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CAPITULO I

HISTÓRICO
Os suínos são conhecidos desde tempos immemoriaes e
sempre considerados como animaes domésticos. A Odysséa,
o Deutoronomo e o Chou-King narram que a domesticiclade
do porco, no extremo Oriente, data pelo menos, de 50 séculos.
Em toda a índia o porco foi, por muitos séculos, considerado como um animal immundo, e mesmo Moysés, cujas
leis foram ininíelligentemente copiadas da índia, prohibio
ao seu povo alimentar-se com a carne de porco, por estar
elle collocado pela lei entre os animaes impuros.
No livro dos Levítas, Capitulo IX, 7, d i ü : — E o
porco, qual, bem que tenha unha fendida, Hão remôe,
No Deutoronomo, Capitulo X I V , 8, diz:—O porco
será para vós immundo, ainda que tenha unha fendida,
não remóe.
Foi por esse motivo que nos primeiros tempos ,os
judêos encaravam o sacrifício de um porco como uma in-
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juria para com o Senhor, e o comparavam como um dos
maiores crimes; e, por essa razão, também os Prophetas
ameaçavam com a pena de morte áquelles que fizessem uso
da carne de porco.
Tácito foi o primeiro que pretendeu que essa prohibicão revestia um caracter sagrado para melhor ferir os
judêos, mas que tinha uma origem na necessidade da
observação forçada das regras de bygiene, em conseqüência de uma lepra que havia invadido a Palestina e o
Egypto, attribuida á carne desse animal; no emtanto os
egypcios consideravam sempre a carne de porco como
muito sadia e offereciam como uma victima de expiação.
Todas as leis promulgadas pelo legislador hebrêo á
seu povo foram sempre dictadas com um fim hygienico :
a circumcisão, os contactos impuros, a prohibição da carne
de porco considerada então como transmissora da lepra,
estão nesse caso.
Emquanto no Oriente se estigmatisava o porco, como
um reprobo, condemnação que ainda pesa sobre o animal,
os antigos povos da Grécia, da Itália o offereciam em
sacrifício á Céres, á Cybele e á Marte, e alimentavam-se
abundantemente com a carne.
Segundo descreve Heuzé na sua importante obra sobre
o porco: « Existiam numerosos rebanhos de porcos em
toda a Grécia, e Homero, na Odysséa, cap. XIV, diz:
que já naquelle tempo se os fazia engordar com a bolota, os
animaes pastorisados por Èuméa, e que esses porcos forneciam prodtictos que se utilisavam nos banquetes de honra.
Ulysses possuía doze páteos contíguos que continham
cada um cincoenta porcas fecundadas.
A Giillia criava também grandes rebanhos e as suas
salgadeiras eram muito afamadas. Strabon narra que as
Gajlias exportavam grandes salgas para Roma e para toda
Itália.
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Segundo Polybio, existiam nos arredores de Roma
grandes depósitos podendo conter até quatro mil mantas
de toucinho, e, segundo Athenèo, era a Gallia que gozava
da reputação de fabricar os melhores fiambres.
Em Roma o consumo da carne do porco foi tão extraordinário que, por lei, foi prohibido alimentar-se cora
diversas partes do corpo do porco, como as mammas, cabeça, intestinos, etc.
Os imperadores romanos procuraram por meio de
leis severas impedir que se servisse nos banquetes o famoso prato chamado—porcus Trajanus—, que consistia
em um porco assado inteiro, recheiado com multidões de
passarinhos e regado com vinhos caríssimos.
Os festins de Antônio e Cleopatra, descriptos por
Plutarco, tornaram-se celebres pela grande quantidade de
porcos que nelles se consumiam.
Os Gaulezes apreciavam o porco como o animal mais útil.
A lei Salica de (Defurtes porcorum), no cap. II,
contém dezenove artigos, contra o furto dos porcos vivos
nas florestas. Strabon, livro 4°, diz que, depois da conquista de Júlio César, os Gaulezes remetteram grande
quantidade de porcos para Roma.
Os Germanos, depois que entraram nas Gallias, fizeram grande criação de porcos nas florestas.
Conge cita um inventario da Abbadia de Saint-Remy,
em Reims, em que relatava que esse mosteiro possuia
515 porcos, sem fallar nos frades.
A Rainha Fredegunda queixou-se uma vez a Chilperico I que lhe haviam roubado de seus celeiros muitas
dezenas de fiambres.
Carlos Magno recommendava sempre a seus administradores que aconselhassem ao povo a criação dos porcos.
Philippe, o audaz, annualmente offerecia grande numero
de porcos á Abbadia de Santo Antônio de Pariz.
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Outr'ora, o principal rendimento das igrejas consistia
no dizimo sobre os porcos.
No Capitulario da igreja de Reims, em 885, lê-se o
seguinte : « O Cabido da igreja receberá adiantado sobre
o território de São Prolões, o dizimo de uni leitão por
seis habitantes e de um cevado por 10 habitantes, cujos
animaes serão entregues ao economo do Cabido, annualmente, desde o dia de Todos os Santos até o primeiro da
quaresma, etc. »
Imitando ao povo de Israel, Mahomet também prohibio o uso da carne de porco á seus discípulos.
Os Chinezes são, talvez, os maiores apreciadores da
carne de porco.
As vendas das carnes frescas, salgadas, das salsichas,
etc., deu nascimento ao commercio dos carniceiros ou das
charcttterias, que deriva de chaircuite, nome com que se
designavam os vendedores de carne cie porco cosidas, assadas, etc., aos quaes os Romanos designavam com o
nome de porciiiarii.
O porco é um animal preciosíssimo, talvez o mais
fecundo e prolifero depois do coelho ; entre os animaes
alimentares, o mais fácil de criar-se e que mais productos
diversos fornece em um tempo dado.
A transformação operada nas raças primitivas ha um
século, feita pelos pecuaristas inglezes, foi uma verdadeira
metamorphose.
As vantagens colhidas na proliferação, fecundidade,
precocidade e facilidade da engorda são estupendas.
Acompanhando os progressos realizados pç.los pecuaristas inglezes, os amadores francezes, allemães e principalmente
hoje os americanos, não se deixaram ficar de todo na retaguarda, transformando igualmente suas raças primitivas em
novos typos de primeira ordem.

CAPITULO II

CLASSIFICAÇÃO DAS ESPÉCIES SUIDICAS
CARACTERES DO PORCO

Geoffroy Saint-Hilaire estabeleceu na ordem zoológica dos Pachydermas uma família natural que denominou
dos •— suidios, comprehendendo nella animaes cujo teor de
organisação se molda, mais ou menos, pelo do porco (sus)
que lhe servio de typo.
Os caracteres communs aos gêneros dessa família,
expostos por Saint-Hilaire e descriptos pelo eminente zootechnista o Conselheiro Silvestre B. de Lima, no Archivo
Rural de Lisboa, consistem nas differenças apresentadas
pelos dentes, cabeça, pés, corpo e mamntas.
Quasi todos os animaes da família dos suidios são
glutões, vorazes e orrmivoros, alimentando-se naturalmente
de raízes, fructos, hervas e substancias orgânicas ou animaes ; vivendo os que são ou os que ainda vivem bravios,
escondidos e retirados em logares nemorosos ou paludosos,
escavando os terrenos e fossando com a tromba, em busca
de raízes, vermes e minhocas, com que mais se alimentam.
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O gênero porco comprehende três espécies:
i . ° O javaly commum (Sus SCROF. L . ) que habita
as matas da Europa e da Ásia.
2." O porco doméstico (Sus DOMESTICUS), conhecido
desde a mais remota antigüidade e que varia de fôrmas
e de cor conforme as regiões que habila.

•;-.-''

•

O Porco .selvagem
3.° O javaly mascarado (Sus LARVATUS, Cuv. ou Sus
AFRICANUS, SCHR.), que ss encontra no Cabo da Boa Esperança e em Madagascar. E' uma espécie muito feroz,
de aspecto disforme e ornado de crinas eriçadas.
Igualmente se deu o nome de porco a um gênero
particular chamado Phacochero que compfehende duas espécies importantes :
" i. ° O Phacochero da Ethiopia ( PHACOCHERUS ETHIOPIcus J. GEOF.) ;
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2 . ° O Phacochero da África ou Fhacoclients iucisivus ( PHACOCHERUS . AFRICANUS), originário das ilhas
do Cabo Verde, contendo dous incisivos na maxilla superior e seis na inferior, chamado também perco da África.
O gênero porco comprehende ainda o Pecari (DicoTYLIS TORQUATUS, C u v . ) espécie que habita as florestas
da America do Sul e que se domestica facilmente. São
esses os nossos porcos indígenas conhecidos pelos nomes
de Catteie ou Caititu, Queixada e Canella rniva.
São animaes sem cauda, pello ligeiramente annellado,
de cor pardo-escuro, trazendo no pescoço um collar ou
melhor uma espécie de lenço branco.
O porco doméstico deriva-se do javaly commum ou
descer.de, como ultimamente se suppõe, do javaly da
África ?
Segundo Cuvier, o porco deve ser oriundo do javaly
das florestas da Europa, opinião sustentada por vários naturalistas, porém não admittida pelos escriptores modernos,
por ter o javaly uma vertebra lombar de menos e três vertebras dorsaes de mais do que o porco doméstico.
Saint Hilaire entende que não ha motivo para que se
julgue o porco doméstico descendendo do javaly da Europa
( Siis ser o/a ) de preferencia ao javaly da Ásia (Sus indicns),
pois, as semelhanças são taes que r,ão*se pôde exactamente
determinar differenças especiaes.
Assim como o porco ou outro qualquer animal se domestica pelos cuidados do homem, assim também elle se
rustifica pelo abandono aos seus instinctos naturaes. Entre
nós se observa muito commumente o facto de porcos domésticos montarem e se tornarem perigosos e ferozes, principalmente os nascidos nas selvas.
Proceda o porco de onde proceder, pouco nos ijnporta para o fim que temos em vista nesta despretenciosa
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monographia, mas, o que não podemos admittir, sem contestação, é que, como diz o Sr. Conselheiro B. de Lima,
nos seus bem elaborados artigos sobre a historia natural e
econômica do porco: que os porcos bravios, um tanto arruivados que existem selvagens na America do Sul (isto é,
os nossos Caetilú, Queixada e Canella ruiva), são oriundos
dos porcos domésticos, que os europeus para lá levaram.
Pois talvez milhares de annos antes que os europeus
abordassem ás praias americanas já aqui existiam essas espécies indígenas bem visíveis nos fosseis das cavernas brasileiras ; no emtanto é muito possível que seja da origem do
javafy asiático que, para a America, se passou com os primeiros colonos japonezes, em épocas que se perdem na origem dos tempos.

CAPITULO III

UTILIDADE ECONÔMICA DO PORCO
O porco é, entre os animaes úteis alimentares e das
espécies pecuárias, um dos de mais incontestável proveito
para a economia rural e domestica.
Deriva a sua utilidade econômica da actividade especial de certas propriedades physiologicas e da quantidade e
qualidade de carne que apresenta.
Essas propriedades physiologicas são :
Extrema fecundidade ;
Poderosa assimilação ;
Grande propensão a engorda ;
Grande onmivoridade de que é dotado.
Os estímulos genesicos productivos, em ambos os
sexos, se desenvolvem antes dos seis mezes de idade.
A gestação da porca é de três mezes, três semanas e
três dias, e por essa fôrma podem dar três criações por
anno, ou melhor, cinco em dous annos para não canção a
reproductora e ter sempre vigorosos productos.
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O porco é, entre todos os animaes das espécies pecuárias, qt;e produz maior quantidade de carne livre ; à excepção dos ossos e do conteúdo dos intestinos, tudo mais
se aproveita para a nutrição do homem, e nenhum é também
mais fecundo, mais fácil de criar e capaz de fornecer tão
grande quantidade de productos em um tempo dado.
A prodigiosa fecundidade do porco é uma garantia para
de prompto reparar os prejuízos causados pelas epizootias
mortíferas que o assaltem.
O mesmo não acontece com as outras espécies pecuárias, que requerem annos e annos para restabelecera
antiga producção.
O Sr. Conselheiro S. B. de Lima, no antigo Archivo
Rural, cita que Vauban, uma das celebridades do século de
. Luiz XIV, como distincto general e habilissimo engenheiro,
e dado, além disso, aos trabalhos de estatística, calculou,
num dos seus escriptos, que os descendentes de uma
porca, depois de 10 gerações, podiam attingir ao numero
de 6.434.838; isso somente na hypothese que as porcas parissem apenas duas vezes por anno e vingassem, de cada
vez, apenas seis productos, três de cada gênero.
O acto mais ou menos completo em virtude do qual um
animal extrahe, das substancias alimentares com que se
nutre, os princípios altrizes necessários á sua nutrição, e
os transforma em material próprio para o seu corpo— chama-se, physiologicamente, acto de assimilação.
Existem animaes que por esse acto extrahem e fixam
por mais tempo em si maior cópia dê princípios nutritivos
dos alimentos, e outros existem que são de muito menos
potência assimiladora.
Os animaes domésticos têm variadas applicações :
O cavallo, o mulo, o asno servem para o trabalho;
o boi para o trabalho e carne ; a vacca para o leite e carne ;
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o carneiro para a lã e carne, em alguns paizes também para o
leite; as aves para a pluinagem, ovos e carne. Industrialinsnte o porco só fornece carne. O principal objectivo do
criador é cultivar um porco qua lhe produza a maior quantidade possível de carne e toucinho, em relação á somma da
alimentação empregada.
O mesmo empenho existe quando se trata de gado
especialmente destinado ao corte. Nesta hypothese a differença entre os djus animaes é que o boi tem quatro estômagos
e pôde tirar sufficiente nutrição, em caso ordinário, de
alimento volumoso, ao passo que o porco apenas tem um
estômago, comparativamente pequeno, e, por conseguinte,
exige aumento que contenha maiores elementos de nutrição
em dado volume.
As gramineas são o alimento natural do boi; as raízes,
caroços, cereaes, vermes e outras matérias animaes constituem
o alimento natural do porco. Inquestionavelmente o porco
requer alimento mais concentrado do que o boi ou o
carneiro.
O esto:iiago da um boi pesa cerca de 17 kilos ; o de
um carneiro de Southdown ou de Leicester, de i e meio
á 2 kilos ; e o de um porco meio kilo.
A proporção entre o peso do estômago e o peso vivo
ds cada animal é a seguinte: boi, kilo e meio ; carneiro, de
um e meio á dous kilos; porco cevado, um terço de kilo.
Por outras palavras, em relação ao peso vivo, o estômago
do boi ou do carneiro é cinco vezes maior do que o do porco.
E' claro que o porco não se adapta tão bem como o
boi e o carneiro á alimsntação forrageira.
Este argumento é poderoso contra o porco como animal
econômico para estabelecimento agrícola.
O boi e o carneiro podem, pois, viver e engordar com
alimentação menos concentrada e menos dispendiosa do que o
porco; segue-se, pois, que um kilo de carne de vacca é
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produzido com menos despeza do que um kilo de carne de
porco.
Os dous distinctos agrônomos, zootechnistas inglezes,
mui conhecidos do mundo scientista, os Srs. Laws e Gilbert,
estudando experimentalmente a potência da assimilação,
sob o ponto de vista zootechnico, em differenles espécies
pecuárias, como o boi, o carneiro, o porco, concluíram de
suas experiências:
que um kilo de boi se fabrica com 12 á 13 kilos de
substancia alimentar ( reduzida ao estado secco ) ;
que um kilo de carneiro com 8 á 9 kilos ;
e um kilo de porco com 4 3 5 kilos tão somente.
Por conseguinte, é o porco a mais admirável e poderosa
machina de assimilação que possuímos, e tanto mais poderosa
é, quanto mais aperfeiçoada for a sua raça, e por isso o
animal que muito mais carne produz e com mais vantagem,
por causa da especial propriedade physiologica de sua
omnivor idade.
O porco é simultaneamente heibivoro e carnívoro e, por
conseguinte, omnivor o, devora e come de tudo e de todas
as cousas alimentares, quer vegetaes, quer animaes.
A disposição de seu apparelho dentário e intestinal e
os hábitos de domesticidade fazem com que dê preferencia
aos alimentos vegetaes.
O grande valor do porco está justamente na sua omnivoridade, que permitte que elle se accommode á todas as
economias, quer rural, quer domestica, sobretudo attendendo-se á qualidade superior de sua preciosa carne.
Os receios que outr'ora levaram os legisladores primitivos a prohibir o uso da carne de porco, por attribuirem á
esse animal as affecções leprosas, desappareceram hoje diante
dos progressos da medicina comparada.
i Existem paizes que consomem três ou quatro vezes
mais a carne do porco do que a do boi ou outra qualquer;
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nesse caso estão a Itália, a Hespanha e Portugal, os Estados
de Minas e S. Paulo, onde os habitantes do campo poucas
vezes têm noticias da carne de vacca ; no emtanto que o
porco, criado com os restos da cozinha, é a alma da despensa.
A exportação das carnes salgadas e fumadas e mesmo
as geladas, dos Estados-Unidos para a Europa, representa
um valor de billiões de dollars. A criação do porco naquella
Republica é de tal extensão que só uma fabrica de gorduras
em Chicago abatia por dia quatro mil porcos ! !
A média em toucinho e banhas que importámos dos
Estados-Unidos nos últimos annos passados foi de seis mil
contos por anno.
Assim, por todas essas considerações que acima apontamos, é o animal para todas as situações agrícolas. Não
ha colono que possa progredir no bem-estar alimentício sem
a intervenção do porco, que para elle deve constituir a sua
caixa econômica.
O porco presta-se a numerosos productos, com elle se
fabricam as morcellas, as salsichas, os queijos de porco,
os salsichões, os chouriços, as lingüiças, os sarrabulhos, as
mortadellas, as línguas fumadas, os salames, emfim os
fiambres, quando o boi apenas se presta ou fresco ou para
carne secca.
Por conseguinte, o anathema de Mafoma e a lei mosaica
não têm mais razão de ser, e não são hoje mais acceitaveis
na sua plenitude pelos seus próprios sectários.
A ignorância em matéria de economia domestica fez
que uma postura municipal desta Capital prohibisse a criação,
ou melhor, a permanência de porcos dentro dos quintaes das
casas, por julgar um attentado contra a boa hygiene ; no
emtanto, nenhuma postura prohibe a perigosa, anti-hygienica
e infecciosa agglomeração de dezenas de italianos accumulados em cubículos de casas de commodos, que apenas se
3
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banham com o próprio suor, cobertos de immundicies e de
animaes parasitários.
Os inglezes, sempre práticos nestas questões, quando
querem dizer que um individuo é limpo, dizem :— asseiado
como um porco. Com efeito, nenhum animal pôde rivalisar
com o porco, em asseio, uma vez estabelecido no seu
estabulo com todo o indispensável á vida, pois, além das
lavagens dos cochos para impedir a fermentação dos restos
de comida, quasi que dispensa o agente da limpeza.
Dous animaes apenas conhecemos que procuram o logar
certo para as dejecções : um doméstico, o porco ; o outro,
ainda selvagem, a anta.
Com certeza, si se deixar um porco grande ou pequeno
solto em um quintal, dentro de poucos dias elle, animal
fossador, terá revirado todo o terreno em busca de minhocas,
e com as chuvas o transformará em um lamaçal fétido,
porém o mesmo acontecerá com uma vacca ou um cavallo
solto nesse quintal ; no emtanto as posturas só permittem
esses animaes estabulados, e por que razão não permittirá
também alguns porcos, em numero limitado, estabulados
segundo as prescripções hygienicas ?
Um pequeno quadro, em parte coberto, bem cimentado,
com um pequeno tanque alimentado por um filete de água
corrente, com o escapamento automático de 4 em 4 horas,
com o competente siphão que dê sahida rápida quando
repleto, levando comsigo todos os resíduos animaes nelle
contidos, em nada perturbará a boa hygiene da familia e
vizinhança, pois, nesse tanque, que serve de banheiro,
também lhe servirá de esgoto.
Por essa fôrma se poderá utilisar todos os resíduos
da casa, que, sem emprego, são lançados no caixão do lixo,
como as cascas de batatas, pedaços de pão, as cartilagens
dos ossos ; emnm, todos esses restos que contêm ainda
muitos .üiraentos carburetados e azotados, que, si fossem

todos aproveitados na criação dos suínos, representariam um
valor, em uma grande cidade como esta, de milhares de
contos de réis, e que em todas as partes do mundo são
aproveitados, e entre nós atirados para a ilha da Sapucaia.
E quantas vantagens não traria isso á economia da
familia ?

CAPITULO IV

RAÇAS DOMESTICAS
A escolha de uma raça precoce ou aperfeiçoada permitte não só utilisar melhor o alimento, como vir em auxilio de uma rápida producção, segundo as necessidades e a
vontade do mercado, exigente de productos pequenos ainda
ou de productos já desenvolvidos.
O modo de tratar o porco e os cuidados que se lhe
dá têm, mais do que se suppõe, grande influencia sobre a
conservação e o aperfeiçoamento da raça.
Todas essas questões, que são varias, devem muito
ser estudadas pelos criadores.
O porco, como todos os animaes e até o próprio
homem, é de origem selvática e ainda se vê nesse estado
em todos os paizes novos e de extensas selvas.
As bailas raças existentes hoje em todos os paizes
adiantados são productos artificiaes, resultados do trabalho
intelligente do homem, conseqüência do cruzamento, da
alimentação, do tratamento, e, principalmente, da selecção
da espécie.
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Não ha hoje paiz que se preze de ser civilisado (com
excepção do Brazil) que não se adiante em apresentar os
mais bellos specimens de suas raças aperfeiçoadas nas constantes exposições pecuárias, e nenhum ainda, como os inglezes, levou scientificamente esse aperfeiçoamento a um
gráo que já toca ao prodígio.
Foram os inglezes que no mundo deram o exemplo do
aperfeiçoamento das raças ; foram elles, que já no tempo de

"

O Porco primitivo, denominado Furão ott Vara-1'ati
Carlos II e III, foram ao Egypto buscar, a troco de grandes
scsmmas, a raça equinea árabe e transformal-a no typo hoje
do ideal anglo-arabe; foram elles que, com a pura raça
hollandeza e o boi indígena inglez, fizeram, atravez de um
século, a raça Durhand, esses colossos de massas adiposas,
de tonelada e meia de peso.
, Mas, si até agora, quasi que a sós, elles melaram constantemente por esses progressos, sempre na vanguarda,
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mui distanciados dos outros paizes, hoje mais que nunca
esforçam-se com toda energia para conservar essa supremacia ou essa distancia, porque vêem atraz de si, não
muito longe, pelo contrario, já galopando na sua trilha, servindo-se e utilisando-se dos seus próprios trabalhos, a França,
que jamais se deixou ficar na retaguarda em qualquer
ramo do progresso humano, assim como os americanos
que herdaram pelo atavismo as suas propensões para o
progresso.
Nesta pequena monographia, que não constitue um tratado sobre os suínos, nos occupamos somente com as raças
consideradas principaes, cujos caracteres e qualidades physiologicas estão perfeitamente firmados e fixados sob todos
os pontos exigidos para o ideal que têm em vista os criadores .
O porco doméstico, propagando-se e vulgarisando-se
com rapidez por toda parte do mundo, tem soffrido por influencia da acção dos climas, da agricultura e do poder do
homem grandes modificações na sua corporatura, a ponto
de ver-se hoje um numero infinito de variedades, cujo estudo é uma Babel na zootechnia porcina; por essa razão
nos limitaremos ás que já foram descriptas, não nos internando no cháos dos cruzamentos das 70 a 8o variedades
conhecidas no mundo inteiro e defendidas com ardor pelos
seus criadores.
Só na França existem três grupos com meia dúzia de
raças em cada um, sem fallarmos das variedades provenientes dos cruzamentos.
As raças porcinas, em geral, podem se dividir em três
grupos :
Ia grupo — as raças pequenas ;
2° grupo — as raças médias ;
)° grupo—as raças grandes.

24

MONOGRAPHIAS

AGRÍCOLAS

Umas de cor completamente branca, outras de cor russa,
outras completamente pretas, outras mixtas e outras amarelladas.
i° GRUPO
No primeiro grupo estão duas raças pequenas chamadas
raças asiáticas : a raça cochinchina e a raça siamez, que
foram as melhores raças do mundo, antes do aperfeiçoamento
das raças modernas.
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sempre muito desenvolvido, tocando quasi o chão, de cor
negra na parte posterior e de cor branca amarellada na
anterior. Tem as pernas mui finas e curtas, por isso pouco
andeja, porém muito precoce engordando com extrema
facilidade.
Raça siamez, também denominada raça Tonkin, Sião,
Cabo e das índias; assemelha-se em tudo á raça cochinchina, precoce e fecunda como esta.

l

O Porco Tonkin ou Siamcx
O Porco ehinex

As raças pequenas. Neste grupo estão incluídas as
raças denominadas: Raça cochinchina, por synonymia; raça
chineza, porco d'Ásia, raça da China, raça indiana.
Esta raça é conhecida desde longa data, tanto ella como
a siamez prestaram, na Inglaterra, aos criadores relevantes
serviços na organisação dos seus novos typos. Tem a cabeça
larga entre as orelhas, focinho curto e recto, pello, espesso,
corpo redondo, dorso largo e chato, porém o ventre

Foi especialmente com a raça siamez que se fizeram
os cruzamentos com as raças inglezas, em princípios do
século passado, quando appareceu a idéa, com grande enthusiasmo, de melhorar as raças porcinas, em Windsor,
sob os auspicios do Príncipe Alberto.
E' uma raça muito precoce, sobretudo para a engorda,
como os da raça cochinchina, porém accusada, como ella,
de produzir um toucinho muito pouco consistente, fundindo-o espontaneamente aos calores de qualquer verão.
4
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O porco Tonkin ou do Sião, introduzido ha séculos na
colônia portugueza de Macáo, foi dalli transportado para
a metrópole e por sua vez, ha mais de século também para
o Brazil, com o nome de porco Macáo, e aqui, pela sua
configuração denominado com o nome de — porco-tatA.
0 melhoramento das raças antigas brazileiras foi devido ao porco Macáo, como adiante veremos,
A raça Macáo ha muito que desappareceu de entre
nós; apenas alguns typos esparsos, conservando ainda pelo
atavismo certas fôrmas, parecem indicar que descendem do
Macáo, dessa raça tão econômica para o pequeno lavrador.
Pela domesticidade é o companheiro inseparável da porta
da cozinha, engordando, como se diz, com o ar athmospherico, verdadeira despensa da casa do pobre, porém,
apezarde muito fecunda, perde, muitas vezes, parte de seus
bacorinhos por esmagamento, devido ao seu pesado corpo.
Quanto á accusação que se lhe faz, por ser o toucinho pouco resistente e de qualidade inferior faremos a
sua defesa quando tratarmos da engorda. 2° GRUPO

Raças medianas:
Neste grupo estão incluídas as seguintes e principaes
raças:
1 ° A raça Leicester (ingleza ).
2° A raça Coleshill (ingleza).
3° A raça Mangalicza (ingleza).
4° A raça Napolitana (italiana).
5° As medianas raças do Yorkshire e Berkshire
(inglezas).
A raça Leicester (ingleza ), conhecida também com o
nome de raça Middleza ou ainda raça Windsor, é o producto do cruzamento da antiga raça Leicestershire com

a raça cochinchina branca, ultimamente muito melhorada,
constituindo hoje um dos typos mais importantes das raças
inglezas, tendo todos os requisitos para os fins exigidos :
pernas curtas e finas, dorso chato e largo, com a especialidade da cauda em fôrma de sacca-rolhas.
Os varrascos dessa raça não são bons reproductores,
assim como as porcas pouco fecundas ; por essa razão não
se recommendam para o melhoramento das nossas raças.
A raça Coleshill, feita por Coleshill (na Inglaterra)
ha mais de 50 annos, tem corpo como um verdadeiro cylindro alongado, com a parte anterior mais baixa que a
posterior. E' uma raça rústica muito mais fácil de criar-se
do que a precedente, porém as porcas são pouco fecundas
e exigentes de abundante nutrição.
A raça Mangalicza está mais ou menos nas
condições que a precedente.

mesmas

3° GRUPO

.Raças grandes:
Neste grupo existem muitas raças e as mais notáveis são :
i° A raça Berkshire (ingleza).
2° A raça Yorkshire ( ingleza).
3° A raça Hampshire (ingleza).
4° A raça Essex (ingleza).
5° A raça Craoneza (franceza).
6° A raça Poland-China (americana).
UAÇAS DOMESTICAS INGLEZAS
Raça Yorkshire

E' a mais afamada de todas e mesmo muito mais preferida que a raça Berkshire.
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Em seu principio foi uma raça defeituosa, mesmo
ainda depois do cruzamento com a raça Cumberland, porém
mais tarde) cruzada por M. Smith, com a raça Essex os
resultados foram surprehendentes, sendo o successo completo, adquirindo o novo cruzamento fôrmas ainda mais
perfeitas e maior aptidão para a engorda.
Não temos necessidade de descrevel-a, porque muitos
exemplares dessa raça têm entrado no paiz, isto ha muitos
annos, sob o titulo de porco inglez e por isso mui conhecido já dos amadores.
Os -resultados verdadeiramente maravilhosos desse producto, filho da persistência e da sciencia pecuária ingleza,
não ficaram adstrictos ao seu paiz natal.
Todos os criadores dos paizes adiantados já foram
buscar essa raça para cruzar e melhorar as suas indígenas,
e até mesmo o Brazil também entrou neste certamen,
infelizmente sem resultados. Esse typo acha-se hoje
espalhado pelo mundo inteiro, mas nenhum paiz como a
França, e também os Estados Unidos, soube tirar tanto
proveito.
Um intelligente zootechnista francez, o Dr. Noblet,
criador sem igual, em Chateau-Renard (Loiret), cujo haras
adquirio grande renome em toda a França e no estrangeiro,
conseguio, com a pertinácia dos pacientes experimentadores,
por meio tão somente da selecção, melhorar ainda, si nos
permittirem assim dizer, as qualidades estheticas de Yorkshire que foi buscar na Inglaterra.
O Sr. Eug. Gayot, no Jornal de Agricultura Pratica de 1896, exprime-se do modo seguinte sobre o prodigioso — varrasco — criado pelo Dr. Noblet e que obteve
o grande e primeiro prêmio, no concurso geral de Agricultura de Pariz de 1896 :
« O bello garanhão representado na nossa estampa
colorida e que obteve o grande prêmio do brilhante con-
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curso geral de Agricultura de Pariz não é uma individualidade isolada, nem um phenomeno casual, ou uma espécie
de meteoro physiologico que passa sem deixar traços ;
pelo contrario é descendente das ascendências de uma
raça, mas de uma raça aperfeiçoada com a importância,
com o valor, os méritos de um typo de reproducção e
de melhoramento.
Nascido de avós em plena possessão de faculdade de
se reproduzir de um modo constante, delles recebeu o
poder de transmittir sem quebra suas fôrmas próprias e
altas aptidões, por sua vez bem digno da missão que vae
preencher no — haras — aonde representará o papel de
chefe de uma raça.
Em toda a linha, de alto a baixo da escala zoológica,
pode-se admirar, em cada uma das nossas espécies, animaes cultivados com o maior cuidado e successo, specimens
mui completos dos productos que merecem, com muita
justiça, ser classificados entre os mais bellos e melhores,
mas esses só devem ser considerados completos, quando
já pertencerem a uma raça bem fixa, intelligentemente
apurada, incessantemente protegida contra toda tendência
á descambar, e, por direito de hereditariedade, possuindo
o poder de transmittir aos seus descendentes as qualidades
de que são de algum modo os fieis depositários.
Nesse caso está a raça Yorkshire, importada da Inglaterra, no Loiret, pelo Dr. Noblet.
Sem diminuir o peso normal da raça ingleza — 300
kilogrammas na média, na idade de 15 a 20 mezes — o
Dr. Noblet conseguio dar ao porco Yorkshire francez uma
melhor conformação : alargando, espessou sensivelmente
o corpo do animal. A posição em que foi photographado
o garanhão permitte medir o afastamento, pouco commum,
dos dous membros anteriores do animal, mostrando a
massa de carne que se aloja entre elles.
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Nenhum oco ou vasio nesse tronco completo, cheio,
que se pôde medir tanto pelos olhos como pela balança.
De pé, o animal mostra no seu dorso uma larga
superfície semelhante á do boi Diirham e o mesmo desenvolvimento nos quartos trazeiros promette magníficos
fiambres; o tronco e o pescoço se confundem, quando
estiver completamente gordo o ventre arrastará sobre a
terra, etc.»
Alguns descendentes desse aperfeiçoado reproductor,
cercados de todos os cuidados e acompanhados pelo amador
que os adqmrio, o Sr. Lúcio Este vês, vieram para o Brazil,
e aqui, no município de Valença, na propriedade do mesmo
distincto pecuarista, tratados com os cuidados exigidos
para esses immigrantes, não acclimados, cresceram, desenvolveram-se e proliferaram admiravelmente, demonstrando
cabalmente quanto é injusto o dizer-se que não se acclimam,
que degeneram e que constantemente são perseguidos pelos
vermes intestinaes e por diversas moléstias parasitárias,;
questões essas de que adiante trataremos.
Os Yorkshire são de três tamanhos — a grande, a
média e a pequena, todas tão propensas à engorda, tão
precoces e fecundas como as da raça grande ; o distincto
criador, acima citado, importando todas essas sub-raças,
desenvolveu-as com a mesma felicidade que as grandes.
Infelizmente, motivos de força maior, independentes
de sua vontade, fizeram com que esse — haras — o primeiro e o único no Brazil, se extinguisse, extinguindo-se
igualmente o puro sangue, restando esparsos os cruzados
que, dentro de pouco se confundirão no oceano das raças
inferiores indígenas.
Os cevados da raça grande dos Yorkshire attingem commumente o peso de 300 kilos e muitas vezes
vão além dos 400 ; são porcos dispendiosos para os
criadores ; a raça mediana é a que convém para as nossas
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fazendas por estar prompta antes de um arnio. Os pequenos,
econômicos, são os qus devem substituir o antigo Macao.
O Sr. André Sanson—professor da Escola Nacional
de Agricultura de Griguon — exprime-se do modo seguinte sobre os Yorkshire :
« Os porcos Yorkshire são, como todos os porcos das
Ilhas Britannicas, mestiços resultantes dos cruzamentos operados, desde o começo do século passado, entre a antiga
raça indígena, que era Celtica, e de uma parte da raça
Ibérica introduzida do Napolitano, e a outra da raça Asiática vinda da China e do Japão ou do Tonkin, cruzamentos que dsram logar aos mestiços de agora, e por
essa razão esses resultados deram variações as mais desordenadas, fazendo apparecer inopinadamente, quer com
todos os seus caracteres, quer somente com os principaes,
ora de um, ora de outro dos três typos naturaes que
contribuíram a formar a raça, não havendo em relação
aos caracteres específicos, á uniformidade, conseqüência da
constância ou da fixidade, e não é somente nos caracteres
especiaes que essa variação se manifesta mas também
nos caracteres zootechnicos geraes ; e é isso que dá logar
a existirem duas qualidades de porcos Yorkshire, os pequenos e os grandes. Os pequenos Yorkshire são os que
retrocederam ás fôrmas corporaes e ás dimensões da Asiática com seus caracteres craneologicos ou não, os grandes
á Celtica ou á Ibérica pelo seu tamanho e comprimento
do corpo.
Por muito tempo discutio-se afim de saber-se qual
dos dous, o pequeno ou o grande, era mais vantajoso
na exploração. A balança pendeu definitivamente, na Inglaterra, a favor do grande Yorkshire.
Pequeno ou grande o porco Yorkshire é sempre de
cor branca, com a pelle completamente desprovida de
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pigmento. Obteve tal reputação nos concursos, abafando
por isso as outras raças.
Hoje todos os porcos inglezes brancos são qualificados
de Yorkshire. A lucta está circumscripta entre elles e os
Berkshire de cor preta.
Igualmente isto acontece no continente entre os criadores anglomaniacos. Não ha negar que os Yorkshire são
muito precoces e propensos a desenvolver as gorduras.»
Além do pello branco, os Yorkshire têm também a
pelle branca o que é um grande inconveniente para os
paizes quentes aonde a acção dos raios do sol produzem
erupções phlyctenosas quasi incuráveis, produzindo os
mesmos inconvenientes e defeitos que se dão nos cavallos
brancos de pelle branca, chamados vulgarmente — russos
pombos.

Raça Berkahirs

Entre as raças pretas, conforme a opinião universal, a
Berkshire melhorada, occupa o primeiro Jogar quer para a
creação dos puros sangues, quer para os cruzamentos.
E' originaria da antiga raça porcina do condado de
Berk (Inglaterra), de cor escura avermelhada, de ossos
grossos, orelhas cabanas e focinho comprido ; eram muito
fortes e de grande dimensões. A grande reputação que gozava essa raça fez com que lord Barrington tratasse de seu
melhoramento, cruzando-a com a raça siamez e a napolitana.
A esta ultima raça o Berkshire actual deve o seu pello negro
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a facilidade da engorda, a excellencia da carne, a mudança das formas e a ossatura.
M. Sherrard foi o continuador de lord Barrington no
aperfeiçoamento dessa raça, levando o seu melhoramento a
tal gráo que se tornou em todo o mundo uma celebridade. Foi
aluando os animaes melhorados com a raça cochinchina e
com a napolitana que Sherrard chegou à fixar os caracteres
que distinguem a raça Berkshire das outras raças de pello
negro e russo.
A Berkshire em sua origem foi sempre grande e volumosa, tendo sempre também conseguido os primeiros prêmios
nas diversas exposições de porcos grandes, e de cor preta
e branca com algumas manchas russas.
Hoje existem duas raças Berk&hire, a pequena e a
mediana. Para serem considerados puro sangue é preciso
serem bem cobertos com pello preto, comprido e muito
sedoso. A cor branca deve ser tão somente nos quatro pés,
uma mancha branca entre os olhos, e alguns cabellos brancos
na parte posterior dos quartos dianteiros.
Um celebre e importante criador de Benthan, na Inglaterra, o Sr. Sadlers, teve a opportunidade de expor na Associação de Agricultura de Ayrshire, de uma só vez, 300 porcos
assignalados com os caracteres acima descriptos, obtendo
o grande prêmio da Associação, não só por isso como pelo
tamanho e engorda, existindo entre elles uma porca mãe de
uma numerosa família de 450 indivíduos, que media dous
metros e dous centímetros de comprimento e dous metros
e sessenta de circumferencia, pesando 428 kilos.
Porém a maioria dos criadores hoje prefere peso mais
reduzido.
Para obter-se melhor tamanho não se deve deixar reproduzir antes que tenha pelo menos um anno de idade.
As porcas são muito fecundas, proliferas, criando perfeitamente a ninhada por mais numerosa que seja.
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O Berkshire tem um todo um pouco grosseiro, porém
muito rústico e precoce ; é muito andejo, e em caso de necessidade sabe procurar a alimentação nos campos e nas mattas.
A raça Berkshire cruzada com as raças de York ou
Norfolk, produz os bem. conhecidos animaes pintados de
branco e preto.
A Berkshire é a mais lucrativa de todas as raças
porcinas ; a carne e o toucinho são muito mais firmes do
que a carne e o toucinho das raças brancas de Yorkshire.

A. Raça líampshira

do condado de Hamp na Inglaterra, foi outr'ora uma ra_ça
selvagem de pellos longos e um pouco eriçados que
ainda hoje conservam, como bem demonstra a gravura,
vivendo a maior parte do anno nas mattas : é hoje um dos bons
typos inglezes devido ao cruzamento com os Cochinchinos,
os Essex e os Leicester,

Como os Berkshire, os Hampshire têm constantemente
a pelle pigmentada, os pellos ou as sedas negras sobre todo
o corpo, com um pouco de branco, a maior parte das vezes
sobre a cabeça. Muitas vezes deixam de existir estas poucas
sedas brancas, porém os criadores fazem sempre todo o possível para que este principal característico da raça não falte
afim de que não se confunda com o Berkshire.
Raça
Segundo Samson, que não participa de anglo-nisnia,
é uma das pretendidas raças porcinas inglezas; mais interessante pela sua historia do que pelo seu valor pratico
real.
Os Essex ora são de cor branca, ora preta, são mestiços em variações desordenadas como todas as outras populações mestiças devido à lei natural dos atavismos. São
animaes pequenos, com o corpo curto em fôrma de cylindros
e os membros igualmente curtos .
No começo do século passado, lord Western, viajando
na Itália, ficou surprehendido com o typo e as qualidades
que apresentavam os porcos que encontrou entre Nápoles e
Salerne. Comprou diversos varrascos que introduzio nos
seus domínios do condado de Essex, para cruzal-os com os
porcos da variedade ingleza desse condado ; dentro de poucos
annos formou uma nova familia de porcos de Essex melhorados denominados Improved Essex.
Mais tarde esse novo porco foi ainda melhorado com
o cruzamento do Indo-China.
RAÇAS DOMESTICAS ITALIANAS

Também denominada raça das ilhas Baleares, da Hespanha, de Malta, da Toscana, africana, etc., é uma raça sem
rival, pela facilidade da engorda, e quando bem nutrida
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alcança uma corpulencia que nenhum outro porco attinge,
com a exçepção'do Polan-China americano.
Corpo regular, bem feito, cabeça elevada e alongada,
orelhas meio cabanas, membros um pouco longos, largo
dorso e ossos finos.
E' uma raça'muito espalhada por toda a costa do
Mediterrâneo, encontrando-se em toda a Hespanha, ilhas
Baleares, África, Itália e Argélia, produz carne e gordura
de primeira qualidade e sobretudo excellentes fiambres.

Raça napolitana

Com essa raça superior foi que se fizeram as aperfeiçoadas raças inglezas, como as Berkshire, Hampshire,
e a Essex.
Sobre esta antiga e importante raça diz André Sanson :
« Ha muito tempo e com muita justiça, os porcos
napolitanos adquiriram reputação européa; elles formam,
incontestavelmente, a melhor de todas as variedades da
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raça porcina ibérica, cujo typo natural foi encontrado por
Strobel nos Terramares da Itália.
Foi esta variedade de Nápoles que mais importante parte
tomou no começo do século passado, na criação dos afamados mestiços inglezes, devido á iniciativa de lord Western.
No emtanto o governo italiano emprega hoje todos os
esforços para substituir os seus primitivos porcos por
aquelles mestiços, cujas qualidades praticas são inferiores
á dos seus.
A variedade porcina napolitana tem o corpo regularmente cylindrico, a cabeça relativamente pouco volumosa,
os membros curtos e finos. Tem o pello pigmentado, interpellado em toda a extensão do corpo, com raros pellos
finos e de cor negra.
Vive durante uma grande parte do anno em liberdade
nos campos de Nápoles. Esta raça estendeu-se por toda a
Itália central e principalmente pela província de Emilia,
pelos antigos ducados de Parma, Modena, Sicilia, ilhas do
Mediterrâneo e mesmo até a Argélia, em razão da facilidade
para a engorda e especialmente pelo agradável sabor de
sua carne.
O professor Tampeline, de Modena, demonstrou que
porcos desta raça de peso vivo de 158 e 119 küogrammos, apenas as cabeças pesavam 7 ,559 e 6 k ,i3o, fornecendo 83^,43 e 8315,107 de carne comestível por 100 do
peso vivo.
Não é possível obter-se melhor resultado e para não
contentar-se com uma tal raça, quando se a possue, é preciso realmente estar-se suggestionado em alto gráo pela
anglo-mania.
A opinião dos zootechnistas italianos é que esses cruzamentos feitos com os porcos inglezes, aptos em excesso
a formação da gordura, produzem sempre uma carne
insipida.»
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tempo, e que igualmente quasi nada diminuem no peso
depois de cozidas ou assadas, dando um caldo muito

RAÇAS DOMESTICAS FRANGEZAS

Segundo André Sanson, esta raça pertence á nomenclatura da raça celtica, Sus celticus, de grandes proporções,
corpo longo, com o numero de vertebras no rachis, muito
maior do que em todos os outros typos naturaes do mesmo
gênero, contando seis na região lombar em vez de cinco
ou quatro. Seu nome provém da pequena cidade de Craon,
situada no departamento de Mayenne.

saboroso.
Os porcos craonezes attingem facilmente, quando
adultos e gordos, o peso vivo de 300 kilogrammas. Os
corpos são longos e espessos, quasi cylindricos, os membros
dianteiros muito curtos e os trazeiros muito reforçados.
São, como os porcos inglezes, também bem precoces, podendo ser abatidos com a idade de um anno sem perder
as boas qualidades da carne, e por essa razão elles são
superiores às outras raças, e sobretudo os mestiços inglezes em que predominam as gorduras, sendo as carnes
sempre insipidas.
Os craonezes que não escaparam também á influencia
da anglo-mania, foram mestiçados com os porcos inglezes,
perdendo assim as suas boas e primitivas qualidades, e
hoje dificilmente se encontra o puro-sangue.
Raça normanda

'.

i
Raça craoneza

A raça craoneza é notável sobretudo pelo grande
desenvolvimento que attinge e pela qualidade excellente
da carne, de sabor fino e agradável, proporcionalmente
abundante em relação á gordura ou ao toucinho propriamente dito.
Os açougueiros de Paris pagam por muito melhor preço
as carnes dos porcos de Craon, assim como as suas carnes
salgadas que se conservam em perfeito estado por muito

Depois da raça craoneza, possue a França duas raças
importantes : a raça normanda ou porcos da Normandia e
a raça augeron, do valle de Auge, ambas assemelhando-se
muito á craoneza, de onde derivam. São porcos completamente brancos, com a pelle também branca, por conseguinte sujeitos ás erupções phlictenosas que nos paizes
quentes e de sol ardente perseguem os animaes de couro
branco.
Esses porcos se distinguem pelas suas grandes orelhas,
pendidas, quasi sempre rendadas, devido ás brigas entre
elles e aos dentes dos cães.
Muitos dos porcos normandos têm sido introduzidos
no Brazil, sempre com resultados negativos pelas razões
acima apontadas.
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RAÇAS DOMESTICAS AMERICANAS
Poland-China

Não existem raças de porcos de origem propriamente
americana; as que lá se encontram são todas oriundas das
raças européas, sobretudo das britannicas, introduzidas provavelmente pelos primeiros colonos.
Acompanhando de perto os trabalhos inglezes, desde.
1832, os americanos, que os seguiam na mesma trilha,
fizeram também os seus cruzamentos com as raças asiáticas,
isto é, aquillo que se fez em toda a parte onde se tratou de
aperfeiçoar a raça porcina, de modo que o porco chinez, que
lá na China foi aperfeiçoado atravez de milheiros de annos,
servio de base para o melhoramento de todas as raças
suidicas do mundo.
Mas o gênio americano, que quer sempre sobrepujar em
tudo e á todos, não se satisfez com esses cruzamentos, cujos
productos eram pequenos para as suas desmedidas ambições,
e por isso abandonaram e trataram de introduzir em 1840
o Berkshire, cujos resultados, em pouco tempo, exaltou o
espirito americano, fazendo com que essa raça se espalhasse
com muita rapidez por toda a União.
Porém esse enthusiasmo não durou muito tempo, pois,
como diz o Sr. Harris no seu tratado sobre a criação dos
porcos nos Estados Unidos:
« Os criadores não estavam (como nós no Brazil não
estamos ) preparados para dar um melhor tratamento áquella
*v
raça do que o que se dá ao porco comnium ; a questão não
estava no porco, mas sim nos criadores.
A exigência dos criadores, afim de obter productos de
grande tamanho e corpulencia, levou-os á adquirir na Inglaterra reproductores por preços fabulosos: o grande garanhão
Berkshire, que foi importado em 1841 de «Windsor-Castle»,
pesando 800 libras, custou três mil dollars.
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O gênio americano não se satisfez ainda com o Berkshire, que foi substituído pela raça branca denominada Suffolk,
por ser uma raça muito precoce e de muito fácil engorda,
porém pouco rústica e que desenvolvida no condado de
Suffolk, na Inglaterra, foi depois substituida no seu próprio"
paiz pelos Berkshire, que eram então os porcos da
moda.

Sttffolk
O enthusiasmo pelos Suffolk foi de pouca duração,
passando á ser substituído pelos Essex, de que já tratámos.
Mais tarde todos elles foram substituídos pelos grandes
Yorkshire, pelos medianos e também pelos pequenos, denominados Prince Albert Suffolk.

Chester

v/hitc

Os Yorkshire estiveram no galarim durante uma boa
dezena de annos, até que foram abandonados e substituídos
pela raça, também branca, denominada Chester county white
6
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que continua ainda a ser uma das boas raças criadas nos Estados Unidos, e por muitas razões esta raça é a mais popular
não só nos Estados Unidos, como na própria Inglaterra, por
ser muito grande, rústica, forte, de boa constituição, adaptando-se ao systema de criação adoptado pela maior
parte dos criadores americanos, e por essas qualidades
introduzidas em todos os Estados da União.
Por meio de uma selecção especial e cruzamento com o
pequeno Yorkshire, conseguiram os americanos formar
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ser de cor branca, preferindo os criadores os porcos de
cor negra, por não serem tão sujeitos ás enfermidades.
Finalmente, lioje os americanos se orgulham com muita
razão por terem conseguido, depois de esforço talvez de
muitos annos de perseverança, fazer uma raça melhorada
com todas as qualidades desejadas á industria dos productos do porco.

Pequeno Chester White
E' a denominada Magie (do Ohio), nome do seu criador,
conhecida também com o nome de Gregory Creek. Esta
raça é o celebre Poland-China, que produz reproductores de
grande t am anho, corpulentos e de lombos chatos, muito

Cliester county White
o pequeno Chester white que se presta perfeitamente á
certos productos industriaes.
Uma outra raça melhorada pslos americanos, igualmente de cor branca como a Chester white, é a Jefferson
county, mais conhecida com o nome de Cheshire, E' uma
raça muita estendida por todo o West, de grande tamanho,
muito rústica, porém hoje já um pouco abandonada por

compridos, da fôrma de um cylindro, ossos fortes, rústicos,
bastante precoces e de facilima engorda.
Por todas estas boas qualidades são os porcos que mais
abundam em todos os Estados da União Americana.

44

MONOGRA.PHIAS

AGRÍCOLAS

Muitos reproductores desta explendida raça têm sido
exportados para o Brazi), e um dos primeiros importadores
foi o Sr. Alberto de Azevedo e em seguida o Sr. Tito
Ribeiro, residente na Limeira, em S. Paulo, que já possue
grande criação de puro sangue e cruzados.

Poland-China
ParaosSrs. criadores melhor julgarem das qualidades e
das vantagens desta explendida raça, cuja introducção em
nosso paiz tivemos a felicidade de aconselhar, aqui transcrevemos a carta que o distincto criador o Sr. Tito Ribeiro nos
endereçou da cidade da Limeira, em S. Paulo, em resposta á que lhe dirigimos pedindo informações dos seus —
Poland- China :
« Limeira — E. de S. Paulo, 10 de abril de 1905.
Ilm. Sr. Dr. Joaquim Carlos Travassos — Rio.
Meu caro Amigo.
Gostaria de dar-lhe bem minuciosas informações sobre os
porcos — Poland-China, que por sua indicação estou criando. Infelizmente porém as constantes viagens que sou forçado a fazer, não
me deixam parar bastante tempo na fazenda para isso.
Como sabe adquiri, ha quasi três annos, um leitão e duas
leitôas, de puro sangue, dessa excellente raça, que conservei até seu
completo desenvolvimento em um pasto de graminha, dando-lhes,

OS

SUÍNOS

45

a principio, a mesma ração de milho, que dou aos porcos
communs.
Em muito pouco tempo fui forçado a diminuir gradualmente
essa ração até reduzil-a a uma espiga por dia, e por cabeça,
pois que engordaram por tal fôrma, que quasi não podiam andar !
Além disso foi preciso obrigal-os a caminhar muito para conservar
as porcas em estado de procriar.
Com um anno de idade deram ellas as primeiras barrigadas,
de seis leitões, todos lindíssimos, sendo que as mães se conservaram gordas durante todo o tempo da leitação.
Separados das mães aos 45 dias, não tiveram outra alimentação
além de graminha e alguns grãos de milho á tarde, e entretanto cresceram muito mais rapidamente e muito mais gordos
do que os da terra, que levaram a mesma vidai para servir de
contraste.
Os de meio sangue, dos quaes já tenho mais de cem, são também
bastante mais precoces do que os da terra, tendo quasi todos bastante
typo da raça. Crescem sempre gordos, com a mesma alimentação dos
outros, bem como os 3/lt de sangue, muitos dos quaes são tão bonitos
que facilmente passariam por puros, anão serem pequenas differenças, quasi imperceptiveis.
Quer os de puro sangue, quer os mestiços, rnas principalmente
os primeiros, são muito mais rústicos do que os da terra,
Em resumo: levando a vida primitiva que na quasi totalidade
das nossas fazendas dão aos porcos, criados á campo e tendo por
único abrigo um telheiro aberto á todos os ventos, os porcos de
Poland-China cresceram e conservaram-se gordos e em perfeita
saúde, quer os puros quer os mestiços, juntos com os communs,
que ficaram magros e rachiticos.
Fechados nas pocilgas engordaram em menos de metade do
tempo que os nacionaes, e com a metade da alimentação.
Dentro de pouco tempo terei 7/8 de sangue e então lhe escreverei alguma cousa a respeito.
Agradecendo penhorado o me ter o meu bom amigo indicado
esta raça de porcos, que considero muito adequada ao nosso paiz,
sou com a mais alta estima.
Seu amigo grato,— Tito Ribeiro.»
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Ultimamente o celebre millionario americano o Sr. Vanderbilt conseguio em uma de suas propriedades, e por
intervenção de um importante zootechnista, melhorar a raça

CAPITULO V
Yanderbilt

Berkshire adaptando-a a certos fins industriaes, formando já
um typo um pouco differente do puro Berkshire, como
bem se pôde ver pela estampa, á qual deu o nome de Vanderbilt.

AS RAÇAS NACIONAES
Ha perto de quatrocentos annos que foram, pelos primeiros colonos, introduzidas no Brazil as raças porcinas
domesticas.
Essas raças não podiam deixar de ser sinão as raças do
paiz colonisador, isto é, as raças portuguezas.
Quatrocentos annos é mais que sufficiente para acclimar-se animaes em qualquer parte do mundo, mesmo em
regiões de climas extremamente oppostos, formar e firmar
uma espécie ou uma raça indígena com os característicos
do paiz, do clima, da alimentação, etc.
Por conseguinte, as nossas raças porcinas já podem
ser consideradas raças nacionaes ou brasileiras, apezar de,
sobretudo em certos Estados do norte da União, as primitivas
raças introduzidas, até hoje, conservarem ainda o cunho,
os caracteristicos completos de fôrmas das raças metropolitanas, isto é, as dos porcos de Ribatejo e lá conhecidos
com o nome de furão ou vara-pau.

MONOGRAPHIAS AGRÍCOLAS

As raças existentes e communs naquelle tempo eram
as das províncias da Beira, Minho e Traz-os-Montes.
Todas essas raças são, como diz o Sr. Conselheiro
Silvestre B. de Lima, no Archivo Rural, de Lisboa: « d e
desenvolvimento tardio. Só engordam convenientemente
passados bons dous annos. Peccam por ossudas e musculosas; atoucinham pouco e engordam com difficuldade.»
«O typo predominante exclusivo nessas províncias, continua o mesmo illustre Conselheiro, distingue-se das outras
variedades pela corpulencia, cor e maior ou menor quantidade de cerdas ; existindo alli porcos que medem um metro
e 50 centímetros da nuca á cauda e quasi um metro de altura,
dando em cevões 200 a 250 kilos de peso de carne limpa.
Todos elles são de moroso crescimento (não ha cevão
feito sinão passados bem dous á três annos) e de custosa
engorda, produzindo mais carne magra que gordurosa, accumulando-se esta antes em grossas banhas do que em
espessas mantas de toucinho. O geral delles possue uma
compleição que não é das mais robustas e sadias e são
bastante debiqueiros na comida, maxime no tempo da engorda; no mesmo caso está o porco Ribatejo, porém menos
corpulento.»
Foram, como se vê, essas as raças antiquissimas
portuguezas, com todos os seus mãos caracteres, que aqui
entraram com os primeiros colonos.
Porém, mais tarde antes de aqui entrarem os porcos
Chinos, isto é, a raça Siameza & a Cochinchina com o
nome de porco Macau, já Portugal os possuia, desde as
primeiras expedições à Ásia, pois a historia portugueza narra
que já em 1503, na expedição de Pacheco, o Rei de Cochim
havia presenteado a esse navegante com porcos do seu paiz.
Foram esses porcos que, cruzando-se com a velha e
antiga raça da Beira, formaram o bello typo portuguez denominado— porco do Alemtejo,
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Eis o que diz o Sr. Conselheiro B. de Lima sobre o
o alemtejano;
« A raça suínaalemtejana, pelo geral, ruiva avermelhada
de cor, de meã e mesmo de pequena estatura, vara do
corpo curta, direita e roliça, ventre um pouco descahido,
cabeça curta, de focinho acuminado, largas faceiras e bem
pronunciada papada, orelhas medianas, pernas curtas, de
coxas bastas e delgado pernil, arcabouço de fino osso —
tira, como se vê, mais caracteres do porco chino que do
porco bisaro ; e por isso os indivíduos delia estão já adultos
ou feitos dos dezoito tnezes para os dous annos, e desenvolvem bastante potência cevatriz, pois que postos nessa

TamWorth
idade á ceva em montado, adquirem em três mezes de engorda 100 kilos de peso, ou dous kilos por dia, creando
menos carne que gordura, a qual se accumula principalmente sob a pelle em espessa manta de toucinho.»
Essa descripção do alemtejano, feita pelo illustre
redactor do Archivo, é exactamente o que qualquer criador
brazileiro faria, si tivesse de descrever o mestiço ou o
porco Macau com a nossa antiga raça, e que mais tarde
foi também chamada com o nome de tatu ou canastrinha.
Assim, aquillo que lá se passou ou que se fez ha 200
annos, pelo menos, fizemos nós aqui ha 6o para 8o annos,
7
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depois que se introduziram os chinos com o nome de Macau ;
por conseguinte, aqui também, por nossa vez, fizemos o
afamado alemtejano, dispensando a importação.
Mais tarde ainda, depois que appareceram, na Inglaterra, as raças aperfeiçoadas ou artificiaes, e sobretudo a
importante raça denominada Berkstiire, os portugueses que
nas questões pecuárias estão muito mais adiantados do que
nós, introduziram no Alemtejo essa raça que é o producto
do cruzamento do porco cochinchina apurado com a afamada
raça napolitana.

Macau ou Tatu
O cruzamento do Berkshire com o alemtejano, já alli
fixo através de longos annos, deu um novo producto de
primeira ordem que continuou com o nome de alemtejano.
Foi esse typo novo que ha 6o para 8o annos os criadores
mineiros mandaram vir para melhorar a nossa raça e que
tomou o nome de canas ir a.
Eis o que diz a esse respeito o Sr. Conselheiro B.
de Lima no Archivo : «.. . os nossos superiores porcos de
hoje do Alemtejo, pretos e ruivos avermelhados, são o
resultado do cruzamento do porco napolitano já por sua
vez cruzado na Inglaterra com o nome de Berkshire.-»
Continua ainda o illustrado zootechnista : « Crearam-se
de nossos dias em Inglaterra por meio do cruzamento das
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raças antigas indigenas com o porco napolitano e o chino,
auxiliado esse cruzamento de uma serie de cuidados hygiotechnicos especialissimos, de que só é capaz o gênio e
a pertinácia dos criadores inglezes, imaginaram estes um
typo suino, cuja conformação fosse no todo da vara do porco
um parallelogrammo e nelle desenvolvidissimas as partes
úteis —lacões, presuntos e lombos, — e resumidissimas as
partes menos úteis, — òssamentos do arcabouço e membros
e as entranhas; — isto junto a uma grande precocidade no
crescimento e facilima engorda; de modo que em metade
do tempo ou em muito menos do que levavam as antigas
raças a desenvolver-se e a engordar, estas (as artificiaes)
chegassem a termo de prestarem tanto ou mais productos
cibarios que aquelles davam, e com mais economia. Conseguiram esse resultado, e o que mais é fixaram as qualidades de precocidade e fácil engorda a ponto que os porcos
em questão, empregados como reproductores, as communicam em boa parte já ás raças naturaes de qualidade
opposta que assim melhoram.
Foi com uma dessas raças artificiaes chamada Berkshire,
que melhorámos em todos os sentidos o nosso alemtejano,
de tal fôrma que de toda a parte, até do estrangeiro, se os
procuram para reproductores.»
Estas citações que fomos obrigados a transcrever teem
por fim orientar os criadores brazileiros sobre a proveniencia
das nossas boas raças, raças essas que, apezar de alguma
selecção feita por caprichosos criadores, vão precisando da
intervenção das raças aperfeiçoadas, afim de impedir o seu
descambar para as primitivas raças, por meio ainda do atavismo devido á tendência natural, quando não são secundados pelos recursos da intelligencia humana, abandonados
aos instinctos naturaes.
Mais tarde ainda appareceu um novo typo que, pelo
grande desenvolvimento e extraordinária corpulencia, tomou
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o nome de canastrão, o qual por suas fôrmas muito completas
não podia deixar de ser um typo de origem aperfeiçoada,
introduzido no paiz por quem quer que fosse.
São porcos que, não mui raras vezes, attingem a 25
arrobas de peso, tão somente o toucinho e banhas.
Duas notáveis e antigas famílias, talvez tão somente por
intuição natural e pela longa pratica obtida pelos próprios
esforços, desconhecendo a zootechnia scientifica, disputaram
muito tempo na então província de Minas o melhoramento
da raça dos canastrões, pela selecção da espécie : a família
dos Alves, em uma zona abrangendo os municípios de
Ayuruoca, S. José d'El-Rei e sul de Minas, e a família dos
Reis, abrangendo a zona da Campanha, Tres-Pontas, Varginha, etc. Selecção que infelizmente foi depois abandonada
por um erro de apreciação. Entenderam esses criadores
que uma enfermidade que appareceu nas mammas das
porcas, muito conhecida pelos veterinários com o nome de
mammita, impedindo a secreção láctea, era devida á degenerescencia da raça, por se conservar sempre na criação
varrascos da mesma raça.
Si não fosse essa má apreciação, em que estão os
criadores, que é preciso mudar-se sempre de reproductores,
buscando outros algures, muitas vezes de raças differentes,
e, si elles procurassem sempre na mesma raça por uma
intelligente selecção da espécie, hoje a raça dos canastrões
seria um verdadeiro typo original brazileiro, como os afamados inglezes.
Mas de onde veio o primeiro reproductor que, depois,
por essa selecção intuitiva dos referidos criadores, alcançou
esse novo typo denominado canastrão ?
Depois de muitas pesquizas soubemos que essa raça
era o producto de' um reproductor inglez de cor negra
avermelhada que appareceu no município de Barbacena e
que se suppõe introduzido pela antiga família dos Armonds.
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Quem quer que fosse o introductor desse garanhão, as
bênçãos dos mineiros não podem deixar de cahir sobre
elle.
A semelhança que existe entre o canastra, que, como
já ficou provado, é de origem Berkshire, e o canastrão,
nos leva a acreditar que elles pertencem a uma e mesma

Canastrões
raça, dififerençando-se no tamanho e em pormenores de
menos importância.
O canastra mediano é o producto mais ou menos do
alemtejano que, por sua vez, é o resultado do cruzamento
dos chinos com o napolitano, apurado na Inglaterra com o
nome de Berkshire,
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Mas é preciso notar que nem todos os indigitados
canastrões que existem espalhados pelos Estados de Minas,
S. Paulo e Rio, proveem da fonte a que nos referimos, pois
muitos delles demonstram, pelas suas grandes orelhas cabanas
e pela cor esbranquiçada ou russa, que são oriundos da
raça craoneza e principalmente da normanda que ha muitos
annos foi aqui introduzida com o nome de porco inglez
e o canastrão é ainda o resultado do cruzamento do canastra com o tal porco inglez, que, pelos característicos
que ainda apresenta, cor, rusticidade, fecundidade, etc., deverá ter sido um Berkshire.
Não foi sem algum trabalho e esforço que conseguimos,
seguindo pela pista, descobrir a origem das boas raças que
possuímos.
Mas essas raças, por serem já muito boas, serão completas, terão já alcançado os requisitos e as fôrmas estheticas,
physiologicas, econômicas, que attingiram as raças aperfeiçoadas ?
Devemos nos restringir e satisfazermo-nos com o que
temos, ou estamos ainda muito longe do ideal?
Com effeito, estamos já muito longe dos typos primitivos importados, mas dahi ao aperfeiçoamento moderno é
preciso que, pondo de parte o nosso amor próprio, confessemos que a distancia é ainda um abysmo ; por conseguinte não
podemos e não elevemos, sob pena de sermos considerados estacionarios, nos restringir e satisfazer com o que possuímos.
Devemos fazer como fizeram os paizes por excellencia
criadores, procurando, por meio dos processos physiologicos,
pela constância e tenacidade, melhorar as nossas raças por
uma selecção «cientifica, afim de obtermos, um dia, raças
nacionaes modelos, que reunam todos os requisitos exigidos?
Não, de fôrma alguma, porque seria uma estulticia
fazer aquillo que já está feito e que dificilmente, através
de muitas dezenas de annos, seriamos capazes de fazer.
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Ouvindo a opinião de alguns illustrados e práticos
criadores, uns nos responderam que, em todo o caso, a
carne e o toucinho dos nossos canastras e canastrões são
de primeira qualidade, abundantes e saborosos, outros nos
disseram que essas raças delicadas estrangeiras requerem
cuidados excepcionaes, veterinários, parteiros, etc., etc.,
exigências para que não estamos preparados.
Quanto á primeira objecção, respondemos que, com
effeito, as carnes e o toucinho são de boa qualidade, por
serem quasi obtidos com o milho que é uma alimentação
capaz de produzir esses resultados, como adiante veremos
quando tratarmos da alimentação; mas também por que
preço não fica, calculando que um cevão precisa, em duas
alimentações diárias, de três kilos desse grão por dia,
que, ao preço de 100 réis, importa em 9$ mensaes afora os
cuidados do tratador e outros, e que tudo isso no fim de
um anno de engorda representa quasi que o valor do cevão,
e nesse caso onde as vantagens?
Para satisfazer a segunda objecção, precisamos antes
de tudo dar uma idéa do modo pelo qual se faz uma raça
aperfeiçoada, forçando as funcções physiologicas do animal,
sem prejudical-as.
Para melhorar uma raça cujas fôrmas, constituições e
conformações não satisfazem as necessidades da industria e
da economia pecuária, é 'preciso, por meio da selecção
continua, transformar no organismo do animal certas partes
e órgãos, cujas funcções physiologicas não correspondem
aos interesses da economia industrial.
Essas transformações que, com o tempo e com muita
perseverança, se fazem no porco, que felizmente é um
animal muito maleavel, consistem nas modificações, muito
pronunciadas, que se operam na economia animal, produzindo o desenvolvimento rápido e vigoroso do organismo e
outras qualidades.
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Si alguém entre nós tratasse de, pela selecção, transformar as nossas raças communs em uma raça aperfeiçoada,
teria de principiar por descobrir um reproductor e duas
reproductoras novas já com alguns dos attributos exigidos,
com as ancas e as espaduas já um pouco largas e o dorso
menos curvo.
As duas reproductoras já fecundadas deverão estar,
durante o tempo da gestação, sujeitas a um regimen alimenticio de primeira ordem, composto, muito mais de substancias azotadas que produzem o vigor e a musculatura, do
que das substancias hydrocarburetadas e carbonadas que produzem as gorduras, para que os productos nasçam vigorosos.
De cada uma das duas ninhadas deverão ser escolhidos
um par ou casal que mais se approximem dos typos exigidos, isto é, aquelles que já herdaram um pouco o alargamento das ancas, lombos e espaduas, etc., e sacrificados
os outros, afim de que para os primeiros superabunde toda
a alimentação láctea, rica de princípios nutritivos ingeridos
pelos reproductores.
Dentro de alguns dias se addicionarão á alimentação
láctea alimentos semi-liquidos que encerrem princípios mui
azotados, como a farinha de lentilhas, que é de todas as
leguminosas a mais rica em princípios proteicos ; as de
ervilhas, favas, etc., porém, nunca em excesso, mas sim na
proporção de serem assimiladas na razão das secreções gástricas e glandulares do animal, cujos órgãos de assimilação
já estão um pouco preparados e fortalecidos, devido á rica
e succulenta alimentação láctea, para receber e dissolver
esses alimentos concentrados, pois, si for em excesso, essa
demasia será não só em pura perda, escapando-se pelas
excrescencias, como também será um corpo estranho no
apparelho gastro-intestinal.
O exame chimico comparado da alimentação ingerida
durante 24 horas, e o exame das fezes durante o mesmo
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tempo, darão o coefficiente de digestibilidade, isto é, quanto
foi assimilado e quanto se perdeu.
Mas como o crescimento é diário, também a ração
deverá ser augmentada diariamente com todos os cuidados,
pois esses pequenos animaes não trazem dos seus progenitores, por herança, órgãos assimiladores fortes e resistentes, e a sciencia physiologica deve ser o thermometro
regulador do experimentador.
No fim de alguns mezes, desenvolvidos os dous casaes
e habilitados á se reproduzirem, trocam-se os reproductores
si assim exigirem os receios da consangüinidade.
As segundas ninhadas, ora mais robustas por serem
filhas de pães scientificamente alimentados, apresentam-se
com outro aspecto, e, entre ellas igualmente se escolherão
dous casaes dos mais robustos e com os requisitos exigidos
mais pronunciados, sacrificando os outros como se fez na
primeira vez.
Assim, perseverantemente, com a balança em uma mão
e a escala geométrica na outra, o experimentador, armado
com a sciencia no estudo das funcções physiologicas, irá até
á trigesima ou quadragesima geração, isto é, durante 10 á
20 annos, á razão de duas gerações por anno.
Si duas photographias fossem tiradas nos extremos
desse longo intervallo, os retardatarios do progresso não
poriam com certeza em duvida essa transformação.
O curvo dorso em fôrma de arco, substituído pela linha
recta horisontal, formando com as outras linhas da esquadria o parallelogrammo; o estreito quadril de outr'ora, de 15
á 20 centímetros de largura, assim como as espaduas e a
região lombar, transformados em um chapadão de 40 a 45
centímetros, formando o corpo do animal um verdadeiro
cubo, accommodando dentro do mesmo espaço de outr'ora
o dobro, sinão mais, de productos orgânicos, desapparecendo aquelle antigo ventre pendente e balançante das fôrmas
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primitivas, emfim, um typo novo constituído de caracteres
fixos, capaz de transmittir á seus descendentes as suas conformações através de muitas gerações.
Por outro lado, os órgãos da digestão, ou as funcções
estomachaes, intestinaes e glandulares, fortalecidas e desenvolvidas paulatinamente por um trabalho lento, quasi imperceptível, mas quotidiano, auxiliado por uma rica circulação sangüínea, resultado de uma alimentação proteica
que lhes fornece os elementos ou a matéria prima para
formar ou segregar em abundância suecos digestivos, facilitará o desenvolvimento rápido do animal que se completa,
talvez em menos da metade do tempo que seria necessário
quando na rusticidade primitiva, formando o que se chama
uma raça precoce.
Por outro lado ainda, como a alimentação, scientificamente fornecida durante esse longo prazo, foi sempre constituída, na maior parte, de substancias plásticas, isto é,
azotadas ou proteicas, que produzem a musculatura, a energia, o vigor, e não de substancias respiratórias, ou hydrocarburetadas que produzem o calor animal e as gorduras, e
como são, por esse motivo, essas substancias proteicas
abundantes no sangue, devido aos bons órgãos da assimilação, que fabricam as fibras musculares, estas, em virtude
da abundância de matéria prima, crescem, avolumam-se, e
de meio millimetro de diâmetro que eram, quando ainda
rústicos, em virtude dessa alimentação e da boa assimilação,
engrossam e vão até dous e três millimetros de diâmetro,
augmentando assim três e quatro vezes a grossura da fibra,
augmentando na mesma proporção a grossura dos músculos,
pois, os músculos são sempre os mesmos em todos os ani~
mães, assim como o numero de fibras em cada um
músculo.
Eis como, por meio de uma alimentação scientificamente feita, depois de bem preparados os órgãos de assi-
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milação, se pôde augmentar a massa de carne de um animal
cujos reproductores podem, por sua vez, transmittir essa
qualidade a seus descendentes.
Não é somente a quantidade, mas também a qualidade,
o que produz o sabor agradável e sobretudo o perfume de
um producto orgânico animal ou vegetal, são as substancias
azotadas ou proteicas.
O sabor e o perfume, por exemplo, de um bom queijo,
são devidos á legumina ou fibrina vegetal, isto é, as substancias proteicas ; as forragens pobres em azoto só podem
produzir massas de cortiça em vez de queijos.
Assim o sabor delicioso das cartíes do porco por esse
modo tratado é devido ás substancias azotadas. Assim
como na agricultura hoje, pelos fertilisadores chimicos,
pela irrigação se força uma cultura de modo que, como na
Inglaterra, por esse systema, em vez de colher-se 8 hectolitros de trigo por um, se colhe 30 e 40, assim também forçando, através do tempo, sem perturbar a economia natural
do animal, pode-se fazel-o ganhar uma vitalidade de desenvolvimento de 50 °/oi isto é, em vez de preparado para
a fecundação aos seis mezes, como no tempo primitivo,
elle se habilita aos três mezes. E' essa qualidade que se
chama uma raça fecunda.
Somente depois desta exposição é que devemos responder á segunda objecção, dizendo que é para esse longo
trabalho que se precisa de veterinários, de parteiros, etc.,
e não para a criação industrial.
Foi por meio desses perseverantes processos que a
sciencia zootechnica veio surprehender e convencer, nas
exposições, de retardatarios e rotineiros.
A escolha das raças á criar-se depende do bom critério do criador, dos seus conhecimentos zootechnicos e
dos fins que tiver em vista.
O criador por índole, por gosto, que quizer estabular os
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seus porcos, deverá preferir sempre os Poland- China de
preferencia aos Yorkshire dos três tamanhos.
O Berkshire deverá ser o nosso porco de campo e de
meia estabulação,
Mas, é o cruzamento principalmente o único meio de
acclimar-se qualquer animal, porque guarda sempre pelo
atavismo as qualidades rústicas das raças indígenas durante
muitas gerações, porém, os reproductores de qualquer das
raças deverão ser sempre os puro sangue, que, cruzando
com os nossos formarão os meio sangue, estes, com os
puro sangue darão os três quartos, estes, por sua vez
com os mesmos, darão os sete oitavos e assim por diante.
Para comprehender o grào sangüíneo, deverá o criador
fazer sempre, com um vasador, um furo na orelha, que indicará que é uni meio sangue, duas, três quartos, e, assim
por diante, de modo que em todo tempo elle poderá saber o
gráo de sangue que o porco tem.
A questão da consangüinidade já fez a sua época ; os
inglezes, que são os homens mais práticos do mundo, quando
se tratada consangüinidade entre reproductores dizem: —
in and in —, isto é, quanto mais perto melhor.
O incesto na raça humana, por convenção, é um crime
perante a moral, porém no animal é o melhor meio de integralisar as boas qualidades de uma raça.

CAPITULO VI

CRIAÇÃO
O porco é omnivoro ; isto quer dizer que é, ao mesmo
tempo, herbívoro, granivoro e carnívoro.
Não dá preferencia a este ou áquelle alimento ; em
geral devora tudo quanto se lhe dá, sem que jamais fique
satisfeito.
Fossa a terra em busca das minhocas, rai/,es e tuberculos ; sempre egoísta e guloso, disputa com os outros
animaes os alimentos de que precisa.
As pessoas estranhas á vida rural consideram o porco
como um animal immundo e indigno de viver perto do
homem. A repugnância que se sente á simples vista do
porco, tem infelizmente ainda razão de ser, sobretudo nas
nossas propriedades agrícolas.
Na maior parte das fazendas o porco vive, ordinariamente, espojando-se nos lamaçaes, ou encerrado em chiqueiros cujo asseio tem tudo a desejar; nessas condições,
o seu todo e as suas fôrmas nada teem de seductoras, prin-
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quizerem, irrigando assim uma superfície quasi de um
quarto de hectaro.
Essas bombas de quatro tamanhos podem, segundo
os mesmos, fornecer de 70 á 200 litros por minuto, e
ser vistas na casa electrica de James Mitchell & C., á
rua do Ouvidor.
Com esse pequeno espaço de terras superiores, com
os drenos para impedir as conseqüências das chuvas prolongadas, com a estrumação e com a irrigação, o lavrador
affrontará todos os rigores das más estações e terá sempre
abundante alimentação para a sua pecuária.
Esse pedaço de terreno assim preparado constituirá
um patrimônio para o seu proprietário.
Muitos são os alimentos que se podem aproveitar para
a criação do porco, e deixando de parte aquelles que se
prestam mais ás pequenas criações, nos occuparemos neste
trabalho somente de quatro que, cultivados racionalmente,
poderão produzir massas alimenticias capazes de nutrir grande quantidade de indivíduos.
Em primeiro logar citaremos a canna de assucar,
que resolverá no Brazil a questão da engorda dos suínos;
em segundo logar a luzerna ou alfaia, em terceiro a batata doce, e em quarto a mandioca.
Destes quatro alimentos, um, a luzerna ou alfaia, da
família das leguminosas, é um alimento azotado ; os outros,
hydrocarburetados. Do modo pelo qual operam no organismo do animal, é questão de que trataremos quando fallarmos da alimentação e engorda.
Dos seis hectaros, três serão cultivados com alfafa,
plantada em linha de 33 centímetros de largura. A alfaia
não é muito exigente de estrumes orgânicos da estrumeira,
ella o tem bastante nas suas propriedades symbioticas, nos
nodus de suas raízes, onde o micróbio Rhysobium legumino-
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sarum tem a propriedade de transformar os nitritos insoluveis em nitratos solúveis, porém não dispensa, ao menos
uma vez por anno, os phosphatos e sobretudo muita cal,
pois em 100 grammas de cinzas encontram-se 40 de
cal.
A cal não só é necessária á planta, como sem ella
as hastes cobrem-se de um cryptogamo, conhecido com
o nome de ferrugem, o qual para combatel-o basta que
a bomba aspire de dentro de uma grande tina leite de cal
e lance-o sobre a forragem.
A alfaia é ainda perseguida por um outro parasita :
a cuscuta (cipó chumbo), cujas sementes, muito parecidas
com as sementes da alfaia, vêm com ella misturada, sobretudo as do Rio da Prata.
E' um mal que é preciso combater de prompto, podando
pelas raízes a alfaia, deixando-a no logar para seccar de
mistura com capim gordura e outras palhas, para produzir
um bom íogo que elimine por uma vez a cuscuta.
Depois desta operação deve-se íazer com a bomba,
sobre o terreno queimado, uma irrigação com um ou dous
por cento de sulíato de íerro dissolvido em água em uma
grande tina, como se íaz com a cal.
A alíaía plantada por essa íórma, com uma boa irrigação, pôde dar um corte de 20 em 20 dias no verão, e
de mez em mez, no inverno, e produzir, podemos garantir,
um kilo no mínimo por metro quadrado de íorragem verde,
que se reduzirá a 250 grammas depois de ceifada e íenada.
Para a criação de mil porcos de todas as idades, precisamos, por dia, de 800 á i.ooo kilos dessa íorragem verde,
portanto três hectaros darão períeita mente para satisfazer
á esse fornecimento.
Um hectaro e meio plantado de cannas das variedades
Pinang ou Port-Mackey, que são as mais rústicas, satisfará
as necessidades dessa projectada criação.
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As cannas deverão ser plantadas em linha de metro e
meio de largura e serão colhidas por carreira e pelas
guias tão somente, isto é, pelas mais desenvolvidas que
regulam de três á quatro por metro corrente e de três á
quatro kilos de peso por cada uma. E como as linhas de
cada hectaro são de 100 metros, essas guias poderão dar de
1.200 á 1.400 kilos de canna por carreira ou mil litros
mais ou menos de caldo, que é quanto se precisa para os
cosimentos.
Sendo a cultura de hectaro e meio e as linhas da plantação de metro e meio entre si, serão 112 carreiras que,
exploradas uma por dia, levarão quatro mezes para a renovação, isto é, para a rotação.
Meio hectaro plantado com batatas doces em terra bem
preparada e estrumada, ou cinco mil metros quadrados,
divididos por meio de ruas de um metro, em 12 pequenos
quadros de 20 por 20 metros ou 4.800 metros quadrados cada
um, é quanto basta para satisfazer a criação projectada.
Dever-se-ha preferir a batata Demerara branca ou amarella, crystallina, que será plantada por hastes de palmo
e meio de tamanho de cipós maduros, de palmo e meio á
palmo e meio de distancia uns dos outros em todos os
sentidos. Cada cipó deverá produzir uma só batata de 800
grammas à um kilo ou 4.000 kilos mais ou menos por quadro
de 20 por 20 metros, á razão de 10 kilos por metro quadrado,
si a irrigação e estrumação corresponderem,
A batata sendo um producto que, sem fermentar,
pôde aturar um mez depois de extrahida, principalmente
na ausência da luz, dever-se-ha arrancar um quadro inteiro por cada vez para 15 dias, e de prompto o mesmo
quadro, preparado, estrumado e plantado de modo que
esteja prompto dahi á quatro ou cinco mezes, quando os
outros tiverem acabado a sua rotação e assim sempre por
diante.
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Um hectaro cultivado com a mandioca da variedade
denominada Saracura, assim chamada por ter as hastes
vermelhas como as pernas d'essa ave, que é a mais precoce
e a mais feculenta, entre todas as mandiocas, contendo de 28
a 30 por cento de amido e igualmente a menos perseguida
pelos gatunos por ser a mais venenosa, é quanto basta,
dividido o hectaro em 24 pequenos quadros para cada 15
dias, extrahida da terra na proporção das necessidades, e
também plantado o quadro de novo para em tempo satisfazer a rotação.
Como dissemos, essas alimentações frescas só podem
ser produzidas nas regiões onde os invernos não prejudiquem . A alfafa nos planaltos de Minas não só ficará
queimada pelas geadas, como, com o frio, ficará estacionada,
apezar da irrigação, por falta de calor. A batata doce poderá ser armazenada dentro da própria terra e utilisada na
proporção das necessidades, assim como a mandioca, não
se prestando á rotação, porque durante o inverno não se
planta. A cultura da canna somente em terras completamente livres de geadas.
Nas férteis terras roxas, livres e não livres de geadas,
em S. Paulo, se poderão fazer grandes criações de porcos
por um processo um pouco rústico, porém, de grandes vantagens praticas.
Consiste esse systema no aproveitamento das terras
roxas e baixas, formadas de suaves e boas meias laranjas, que
serão divididas em 10 lotes de quatro alqueires paulistas ou
oito hectaros cada um, comtanto que pelo meio delles atravesse um pequeno ribeirão. Esses quadros deverão ser divididos por meio de cercas de rachões ou taboas serradas,
de altura de metro e meio. Na cerca, entre o primeiro quadro
e o segundo, na extensão, pelo menos, de 50 metros, deverá
se fazer um comprido rancho de construcção baixa, coberto
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de sapé ou outra qualquer palha, e lateral mente também,
emparedado por meio de pàos á pique tão somente, de
modo que, durante o inverno, os porcos encontrem abrigo
bastante aquecido.
Esse rancho abrigará os porcos quando estiverem no
primeiro e segundo quadros, com portão para os dous. Outros
ranchos se farão entre o terceiro e o quarto, entre o quinto e
o sexto, entre o sétimo e o oitavo e, finalmente, entre o nono
e o décimo.
Como bem já se comprehende, os porcos terão de fazer
a rotação através desses quadros e voltar ao primeiro,
porém, dos que entrarem no primeiro poucos voltarão á elle
porque irão sahindo em caminho e substituídos pelos descendentes .
Nos primeiros quadros, aproveitando uma boa estação,
depois de roteados e preparados, se deverá plantar tudo
quanto possa servir de alimento aos porcos.
Ao redor das cercas, os chuchus, as favas de todas as
qualidades, os carás do ar ; e espalhados em pequenos
quadros as batatas doces de três e quatro mezes, roxas e
brancas, as manduviras, a alfafa e sobretudo todas as tuberas
como os nabos de diversas qualidades, as nabiças, as couvenabos, as beterrabas diversas, inclusivea de assucar, as cenouras, os pepinos, as diversas variedades de abóboras, etc. etc.
Ao mesmo tempo que se for preparando os primeiros
quadros deve-se também preparar alguns pequenos quadros
do oitavo, nono e décimo, plantando-se nelles a canna de
assucar e as mandiocas, de modo que na rotação, quando
os porcos lá chegarem, essas culturas estejam promptas para
nutril-os.
Quando a cultura dos primeiros quadros estiver prompta para os receber, nelles lançar-se-ha a maior quantidade
de porcos que se puder, com alguns reproductores de raças
superiores,
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No fim de um mez, a porcada esfaimada terá tudo devorado e se passará para o segundo e de prompto roteado
o primeiro para a plantação tão somente da mandioca e das
cannas em pequenos quadros, para quando os porcos voltarem acharem promptos, deixando o resto das terras para
ser preparadas e cultivadas quatro á cinco mezes antes da
entrada dos porcos.
E assim sempre por diante, e não perdendo a occasião,
aproveitando-se sempre as estações apropriadas, de plantar-se
o milho cattete ou de 120 dias, em toda a extensão do
grande quadro sobre todas as outras plantações.
Nos ranchos de abrigo em que o criador poderá prendel-os para as castrações e para retiral-os quando promptos
deverão existir muitos coxos com fartura de sal, onde elles
possam fartar-se, assim como, ao menos uma vez por mez,
afim de evitar-se que esses ranchos sejam focos de animaes
parasitas perseguidores dos porcos, devem ser regados com
kerosene, ou ácido phenico dissolvido na água ou melhor
com uma solução de creolina.
Por esse systema, em 10 quadros de oito hectaros cada
um, se poderão criar muitos milheiros de porcos por anno,
podendo desde o quarto mez ser retirados os que estiverem
promptos, que serão substituidos pelos que forem nascendo,
comtanto que se aproveitem sempre as estações apropriadas
para se plantar todos os quadros.
Ao assalto pela porcada esfaimada sobre o primeiro
quadro, comendo e destruindo tudo nos primeiros dias,
sobrevirá a reacção pelo enfartamento, e á proporção que
a engorda for apparecendo modificar-se-ha a voracidade.
No próximo capitulo trataremos da alimentação.

CAPITULO Vil

ALIMENTAÇÃO
Si compararmos os progressos da agricultura com os da
industria, sobretudo durante a metade do século passado, reconheceremos que o progresso agrícola tem sido sempre lento, moroso em se manifestar, emquanto que o progresso industrial tem quasi sempre marchado com rapidez surprehendente.
No emtanto existem entre a agricultura e a industria laços
de intimidade que constantemente mais se estreitam, apezar
de que, com certeza, a primeira esteja mais atrazada que a
segunda, talvez um quarto de século,
O progresso realizado na criação dos suinos attingiu
hoje á um tal gráo de perfeição, graças aos auxílios trazidos pela sciencia pecuária, que já se pôde considerar como
uma verdadeira industria identificada com a agricultuia,
onde vae buscar a matéria prima para fabricar os seus próduetos ; por ahi se pôde comprehender quantos esforços são
precisos a agricultura fazer para acompanhar 03 progressos
dessa industria .
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Nenhum animal vivo pôde manter-se em estado normal
de forças e saúde sem ingerir diariamente certa quantidade
de alimento, destinado a reparar os gastos e as perdas occasionadas pela respiração, secreções e as excreções diversas,
ou melhor, para a realização da maior parte das funcções
que entreteem a vida.
Assim, a alimentação constante tem por fim restabelecer as perdas que se dão á todo momento no indivíduo,
principalmente no que diz respeito á calorificação que é uma
funcção essencialmente própria á todos os animaes, por conseguinte, é como fonte indirecta de producção de calor, nos
corpos do homem ou dos animaes, que o alimento representa o primeiro logar.
A sciencia dividiu os princípios constitutivos dos alimentos destinados ao homem ou aos animaes em duas grandes classes:— os alimentos plásticos e os alimentos respiratórios.
Os alimentos — plásticos— são aquelles que produzem
a musculatura, o crescimento, a força, a vida, a intelligencia, etc.
Os alimentos — respiratórios—são aquelles que fornecem o calor ao organismo por intermédio da respiração
que é uma combustão.
Os alimentos —plásticos — são os compostos de —
albumina, fibrina, caseina, legumina, — quer provenham de
origem animal, quer de origem vegetal, e a analyse accusa
em todas essas substancias grande quantidade de azoto,
conhecidos pelos nomes de albuminosos, caseosos, fibrinosos
e azotados, e principalmente pelo nome de —princípios protheicos — derivado do Deus Protheo da Mythologia, a
quem se attribuia o poder de mudar de fôrmas sob uma infinidade de modos.
Esta qualificação foi attribuida ás matérias —albuminosas— por se alterarem rapidamente, mudando a natureza
intima para dar nascimento a substancias novas.
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Os alimentos — respiratórios ou alimentos de respiração, — os hydrocarburetados e hydrocarbonados —, são
substancias alimentares desprovidas de azoto ou de princípios —protheicos;— se não são aptos á concorrer directamente, como os princípios—plásticos—-em entreter os
órgãos e no renovamento do sangue, nem por isso deixam
de exercer mui importantes funcções na manutenção regular
das forças do organismo.

A ração cia tarde
São elles que substituem as perdas causadas pela respiração, são elles que fornecem quasi que a totalidade dos
princípios comburentes destinados á entreter o calor animal
por meio da hematose.
Esses princípios ou alimentos são os amidos, as feculas,
os assucares, as glucoses, as matérias gordurosas, as ré-
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sinas, etc., etc., princípios que se encontram nas seivas, nos
tuberculos e nos grãos de quasi todos os vegetaes, em proporções variadas.
Essas duas grandes classes de alimentos não podem
subsistir por si só cada uma dellas nos organismos animaes
por ser incompativel com a vida.
A sciencia, pelas múltiplas experiências sobre os animaes, chegou á seguinte conclusão : — que é preciso uma
parte de substancias protheicas ou azotadas para quatro
partes de substancias respiratórias ou hydrocarburetadas,
afim de estabelecer-se o equilíbrio pbysiologico de qualquer
organismo, e, numa temperatura de ambiente médio de 20
a 25 gráos centígrados, acima ou abaixo dessa temperatura
a proporção dos alimentos respiratórios poderá subir e
mesmo descer.
As substancias — plásticas — ou •— azotadas — concorrem, como dissemos, para o desenvolvimento da energia
animal, e as substancias — respiratórias — ou— hydrocarbitretadas — para fornecer e entreter o calor animal, sendo
o excesso destas armazenado em estado de tecido adiposo
ou gorduroso, que será aproveitado em caso de necessidade
dos organismos, porém, essas duas classes não podem jamais
desquitar-se quando se trata de alimentarmo-nos ou aos
animaes.
O emprego tão somente de alimentos — plásticos —
ou — azotados puros — levar-nos-hia á inanição — assim
como o emprego dos hydrocarburetados — puros •— como
também o emprego de ambos misturados, igualmente —
puros —, seria incompativel com a vida ; para que a alimentação se complete, são precisos intermediários obrigados,
e esses são os princípios inorgânicos do sangue —: o ácido
pbosphorico, os phosphatos, a potassa, a soda, a magnesia,
o ferro, o sal marinho, matérias essas encontradas em suas
cinzas, substancias essas que antes de fazerem parte do
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sangue e dos órgãos, faziam parte dos alimentos que concorrerão para a nutrição.
Mas, essa porcentagem physiologicamente estabelecida,
de um de protheicos para quatro de hydrocarburetados, e
hydrocarbonados, é para o homem e para os animaes de trabalho, que têm de os despender em esforços, e não para o
porco, principalmente o de ceva, que não trabalha.
Para este, basta-lhe apenas um de protheico para vinte
ou mais, si for possível, de substancias respiratórias.
Pois as gorduras são depósitos de carbono que não
foram queimados nos pulmões, e transformadas em calor, e
que se accumulam no organismo do animal.
Quanto mais substancias hydrocarburetadas o porco ingerir e forem assimiladas, maior o deposito, porque os
gastos de um porco de ceva sem movimentos e respirações
acceleradas são minimos.
Expostas estas bases essenciaes, para a boa comprehensão dos senhores criadores, entremos em matéria.
A digestibilidade dos princípios immediatos dos alimentos varia nas seguintes proporções:
As substancias gordurosas de 70 á 90 °/0.
As matérias amylaceas ou feculentas de 90 á 98 °/0.
O assucar, pelo contrario, é inteiramente digerido, uma
vez que o consumo não exceda de certos limites.
A cellulose é pouco assimilada.
Qualquer que seja a porcentagem que uma planta normal
contenha em assucar, 2, 3, 5 °/ 0 ou mais, todo elle não só
é digerido como utilisado.
E', pois, de toda a conveniência determinar, não diremos exactamente, porém, o mais approximadamente que
for possível, os coeficientes de digestibilidade, de assimil abilidade dos alimentos e das ferragens, assim como as condições que regulam a melhor utilisação dos mesmos alimentos
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Dissemos em um dos artigos passados que o milho não
era um alimento completo por não entrarem as substancias —
plásticas — e respiratórias—nas proporções physiologicas
de — um de protheicos para quatro de hydrocarburetados .
Com effeito, as analyses desse rico grão nos apresentam
essas proporções em extremo distanciadas.
A proporção do — azo to — no milho de primeira qualidade, é de — uma gramma e meia por cem grammas de
milho, ou 15 grammas por mil grainmas, que é uma porcentagem notável, e a porcentagem de substancias respiratórias ou hydrocarburetadas é de 72 á 75 de feculentos ou
amylaceos, 8 á 9 de matérias gordurosas, 5 por cento de
assucar e de 6 á 8 de cellulose digerivel.
O valor nutritivo do milho varia muito segundo as
qualidades. O milho branco ou dente de cavallo é pobre
em azoto e óleo, o amarello vidrento é muito rico em óleo
e o milho vermelho é de todos o mais rico em azoto e
fecula, embora pobre em óleo.
Apezar dessas desproporções, nem por isso deixa o
milho de ser um alimento de primeira ordem, podendo por
si só, independente de outro qualquer alimento, nutrir o
homem,
Elle opera no porco como um grande productor de
gorduras, devido a grande quantidade de substancias respiratórias que contém.
Si estabelecermos, como base, a ração diária de cinco
kilos de milho, e tendo esses cinco kilos 75 grammas de
azoto à razão de 15 grammas por kilo, e 3.770 grammas de
substancias respiratórias assimiláveis, á razão de 75 grammas
por 100 ou 750 por kilo, e estando hoje firmado, como regra
invariável pelos distinctos chimicos pecuaristas os Srs.
Lawes e Gibert, que são precisos cinco kilos de substancias
hydrocarburetadas para produzirem por dia um kilo de peso
vivo em um porco, em boas condições de digestibilidade,
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segue-se que, cada kilo de peso vivo de um cevado custa
cinco kilos de milho, ou quinhentos réis, á razão de 100 réis
por kilo, ou 3$ por alqueire, ou ainda 15$ por mez.
Um porco que de novo entrar para a ceva terá, é
verdade, no fim de seis mezes augmentado 180 kilos, mas
terá também custado 90$ em milho, fora o tratamento.
As 75 grammas de azoto, em albumina e seus congêneres, que são os elementos mais importantes do sangue,
existentes nos cinco kilos, deverão constituir e formar os
músculos e toda matéria fibrosa do organismo animal, excluindo-se do sangue a parte que não foi queimada pelos
rins, cuja funcção essencial é de eliminar as matérias azotadas provenientes da usura do organismo sob a fôrma de
uréa, ácido urico e alguns outros productos azotados. Sem
essa eliminação o sangue se carregaria de uréa a ponto
de comprometter a nossa existência, assim como de qualquer animal.
Quando em certas enfermidades a emissão de urinas
cessa, resulta um verdadeiro envenenamento chamado uremia.
E' preciso, pois, que se faça uma eliminação constante
da uréa produzida no sangue, e é o rim que se encarrega
dessa operação, e essa quantidade de azoto expulsa em
estado de uréa pôde variar com actividade material e com
a alimentação do animal.
Estando o animal em ceva em repouso quasi completo,
diminuindo assim talvez mais de 50 °/o os seus gastos
por falta de movimentos, essas 75 grammas de protheicos, isto é, de fibrina, albumina, caseina, etc., vão
concorrer para o desenvolvimento da carne e formação de
todos os tecidos fibrosos do organismo, e o resto eliminado.
São esses protheicos que dão a consistência das gorduras ou do toucinho, das carnes, por conseguinte, de
todo o massiço do animal.
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O parenchyma do toucinho é formado de cellulas, mais
ou menos como um favo de mel, contendo no interior a
substancia gordurosa; quando as paredes dessas cellulas,
formadas de fibras brancas, são muito adelgaçadas, por faltar
no sangue matéria prima, isto é, azotados, para dar-lhes
consistência e resistência, essas cellulas rompem-se sob a
menor pressão com facilidade e deixam escapar a parte
gordurosa; é isso que acontece com os toucinhos molles e
flacidos dos porcos criados com substancias pouco azotadas
ou com substancias quasi que só de hydrocarburetados,
como a canna e a batata doce.
Mas, quando a alimentação contém uma boa porcentagem de azoto como o milho, já as cousas se passam differentemente, não só o corpo, o ventre, como as gorduras,
têm certa resistência.
O toucinho do porco criado somente com o milho ou
outra qualquer substancia que contenha o equivalente em
azoto, como adiante veremos, é um toucinho rijo, consistente, devido a ter tido material para formar as paredes
das cellulas gordurosas constituídas de fibras brancas.
Mas, também quando esse toucinho é sujeito a poderosas prensas para a extracção das gorduras ou banhas,
os resíduos ou bagaços regulam de 15 á 20°/ 0 , quando as
outras têm apenas de 5 á 6 %>•
Por outro lado, são ainda as substancias azotadas, isto
é, os caseosos, a albumina, a fibrina animal, que produzem
o sabor agradável, o perfume delicado, não só das carnes
como também das gorduras.
Quem deixará de apreciar o aroma suave e appetitoso que exala o torresmo do toucinho mineiro, fabricado
quasi que tão somente com o milho ?
Pelos hábitos que nos são communs, pautando o paladar dos outros pelo nosso, é muito provável que, si um
mineiro tivesse de presentear os anjos do céo com algum
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manjar comestível, com certeza e com razão que elle mandaria um tutu ou — revirado de feijão com torresmo.
Mas, si a boa alimentação concorre soberanamente para
bons productos, a má alimentação concorre para a formação de productos detestáveis.
Não é somente o corpo de qualquer animal que se impregna dos màos aromas provenientes de certos alimentos,
mas também o corpo humano.
As pessoas que usam do óleo de fígado de bacalháo
exhalam pelos poros o cheiro desagradável dessa substancia
rançosa que se adhere ás roupas.
O alcoólico denuncia-se igualmente diante de um olphato apurado.
Os povos que se alimentam quasi exclusivamente de
peixes e azeites de baleia exhalam de si esse desagradável
cheiro.
Mais pronunciadas ainda se resentem as carnes dos
animaes.
A carne do porco criado em chiqueiros immundos,
assim como daquelle que nos mangues vae em busca dos
mariscos e dos caranguejos, exhala cheiros sulphydricos.
O porco que, por algumas vezes, comeu peixe, conserva por muit.o tempo esse almiscar nas carnes.
As carnes repugnantes de porcos que se vendem nos
açougues desta Capital, provenientes do Rio da Prata, com
o gosto característico do peixe, é isso devido a um arbusto
de largas folhas denominado — cicuta — com que se alimentam os animaes que se exportam para o Brazil.
Geralmente, em nossas fazendas o porco representa o
triste papel da — City Improvements — e não falta quem se
tenha dado ao trabalho de construir latrinas, 'de modo que
todos os resíduos das digestões do pessoal da fazenda
sejam aproveitados para com elles se fabricar toucinho e
carnes, e como não deverão ser ellas saborosas e perfumadas!
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Si, pelas razões apontadas, não podemos alimentar os
porcos com o milho, devemos procurar succedaneos que o
substituam completamente, ou melhor, si for possível.
Na falta de um alimento barato, que em si encerre
as substancias plásticas e respiratórias como o milho, poderemos encontral-as em alimentos separados.
Os nossos leitores já deverão ter comprehendido pelo
que dissemos, quando tratámos da criação, que esses alimentos substitutivos do milho são: a luzerna ou alfaia, a
batata doce, a canna de assucar, a mandioca, isto é, no nosso
modo de entender.
A analyse feita por Payen da luzerna c a seguinte :
Luzerna verde (em flor) 8,5 de azoto por mil.
Luzerna fenada 18,5 de azoto por mil.
Completamente secca 25 de azoto por mil.
Porém é da — luzerna verde — que precisamos e não
das fenadas.
Os equivalentes das 15 grammas por mil do azoto do
milho se encontrarão na proporção de 8 grammas e 5 por
mil no azoto da alfafa verde.
Na proporção de 5 grammas por mil na mandioca.
Na proporção de 2 grammas por mil na batata
doce.
Os equivalentes das 750 grammas por mil grammas das
substancias hydro-carburetadas e carbonadas do milho se
encontrarão e serão substituídos:
Na proporção de 25 grammas por 100 de amido, na batata doce ou 250 por mil,
Na proporção de 20 grammas por 100 de amido, na
mandioca ou 200 grammas por mil.
Na proporção de 10 grammas por 100, no assucar da
batata doce ou 100 grammas por mil.
Na proporção de 12 grammas por 100, no assucar da
canna ou 120 grammas por mil.
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Na proporção ainda de 5 grammas por 100 de substancias gordurosas da alfafa ou 50 grammas por mil.
Assim, os equivalentes de um kilo de milho serão substituidos por um kilo de luzerna, por um kilo de batata,
por um kilo de mandioca e por um kilo de caldo de
canna.
Por conseguinte, para substituir os 5 kilos de milho,
que tomámos como base da ração diária, é preciso 20
kilos desse alimento por dia para um porco de ceva
dar os mesmos resultados do milho, em duas rações de
10 kilos cada uma.
Mas prevenimos desde já que não se espantem com a
quantidade e com o volume, pois, esses 20 kilos têm
pelo menos, na média, uns 6o °/0 de água de vegetação,
e que, si tivéssemos de extrahir toda essa água, reduzindo o alimento ao estado secco, teríamos um volume talvez
igual ao do milho, e desde já prevenimos também que pelo
menos 50 °/o dessa água deverá desapparecer pela evaporação, reduzindo a massa á 10 kilos em duas rações.
O emprego da—luzerna ou alfafa —como alimento
azotado, não é, por certo, uma novidade, nem uma invenção nossa.
Na índia e na China, donde a luzerna é originaria e conhecida, desde tempos immemoriaes, se criam os porcos e
as gallinhas com luzerna.
Em Portugal os porcos de crescimento, antes da engorda, são alimentados quasi que só com a luzerna verde,
e se conservam roliços, contendo muito pouco toucinho.
Aqui, mesmo entre nós, foi experimentado com resultados muito satisfactorios pelo Dr. Pedro Gordilho Paes
Leme.
Para a criação, para o crescimento rápido e prompto,
para o desenvolvimento muscular e o de todos os tecidos
fibrosos do organismo do porco, deve-se preferir a alfafa
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verde como alimento principal sobretudo no verão, pois, as
4 á 5 grammas por cento de gordurosos ou hydrocarburetados que ella contém, quasi que satisfazem as exigências da respiração, por conseguinte, as do calor natural
do animal ; mas já no inverno, quando o calorico escapa-se pela irradiação na superfície geral do corpo, é preciso addicionar algum outro comburente que equilibre as
perdas, e para isso basta que se regue a alfafa picada,
que tem de se dar aos porcos novos, com caldo de canna,
porém em quantidade que não provoque o desenvolvimento
gorduroso em detrimento do crescimento, e o thermometro
mais fiel que deve regular a ração é o grunhido do porco
quando tem frio. \
Muitos outros alimentos podem se dar aos porcos, como
as diversas tuberas, os nabos de diversas qualidades, os
rabanos, as cenouras, as beterrabas forrageiras e as abóboras. Estas, á excepção das mogangas, são alimentos tão
fracos que o nosso illustrado mestre, o Sr. Dr. Peckolt, os
compara na seguinte proporção : que 100 grammas de trigo
correspondem á 1.500 grammas de abóboras! Aquellas, com
os seus 90 á 95 °/ 0 de água de vegetação, são um verdadeiro conto do vigário, que se prega ao porco.

CAPITULO viu
ENGORDA
O criador que, depois de bem estudar as questões da
criação, alimentação e, sobretudo, a economia pecuária,
quizer dedicar-se a essa exploração, a mais fácil, a mais
rendosa de todas as industrias pecuárias, deverá principiar pela escolha do terreno em que lera de assentar a sua
muito adiantada agricultura, cuja extensão deverá estar na
proporção da grandeza da exploração.
Desbravado o terreno, feitos os drenos, constituída a
estrumeira, iniciadas as culturas, principalmente as de canna
e mandioca, que requerem um anno para desenvolver-se,
cuidará da casa de machinas e das caldeiras para os cozimentos.
Os machinismos se comporão de um forte jogo de
moenda capaz de extrahir da canna o máximo de caldo ;
de uma valente cevadeira para sevar as batatas e as mandiocas ; de um cortador de forragens para cortar a alfafa
em fragmentos de um centímetro ; de quatro caldeiras a fogo
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nú de dous metros de comprido por um de largo e um de
fundo, com o mesmo curvo, assentadas em fundações de
tijolo, com os competentes cinzeiros, em fôrma de cruz de
Malta, tendo no centro uma chaminé commum ás quatro.
Assentadas as caldeiras por essa fôrma, ficarão espaços
entre ellas para as manobras do pessoal.
O caldo de canna substituirá a água que geralmente
serve de vehiculo nos cosimentos, ao qual se poderá addicionar alguma água quando o gráo saccharimetro exceder de
10, o que raras vezes acontece.
Nesse caldo serão lançadas a alfaia picada conjunctamente com a massa de batata e mandioca cevada, e cozida
até a consistência pastoça, condimentado tudo com duas
grammas de sal por kilo de massa.
Convém preparar-se a alimentação para dous dias, não
só porque dá folga ao pessoal, como porque no segundo
dia as rações, passando por uma ligeira fermentação alcoólica, em virtude da grande quantidade de assucar e amido
que contém a massa, torna-se mais digesta, estimulante c
muito mais assimilável.
As rações devem ser dadas aos porcos em blocos completamente frios e cada bloco deve conter a ração de uni porco
de ceva, cuja quantidade em peso ou medida deve ser calculada pelo criador segundo a voracidade da raça que explorar .
A fabrica de preparar os alimentos deve ter, para transporte dos blocos, muitas padiolas de dous metros de comprido
por um de largura, com dous pegadores em cada extremo, e
com quatro pés, em fôrma de mesa, de 6o centímetros de
altura, ou sem pés para serem collocadas sobre vagonetes
que rodem sobre trilhos.
Em cima dessas padiolas, forradas de taboas,"se collocarão as grades ou caixilhos em que se formarão os
blocos.
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Essas grades, em fôrma de jogo de xadrez, deverão
ser feitas de taboas de uma pollegada de grossura e vinte
centímetros de altura, cruzando-se em esquadria, formando
quadros ou cubos de 25 por 25 centímetros. Essas grades,
ou caixilhos, deverão ser feitas por engastamento, como as
grades com que se fazem as rapaduras, de modo a poder
desmanchar-se,
Cada padiola, transportavel por quatro homens, deve
conter 50 quadros á razão de 5 por 10 de comprido.
Para unia pequena criação de 100 porcos de ceva, que
consumirão 400 rações nos dons dias, bastarão quatro padiolas ou oito si convier diminuir o peso á transportar-se.
Preparado o alimento nas tachas, se transportarão para
junto dellas as padiolas com as grades já molhadas em água
fria, afim de que a massa alimenticia que se retrahe com o
resfriamento a endurece, não adhira ás paredes das grades,
e possa ser tirada com facilidade deixando os blocos, isolados um dos outros, sobre as mesas das padiolas e com um
colherão vão se enchendo os quadros, formando cubos ou
blocos, nivelando-se por cima com uma colher de pedreiro.
Isto feito, transportam-se as padiolas para logar ventilado, onde mais depressa os blocos se resfriem, endurecendo.
Outras mesas ou padiolas contendo grades para meios
e quartos de ração, poderão conter de 100 á 200 blocos.
Esses meios e quartos de ração serão para supprimento aos mesmos 100 cevados,-pois o criador e seu pessoal deverão estar vigilantes, estudando a voracidade ou o
appetite dos cevados, ver aquelles que mais soffreguidão têm
para o alimento e que mais rapidamente devoram a ração,
demonstranJo que ainda tom appetite para augmentar-lhes
um quarto ou meia ração, e até mais, á saciedade, ficando
isso consignado em uma louza no cubículo do animal, e
áquelle que não devorar a ração qus outros do meinio
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peso e tamanho devoram, addicionarão ao bloco por meio de
alguns furos feitos no mesmo, com o dedo ou qualquer estylete de pão, algumas grammas de sal diariamente, até que
o appetite appareça, e devore toda a ração e mais si quizer ;
e si ainda, por meio desse poderoso estimulante, não augmentar o appetite, então também, por meio de um furo no
bloco, se introduzirá uma dose de — cevadilho — diariamente,
por espaço de uma semana ; e si ainda assim não melhorar,
• será retirado da ceva, pois é por natureza um máo engordador por estar, com certeza, affectado de Tcnia solium.
O sal introduzido nos blocos será sempre o remédio
efficaz, o verdadeiro estimulante do appetite, o poderoso
antiseptico das infecções intestinaes e dos 'parasitas da pelle
que fogem dos suores salinos da transpiração, porém nunca
se deverá abusar porque o excesso do sal impede a engorda .
Outras padiolas para meias rações são necessárias para
os porcos das segundas cevas, isto é, para aquelles que se
preparam para substituir os que forem sahindo promptos da
primeira.
Esses porcos da segunda ceva deverão habitar em pateos onde possam andar e desenvolver a corpulencia, activando o máximo do crescimento para então entrar para a
engorda, e para elles é bastante a metade das rações dos
cê voes, preparados em caldeira á parte, onde se reduzirão os
feculentos á metade da dose, dobrando-se a dose da alfafa,
e juntando-se sempre aos cozimentos dez grammas de sal
por cada porco, e alternadamente, um dia será com água,
no outro com caldo de canna.
A segunda ração diária desses porcos, que chamamos
da segunda ceva, isto é, a ração da tarde, deverá ser
constituída tão somente de alfafa verde e crua, picada e regada um dia com água de sal e no outro com caldo de
canna.
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Os porcos da terceira ceva, isto é, os leitões já crescidos, deverão apenas ser nutridos com alíafa verde e crua,
picada, duas vezes por dia, em abundância, de 12 em 12
horas, e igualmente regada alternadamente, com sal e caldo
de canna ; e, uma vez ou duas, si quizerem, por semana, íe
poderá dar uma ração de mandioca picada, depois de fazer
passar por uma pequena fermentação, amontoada durante
Ires ou quatro dias não só para activar a digestibilidade,
como para fazer evaporar e desapparecer os vestígios do
ácido prussico que contém a mandioca.
As porcas criadoras deverão ser alimentadas com ;is
rações dos porcos da segunda ceva, dobrando, porém, a
ração quando estiverem criando, e igualmente serão alimentados os varrascos com as mesmas rações.
Os leitões de leite eerão auxiliados com alfafa picada
cozida em caldo de canna ou em água de sal sempre alternado .
Dissemos em um dos anteriores capítulos que o emprego tão somente de alimentos plásticos—puros — levarnos-hia á — inanição,— assim como o emprego dos hydrocarburetados—puros,— assim como o emprego de ambos
misturados, igualmente—puros,— seria incompatível com
a vida ; para que a alimentação se complete são precisos
— intermediários obrigados — e esses são os princípios —
inorgânicos do sangue : o ácido pbosphorico, os phosphatos,
a potassa, a magnesia, o ferro, o sal marinho.
Esses — intermediários obrigados — devem se encontrar à foríiori nas substancias alimentícias, pois, si nellas
não existissem, o animal não sobreviveria ; por conseguinte,
si elles vivem, crescem, engordam, é porque lá estão os
— intermediários obrigados.
Mas perguntamos: esses — intermediários obrigados
ou esses princípios — inorgânicos do sangue — ou essas
substancias mineraes estarão nas proporções exigidas para
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animaes aos quaes artificialmente forçamos, aproveitandonos da voracidade -dos mesmos, á assimilar uma grande
quantidade de alimentos, quando, principalmente, esses animaes prisioneiros não viajam, não pastam, não fossam as
terras em busca dos tuberculos e das minhocas que devoram
conjunclamente com muito terroso que contém muitas substancias mineraes ?
Respondem-nos os distinctos chimicos pecuaristas Srs.
Laws e Gilbert que não; que, pelo contrario, a sciencia
aconselha que se deve substituir essa lacuna por meios artificiíies. Ha muito que os americanos, acceitando os conselhos dos Srs. Laws e Gilbert, empregam as cinzas em
certas doses nas alimentações dos porcos.
Exactamente nas cinzas se encontram todos os saes
mineraes acima citados.
A receita aconselhada por esses pecuaristas inglezes
é a seguinte:
Dez kilos de carvão em pó e cinzas de madeira.
Um e meio kilo de superphosphato de cal.
Um e meio kilo de sal commum.
Todas essas substancias, depois de bem misturadas,
devem ser collocadas na pocilga dentro de uma vasilha,
si for esmaltada ou de agatha, tanto melhor, encravada
em um pesado madeiro. Segundo a experiência, essa quantidade foi posta á disposição de 12 cevados durante 15
dias.
Di/.em ainda os Srs. Laws e Gilbert que essa mistura
mineral é recebida sempre pelos porcos com tal avidez
e satisfação, que, si na occasião da distribuição das rações se puzer na vasilha esmaltada um novo suppriinsnto
fresco dessa mistura mineral, elles abandonarão as rações
para atirar-se ás substancias mineraes com toda a soffreguidão, accrescentando ainda que esses porcos gozaram
sempre de excellente saúde durante todo o tempo das ex-
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periencias, — em que diariamente ganhavam grande augmento em peso.
No relatório publicado pelos Srs. Laws e Gilbert sobre
essas experiências não foi notado o augmento de peso
de cada porco; porém experiências posteriores, feitas pelo
distincto pecuarista americano o Sr. Harris, nos garantem
que o augmento em peso, em cada uma semana em que
era administrada essa mistura mineral, á vontade, aos porcos,
foi sempre de quatro kilos mais do que nas semanas em que
não eram administrados.
Os resultados práticos das experiências feitas por esses
notáveis pecuaristas não devem ser desprezados; pelo
contrario, deverão ser acceitos pelos nossos criadores; isto,
porém, com certas cautelas.
As substancias mineraes encontradas nas cinzas são as
mesmas, mais ou menos, que ha pouco citámos, porém existem
cinzas em que superabunda uma ou outra dessas substancias.
Assim, todas as cinzas empregadas para fabricação
do sabão, como as provenientes da incineração da palha
do café, das palhas do feijão, das madeiras chamadas páo
de alho, jangada brava, etc., não convém por conterem
sempre um excesso de potassa, assim como as cinzas
das madeiras de capoeiras safaras, cuja cor amarellada é
indicio de ausência de phosphatos na terra, por conseguinte nas cinzas.
Dissemos que um futuro muito lisonjeiro nos esperava na criação dos suínos, por dispormos de um importante alimento respiratório :— a canna de assucar, que pôde
perfeitamente substituir as substancias respiratórias do milho,
que é um alimento caro.
Das experiências feitas pelos Srs. Laws e Gilbert,
pára achar o valor nutritivo do assucar comparado com os
amidos, chegaram elles ás seguintes conclusões :
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«Sem mais pormenores, dizem os illustres pecuaristas,
é evidente que os porcos mostram muito mais preferencia
para o assucar do que para as feculas ou amidos, mas não
nos parece que o assucar produza um augmento maior do
que as feculas, e ainda são mais duvidosas as vantagens
dessa substituição, pois as substancias onde poderíamos
procurar o assucar, como a beterraba, a fermentação da
cevada, etc., nos ficariam mais caro que as feculas ; é verdade que um porco de appetiie delicado, que abandona em
meio a ração, a devora logo após o addicionamenlo de um
pouco de assucar. »
Mas isto é para os paizes onde nfio vegeta a canna de
assucar e onde não abunda, como entre nós, que até em
cima das pedras cresce.
Neste momento angustioso por que passa a nossa lavoura de canna, principalmente a da baixada do Estado do
Rio, onde os cannaviaes são abandonados por não convir
cultival-os devido ao ínfimo preço a que chegou a aguardente, onerada com impostos e transportes caríssimos, e,
sobretudo, porque a Intendencia Municipal do Districto
Federal, a requerimento de meia dúzia de negociantes, que,
sem consciência, exploram o labor, o trabalho nacional,
concedeu-lhes, por uma lei, o monopólio da venda de aguardente.
Por essa lei, quem quer que receba nesta Capital algumas pipas de aguardente de seus associados, amigos ou
parentes, para vender, terá de pagar um conto de réis de
imposto á Intendencia ou de entregar-se ás garras dos..fo.meHcos exploradores do nosso trabalho, que lhes imporão
preço.
Na occasião em que na Intendencia se discutia esse
requerimento viemos pela imprensa em defesa da nossa
lavoura de canna, appellando para o Governo do Estado
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do Rio e para a sua Assembléa Estadoal que então funccionava; porém ella conservou-se muda e surda aos reclamos da nossa lavoura.
Assumptos importantíssimos, talvez de ordem política,
estavam em primeiro logar e assoberbavam-lhe o patriotismo.
Neste momento angustioso, dizíamos nós, esses cannaviaes, abandonados pelas imperiosas razões acima citadas,
bem podiam ser aproveitados na engorda de porcos, transformando-os em gordura e carnes, comtanto que se desse um
pouco de consistência ao toucinho por meio da alfaia que,
nas humosas vargens de Serra-abaixo, produz como praga,
até que essa esperança, cujo estudo nos occupa presentemente, e que se nos acena de longe, do emprego do
álcool como luz, como combustível e como motor, substitua,
pelo menos em igualdade de condições ou preço, o que duvidamos, ao petróleo.
Não ha lavrador de canna que ignore o que se passa
nas proximidades da torneira do alambique, por onde se escapa o rescaldo ainda com bastante assucar, que não se
desdobrou em álcool e gaz ácido carbônico, onde as vaccas
de leite, o boi, o carneiro, as gallinhas e sobretudo os
porcos, vão se desalterar e engordar até a obesidade.
Não ha lavrador de canna que ignore que, durante o
tempo da safra, o pessoal, os trabalhadores, engordam e
vivem satisfeitos, aquecidos e desafiando o frio.
O caldo da canna usado em abundância, não pelos
exorbitantes preços de 200 réis, o meio litro, si tanto, como
se vende nos cafés, nesta Capital, pôde e deve substituir
aos vinhos reconstituintes e carissimos das pharmacias, aos
óleos de fígado de bacalháo e outros tantos contos do
vigário, fornecendo de prompto aos fracos, aos anêmicos,
ás senhoritas, alguns kilos mais de peso, para não dizer de
gorduras, tão necessárias e tão cubiçadas para o arredon-
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Pois si um kilo desse farelo contiver tanto assucar
quanto contêm cinco litros de caldo de canna a 10 gráos,
é quanto basta para ser uma forragem respiratória de
primeira qualidade, valendo, no mínimo, 100 réis ao
kilo.
Mas, como dissemos, é apenas uma alimentação hydrocarburetada, servindo perfeitamente para a engorda dos
porcos e de todo outro animal, comtanto que aos de trabalho se ajunte a alimentação azotada, do contrario elles,
sobretudo os equineos, adquirirão uma gordura balofa, desverilhando-se ao menor exercício, cobrindo-se de copiosos
suores espumosos.
Mas, si ao emvez do emprego do bagaço como vehiculo o inventor dispuzesse da alfafa para substituil-o, elle
teria descoberto uma forragem completa, de primeira ordem,
que faria uma verdadeira revolução na pecuária.

damento das fôrmas e dos contornos, que produzem a elegância.
Os jornaes acabam de nos informar que os gerentes
das emprezas de engenhos centraes de Pernambuco, em virtude da extrema baixa dos preços do assucar e aguardente,
resolveram abandonar as distillações dos melaços, empregando-os como alimentos para animaes.
Segundo nos informam, servem-se do bagaço bem secco
como vehiculo, para embeber-se do melaço, que, por sua
vez, depois de bem secco, é reduzido ás proporções de um
farelo.
Não podemos deixar de felicitar o inventor ou o descobridor dessa nova forragem, que perfeitamente se poderá
transformar em uma prospera industria, até mesmo para a
exportação, comtanto que esse farelo represente um valor
alimentício dosado.
Os melaços são constituídos em grande parte de assucares glucosicos e de algum assucar ainda crystallisavel, que
só esperam condições especiaes e apropriadas para, aquecendo-se, se fermentarem, dissipando-se em álcool e ácido
carbônico, deixando o farelo estéril.
E' mais que provável que o inventor tenha collocado
o seu farelo ao abrigo das fermentações por meio da pasteurização que elimina todos os princípios fermenticios, pelo
aquecimento dos melaços á temperatura de 8o a 100 gráos
centígrados.
Alguns saccos que vimos nas cocheiras da Carris Urbanos estavam mais ou menos fermentados e por isso foram
rejeitados pelos porcos a que offerecemos.
Em todo o caso, só a analyse nos demonstrará quanto
encerra esse farelo em assucar e o seu equivalente cora
qualquer fecula, para calcular-se o valor nutritivo em relação
ao preço por que se vender.

Devemos banir por uma vez a palavra chiqueiro, que
é hoje synonymo de imnmndicie, pela palavra pocilga, que
é o termo com que se designa um estabulo de porcos.
A alimentação ou ração deverá ser sempre fornecida
em horas certas, duas vezes por dia, com o intervallo de
12 horas; por essa fôrma ha tempo mais que suííiciente
para fazer-se uma digestão completa.
E' preciso que o porco sinta fome e sobre o alimento
se atire com soffreguidão, para impedir o enfartamento, ou,
como vulgarmente se diz — enfaramento.
Não é conveniente a pocilga solitária, ou cubículo para
um só cevão, porque todo o interesse do criador está no
appetite e voracidade dos seus cevões, pois quanto mais
comerem e mais assimiladas forem as rações, mais depressa
engordarão.
Sabemos, como dissemos, que o porco é egoísta, glutão;
quer devorar desesperadamente a sua ração para ver si
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pôde ainda compartilhar das dos seus companheiros, ainda
que á custa de lutas e dentadas.
O porco solitário, não tendo esses estimulos, não tem
pressa em se alimentar ; sabe que está segura a ração, e
ás vezes a morosidade com que come faz com que aborreça a alimentação.
As grandes pocilgas devem sempre ser divididas em
cubículos de cinco metros de largo por sete de comprimento, parte coberta e parte exposta ao sol.
Na parte coberta estarão as camas ou dormitórios, e no
meio da parte descoberta estará o tanque de metro e nieio de
comprido por um de largo e de 15 a 20 centímetros de profundidade, tão somente. Um filete d'água, com pressão, alimentará esse tanque, o qual, de duas em duas horas, mais ou
menos, depois de cheio, se esgotará automaticamente, cumo
as caixas mecânicas das latrinas, levando comsigo tudo quanto
a água contiver. Como dissemos, esse tanque servirá não só
de bebedouro, como também de banheiro e esgoto.
O tubo de manilha subterrâneo que tiver de servir
aos tanques de todos os cubículos deverá ficar collocado a
mais de metro de profundidade, afim de que no tubo de
descarga se possa fazer um bom vácuo para o escoamento
completo do tanque.
O cubículo, contendo no máximo seis cevões, deverá
ser todo forrado, inclusive o tanque, não de cimento, mas
de ladrilhos denominados pavimento sanitário, que impedem
o escorregamento.
De cada lado da parte coberta ficarão três camas,
uma para cada cevão, feitas sobre estrados de madeira de
metro e meio de comprido e um de largo, separadas entre
si e forradas com grossas esteiras de palhas seccas de
bananeiras que deverão durar o tempo de um mez, porque
si um cevão passar uma noite inteira deitado sobre ladrilhos,
cimento, pedra ou outro qualquer material bom e excel-
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lente conductor de calor como estes, elle perderá, durante
essa noite, calorico correspondente a mais da metade, sinão
todo o alimento que ingeriu na véspera.
Os coxos deverão ser divididos um para cada cevado
e separados uns dos outros por uni tabique que os occulte
até meio corpo tão somente; por essa fôrma se evitarão as
lutas e se saberá da voracidade do animal.
Os cevões de uma repartição não poderão ser retirados da mesma por partes ou por fracção, pelo perigo que
correm os novos entrados em substituição aos que saturam,
que muitas vezes são mortos e despedaçados pelos antigos
donos da pocilga que os repellem, mas sim retirados todos
de uma vez, dando entrada a outros seis novos.
O primeiro objectivo da alimentação é cobrir e substituir as perdas por que passa a cada instante o indivíduo.
O alimento representa o papel fundamental nos organismos
por ser a fonte indirecta da producção do calor nos corpos
do homem e do animal.
Essa producção de calor é indispensável porque nós,
sem percebermos, incessantemente gastamos uma grande
quantidade de calorico.
Os corpos dos animaes expostos sem protecção artificial ás intempéries, collocam-se em um meio mais frio
que o seu ; por conseguinte, como tudo na natureza tende
a equilibrar-se, elles têm que ceder de si uma grande
quantidade de calorico que lhes é roubada pelo ambiente
mais frio, calorico que é preciso ser substituído de prompto
pelas caldeiras geradoras de calor, que são os pulmões onde
se queima o carbono, que entra pela alimentação, afim de
conservar sempre a temperatura de 37 grãos, porque, si não
for substituído, elles terão de succumbir.
Durante o inverno, o aquecimento de um salão de reunião é feito á custa dos organismos das pessoas alli exis-

