epizodio lendário,
como uma synthese da vida de João Pinheiro. O que
o soldado da batalha de Alma fez na hora da morte, elle
o fez em todas as horas da sua serena accão espiritual.
Elle combateu sem tregoa os abusos do erro, da ignorância, da discórdia — estrangulou com as suas mãos justiceiras e fortes e clementes, os abutres do Mal. Por isso
os que foram despedil-o até os humbraes do escuro
mundo arcano, viram avançar, dahi para além, rumo á
immortalidade, deixando entregue á terra o pobre corpo
vencido, o espirito triumphante ! Como o soldado da
legenda, o heróe da democracia, o soldado do bem e da
justiça, estrangulador de abutres, ficou no mesmo tempo
— naquelle jazigo humilde de Caethé, onde já repousava
sua mãi, onde já dormia seu filhinho o derradeiro somno
— ficou no mesmo tempo, morto e vencedor !
Meus senhores : vamos honrar, trabalhando com
alegria de coração e pregando a nobreza edificante do
trabalho, o espirito immortal do excelso trabalhador
que foi gloria de sua terra natal, de seu paiz inteiro e
de sua raça!
Peço licença para, em homenagem aquella grande
memória, dar leitura de minha conferência, na qual
tenho procurado homologar «algumas idéias para organização da industria pecuária no Brazil». Deposito
essa humilde contribuição sobre a égide da benemérita
Sociedade Nacional de Agricultura, julgando ser ella
quem, na sua alta autoridade, pôde dar relevo aos
propagandistas obscuros e fazer com que as boas
sementes não sejam arrebatadas pelo vento que passa:
antes pôde ajudal-as a florir, se a sua hora opportuna
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fosse chegada; e se não, conserval-a até o mysterioso
instante germinal — bem assim como aquelle grão de
trigo que, deitado na terra, nasceu, e deu fructo, e deu
pão para a fome dos homens, depois de ter passado
seis mil annos fechado na mão inerte de uma múmia.

ACTUALIDADE DA QUESTÃO PECUÁRIA

Este capitulo tem dois aspectos essenciaes : i ò actualidade da questão quanto ao interesse que ella
desperta e ao programma rural brazileiro que, industriando com bom critério a criação pecuária, pôde presentemente ser servido ; 2°—actualidade da questão no
que attinge aos elementos próprios que possue o paiz,
e aos meios e systemas que estão se praticando, um
pouco eventualmente, para promover a desejada evolução pastoril.
O primeiro ponto é de uma actualidade eminente.
O Brazil, tradicionalmente mineiro e caféeiro, não
tem, por emquanto, bem destacados, senão esses dois
grandes attractivos que offerecer ás caravanas immigratorias européas; porque quasi todas as outras fôrmas
modernas de trabalho, embora ensaiadas com ardor e
grande successo em diversas zonas do paiz, embora
cheias de promessas e até de bellas realidades que'
pessoalmente tenho podido constatar, carecem ainda
do volume necessário para serem vistas de longe.
A polycultura, que ha de fazer deste paiz uma colossal
potência econômica, é ainda um programma theorizado, por mais que os seus primeiros phenomenos de
encarnacão a descortinar brilhantes perspectivas nas
colônias de Santa Calharina, Rio Grande, S. Paulo,

Minas Geraes e outros Estados, accusem já visivel a
energia potencial de um enorme futuro. O facto é que,
olhado á distancia que o separa da Europa, o Brazil
apresenta principalmente, com grandes traços característicos, seu passado de mineração e seu presente
de café.
Quanto á mineração, não attrae gente, pelo menos
em medida sensível; nem está presentemente em condições de attrahil-a. De três mil emprezas formadas
ou intentadas no Estado de Minas, para explorar o ouro,
só trabalham hoje três, e destas, a maior, tem os seus
annos de vida contados pelos dedos das mãos.
O programma da mina brazileira hão de forrml-o,
em grande parte, o ouro e as pedras preciosas de que
este mesmo pavilhão apresenta deslumbrantes evidencias, porém principalmente ha de enchel-o o rei dos
minérios industriaes, o ferro, quando a electro-metallurgia, interrogada hoje anciosamente como uma esphinge
antiga, pronuncie por fim a fôrma mysteriosa e suprema
que ella parece a ponto de revelar. Isto parece-me
imminente ; porém é ainda assumpto para o dia de
amanhã; e nós, filhos da hora que passa, devemos nos
occupar de encher o nosso momento com alguma
cousa definitiva. Concluímos, pois, que a mineração não
constitue, na sua fôrma actual, um attractivo para o
povoamento do paiz deserto.
Por sua vez, o café, se bem c certo que enche o
mundo financeiro e commercial com o echoar de suas
oscillacões e com o commentario universal de seus problemas ingentes, também não possue, senão limitadamente, aquelle tão procurado magnetismo de altraccão
sobre as massas humanas, que nos longínquos paizes de
além-mar interrogam o horizonte americano, espiando
indecisamente o rumo mysterioso de um novo destino.
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O café não pôde augmentar sensivelmente a área actual
de seu cultivo.
Quer dizer que não precisa braços novos, senão em
uma proporção limitada.
E' preciso então buscar na polycultura, no mesmo
tempo que se procure melhorar as condições da vida popular com uma legislação previdente, que impeça ao já
considerável excesso tributário, matar a gallinha dos
ovos de ouro —é preciso buscar maneiras de abrir fontes
novas e abundantes de riqueza exploravel —• é preciso
descortinar diante dos olhos do estrangeiro que busca
rumo, novos caminhos de êxito, largos e claros — é preciso crear por meios diversos, entre os quaes predominam os transportes baratos (felizmente no progamma
do actual Governo da União) o ambiente econômico para
um trabalho agrícola múltiplo, intenso e certamente remunerador.
Quando isto esteja feito, quando a vida agraria
seja fácil e o trabalho deixe saldo seguro, quando o paiz
agrícola estiver prompto para que o agricultor não fracasse — porque o fracasso de uni que vai embora desencantado, pesa como uma pedra no credito inteiro do paiz
— então as massas immigrantes affluirão, sem necessidade até de serem chamada j.
E1 um facto que as correntes humanas, como
as correntes de água, seguem a linha da menor resistência e etnbalsam-se e formam lago e formam mar,
alli onde encontram já socavados seus leitos e suas
bacias.
E', pois, um complexo programma de governo a
executar, para que todo o Brazil converta-se em um immenso receptaculo, em um desmesurado estanque de
convergência e contensão para as caudalosas correntes
humanas que circulam sobre o planeta em procura de
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um destino feliz. Este programma de preparação do
paiz está já se executando em grande parte e tem por
fortuna no governo da nação e de diversos Estados que
conheço, luzes, energias e capacidade em aptidão de
leval-o até o fim. Porém, no entanto, sem necessidade
de reforços demographicos, sobre a base principal da
povoação já existente, uma fôrma simples, fecunda, futurosa, certa, de trabalho agrário e de enriquecimento
nacional, está sendo suggerida pelo bom senso, pelo
exemplo dos paizes vizinhos, pela necessidade nacional
e finalmente pela natureza. Eis ahi de corpo presente a
actualidade da questão pastoril. Com effeito : o fomento
da criação de gado e das industrias derivadas, em vastas
fôrmas prospectivas, é o único que não exige povoação
especial, é o único que se pôde fazer sem importação de
gente. Para assegurar uma optima colheita de prosperidade pastoril, basta importar bons sangues melhoradores e systemas racionaes e singelos de criação, e semear as duas coisas, confiando, com absoluta fé, na
terra e na gente da terra.
A criação é o meio mais seguro de realizar presentemente um prospecto de povoamento do solo brazileiro, começando por povoal-o de rebanhos, que foi
como começou o povoamento do deserto argentino e do
immenso oeste norte-americano. Primeiro o rebanho de
bois e de carneiros, avançando á vanguarda; detraz o
grupo humano. A colônia pastoril, a fazenda pecuária,
são as únicas que podem ir sem risco procurar seu meio
adequado onde elle porventura estiver, sem apprehensão
pela? distancias. Os estancieiros argentinos dos valles
andinos na Patagônia distam mais de mil kilometros do
mar e não possuem ainda estrada de ferro para conduzir
sua lã aos portos atlânticos, separados delles por um
deserto ingrato ; e para vender seu gado gordo teem que
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atravessar a cordilheira e descer marchando durante semanas, aos mercados chilenos.
Outrotanto acontece com os criadores das províncias argentinas do norte, Catamarca, Salta, Ia Rioja y
Jujuy, já na zona sub-tropical. No entanto, não ha nessas
provincias regiões mais florescentes do que aquellas que
criam gado para tocal-o, com demoras de semanas e até
de mezes, aos mercados do sul do Chile e aos centros
salitreiros de Antophagasta; e aquellas steppes patagonicas que teem que mandar seus couros e sua lá com um
mez de caminho em carro, teem estâncias de duzentos mil
carneiros, e vinte mil vaccuns, e valem alli os campos
vinte, trinta e até quarenta mil réis o hectare ; alli. onde
só se chega, indo de Buenos Aires, com três dias de
estrada de ferro e duas semanas de burro por uni deserto
sem água. Porém, necessitamos porventura ir tão longe
em procura de exemplos ? Não temos aqui mesmo o de
Matto Grosso, que manda seu gado ao Rio de Janeiro e
S. Paulo com quasi dous annos de viagem, invernando
duas vezes no caminho ? E não tem o excellente gado de
Goyaz que fazer uma viagem de varias semanas antes de
chegar á mesa do littoral ? Eis a immensa vantagem da
mercadoria semovente, que vai por seus pés até o centro
de consumo, e pôde ir, então, semeando novos núcleos
em todos os rumos e a todas as distancias da larga terra
deserta.
Porém, vai a gente a tocar para o mercado uma colheita de batatas, se é que não está ahi perto a estrada de
ferro ! Isto sem contar os casos exquisitos em que a estrada de ferro, com aquelle seu bello appetite, pega a colheita entre as fortes queixadas da tarifa, e dá cabo delia
no caminho, deixando as cascas para o productor ! Qualquer producto agricola, por nobre que elle seja, nos casos
de colonização isolada é vencido até pelo porco, que,
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embora seja devagar e puxando com fadiga, a preoccupacão espessa da sua banha, vai indo, o coitado, ale
cahir no talho, com a característica resignação da sua raça
succulenta e predestinada. Lembra-me a este propósito o
caso que me referiu em Bello Horizonte o meu amigo
Dr. Carlos Prates, de um criador de uma serra longínqua,
até cuido que meio compadre delle, trazia porcos gordos
desde além até a capital mineira, tocando-os a pé, e attingia no seu itinerário, como máxima de velocidade, meia
légua por dia! Não é muito, verdade seja dita, porém o
facto é que, entre a philosophia vagarosa do caipira e o
lento cambalear do canastrão fleugmatico, o negocio do
toucinho, embora fosse com a velocidade indicada de
meia légua por dia, ia marchando e chegava, até se converter em boas patacas, servindo este facto anecdotico
para corroborar, como o mais humilde dos exemplos,
como está indicada a industria do semovente para precursora do povoamento humano e factor primário de uma
methodisada e solida civilisacão rural.
Eis porque atrevo-me a affirmar que o andamento
desta fôrma do trabalho agrário, dentro de systemas meditados e racionaes, deve constituir, e não duvido que
esteja constituindo, uma occupacão e uma preoccupacão
dominante dos altos poderes públicos, nesta hora da vida
econômica do Brazil. E' bom, é previdente olhar para o
exterior, procurar attrahir o immigrante, porque com elle
vem feita a civilisacão e organizada a economia e os methodos modernos do trabalho, mas é também previdente
não esperar que todo o progresso venha feito de fora
E' conveniente contar, em primeiro logar, com o paiz
mesmo e procurar tirar do que elle, felizmente, jatem a
máxima utilidade; fazer com que os elementos autóctones
possam crear, com uma instruccao e auxilies adequados,
fôrmas novas de prosperidade ; fazer com que o traba-
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lhador ganhe dinheiro, e vá formando e consolidando,
com o acervo de sua própria fortuna, a fortuna do paiz.
Com os vinte milhões de gente que já tem o Brazil, pôde
tirar de si o duplo, o quádruplo do producto econômico
que está tirando. Precisa só orientar o trabalho e diminuir, quanto possível, embora seja com prejuízo momentâneo da renda, as difficuldades do trabalhador; e não
digo o exaggero de que precisa fechar as academias de direito, porém abrir defronte dellas as escolas de ensino
technico, para formar nellas as legiões de industriaes brazileiros que hão de transformar o paiz, abrindo mão do
carvão estrangeiro, e criando, com ajuda da forca hydraulica, que canta por todo este immenso território a canção
do futuro, uma industria econômica e sóbria, que não
precise se complicar com a especulação industrial para
viver e prosperar. (Hei de fazer um rápido parenthesis
para declarar que não sou, no sentido dogmático, nem
proteccionista nem livre cambista; porque julgo que em
paizes onde pelo raro privilegio de nossa idade observamse, em peregrino convívio, e ao mesmo tempo, todos os
gráos já percorridos pela milenaria civilisaçao humana;
em paizes como este e a Argentina, onde pôde o observador philosopho constatar a existência de gentes e comarcas que vivem na idade de pedra, de gentes e comarcas que vivem no meio evo-feudal, e de gentes e comarcas que vivem em plena idade moderna, tudo dentro
das mesmas fronteiras, em paizes semelhantes, as escolas
econômicas applicadas dogmaticamente a tão heterogêneo conjuncto é simplesmente uma calamidade. A politica
econômica destes paizes—e peco perdão se este aparte fere
involuntariamente convicções respeitáveis—a politica econômica destes paizes não pôde ser senão uma serie continua de transaccões intelligentes entre a theoria e o facto
ambiente — entre a utilidade de propiciar o progresso

industrial, á transformação econômica dos productos do
solo, e á suprema necessidade de defender o bem-estar
das classes populares, que são a maioria da nação e de
cuja boa vida, de cuja nutrição sã e barata, de cuja saúde
de corpo e alegria de espirito forma-se á maior moral e
econômica das nações — bastando lembrar que o tributo
de guerra imposto á França pela Allemanha victoriosa,
níosahiu das caixas da alta banca, nem das apólices das
companhias fabris, senão da meia de lado camponez !).
Fechado o parenthesis, continuo a enumeração de
alguns dos meios que julgo concorrer a modelar uma
nação prospera e forte no bloco titanico deste grande paiz:
e digo que seria preciso, ao pé das escolas de ensino technico-industrial, installar escolas e faculdades de agronomia, zootechnia e veterinária, para fazer, com a substancia plástica e intelligente do filho do paiz, desde o
capataz de fazenda e o perito agrônomo, e o mestre de
cultivos e o pratico em matéria de criação, preparados
com dois annos de escola experimental, até o engenheiro
em sciencias agrologicas, ou doutor em zootechnia e viterinaria, formados nas futuras faculdades, para poder ter,
em uns as mãos experimentadas, e em outros as cabeças
intelligentes da grande evolução econômica, que tem
nas immensidades agrárias do Brazil campo de acção
providencialmente predestinado. Isto, meus senhores,
a formação de profissionaes e peritos pratico» em industrias ruracs é, por emquanto, uma necessidade tal,
que poucas podem se lhe antepor.
Basta lembrar que o paiz, com um stock seriamente
conjecturado de mais de 20 milhões de vaccuns, não
tem ainda uma lei de policia sanitária animal nem a
pôde ter, porque lhe faltam agentes preparados, em numero suficiente, para cumpril-a; que precisa uma inspectoria veterinária para as experiências mais elementares
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de sua defesa em matéria zootechnica ; que precisa um
laboratório experimental, especialmente incumbido de
estudar as epizootias do gado nacional e as medidas
indispensáveis para evitar-lhe a importação das muitas
doenças exóticas que o espreitam e ameaçam.
Eu sei bem que a formação de institutos semelhantes
é dispendiosa e difficü, especialmente pela raridade do
pessoal docente ; porém, no meu humilde juízo, o primeiro passo poderia ser simples: bastaria resolver o envio
de 5o ou 100 mocos intelligentes, com o bacharelado
feito, rigorosamente seleccionados em matéria de pita e
moribus, a fazer sua preparação no estrangeiro : uns a
cursar dous annos de estudo applicado em escolas agrícolas e zootechnicas do Canadá, da Califórnia e Texas,
Austrália e Nova Zelândia ; outros, os melhores dotados
de capacidade mental, a formar-se engenheiros e veterinários com três annos de curso theorico e dous de pratico, na Suissa, Allemanha e Estados Unidos. Por este
simples meio, empregado pelo Japão para absorver rapidamente o mais substancial e apurado da sciencia
occidental, o Brazil teria em pouco tempo uma primeira
legião de homens aptos, não só para servir á evolução
agro-pecuaria, sinão também para ter nas suas escolas
e faculdades dessa Índole lentes em que o fervor dos
anhelos patrióticos t o conhecimento profundo do seu
paiz, vivificariam ainda a sua capacidade profissional,
que, aliás, podia ser posta baixo á alta experiência de
notabilidades estrangeiras, como com um plano exce!lente de organisação do seu ensino agrário está fazendo o
Uruguay, que tem chamado para presidir o ensino agrícola ao sábio americano Dr. Salmon, e para as escolas
zootechnicas ao eminente professor Bakhans, gloria da
sciencia allemã contemporânea, especialmente recommendado pelo governo imperial.
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Temos assim esboçadas ligeiramente, como resultados principaes desta palestra :
i°, a razão da intensa actualidade desta matéria de
estudo e de governo ;
2°, a evidencia de ser este o meio de fomentar
immediatamente o progresso rural brazileiro, utilizando
os elementos já existentes e abrindo as fontes de um
immenso e inexgotavel manancial de riqueza, sem que
seja para isso indispensável a entrada de immigração no
paiz, que, por outra parte, será attrahida sem necessidade
de esforços artificiaes pela eclosão desta riqueza nova, que
está latente, á espera da evocação intelligente do homem
e da accão sabiamente tutelar dos governos. Agora,
podemos discriminar alguns detalhes, factores elementares destes factos básicos e dar um olhar mais de perto
na natureza mesma da industria pastoril, para ver o que
nella, tal como está, pôde ser aproveitável, tratar alguma
cousa das difficuldades e dos inimigos a vencer, dos
elementos de melhoramento a importar e de uma
maneira geral, do modus operandi mais razoável para
attingir, com a mínima despeza de dinheiro e de tempo,
os resultados mais certos e profícuos.
11
ELEMENTOS PRÓPRIOS DA CRIAÇÃO BRAZILEIRA

Já em artigos publicados em um jornal fluminense
disse alguma cousa a respeito das forragens brazileiras,
que não acho necessário repetir aqui. Aliás, trata-se de
factos familiares a todo criador razoavelmente preparado.
A quasi absoluta preponderância das grammineas nos
campos brazileiros é um facto conhecido, assim como a
sua conseqüência na nutrição do animal, que tem que
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procurar ingerir quantidades maiores de ferragem para
ter a indispensável provisão de azoto. Em compensação,
as grammineas são de mais fácil digestão que as leguminosas; e, além disso, tenho a evidencia de que o cultivo
da 'alfaia é problema sem dificuldade séria na maioria
dos prados brazileiros. Podemos, pois, assegurar que do
ponto de vista forrageiro, a criação do Brazil está segura.
O que ella não está é organizada para se defender do periodo critico em que todos os annos as pastagens seccam
e os animaes ficam sem provisão nenhuma. Esta imprevidencia é simplesmente incomprehensivel, sendo a fenacão um trabalho rudimentar, e muito mais velho que
nossa própria civilisação.
Como é que os criadores brazileiros não fazem
siquer um corte por anno nos seus excellentes capinzaes
de gordura e catingueiro roxo, até de angola, que, embora
pobre, dará um feno estimavel ? A escassez do gado
gordo e a crise do leite vem nessa época do anno — e
não tem duvida que os previdentes que façam reservas,
que tenham alimento que dar ás suas vaccas, colherão
um resultado excellente, pois é sabido que o leite que sáe
pela teta entra primeiro pela bocca, em fôrma de alimento. O feno de capim não é um alimento superior,
mas é bom e sufHdente para manter o gado em bom
estado até a vegetação das chuvas da primavera.
Além disso, a evolução intelligente deve ter outra
base no silio americano, de pressão automática, onde o
milho, com a canna e a palha, a canna de todas as classes
forrageiras, até as couves velhas e tuberculos diversos
transformam-se pela fermentação em alimentos, fortemente concentrados, cálidos, com alto coefficiente de
nutrição. S. Paulo, no posto /ootechnico, e Minas, na
Gamelleira, teem já silos modelos, porém a divulgação
e propagação deste precioso auxiliar do criador tem que
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se fazer em todas as fazendas brazileiras, como se fez
nos Estados Unidos, onde um recente congresso de criadores declarou que sem o silo já não era hoje nem comprehensivel, nem possível a industria pastoril naquella
grande nação. Com um silo que não custa mais do que
dois ou três contos de réis, e algumas toneladas de capim
fenado amontoadas nas immediações de seus curraes e
galpões, o fazendeiro pôde deixar vir sem inquietação
os mezes críticos e organizar seu negocio com uma industria séria, e não, como hoje é na maioria dos casos, uma
cousa eventual, totalmente entregue ás vicissitudes da
natureza.
Ainda, fallando da alimentação do gado, peco
licença para dizer poucas palavras sobre o Sorgh Halevensis, gramminea vivace, de grande crescimento, forte
resistência e copiosissima produccão, cuja importação no
Brazil considero de positiva utilidade, porque sendo,
pelo menos, tão boa como o melhor capim, dá uma
porcentagem de ferragem por hectare que dificilmente
pôde ser igualada por outra qualquer forrageira, seja
gramminea ou leguminosa. Sua comparação a este respeito com a alfafa, segundo as experiências feitas na
Argentina, é bem instructiva,
O valor nutritivo da alfafa é, certamente, maior que
o do Sorgho, graças á sua abundância de proteína, podendo-se estimar esta maior força nutritiva cm 85 "/„,
isto é, fixando como coefhiciente do Sorgho i, e da
alfafa i,35.
Porém, considerando o peso da ferragem, ou seja
a quantidade que se obtém de ambas as forrageiras em
uma área dada, o triumpho é grande para o Sorgho,
— pois tomando como base uma produccão de alfafa
de 30.000 kilos por hectare e por anno, temos que seu
valor nutritivo, segundo a proporção já enunciada, é
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de 3o.ooo multiplicado por i,35 ou sejam 40. Soo como
valor total nutritivo de um hectare de alfafa. O Sorgho,
entretanto, em experiências officiaes de quatro annos,
feitas na Escola Agronômica de Cordoba, deu um promeio de 102.895 kilos de forragem verde por hectare,
ou seja essa mesma quantidade de kilogrammas em uni •
dades de nutrição. O resultado, então, é que um hectare
de alfafa deu, como coeficiente nutritivo i, e uni
hectare de Sorgho, deu 2.64 ; quer dizer que esse hectare
de gramminea produziu uma vez e meia mais alimentação que o mesmo hectare da grande leguminosa. Assim,
peso por peso, a alfafa vale mais ; porém, área por área,
a victoria é do Sorgho.
Outra comparação decisiva pode-se fazer entre o
Sorgho e um dos capias brazileiros mais diflundidos,
o gordura, enquanto ao respectivo peso da produccão
por hectare. Na Fazenda Modelo da Gamelleira, perto
de Bello Horizonte, fez-se um excellente ensaio de fenação de gordura, colhendo-se de um hectare de terra,
se bem que inferior, melhorada com adubos chimicos,
6.642 kilogrammas de feno. Tendo presente que as
forragens dão approximadamente, depois de seccas, 40 °/0
do seu peso em verde, teríamos que o producto desse
hectare pesaria eerca de i6,5oo kilogrammas antes de
ser fenado. Basta então para comparar, lembrar o peso
de 102.895 kilogrammas produzido por hectare de
Sorgho em verde, que por sua vez daria fenado, além
de 40.000 kilogrammas de forragem, para salientar a
enorme differença, que seria de mais de 8o.ooo kilos
verde e de 34 ooo fenado, em favor do Sorgho. Quer
dizer que um fazendeiro com cinco hectares de Sorgho fenado todos os annos, terá, nesta proporção, 200 toneladas de excellente forragem secca, com que manterá,
durante mais de três mezes — época da crise dos pastos
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- duzentas cabeças de gado maior, á razão de i o kilogrammas por cabeça e por dia. E toda essa fenação
pôde lhe custar de quatrocentos a seiscentos mil réis,
quer dizer, ó valor de cinco toneladas de alfafa,—e tem
o seu gado livre de emmagrecimento ou mortandade, suas
leiteiras em produccão abundante, e seu gado de talho,
prompto para ser vendido na época do melhor preço.
Ficam ainda a meus ajustes sobre a questão forrageira quasi sem desflorar, com medo de que essa conversa saia como aquella linda canção florida — «que
seria melhor não sendo tão comprida».
Tenho á disposição de quem quizer consultar as
analyses do capim catingueiro roxo (Panicum monostachum), feitas pelo sábio allemáo Dr. Dafert, no instituto de Campinas, e do capim gordura, mandado fazer
por mim, no laboratório official de Buenos Aires ; e
para o confronto, tenho também as analyses de alfafa
e de Sorgho, comparados, que podem, por sua vez, comparar-se com os capins.
Porém, como a questão do Sorgho é de tão notória
relevância, tendo-me sido já solicitadas, por diversas
pessoas, sementes que trouxe para oíferecer a alguns
amigos, proponho-me a publicar em um jornal uma nota
especial sobre o cultivo e sua experiência na Argentina.
Sinto deixar sem uma boa referencia certos ensaios
que na Gamelleira, sob a direcção do Dr. Carlos Prates,
que foi o intelligentissimo e ardoroso collaborador do
Dr. João Pinheiro na remodelação agrícola de Minas, se
estão fazendo com uma leguminosa indígena, chamada
alli chique-chique, e cujo nome botânico é Crotolaria
auxgiroides: se esta leguminosa se propagar com facilidade, resistir bem ao tempo secco, e der uma boa produccão por unidade de superfície, será uma verdadeira
«trauvaille».

Falla-se em que esta planta "tem uma relação nutritiva de i,2'7; e sendo a da alfafa de 1,2^8, seria ainda
superior a crotolaria indigena ; porque é sabido que as
cifras de relação nutritiva, quanto mais baixas ellas são,
melhor qualidade e força accusam na forrageira. Porém,
tudo isso tem que ser confirmado, estabelecido e formulado praticamente, para que todos possam colher o
fructo das experiências. No entanto, a conclusão mais
importante, no que faz a forragem, é esta: que a criação brazileira pôde fazer sua evolução e lançar o pé
nos grandes rumos industriaes, com alfafa ou sem ella,
com leguminosas, ou só com as suas grammineas, as
suas cannas, os seus milhos.
Freqüentemente o melhor é inimigo do bom — e
não é agora questão de perder tempo em procurar perfeições que, aliás, não são indispensáveis. Ora, o automóvel é mais commodo e mais rápido que a besta :
porém, nem sempre agente pôde dispor de automóvel,
nem elle pôde ir por todas as partes onde vai o burro.
Seria então tolice insigne não começar a viagem com a
besta á espera do fon-fon , que pôde até não vir !
A chave do êxito é esta coisa singela ; systematisação do trabalho. No silo e na fenação, embora seja
só de seu capim nativo, tem o criador brazileiro a fórmula cabalistica, para deixar de ser o que é : um escravo
da natureza, e fa/.er-se um criador, um íactor determinante do seu próprio successo.

do gado portuguez que evoluiu aqui diversamente, segundo as diversas condições de cada meio local.
Em raças eqüinas e suinas encontrámos uma base
tão preciosa para a evolução como em gado vaccum.
Nessas espécies, como naquella, a fêmea é excellente.
Só é necessário, em conseqüência, para a industria
geral, a importação do reproductor macho, para melhorar a descendência, dando-lhe as qualidades especificas que não tem o gado indígena.
Estas qualidades especiaes e necessárias são, no
vaccum precocidade, para que a vacca tenha cria mais
cedo e o boi de talho faca sua evolução econômica em
três annos, em vez dos cinco ou seis, que hoje precisa
para obter um bom preço ; a maior quantidade de
carne ; diminuição do esqueleto, para evitar o desperdício inútil de forragem na formação dos grandes ossos;
augmento da producção de leite e ampliação do período
desta producção, que é sensivelmente reduzido na
raça caracú.
Não desejo, de modo algum, repetir aqui coisas
que já escrevi ha pouco nos jornaes, e que, alliás, sem
mesmo eu lh'as dizer, são conhecidas, de certo, por
todos os que me fazem a honra de estar me ouvindo.
Assim, quero limitar-me ao enunciado de factos e
conclusões, ligeiramente commentados, quando for indispensável.
III
IMPORTAÇÃO DE RAÇAS MELHORADORAS

Passando das ferragens ás raças nativas ou creoulas,
temos, corno é sabido, no bovino uma base insuperável
de fêmeas, no gado chamado em algumas partes caracú,
em outras curraleiro, sendo em geral uni descendente

O critério do melhor e o critério do mais barato
Assentada assim a premissa de que as raças
vaccuns autoctonas ofterecem como base excellente
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as fêmeas, as quaes, só para formar núcleos nas instituições nacionaes e nas fazendas bem organizadas, poderiam importar-se, dou, igualmente, por admittida a
minha já conhecida these de que para qualquer paiz
criador de gado bastam duas raças : uma, excellente
leiteira e de boa carne ; outra, de excellente carne e de
bom leite; quer dizer, que em uma dellas predomina
a carne e na outra o leite, sendo nas duas bom o pródueto considerado secundário. Julgo que esta these é
simplesmente incontestável no seu singelo rigorismo.
Não ha criador que não ache seu caso próprio,
conveniência particular, em um desses dois extremos.
Se está perto de um bom mercado de leite ou quer
fazer manteiga, toma a raça leiteira, e tem a boa carne;
se está afastado dos centros de consumo e quer fazer
uma criação facd, livrada na maior parte ao cuidado
da natureza, escolhe a raça especial de carne, e tem
ainda o bom leite, para criar fortes seus terneiros, para
seu consumo, mesmo para um negocio subsidiário de
queijo ou manteiga, no que com o Devon seria amplamente remunerativo, pela alta porcentagem de gordura do leite desta raça.
Ficamos, assim, defronte do problema da importação dos pais, dos reproductores machos.
E aqui não é possível poupar certas reflexões que
attinjem a ética mesma deste assumpto. O que fez a
prosperidade do Rio da Prata, meus senhores, foi seu
capricho, seu gosto, seu instincto na escolha dos reproductores, seu orgulho universalmente proclamado e
mantido á forca de esterlinas, de adquirir o mais conspicuo, de ser donos do melhor, de encampar todos os
grandes reproductores, architypos das raças, que a
experiência da Inglaterra, o grande paiz mestre nestas
matérias, consagrava todos os annos, com a cocarda dos

seus campeonatos ! O conceito do melhor, sempre e
sempre o' melhor, foi quem fez aquella prosperidade,
aquelle avança empolgante da industria pastoril no Rio
da Prata. No entanto, como uma anomalia mais a
combater, encontramos aqui, vingando de uma maneira
singular, até inspirando importantes medidas governamentaes, o critério do mais barato ! OfTerece-se trazer
quaesquer reproductores vaccuns, da raça que for, qualquer garanhão eqüino, qualquer carneiro, por preços
fixados de ante-mão, em uma tabeliã que é chamada "de
preços minimos". Pois bem ; com o devido respeito, e
alheio ao pequenino projecto de ferir interesses de ninguém, eu atrevo-me a opinar que isso c um excellente
propósito encaminhado a resultados nefastos. Pelos
preços indicados na dita tabeliã mínima, ninguém pôde
assegurar que importará reproductores capazes de melhorar as raças nacionaes. Podem-se trazer ainda por
preço menor, porém virão para reproductores no Brazil
animaes.reservados na Inglaterra... para castração e o
talho ! Elles poderão ser de tal ou qual raça, ou parecel-o;
mas seu uso nareproducção dará um resultado negativo,
porque ninguém pôde transmittir aquillo que elle não
tem.
O resultado deste conceito de comprar o pai, isto é,
o sangue melhorado:, isto é, a semente, isto é, o resorte
essencial para o futuro esplendor das raças, pelo preço
mais barato,, que é, naturalmente, o preço do mais inferior, o preço do mais ruim, não pôde ser senão a degeneracão e o fracasso certo, e a desillusão dos criadores
incautos, que diante de tamanho contraste, attribuil-o-hão
à impossibilidade de importar raças aperfeiçoadas, como
já se deu com os que imputaram Durgam e outras raças
inadequadas, voltando, então, com a maior força,
aquella crença, calumniosa para o Brazil, de que nos
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seus campos, que eu chamo abençoados para uma criação
selecta, só podem acclimar-se feras selvagens, como o
tal boi sagrado das florestas hindus !
Estamos falando entre nós e para nós ; baixo de um
tecto brazileiro, e mineiro, quasi posso dizer que estamos
fallando em família. Náo devemos, então, fazer hypocritas reservas de nossas sinceridades. Não é possível
seguir por esta via extraviada. Para melhorar o que
existe é preciso procurar o melhor, sob pena de fazer
deliberadamente uma selecção ás avessas ! Então, o critério não pôde ser o "do mais barato", senão o "do
melhor, pelo menor preço possível".
Organizem esta idéa os governos e estarão no caminho, dando rumos ao criador, hoje mais do que nunca
desorientado com esta nova maneira de entender a
questão da acquisição de sangues para seu rebanho.
Não é elle, o criador, o que primeiro sahiu do trilho ; seu
juízo, embora errado no rumo, lhe dizia que, para ter
causa boa precisava pagal-a bem. Tinha o instincto.
Aquelle caipira—ou seja lá o que fosse — do município de Uberaba, que exhutnou de um túmulo porventura secular, suas boas patacas, para 'pagar 40 contos
por um zebú, embora tenha botado fora lamentavelmente seu dinheiro, merece todo o meu respeito !
E os que têm pago seis, dez, quinze, vinte contos
pelos mesmos bichos estão accusando ser elles de uma
bella raça de criadores, animosos e resolvidos, que
hoje vão mal encaminhados, porque sua inexperiência na industria e o insuccessi de ensaios mal
feitos, em raças inadequadas, fizeram-lhes acreditar
que só as feras asiáticas podiam servir de reproductoras
neste paiz ; porém são esses esforços, são esses impulsos os mesmos que amanhã tomarão a rua direita, e
farão com audácia o bom caminho, quando as eminentes

evidencias sejam consummadas e batam como catadupas
no peito dos rotineiros, fazendo-lhes ver que ha raças
nobres, bovinas, dotadas da máxima rusticidade, sem
a fatalidade degenerativa e regressiva do zebú, que é,
coitado, quero dizel-o no seu descargo, uma victima dos
seus panegyristas, pois exigem delle o que não pôde
fazer, exigem que elle faca uma raça bovina, quando elle
nem sequer é da espécie ! Faz o que pôde, e o que pôde
fazer é um hybrido, zebroide com chifres, impossível de
fixar, regressando constantemente ao selvagismo ancestral. Mas deixemos isto; isto passa; isto não supporta o empurrão brutal da realidade, que já vae em
marcha. O Devon, entrando por essa matta dentro, tão
rústico como o zebú, mais frugal do que elle, pois que
engordará quando elle só conseguir manter em pé o disparatado espantalho de sua carcassa, o Devon, raça bovina, raça forte, raça melhorada, raça natural, dará cabo
deste erro em poucos annos. Isto passará, na evolução
natural do progresso, sendo de esperar que os zebús
que consigam entrar nestes dois annos, antes que as
raças nobres, já tomando conta dos capinzaes, mostrem
sua superioridade, sejam o ultimo prejuízo que tenha que
supportar ainda a civilização pecuária do Brazil. Porém,
aquelles criadores de Ímpetos, a que já me referi, aquelles
que têm a intuição do melhor, custe o que custar, aquelles
ficarão, e o futuro sahirá das suas desassombradas energias. E'preciso não desmontar-lhes a mola da sua bella
resolução com este conceito errado de que os reproductores podem se adquirir como uma mercadoria de barateiro. Semelhante facto, que aliás tem o perigo de
ser sympathico, comportaria vinte annos de estancamento na pecuária brazileira, que ficaria ainda desmelhorada, enfraquecida, infeccionada pelo estygma dos sangues degenerados. Porque quem compra um vinho máo
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conhece prompto o engano e bota o vinho fora ; mas,
quem compra um sangue ruim só depois de annos é ferido pela triste evidencia. E entanto, quanto dinheiro,
quanto tempo, quanta illusão, quanta energia perdidos !
Eis porque é premente a necessidade de uma orientação ;
eis por que é indispensável que o criador lembre-se constantemente que o reproductor é a metade do rebanho,
segundo a admirável synthesc do illustre Beaudemont;
eis por que deve elle não esquecer que a selecção tem
dois fundamentos, um genérico, que attinge a escolha
da raça melhoradora, outro concreto, que refere-se á
eleição do architypo individual, que deve, representando
sua raça, verificar o melhoramento.
Ainda não sahiremos desta parte do assumpto, sem
alludir á importância do papel que nesta questão tem o
commerciante, o importador de gado : tem muita importância, e julgo razoável que tenha ; porém é indispensável que elle não desça á subalternidade submissa de
um simples commissionista; é indispensável que elle
tome a razão de sua responsabilidade em um assumpto
que é de transcendental entidade para o futuro nacional.
Este não pôde ser um commercio como o de seccos e
molhados, onde o caixeiro fornece o que o freguez pede,
é um commercio mais similar com o de pharmacia, onde
ha substancias curativas, substancias neutraes, e ha
tóxicos violentos, substancias damninhas, que o pharmaceutico não vende... sem receita de medico. E
ainda neste negocio o importador é pharmaceutico e
medico, de sorte que deve ser elle o responsável das
receitas erradas, e deve então procurar que o negocio
de hoje não seja o descrédito de amanhã ; porque
se elles venderem o que não presta, o desengano tem
que vir, mais cedo ou mais tarde, e não poderá servir
de escusa o facto de ter obedecido ás ordens do freguez

porque este poderá retorquir, com toda a razão : e você,
que sabia, por que não m'o disse ?
Nada disto quer indicar o absurdo de que o commerciante deva prejudicar seu negocio por uma razão
de altruísmo. Pelo contrario, acho que um critério de
conselho, mesmo a resistência a importar animaes que
elle, devido a razões que deve conhecer a fundo, sabe
que darão resultados ruinosos, acho que isso, em vez
de prejudicar o commerciante, melhorará seu negocio,
homologando nelie a dignidade de um conselho criterioso, que pôde confiar o credito da sua casa ás comprovações do tempo.
O critério do importador illustrado pôde, sem di- minuir os juros de seu negocio, evitar: i°, que se
propague até se impor a elle mesmo o conceito de
querer comprar reproductores por preços que elle sabe
insufficientcs, para trazer animaes typicos, porque o que
é bom se paga como bom em toda parte ; 2°, que seja
offerecida, por commerciantes e até por governos, a
importação de raças notoriamente desaconselhadas para
o Brazil.
Ha poucas semanas publicou-se aqui um documento publico ollerecendo trazer reproductores aos
criadores de um dos mais importantes Estados ; e nessa
publicação figuravam, só em vaccuns, 3o raças ! das
quaes dois terços, pelo menos, deviam ser riscadas sem
misericórdia, como imprestáveis para o Brazil, pelas
razões que toda pessoa versada nestes assumptos sabe
de cor, por estarem em todas as experiências e em
todos os livros, e que não é possível suppôr que sejam
ignoradas por homens illustrados, especializados nestes
negócios. E não é só o prejuízo das raças fadadas fatalmente a fracassar, o que se dá com este systema de
copiar o catalogo universal das raças bovinas para
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offerecer importai-as no Brazil : — a confusão, o «pellemele» de sangues misturados ao acaso, e um prejuízo
náo inferior. Por esse caminho o fazendeiro não pôde
ir senão a Babel ! !... Sem duvida ha fazendeiros capacitados para escolher seu prato naquelle «menu» cheio
de suggestões mysteriosas e nomes exquisitos, que até
a gente não "pôde pronunciar; porém é exacto e não
é oífensivo affirmar que a immensa maioria tem que
escolher por palpite, fechando os olhos e botando o
dedo em cima da lista, para ver o que lhe sahe. E'
um verdadeiro jogo do bicho, em que, infelizmente,
«et pour cause», o bicho mais feio, o zebú, sahe com
a máxima freqüência !

IV
O

OADO

PLATINO NO BRAZII, — AS VANTAGENS
ZOOTECHNICAS

Conhecidas são também as duas raças que aconselho, para preencher a dupla necessidade, já indicada,
da evolução pastoril brazileira. Aconselho, e aconselho
desassombradamente, acceitando de antemão todas as
responsabilidades moraes desta suggestão, a racaDevon,
como de carne superior e boa leiteira, e a raça fla-.
menga, como leiteira insuperável e boa productora de
carne — tão boa, que nesse sentido não admitte comparação com as outras grandes raças leiteiras, excessivamente lymphaticas, como a hollandeza, por exemplo, cujas vaccas, quando velhas ou defeituosas, é
impossível mandal-as ao talho, porque não engordam
nem com palavra de casamento ! No entanto, a vacca
flamenga, si se estragar ou não convir por velha, está
sempre em condições de ser bem vendida.

Aconselho estas duas raças como as melhores, as
mais rústicas, as mais convenientes biológica, zootechnica e economicamente.
Procuremos uma breve demonstração :
As vantagens biológicas e zootechnicas consistem
principalmente : nas condições conhecidamente superiores
destas duas raças, secularmente fixadas nos seus typos
originaes e sem nenhuma mistura artificial, é no facto
de seu melhoramento e a acclimação no Rio da Prata,
no sentido de uma maior rusticidade e, como conseqüência, de uma mais forte resistência ás dificuldades
de climas e ferragens.
Esta é a incontestável superioridade do gado do
Rio da Prata sobre o europeu, para os criadores do
Brazil, que, pelo simples motivo dos systemas de criação
platina em pleno campo, a céo aberto, as raças alli desenvolvidas adquirem um vigor, saúde e rusticidade
maiores que as que tinham no seu paiz de origem.
Basta vero seguinte : a raça Durham ou Shorhorn, nos
paizes em que se cria estabulada, dá uma alta porcentagem de tuberculose ; no entanto, no Rio da Prata,
criada á intempérie, a proporção é insignificante. E' a
acção da luz, do sol, do ar livre e p u r o — é a irresistível acção desinfectante da natureza ! Assim, pode-se
assegurar que qualquer raça que se escolha, se ella estiver já acclimada no Rio da Prata, será sempre preferível, pela vizinhança geographica, que determina a similitude climaterica e a conseqüente adaptação : é pelo
facto de ser alli a criação feita no campo, como convém
fazel-ano Brazil. Ninguém pôde contestar que, em matéria de clima, ha mais analogia entre o Brazil e o Rio
da Prata, que entre o Brazil e a Suissa, Inglaterra, eu
Hollanda.
Isto, quanto aos agentes naturaes.
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Quanto aos systemas de criação, a differença entre
o Brazil e a Europa, é ainda mais violenta, tendo em
cambio fortes analogias no Rio da Prata, onde a estabulação é só reservada aos touros importados, e onde as
tropilhas de gado puro dormem a pleno ar, a pleno céo,
o que não se dá, nem pôde dar-se em parte nenhuma
da Europa pastoril. Por exemplo: o Devon europeu é
um gado forte e sadio, incontestavelmente. Eu tenho-o
visto resistir e vingar no extremo norte argentino, onde
o Durham, o Hereford, o Polled-Angus, morriam antes
de poder deixar descendência. Porém não pôde o Devon,
importado da Europa, comparar-se com o de já longo
tempo acclimado no Rio da Prata, onde elle está feito
a engordar com grammineas pobres, a supportar calores
intensos c a cobrir-se de carrapatos, como no Brazil. O
duplo exemplo está perto : o Devon importado pelo posto
zootechnico de S. Paulo viveu vários mezes, mas, no
fim morreu de tristeza, como diversos outros. No en^into, os Devons do Uruguay que eu trouxe para o
Dr. Carvalho Brito, em Minas, tocados desde a chegada
para o capinzal, havendo nelles vitelas, vaccas prenhes
e touros de dous annos, lá estão, faz já cinco mezes, com
carrapatos, porém vingando a maravilha, melhor que
onde nasceram, gordos, activos, alegres, lindos, evidenciando para quem quizer ir vel-os, a sua extraordinária
aptidão para prosperar nos campos brazileiros.
Acho que não será incommodo um aparte para dizer
que eu lá estive, na fazenda do Dr. Carvalho Brito,
agora, depois de ter escripto esta conferência, e aconselho a viagem ás pessoas que com sinceridade procurem
nestes assumptos'soluções certas e claras.
De passagem, observarão o que neste Brazil, nas pequenas fazendas desertas pela emigração do cafezal,
desprezadas pelo instincto senhorial dos grandes feudos,

pôde fazer o homem de fé intelligente, como fez o
Dr. Carvalho Brito, sem si quer deixar uma semana o
ingente trabalho de duas secretarias, e o maior trabalho e responsabilidade de ser o braço, o coração, e
muitas vezes a cabeça de um governo que tinha por
chefe a João Pinheiro.
O Dr. Carvalho Brito, resolvido a preparar sua
independência pessoal, quiz internal-o, dando na mesma
occasião ao povo, dentro da esphera privada, uma lição
tão útil e fecunda como aquella que o Estado, officialmente, estava dando na fazenda modelo da Gamelleira.
Comprou em janeiro, por 25 contos, uma fazenda
de 50 alqueires na estação Pedro Leopoldo, e levou
para ella, como mestre de cultivos, um rapaz de 20 annos,
mineiro, que na Gamelleira aprendera em seis mezes
a exploração intelligente da terra. Antes de dar um
passo qualquer, fez seu plano completo, seu prospecto
de trabalho de ag.hola e pastoril — e emquanto semeava
cebolas, batatas, feijão — tudo o que ha de menos
poético e mais pratico, encommendava ao Rio da Prata,
pedindo-me que lhe fizesse, como lhe fiz, a escolha
pessoal — lote de vaccuns Devon e um casal de carneiros
cara negras, e comprava em Minas excellentes novilhas
caracú e ovelhas creoulas, para ter a base da sua
criação.
Lembro-me que o Dr. João Pinheiro, que queria
como um pai a seu dedicado e ardoroso collaborador,
me dizia em janeiro, por occasião de uma visita que
lhe fiz em Caethé : "Estou com medo de que o Brito
bote fora o seu cobre" ! E consta-me que tratou de dissuadil-o. Porém, poucos mezes depois do inicio da fazenda, o próprio Dr. João Pinheiro me disse, fallando
outra vez no mesmo assumpto :" Estou agora contente c
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até admirado com o suceesso do Brito ! Eu lhe fiz diversas observações, mostrei-lhe as difficuldades, mas elle
me disse : "Não tenha cuidado, eu dou conta de tudo",
E é tão extraordinário, que vai dando conta mesmo.
O mestre considerava com verdadeiro carinho os
êxitos do seu discípulo predilecto. E emquanto que os
reproductores chegavam e se acclimatavam, as batatas e
as cebolas cresciam, a alfaia e o trigo semeados para
ensaio, produziam como abençoados—e esta é a hora
em que, só oito mezes depois de seu inicio como agricultor e criador, com todos os abrumadores contratempos
e as angustias destes últimos mezes, o Dr. Brito tirou
já de cinco hectares de terra cultivada a metade liquida
do que lhe custou toda a fazenda, tem já semeada outra
colheita de batatas, tem semeada e nascida meio hectare
de alfafa, que prosperará como no Rio da Prata, está
semeando Sorgho, tem vários hectares de milho a colher
para o consumo de seu gado, tem semeados e nascendo
oito hectares de arroz, e está semeando dez hectares de
trigo, com o que no anno vindouro farrse-ha pão de
farinha mineira ! No entanto, o gado cresce e a fecundidade começa, tendo já productos de leiteria e preparando se para, em dotsannos mais, vender reproductores
Devonc caras negras nas feiras de Minas. Este prògramma que tanto tardei a escrever aqui, está alli escripto
na terra, em traços claros, que podem-se ler em um
olhar, confirmando a opinião de que o Brazil tem ainda
muito a fazer, muito a ganhar, muita civilização a radicar no seu solo, agindo com seus próprios elementos—
e dando a muitos talvez a chave e a solução do seu
destino, como caso empolgante daquelle moco, que só
com o seu profundo sentido pratico das coisas e da vida,
sem se descurar da tarefa publica servida com paixão,
preparou em poucos mezes e com pouco dinheiro os
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meios de poder, nos eclipses da sorte, actuar sua consciência, seus aflectos e sua dignidade, sem temer pelo
pão de seus filhoSj nem pelo decoro de sua posição
social, e com a austera alegria de ir a repor sua fé na
vida, com o convívio fecundo do trabalho e da natureza .

O

GADO PLATINO NO BRAZIL -

AS VANTAGENS

ECONÔMICAS

Antes de retomar o fio da palestra pecuária, e
passarmos ás vantagens econômicas do gado platino,
pode-se accrescentar outra circumstancia, que é a facilidade que a gente tem para ir ver e comprovar. Os que
sustentamos esta these podemos ser rectificados, se não
dissermos verdade, na mesma semana de nossas attirmações.
Ora, é a minha maior causa de tranquiüidade e de
satisfação poder dizer que quando eu digo, os governos
podem mandar comprovar, os particulares podem ir ver
ahi pertinho, com 12 a 15 dias de passeio, entre a ida c
a volta !
Isto não é o mentir das estrellas, não é o escrever as
terras longínquas, que, seja bom, seja máo, o que de lá
veio, veio; é o facto irremediável.
Eu aconselho a quem tiver interesse ir lá por si
mesmo; terá assim a satisfação tranquillisadora de ver, no
Uruguay, conjuncto de três e quatro mil vaccas Devon,
producto de quarenta annjs de cruzamento, vingando
esplendidamente, gordas e luzídías,como eu as vi, quando
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nas fazendas dos arredores, sob o rigor de uma secca de
quatro mezes, morriam de fome, ás centenas, os rebanhos
mestiços de Durham e Hereford. E verão na Argentina,
a duas horas de Buenos Aires, seis mil vaccas de alta
mestização flamenga, em uma vasta exploração de leiteria, produzindo dez, onze e doze litros, collectivamente,
como promedio e quinze, vinte e até trinta litros de leite
superior, como producção individual dos exemplares selectos. E tudo isso a campo, tudo isso em plena natureza !
Ora, se puder ir ver isso, si se ter esse repositório
de sangue aclimatado, insuperável, a cinco dias de vapor,
não é um accidente providencial para o Brazil, não é uma
coisa de que vale a pena fallar, quero que quem veja
mais claro e melhor do que eu me demonstre o meu erro,
e calarei para nunca mais pensar nestes assumptos !
Quanto ás vantagens econômicas, a evidencia é
também fácil de fazer.
Porém é tão avultada, que a julgo de mais entidade
ainda que a que attinge as vantagens zootechnicas —
posto que a squestões de dinheiro teem um império brutal.
Desde logo, os preços dos touros flamengos e Devon, dos
cavallos Percherons e dos carneiros de caras negras, que
são, as raças mais adequadas para prosperar no Brazil,
são em certos casos, iguaes, e em outros inferiores aos
das mesmas raças na Europa — havendo em alguns ,
delles, como nos Devons e nos carneiros, differenças consideráveis a favor dos platines.
As vantagens nos preços aggregam-se ás dos gastos,
que são enormes.
Este ponto não impressiona muito, porque o governo da União paga as despezas — porém deve impressionar: 1°, ao governo, testemunha dos pesados
sacrifícios do Thesouro, que podem ser reduzidos á
oitavajjarte, trazendo os animaes do Rio da Prata ; e 2°,

aos importadores mesmos, que breve terão que fazer a
seu custo as despezas, porque no trem que elles levam, o
Estado não tardará em ter que soltar o compromisso
dizendo como o condemnado dantesco : « non posso
piú » !...
E' claro: o orçamento tem duzentos contos assignados para custear essas despezas, porém custando cada
animal, como custa, de oitocentos a novecentos mil réis
de despezas, não chega a 3oo os que podem vir por anno,
e entanto, só Minas, vai pedir, pela encommenda que
tem feita, mais de oitocentos contos de restituição, sendo
desses, pelo menos, seiscentos contos para pagar a passagem de oitocentos zebús. Só no anno passado, cem zebús
para o mesmo Estado custaram á União oitenta contos,ou
sejam oitocentos mil réis por cabeça. Entretanto, o gado
do Rio da Prata pôde chegar aqui com despezas t não
maiores de cento e cincoenta mil réis, talvez de cem mil
réis, tout compns; quer dizer, que pelo que custa um
animal trazido da Europa ou da Ásia, podem vir de seis
•A oito reproductores do Rio da Prata.
Parece-me que também as demonstrações econômicas
não deixam muito logar a contestação fundada. Os recursos do Thesouro teem limitação inexcedivel. Se pelo
que custam as despezas de mil reproductores europeus
podem vir oito mil do Rio da Prata, não inferiores, mais
aclimatados, mais rústicos, mais aptos para viver e prosperar, com a facilidade de poder ir o próprio interessado
escolhel-os, vendo como se criam c aprendendo ao mesmo
tempo muitas coisas, a solução final pôde demorai' um
anno, dois ou quatro, porém não é duvidosa.
Em o anno entrante o governo da União vai ser solicitado para pagar reembolsos, que não poderá attender,
por falta de dinheiro, pois não acho possível que elle destine dois ou três mil contos só para esse serviço ; de
7303

6 —

82

sorte que a solução natural, razoável, conveniente, da
importação de reproductores platinos, virá conduzida
pela suggestão incoercivel dos factos materiaes.
E então, uma vinculacão nova, maior que todas
as existentes, surgirá entre o Brazil e as republicas do
Prata, dando nova razão aos que professam o dogma
de uma grande harmonia continental, baseada principalmente em factos econômicos.
VI
CRIA CAVAU.AR E LAN1GERA

A necessidade de não exceder os limites prudentes
de um trabalho desta índole, necessariamente árida —c
mais árida ainda pe,la pobreza dos meus recursos e do
meu estylo de aprendiz da língua portugueza, fazem
com que deva omittir a consideração de diversos pontos
relacionados com o thema, embora seja de maneira
circumstancial. Limitar-me-hei a breves notas sobre três
que não posso discriminar do conjunto, sem truncal-o
excessivamente. Refiro-me á criação de cavallos, á
criação de carneiros e aos dois principaes adversários
da evolução pastoril neste paiz : o carrapato e o berne.
Dos primeiros fallei já alguma coisa em artigos de
jornal. Accrescento, pelo que faz á criação eqüina, de
um futuro certo e de um mercado vasto, que não tem
por que se limitar ao consumo interno, podendo aspirar
a diversos mercados estrangeiros quando formado seja
um typo homogêneo, forte, resistente, ágil, de boa
altura e fôrmas harmoniosas — accrescento que o meu
modo de ver nesta questão é procurar produzir, com as
éguas nacionaes, um cavallo daquelles caracteres, que
será o de maior preço e de mais certa collocacão, pois
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servirá para guerra, para sella, para tracção de trabalho
e até, honrosamente, para tiro de luxo.
Sendo a égua nacional escassa de altura e pouco
reforçada nos centros da energia muscular, convém
buscar um reproductor que dê ao filho o que ella não
tem, completando assim o typo doproducto. Também
é de bom aviso descartar as raças accentuadamente
nervosas, porque sendo já a égua, pela sua herança
remota e pela sua criação em plena liberdade, um
animal susceptível e esperto, o producto sahe excessivamente inquie';o — bom para os que gostam de ir dansando a cavallo — mas inconveniente, por exemplo, para
a guerra, porque é impossível fixar em uma fileira um
animal que é um punhado de pólvora. As raças monumentaes da Inglaterra, o Shire e o Clydesdale, assim
como o Belga, o Boulognex e o Percheron, mammouth,
ficam fora de. conta, porque sua excessiva desproporção
de tamanho com a égua, não produziria senão casos
teratologicos.
As raças grandes do norte da Europa, além de
serem em maioria para destinos de luxo, teem no seu
.1 habitat » demasiada differenca. com as do Brazil, para
que sejam aconselháveis. Ficam, então, na frente, entre
as raças de maiores prestígios, primeiro o Percheron da
« branche » menor, chamado em Franca Percheron
postier, o segundo, o Ardennez.
Do confronto é fácil tirar a superioridade do Percheron, demonstrada pela preferencia que elle obteve
sempre em Pariz, para os serviços de traccão animal,
especialmente para os « omnibus», de cuja dotação fazia
parte o Percheron na proporção de 8o por cento,
segundo uma estatística de igoS.
O Percheron é mais elegante que o ardenncz, pescoço mais comprido, linhas mais rasgadas e mais altura,
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sem que o volume do corpo seja maior. No Rio da
Prata, onde até poucos annos estavam em moda as raças
inglezas, o Percherón tem dominado rapidamente, e
hoje encontra-se alli uma producção de primeira ordem,
a favor da importação de reproductores e éguas puras
que o criador platino procurou na Europa, com o «critério do melhor^ que é o seu critério tradicional. Os
mestiços de Percherón teem uma demanda superior a
quaesquer producções, sendo occupados principalmente
pelos grandes agricultores do Oeote, de Pampa e de
Córdoba, os poderosos plantadores do trigo e do línho,
que abandonam o boi lento e pesado pelo mestiço eqüino,
forte e rápido.
Seja para basear uma evolução semelhante, ou seja
simplesmente para produccão de poldros, o Percherón
postier é de um resultado seguro. Só com produzir
cavallos de carro, o negocio é excellente. As parelhas
de mestiços adestradas para carro, seriam aqui disputadas
a dous e três contos de réis.
Sinto que não me tenha chegado a tempo uma de
minha propriedade, criada pelo Dr. Herrcra Vegas,
para fazer com ella uma demonstração expressiva do que
são estes productos, que tiram um bello typo anglonormando, compridos, harmoniosos, com aquellà alegria
repousada, aqucllu energia mansa, aquelle valor dêsassombrado dos temperamentos sangüíneos. O Percherón
não conhece medo; não se espanta de nada. Dá-se um
tiro ao pé delle, olha, move as orei lias, fica quieto. Mas,
o ginete fecha-lhe as pernas e elle vae de encontro a qualquer obstáculo, bate o peito contra uma parede. Eis
ahi uma das razões que especialmente indicam esse mestiço para cavallo de guerra.
Criação de lanigeros — Contra as convicções de
muita gente, eu creio poder assegurar que este ramo da

industria pecuária tem no Brazil um futuro que chamarei considerável, porque não pareça excessivo chamal-o
enorme. Em muitas partes onde o vaccum não poderia prosperar, o forte e frugal Oxford-Down, o robusto e
sadio Romney-marsh, vingarão galhardamente, sendo
útil ter presente que as caras negras devem ser preferidas
para os morros e as planícies mamelonadas, com amplos
espaços arejados e alturas enxutas — e o Romney-marsh
para as terras humidas e alagadicas.
Escolhidas as raças, a criação deve ser systematizada
com processos singelos, porém ab:olutamente indispensáveis para não ir voluntariamente a um fracasso. Assim,
o inimigo maior dos rebanhos lanigeros aqui são as
grandes chuvas. E'preciso que os carneiros não fiquem
vários dias molhados, porque adoecem e morrem.
Mas, a defesa é simples : em primeiro logar, rústicos
galpões de sapé, bambu e páos sem lavrar, construídos em partes altas para que a água não fique, e abrigados dos ventos dominantes. Os cães colies, a grande
raça de cães pastores, encarregar-se-hão de tocar os rebanhos para os abrigos, antes de começar a chuvae a previsão do criador completa-se então com ter capim
fanado alli perto, com que encher de quando em vez os
cochos dos galpões. Assim, embora os rebanhos molhem-se todos os dias, seccam-se pela noite. Isto é provável que fosse ainda facilitado fazendo duas tosquiadas
em vez de uma por anno, a primeira cm fevereiro e a
outra em agosto, para que o animal tivesse algum abrigo
de lã no inverno e o corpo livre e fácil de seccar-se
no verão. Por emquanto, isto é uma mera hypothese,
que convém confirmar com a observação da pratica, pois
sem duvida seria preferivel não ter duas safras de lã
todos os annos, pela complicação do trabalho. Porém,
se resultasse necessário, abrigo a crença de que a lã das
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duas tosquiadas pesaria bastante mais do que a de uma
só por armo — e essa diííerença acarretaria uma compensação.
Como complemento, o emprego das tesouras mecânicas, que poupam pessoal e não lastimam os animaes,
e a instituição do banheiro com emprego de um dos
tantos específicos contra a sarna, para manter os rebanhos livres de acaros e outros parasitas que obrigam-no a
coçar-se, estragando a lã e debilitando o animal pela
tortura que supporta . O cão pastor, que na Patagônia,
onde o pessoal era caro e escasso, resolveu o problema
da guarda dos rebanhos, é também no Brazii de uma
utilidade evidente, pela accidentacão do terreno, as
grotas e as capoeiras, onde só o admirável instincto do
cão pastor pôde dar uma custodia perfeita.

VII
OS INIMIGOS DA CRIAÇÃO

As excellentes conferências feitas sobre a tristeza, ou
illustradas com decisivas referencias a ella pelo digno e
operoso homem publico e progressista criador paulista
Dr. Carlos Botelho, pelo illustre professor Carini, director
do Instituto Pasteur de S. Paulo, e pelo meritorio fazendeiro e notável homem de estudo Dr. Cotrim, esgotaram
o thema do carrapato, e dos perigos e dos damnos que
acarreta á criação, encarando-o pelos seus aspectos fundamentaes, e completando os observadores dos factos no
Posto Zootechnico de S. Paulo e na industria mesma, as
conclusões lançadas pelo observador do laboratório. E'
para mim um descargo e para os criadores é uma felicidade que esta questão de tamanha transcendência tenha
sido por modo tão magistral esclarecida e posta em evi-

dencia. Eu posso unicamente encarar o thema pelo seu
immediato aspecto econômico, para ir por essa via a
certas conclusões, que julgo utilmente complementares
das assentadas pelos Drs. Botelho, Carini & Cotrim.
Foram enumeradas as diversas fôrmas por que o
carrapato prejudica e incommoda os animaes. Só faltou
calcular, de algum modo, a entidade do prejuízo pelo lado
econômico. Eu tive esta curiosidade quando preparava
notas para um estudo de que, felizmente, fico dispensado.
Visitei em S. Paulo o importante cortume e fabrica de
solas de Águas Brancas, que trabalha cem mil couros, só
de vacciim maior, por anno, e alli colhi os dados seguintes:
o couro tem pelo carrapalo, de dez a quinze por cento de
demérito no preço, e pelo berne, tem trinta por cento. A
totalidade dos couros tem carrapatos ; e cincoenta por
cento tem bernes. Em conseqüência, quando concorrem
as duas pragas, a depreciação é de 40 por cento.
Calculando sobre seis milhões de couros, que deve produzir o Brazii, em virtude de sua povoação bovina
também, calculada de vinte milhões de cabeças, e dando
a cada couro o valor de 15$, teríamos que a industria
pecuária perde todos os annos nove mil contos nos couros
com carrapato e berne, e de dous mil e poucos nos que
só teem carrapato.
Total : acima de 11 mil contos, que, embora só
fossem dez, bastariam para comprar dez mil touros puro
sangue, todos os annos, improvizando em um lustro um
grande paiz pastoril !
Este aspecto da questão, unido ao aniquilamento
que o carrapato produz no gado, pelo sangue que lhe suga
e pelo incommodo que lhe produz com suas mordidas
cáusticas e lancinantes, leva a uma conclusão : é necessário supprimir o parasita. Porém, como elle, sendo o
vehiculo da tristeza, e o agente immunizador do gado que

nasce no paiz, seria imprudente levar a um radicalismo
total a exterminação local do carrapato, porque sua
extincção systematica é praticamente impossível por
muitos annos, e os animaes ficariam desarmados diante
de seu terrível inimigo.
Neste conflicto de conveniências a suggestão mais
exeqüível é a seguinte: deixar que o vitelo seja immunizado da tristeza pelo carrapato, durante todo o período
da lactação. E fdahi para diante, tratal-o, como a todo o
gado, com banhos carrapatecidas. Diversos específicos
existem, na Argentina e nos Estados Unidos, e a escolha
é fácil. Um dos mais diffundidos tem a propriedade de
decantar um pó sob o pello do animal, emquanto este
cruza nadando o banheiro, e este pó; ficando por um
certo tempo, impede o carrapato fazer nova preza, quer
dizer que com três ou quatro banhos por anno o fazendeiro pôde ter seu gado limpo, livre da nojenta caravana
dos parasitas que lhe bebem o sangue e lhe arruinam a
pelle, obtendo assim engordes, que o carrapato retarda,
e obtendo pelo couro preços maiores.
Não tenho duvida de que as vantagens materiaes,
além do asseio, porque os coitados animaes, sob aquella
crosta de bichos, ficam hediondos, compensarão com
excesso as despezas do banho, aliás insignificantes.
Quanto ao berne, a questão é mais séria, ou pelo
menos, mais dimcil, porque é desconhecida até hoje,
quasi por completo, a evolução biológica desse damninho parasita. Porém é sabido que elle procede de
uma mosca, cujo processo de acção sobre o animal
tem por forca que ser feito assentando-se sobre sua •
pelle e introduzindo nella os ovos por alguma maneira
ainda ignorada, pois dá-se o caso singular de que a
mosca do berne não tem ferrão, não sendo fora de
juizo conjecturar que é a larva que penetra na pelle ;

mas, em todo caso, a mosca tem que pousar sobre o
animal para depositar seus ovos entre o pello.
Ora bem: tendo presente que o carrapaticida, a
que já fiz allusão, impede por certo tempo o carrapato
fazer preza no couro, não é discreto esperar que a
mosca do berne encontre também nesse forte antiseptico depositado sobre a pelle do animal um obstáculo
temporário para sua accão mysteriosa e damninha?
Isto é, por emquanto, uma mera conjectura minha ;
porém, como um pequeno passo de exploração neste
rumo desconhecido, que tanto nos importa penetrar,
não me parece desattendivel, acho que paga a pena
de consagrar-lhe alguma observação.
Fica assim o banheiro de gado incorporado ás
installações indispensáveis em toda fazenda devidamente preparada para organizar a criação em uma
fôrma séria, systematizada e garantida das contingências
que hoje fazem delia uma industria aleatória.
O banheiro, de cuja fôrma tenho aqui um desenho
á disposição dos que desejem vel-o, é, como o silo, uma
installação barata e valiosissima. Seu custo na Argentina não excede de um conto e quinhentos, que é no
que está orçado commercialmente este typo.
Acredito que aqui, com a abundância de pedra e
madeiras duras, resultará ainda mais barato. Quer
dizer que com três contos para um bom silo e um
conto e quinhentos para um banheiro, o criador brazileiro terá adquirido duas polidas apólices de seguro
contra as faltas da natureza e os inimigos da criação,
garantindo á sua industria aquella regularidade indispensável a toda fôrma civilizada de trabalho, e podendo
somente, então, dizer que elle governa a marcha do
seu negocio pecuário, hoje entregue a todos os azares,
inerme contra o ataque de todos os contratempos.
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VIII
SYNTHESE FINAL

Dar rumos á industria pecuária, supprimindo de
uma vez a eterna perplexidade da questão das raças ;
liquidando de uma vez esta pittoresca anarchia da importação de raças a capricho, com a pretensão de tel-as
todas, que é o meio mais certo de não ter nenhuma ;
unificar o critério nacional em matéria pastoril, com
uma firme orientação econômica, e unificar ao mesmo
tempo o rebanho com uma firme orientação zootechnica ; methodizar a criação nas fazendas com a applicação de systemas simples e previdentes, que supprimam
a fome periódica do gado, e a sua extenuação constante
por culpa exclusiva da rotina do criador ; organizar no
governo a defesa sanitária e o fomento scientifico da
industria pastoril, legislando estimulos salutares, iniciando o serviço policial da pecuária, preparando a educação da gente nova, de sorte a fazel-a respeitar
e estimar os dignificantes trabalhos ruraes, e formando profissionaes veterinários e agronômicos ; organizar, finalmente, um systema de colonização pastoril pelo estylo do «Homestead» americano, que
encheu o immenso «Far-West» de milhares de criadores de gado e de milhões de semoventes, eis em
synthese o que, na minha humilde opinião, deve
occupar, neste momento histórico da vida do Brazil, o
pensamento dos homens de trabalho e dos homens de
governo — como um meio de preparar o paiz para a
attracção natural do immigrante ; como um meio de
augmentar a intensidade da vida e a potencialidade
econômica da Nação, agindo com seus próprios ele-

mentos; como um meio de mostrar sua soberana capacidade para o usofructo, o melhoramento e a cultura
progressiva da sua grande herança territorial ; como
um meio de orientar para os campos muita gente que
sobra nas cidades, e de afastar do funccionalismo e da
obsecção do emprego enervador muito moço intelligente
e sadio, que pôde ir conquistar dignidade e fortuna ga«
nhando altivez e dinheiro na vida alegre e forte das
campanhas; como um meio de dar um destino útil á
povoação nativa, e um destino fecundo aos desertos
estéreis, propagando nestes, com a ajuda daquella, a
primeira fôrma do povoamento do solo — o povoamento com rebanhos — esses conquistadores da terra
selvagem, detrás de cujos passos irão, por sua vez, penetrando as caravanas agricultoras, e assentando-se nas
campanhas, já fertilizadas, já preparadas para a vida
sedentária, já submettidas, já fecundas, as fôrmas definidas de uma florescente, de uma poderosa civilisação
rural !
Meus senhores — Só me resta exprimir-vos minha
profunda gratidão pela attenção deferente com que tivestes a gentileza de honrar esta humilde palestra de
um transeunte desautorizado e obscuro, sem mais títulos
para fallar-vos que a sua devoção por tudo que é trabalho, que sua sinceridade e sua resolução de formar,
siquer seja como o ultimo soldado da ultima fileira, em
toda campanha de progresso, de cultura, de melhoramento e dignificação da vida humana, de approximacão
espiritual e de harmonia superior no destino dos povos
— dos povos cuja sorte e cuja grandeza, em paz e liberdade, devem ser nosso sonho — dos nossos povos sulamericanos, fadados a confundir as cores das suas bandeiras na cruzada suprema da paz, do bem, da felicidade
universal, em que serão ellas a invencivel vanguarda—
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conquistada, então, sim, a hegemonia, mas não por uma
dellas, nem para uma só, se não pelo esforço de todas e
para o bem, para a honra e a gloria de todas !
Essa harmonia dos idéaes e das bandeiras, ha de
ser precedida por uma forte harmonia dos interesses;
e estes interesses, somos nós, nos dias presentes, os que
devemos procurar ir os tecendo.
Na modéstia da minha acção mental, oriento-me na
paixão deste propósito.
Jornalista, procurei, de uma investigação feita com
o vehemente intuito de encontrar a verdade, evidenciar
que nem razões de sentimento, nem razões de interesse
permittiam sustentar o absurdo de ásperas rivalidades
continentaes.
Na esphera de -accão dos interesses econômicos,
importei a meu custo e ahi estão presentes, na secção
pecuária desta formosa exposição (tão fortemente reveladora das ainda nascentes c já formidáveis energias do
Brazil), diversos especimens das raças pecuárias, que o
Rio da Prata pôde oflerecer, em superiores condições
zootechnicas e econômicas, á evolução pecuária deste
paiz ; e ficam expressadas nesta conferência as razões
de reciproca utilidade, porque creio factível, conveniente, profícuo, estabelecer esta nova corrente de interesses, estes vincules novos de affinidade econômica. •
E, finalmente, menos por audácia e illusão de minha
capacidade, que por mostrar meu desejo ardente de
vincular nossos povos, nossas raças, nossos destinos no
futuro, estou fallando—-embora seja pobremente, e fazendo uma verdadeira mestizacão philologica — mas
com um amor e um respeito quasi filial — estou fallando
vossa língua, e aconselho com ardor seu cultivo a meus
amigos, e faço amar no meu lar sua doçura, e ensino
meus filhos a decorar nella vossos versos sonoros.

E que é fácil presentir, acima das harmonias dos
interesses, acima da harmonia fraternal dos hymnos e
das bandeiras na ideal cruzada do futuro, a harmonia
forte, gloriosa, ineffavel, das duas línguas — da minha
amada lingua hespanhola, em que Cervantes fallou aos
séculos, e da vossa nobre lingua lusitana, em que Camões burilou em bronze eterno a gloria e a grandeza de
sua raça.
Nossas duas línguas devem ser, em um futuro
venturoso, e talvez próximo, usadas com o mesmo amor
por nossas duas grandes famílias continentaes, para que
possam ser dois verbos num mesmo Evangelho, duas
espadas numa mesma defesa — duas lyras numa mesma
canção, quando sejam chegados os tempos de cantar
a ventura e o glorioso destino de uma humanidade nova,
redimida e feliz^ vivendo em paz e amor, £ob o beijo
paterna! do sol americano !
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