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Introdução e disseminação dos búfalos no Brasil 
 
A introdução de búfalos no Brasil, iniciada ao final do século XIX parece ter 
ocorrido muito mais por curiosidade que pelas características zootécnicas da 
espécie, até então muito pouco conhecidas. Até meados do século XX registra-se 
o ingresso de pequenos lotes de animais originários na Ásia, Europa e do Caribe 
em diversos pontos do país.  
 
Sua grande adaptabilidade, elevadas fertilidade e rusticidade e, produzindo uma 
carne sensorialmente bastante semelhante à bovina acabou por despertar o 
interesse de criadores que passaram a multiplicar os pouco mais de 2 centenas de 
exemplares introduzidos de tal sorte que, em 1961 o rebanho bubalino brasileiro 
era estimado em 63 mil animais, na maior parte composto por animais mestiços e 
destinados principalmente ao abate, com exceção de alguns rebanhos formados a 
partir de importações de animais de aptidão leiteira originários da Itália, 
usualmente efetuadas por migrantes que buscavam produzir aqui os derivados 
lácteos fabricados em seu país de origem. 
 
Em 1962 ocorreu a última importação oficial da Índia (posteriormente proibida por 
questões de ordem sanitária), quando foi introduzida pequena quantidade de 
exemplares das raças Murrah e Jafarabadi, importação esta que se revestiu de 
grande importância no país pois foi a partir dela que se criou o Livro de Registro 
Genealógico das Raças Bubalinas, reconhecendo-se nestes animais a “pureza 
racial” e tornando-os a base para os cruzamentos visando formação de raças por 
“absorção”, permitidas pela regulamentação da espécie no Brasil. 
 
Nova introdução de material genético ocorreu apenas a partir dos anos 80 quando 
se dominou a técnica de conservação de sêmen da espécie e foi adquirido sêmen 
de alguns reprodutores italianos e búlgaros pela Embrapa, cuja disseminação, 
porém, ficou restrita principalmente à região Norte e em sua unidade no Rio 
Grande do Sul. A se registrar, ainda, uma última importação havida nos anos 90 
de alguns reprodutores e matrizes da raça Mediterrânea da Itália. 
 
O maior conhecimento de suas potencialidades e características produtivas 
associada a diversas ações promocionais desenvolvidas, notadamente a partir da 
década de 80, motivou acentuada expansão e disseminação da espécie para 
todas as regiões do país, inicialmente com o objetivo de ocupar os chamados 
“vazios pecuários”, regiões em que, por suas características naturais, a pecuária 
bovina não se desenvolvia bem e, posteriormente, com o avanço de explorações 
com características mais profissionais observou-se sua introdução mesmo em 
regiões de maior tradição pecuária bovina, onde passaram a ser explorados tanto 
para corte quanto para produção leiteira 
 



 
Raças e padrões raciais em búfalos no Brasil 
 
Na criação do Livro de Registro Genealógico das raças bubalinas em 1962, e sua 
implementação a partir de 1970, foram definidos padrões raciais das raças 
oficialmente reconhecidas no Brasil: Murrah e Jafarabadi (do chamado grupo de 
búfalos de rio, de origem indiana); Carabao (búfalo de pântano de origem asiática) 
e Mediterrâneo (raça formada na Itália pelo cruzamento de diversas raças indianas 
de rio, introduzidas provavelmente na idade média naquele país).  
 
Importante destacar que no estabelecimento dos padrões raciais das raças 
bubalinas no Brasil foi baseado tanto em referências de literatura quanto na 
experiência de seus formuladores, nem sempre em total conformidade com as 
estabelecidas nos países de origem. Assim, por exemplo, apesar da descrição de 
animais da raça Murrah na Índia apresentando pelagem clara (baios), lá 
denominados “buhrra”, tal padrão não foi admitido na raça no Brasil, da mesma 
forma, manchas brancas na fronte ou na cauda de maior dimensão não são 
admitidas no padrão brasileiro, enquanto que na Índia, não são infrequentes. 
 
De qualquer forma, ao se estabelecer um padrão racial e uma metodologia de 
cruzamentos que permitisse seu reconhecimento (cruzamento de animais 
registrados em “livro aberto”), observou-se a intensificação da seleção em muitos 
rebanhos visando a obtenção de animais que atendessem tais padrões visto que, 
de um modo geral, passaram a obter maior valor comercial. 
 
Com a maior multiplicação dos rebanhos, muitos deles atingindo as lotações 
pretendidas pelos criadores em suas propriedades, intensificou-se também o 
processo de “descartes” e, portanto, após eliminados além dos animais com 
problemas sanitários e reprodutivos, buscou cada criador selecionar os espécimes 
que mais se adequavam aos objetivos de sua exploração.  
 
A despeito dos objetivos de seleção, as características e formas de sua aferição 
pelos criadores ainda são bastante variáveis o que, à luz do conhecimento atual, 
tem resultado em maior ou menor velocidade na obtenção de espécimes com 
melhor desempenho econômico. 
 
Princípios de genética  
 
As características dos animais (fenótipo) são determinadas pela combinação de 
seu material genético, presente nos pares de cromossomos de suas células 
(genótipo) e pelas condições em que são criados e manejados (ambiente). 
 
Os pares de cromossomos presentes nas células dos indivíduos são, por sua vez, 
originários dos chamados gametas, parte dos pais (espermatozóides) e parte das 
mães (óvulos), cuja respectiva formação se dá por um processo de divisão das 
células germinativas denominado meiose, no qual cada gameta recebe metade do 
número de cromossomos da célula original, num processo em que podem ocorrer 



inúmeras combinações aleatórias de porções de um ou outro cromossomo de 
cada par (“crossing over”) das células originais, o que assegura a variabilidade 
genotípica das crias resultantes. 
  
Cada região dos cromossomos responsável pela expressão de determinada 
característica nos indivíduos denomina-se “gen”, sendo algumas características 
determinadas por um único gen e outras, por um grupo de genes.   
 
Quanto à expressão da característica no indivíduo, os genes podem ser 
dominantes (“A”) ou recessivos (“a”), por exemplo, a cor clara dos olhos seria a 
expressão fenotípica de um gen recessivo e somente se manifestaria quando os 
genes recessivos estivessem presentes em ambos cromossomos de um 
determinado par (“aa”); já a cor escura, admitida como dominante, se manifestaria 
desde que os gens dominantes estiverem presentes em um ou ambos 
cromossomos de cada par (“AA” ou “Aa”). Quando um mesmo gen estiver  
presente em ambos os cromossomos, diz-se que o mesmo é homozigoto (“AA” ou 
“aa”) e se presente em apenas um dos cromossomos do “par”, que o mesmo é 
heterozigoto (“Aa” ou “aA”). Portanto, os indivíduos “AA”, “Aa”, “aA” apresentarão a 
característica dita dominante enquanto que os indivíduos “aa” apresentarão a 
característica dita recessiva. 
 
Num eventual cruzamento, admitindo-se todas as combinações possíveis de 
genes dos pais, o genótipo dos filhos seriam: 
 

Pais Filhos 

AA x AA 100% AA 

aa x aa  100% aa 

AA x aa 100% Aa 

AA x Aa 50% AA + 50% Aa 

Aa x aa 50% Aa + 50% aa 

Aa x Aa 25% AA + 50% Aa + 25% aa 

 
Desta forma, para algumas características simples, é possível por vezes 
determinar indiretamente a condição de homogizose ou de heterozigose dos 
indivíduos pela observação de sua prole, destacando-se que o cruzamento de pais 
homozigotos entre si geram 100% de indivíduos com o mesmo genótipo dos pais 
(AA x AA e aa x aa). Através de técnicas de genética molecular é possível 
determinar de forma direta o grau de heterozigose de determinados genes.  
 
Um exemplo prático observado em bubalinos pode ser dado pela presença de 
mancha branca na fronte de animais da raça Murrah. Admitindo-se que tal 
característica seja recessiva a mesma apenas se manifestaria nos indivíduos 
quando em homozigose (“aa”). Assim, caso se cruzasse um macho com mancha 
com uma fêmea também com mancha, 100% de sua prole apresentaria mancha 
na fronte (aa x aa = 100% aa). Já para cruzamentos de indivíduos sem mancha 
entre si, os mesmos poderiam ser tanto homo quanto heterozigotos (AA ou Aa). 



No primeiro caso, se ambos os pais forem homozigotos, todos seus filhos também 
o serão e não apresentarão manchas (AA x AA = 100% AA). Já se um dos pais, 
ou ambos forem heterozigotos, sua prole apresentará quantidade variável de 
animais com manchas ou não (AA x Aa =50% AA + 50% Aa, todos sem mancha) 
ou (Aa x Aa = 75% AA ou Aa, sem mancha e 25% aa, com mancha).  
 
O cruzamento sucessivo de animais com as mesmas características acaba 
favorecendo um aumento da freqüência de indivíduos homozigotos até um ponto 
extremo em que se diz que tais características estariam “fixadas” posto que, como 
se vê na tabela acima, cruzamentos entre homozigotos, sejam dominantes, sejam 
recessivos, resultam sempre em produtos também homozigotos.  
 
Um exemplo é a formação da raça denominada “mediterrânea” cuja origem foi de 
indivíduos provenientes da Ásia de diversas raças e que hoje se considera como 
uma raça “fixada” dado o grande grau de homozigose nela observada. Moioli em 
2001, trabalhando com búfalos italianos e gregos, observou-se índices de 
heterozigosidade respectivamente de 0,167 e 0,177 (índices que variam de 0 a 1), 
enquanto que na Ásia , em búfalos de rio, os mesmos índices foram de 0,558 a 
0,579, o que indica que na Europa ocorreu considerável perda da biodiversidade 
da espécie em conseqüência do declínio populacional (nos anos 40 na Itália e na 
Grécia com a mecanização) e aumento dos cruzamentos endogâmicos.  
 
Padrões raciais e homozigose 
 
Ao se definir um determinado padrão racial com base em certas características 
que se julguem adequadas e/ou de maior interesse e se buscar cruzamentos ditos 
“absorventes”, visando multiplicar tais características, se está contribuindo para 
um aumento da freqüência de homozigose, reduzindo assim uma maior 
“variabilidade” das mesmas. Um exemplo é a desconsideração para fis de registro 
da pelagem baia na raça Murrah que acabou por levar a uma sistemática 
eliminação de tais indivíduos a tal ponto da mesma ser hoje considerada em 
extinção no Brasil. 
 
No mesmo sentido, definida como “desqualificante” para fins de registro 
genealógico oficial de animais Murrah a presença de grande mancha branca na 
fronte, o que tem levado os selecionadores a eliminar tais animais do rebanho. 
Interessante notar que a ocorrência da mesma se observou inclusive em 
descendentes diretos dos animais importados em 1962 e considerados “puros”, o 
que demonstra que ao menos alguns deles eram heterozigotos para tal 
característica e, pela classificação “artificialmente” definida pelo homem nos 
padrões raciais, ao menos ao que se refere a tal aspecto, tais animais ditos 
“puros” (conhecidos como POI) por sua heterozigose, podem produzir filhos que 
não serão considerados como pertencentes à raça Murrah.  
 
Sabe-se que os indianos acreditavam serem os animais totalmente pretos os mais 
produtivos e passaram a selecioná-los. Já os muçulmanos, habitantes do vale dos 
rios Sutlej e Ravi, entendiam que os animais com manchas eram os mais 



produtivos e, por sua vez, passaram a selecioná-los. Desta forma, acentuada com 
a divisão política entre Índia e Paquistão, formaram-se duas raças do chamado 
grupo Murrah, uma mais freqüente na Índia, que permaneceu com esta 
denominação e outra no Paquistão, que se denominou Nili-Ravi. Geneticamente, 
ambas as raças certamente tem muitos genes em comum diferindo, porém, 
substancialmente em algumas características, particularmente nas manchas na 
pele e cor dos olhos. Esta origem comum das raças poderia explicar o porque não 
tendo havido formalmente nenhuma importação de animais da raça Nili-Ravi no 
Brasil, mesmo assim observamos vez por outra o nascimento de animais com 
características peculiares desta raça. 
 
Apesar dos padrões raciais em si não apresentarem obrigatoriamente correlação 
com características de interesse econômico, pela maior freqüência geral de 
homozigose nos animais “puros”, verifica-se em seus descendentes um padrão 
mais homogêneo de tais características sejam elas positivas ou negativas. Por 
exemplo, pressupondo-se que a resistência a determinada doença seja uma 
característica determinada geneticamente de forma significativa, descendentes de 
animais mestiços tenderiam a apresentar níveis mais variados de resistência com 
relação à de seus pais, enquanto que os descendentes de animais puros, teriam 
maior probabilidade de possuírem resistência semelhante a de seus pais.  
 
Por outro lado, paralelamente às características desejáveis, como a produção 
leiteira, por exemplo, certos conjuntos de genes também se apresentam com 
maior freqüência nos animais mais “puros”, e algumas das características que 
determinam podem não ser desejáveis (como susceptibilidade a determinadas 
doenças). Popularmente se diz que os animais vão se tornando mais “refinados”. 
 
O exemplo extremo é o cruzamento entre parentes ou consanguíneos que 
aumentam a freqüência nos descendentes da homozigose, tanto para 
características positivas quanto negativas, a ponto de, ultrapassado um 
determinado grau de parentesco, uma determinada característica produtiva ao 
invés de aumentar, diminui. A este fenômeno denomina-se “depressão 
endogâmica”, descrito em muitas espécies e já foi observado em bubalinos no 
Brasil relativamente à produção leiteira, em que se verificou uma tendência à 
redução da produção quando grau de consangüinidade ultrapassa 6 a 7% 
(Ramos-2004).  
 
A endogamia, resultante do cruzamento entre parentes, em função tanto das 
técnicas de reprodução hoje disponíveis quanto da identificação de animais 
considerados superiores para determinadas características (rankeamento em 
sumários, por exemplo) vem se tornando cada vez mais freqüente com 
multiplicação acentuada de determinados animais considerados superiores, o que, 
se por um lado tende a acelerar o progresso genético, por outro, reduz a 
variabilidade genética dos indivíduos resultantes inclusive quanto a características 
indesejáveis e por vezes ainda não conhecidas. 
 



A reduzida quantidade de bubalinos introduzidos no país bem como a ainda mais 
reduzida quantidade dos animais importados em 1962 e que se constituíram em 
importante base para a formação das raças por absorção é, pois, um fator que 
contribui para a presença de graus elevados de consangüinidade de nossos 
rebanhos, acentuadamente nos chamados rebanhos puros fechados (POIs). De 
certa forma, a manutenção do chamado “Livro Aberto” no Brasil, onde animais 
fenotípicamente característicos cruzados entre si, conhecidos pelo menos 4 
gerações em que tal padrão racial se mantém nos descendentes, são 
considerados puros (POs), é um elemento que contribui para minimizar tal 
fenômeno. 
 
É conhecida também a situação inversa onde o cruzamento de indivíduos de 
origens bastante diversas entre si, como em cruzamentos inter-raciais, se 
produzem animais com elevado grau de heterozigose que, por sua vez, 
apresentam respostas produtivas (por exemplo em relação ao desenvolvimento 
ponderal em bovinos) mais elevadas que as observadas em seus pais, fenômeno 
que se denomina “vigor híbrido”, presente nos primeiros cruzamentos e que, pela 
própria heterozigose, desaparecem nos descendentes resultantes destes 
“híbridos” entre si. Tal capacidade tem hoje sido bastante utilizadas em criações 
comerciais de bovinos, com cruzamentos entre taurinos e zebuínos, seja na 
produção de animais de corte com maior percentual de gordura entremeada 
comum em taurinos aliada à maior rusticidade e adaptação dos zebuínos aos 
ambientes tropicais; seja na produção de animais leiteiros como os girolandos, em 
que se busca animais com maior aptidão de produção própria da raça holandesa 
aliados à rusticidade e adaptabilidade dos zebuínos aos ambientes tropicais e 
manejos mais extensivos. 
 
 
Herdabilidade 
 
Boa parte das características não é resultante de um único gene, mas sim, da 
combinação de diversos genes como ocorre, por exemplo, com a produção de 
leite, o peso a determinada idade, a capacidade de digestão de determinados 
alimentos, a resistência a determinadas doenças, etc. Mesmo quando 
geneticamente determinada, a expressão desta característica usualmente é 
influenciada em maior ou menor grau pelo ambiente. 
 
Através da aferição da expressão de tais características nos indivíduos, seus 
ascendentes e colaterais é possível estimar para cada uma delas quanto é 
determinado geneticamente e quanto é devido aos efeitos do ambiente em que o 
indivíduo é criado e/ou explorado. A capacidade de transmitir uma característica 
às gerações futuras se denomina herdabilidade, sendo expressa de forma 
numérica por um índice que varia entre 0 (zero) a 1 (um). Assim, uma 
característica com herdabilidade de 0,4 indica que 40% de sua expressão é 
geneticamente determinada e 60% condicionada pelo ambiente. 
 



Quanto maior a herdabilidade de uma característica, maior o potencial de a 
mesma ser transmitida aos descendentes. Assim, a duração da lactação, 
considerado fator de herdabilidade baixa (menor que 0,1), praticamente não se 
transmite para os descendentes enquanto que a velocidade de ganho de peso, 
com herdabilidade estimada em torno de 0,4 a 0,5, tem alta probabilidade de se 
transmitir e, portanto, de evoluir com maior rapidez aos descendentes.  
 
Certas características não tem expressão em ambos os pais, como a produção de 
leite, o perímetro escrotal, etc, sendo passível de avaliação indireta somente pela 
observação das famílias dos animais. 
  
Aspectos de seleção 
 
Ao selecionar determinados espécimes dentro de um rebanho, o criador determina 
as características que entende sejam mais adequadas à finalidade de sua 
exploração, sejam elas de interesse econômico, sejam elas de efeito estético ou 
outras.  
 
Quanto maior a herdabilidade de tal característica e, quanto maior o grau de 
homozigose presente no rebanho para tal característica, tanto mais eficiente o 
processo de seleção. Por exemplo, se a seleção visa o atendimento de um 
determinado padrão racial, quanto mais próximo do padrão racial pretendido forem 
os animais escolhidos e quanto mais “puros” forem os mesmos (homozigotos), 
com maior freqüência se verá tais características reproduzidas nos seus 
descendentes. 
 
Por sua introdução relativamente recente no país e, pela ainda mais recente 
profissionalização das explorações, em que se definiram com maior clareza as 
finalidades econômicas de cada rebanho, verifica-se nos bubalinos uma 
variabilidade bastante acentuada no potencial produtivo seja para produção 
leiteira, seja na produção de carne. Assim sendo, não é infreqüente verificarmos 
num mesmo rebanho animais com ganhos de peso diário de 400-500 g até a 
desmama e outros atingindo mais de 1 kg/dia ou ainda, fêmeas produzindo pouco 
mais de 1.000 kg de leite numa lactação e outras ultrapassando 3.000 kg. 
 
Ambas as características citadas tem herdabilidades positivas (cerca de 0,2-0,3 
para produção leiteira e em torno de 0,4-0,5 para velocidade de ganho de peso), 
ou seja, são passíveis, em maior ou menor grau, de serem transmitidas às 
gerações futuras e, conseqüentemente, a substituição de animais menos 
produtivos por descendentes dos mais produtivos resultarão numa evolução da 
produtividade média do rebanho, tanto mais acentuada, quanto maior a 
variabilidade das produções individuais dos animais. 
 
Quando, no processo de seleção, optamos por buscar evoluir em muitas 
características ao mesmo tempo, os resultados serão mais lentos do que se 
optarmos por selecionar uma quantidade menor de atributos. Da mesma forma, se 
a base do rebanho for composta de animais mais homogêneos (mais puros, com 



maior freqüência de homozigose), as respostas nos descendentes serão, de um 
modo geral, também mais homogêneas. 
 
A interação de determinadas características pode, por vezes, ser antagônicas e 
assim, a busca da seleção concomitante delas pode não apresentar a mesma 
eficiência. Por exemplo, sabemos que a maior produção leiteira está relacionada, 
entre outros fatores, a uma maior capacidade de ingestão de alimentos. Se nosso 
objetivo de seleção é a busca de animais que produzam mais leite e tenham 
ingerindo menos alimento (que, portanto, tenham maior eficiência digestiva), 
certamente a evolução da combinação dos dois fatores terá uma evolução mais 
lenta do que se nosso objetivo for somente o aumento da produção leiteira. 
  
De uma forma geral, a determinação das características a serem selecionadas são 
aquelas que visem atender a uma maior eficiência econômica.  
 
Na Itália, por exemplo, mais importante que a produção leiteira em si, é a 
produção de sólidos no leite durante a lactação já que todo o leite é destinado à 
transformação em mussarela, cujo rendimento industrial é dado pela fórmula de 
Altiero:  
 

Rendimento mozzarella = ((3,5 x %P no leite) + (1,25 x %G no leite)) – 0,088 
P= % de proteínas no leite  G= % de gordura 

 
Desta forma, o programa de melhoramento baseia-se na estimativa de valor 
genético para “produção de mussarela” o que exige que os controles leiteiros 
sejam acompanhados de análise química individual do leite produzido. 
 
Verifica-se na Índia alguns programas que buscam o melhoramento de um “índice” 
composto de várias características como, por exemplo: idade ao primeiro parto, 
persistência da lactação, produção por dia de intervalo interparto, etc, ponderadas 
e combinadas entre si. 
 
De qualquer forma, é importante que se defina com clareza os objetivos de 
seleção, que tais característica possuam herdabilidade significativa e que se 
estabeleça de forma regular e padronizada os controles mais adequados à sua 
aferição. Por exemplo, se a finalidade é a produção de animais para abate, muito 
mais significativo é a velocidade de ganho de peso até atingir o peso de abate do 
que o peso do animal adulto. Neste caso, o “tipo” do animal, que reflete com boa 
correlação a composição dos cortes cárneos ao abate, pode se constituir em um 
objetivo de seleção. 
 
 
Controles produtivos 
 
Apesar do relativamente recente desenvolvimento de técnicas de genética 
molecular, que permite identificar diretamente seqüências de genes, ainda não é 
possível, na prática, utilizá-las na identificação de animais de maior potencial 



produtivo o que é feito indiretamente pela aferição sistemática tanto das 
características que se busca selecionar quanto da presença de fatores não 
genéticos que possam influenciar sua expressão.  
 
A base de qualquer programa de seleção e melhoramento genético repousa pois 
na correta identificação dos animais, do registro sistemático dos cruzamentos e 
nascimentos, do controle produtivo periódico, adequado a cada característica que 
se busca selecionar e, para efeito de reconhecimento de tais controles, que os 
mesmos sejam feitos de forma padronizada e, preferencialmente, 
supervisionados. 
 
No que se refere à aferição da produção leiteira em bubalinos, por exemplo, a 
organização internacional denominada ICAR (International Committee for Animal 
Recording), promoveu em 2000, na Eslovênia um encontro técnico visando o 
estabelecimento de padrões e estratégias para a ampliação e padronização da 
implementação de programas de controle e melhoramento genético em bubalinos, 
infelizmente, sem a participação direta de técnicos brasileiros, já que o Brasil não 
é ainda signatário formal da Instituição. 
 
Na ocasião foram formuladas uma série de recomendações aplicáveis aos 
diversos níveis de desenvolvimento tecnológico e de recursos públicos e privados 
disponíveis em cada país visando a obtenção de informações com maior 
confiabilidade e padronização, cuja implementação e intercâmbio permitiria uma 
maior velocidade e abrangência dos programas de melhoramento da espécie. 
 
No que se refere aos controles leiteiros, preconiza a instituição alguns princípios 
para sua execução, tais como: 
 

 O programa de controle leiteiro em um país, região ou distrito deve ser 
desenvolvido e supervisionado por uma única organização através de suas 
estruturas nacionais, regionais ou locais.  

 A organização pode ser uma instituição pública ou privada como uma instituição 
de pesquisa, cooperativa de produtores, ONG ou mesmo uma empresa privada. 

 Para sua sustentabilidade, necessita ser oficial e legalmente reconhecida pelo 
respectivo governo.  

 Para ser internacionalmente reconhecida o país e a organização responsável pelo 
controle necessitam se associar ao ICAR.  

 O criador interessado em participar do controle leiteiro deve aceitar os 
regulamentos do mesmo, registrar seus animais junto à entidade responsável e 
submeter todo seu rebanho a controle.  

 O controle leiteiro deve ser efetuado por técnicos treinados que deverão observar 
se todas as crias estão corretamente identificadas, visitando as propriedades de 
acordo com a programação necessária às atividades de controle, registrando as 
coberturas, inseminações artificiais, nascimentos, mortes e secagem dos animais 
bem como efetuar a pesagem do leite através dos métodos e utilizando 
equipamentos aprovados pelo ICAR.” 

 
 



Avaliação genética e melhoramento 
 
Variáveis não genéticas podem influenciar os resultados obtidos na performance 
dos animais para determinadas características, como a influência da produção 
leiteira da mãe no peso à desmama, ou da disponibilidade de alimentos a cada 
estação ou entre propriedades diversas, ou a ordem da parição com relação à 
produção leiteira, etc., fatores que dificultam a comparação entre o potencial 
produtivo dos animais e, conseqüentemente, do processo seletivo. 
  
Na produção leiteira sabe-se, por exemplo, que a mesma aumenta entre a 
primeira até pelo menos a 3ª cria. Comparar a produção de uma primípara parida 
em um determinado ano em uma certa propriedade com a de uma plurípura parida 
em outro ano torna-se pois bastante difícil se considerada isoladamente. 
 
Uma forma indireta de contornar tal situação seria a realização de provas 
zootécnicas onde os animais de diversas origens tem determinadas características 
aferidas em um ambiente comum a todos os animais (como é feito, por exemplo, 
em provas de ganho de peso). Muitas vezes, porém, as condições prévias dos 
animais e mesmo o tipo de manejo empregado na prova interferem nos resultados 
observados. É comum em diversas regiões do Brasil que as criações sejam feitas 
exclusivamente a pasto, apenas com suplementação mineral. Submeter animais a 
provas em que passam a receber significativo aporte de concentrados pode levar 
a resultados diversos do que seriam obtidos se a prova fosse efetuada a pasto. 
 
A aferição de animais em julgamento por profissionais experimentados contribuem 
bastante para determinação de padrões de desenvolvimento e de elementos 
produtivos ligados a expressões fenotípicas (por exemplo, características 
exteriorizadas dos sistemas mamários, reprodutivos, digestivos, nas proporções 
idéias dos animais, etc.). Dependendo das características a serem selecionadas, 
porém, tais provas podem contribuir de forma pouco precisa como aferição do real 
potencial produtivo do animal avaliado. 
 
Foram desenvolvidas diversas técnicas que, baseadas em modelos estatísticos, 
procuram contornar as dificuldades de comparação e permitem estimar com 
razoável segurança o valor genético dos indivíduos levando em conta as 
diferenças de meio em que são explorados (estação-ano-rebanho), bem como 
demais variáveis determinadas por fatores não genéticos mas que contribuem na 
determinação da expressão de tais características o que as tornam ferramentas 
bastante eficientes na identificação de indivíduos com mérito genético superior. 
 
Um dos métodos mais utilizados atualmente é o denominado BLUP-Modelo 
Animal, onde se utilizam as informações conhecidas de todos os parentes dos 
animais avaliados (ascendentes, descendentes e colaterais), levando-se em conta 
fatores particulares de suas criações e manejo o que permite estimar com maior 
ou menor exatidão (acurácia) seu valor genético e a capacidade de transmitir tal 
potencial às gerações futuras.  
 



Tais técnicas são tão mais eficientes quanto mais informações se dispõem das 
performances de suas famílias e do ambiente em que são manejados. É possível, 
desta forma, se determinar o potencial genético para uma característica que 
sequer se apresente no animal como por exemplo o potencial genético para 
produção leiteira em um touro ou em uma bezerra. 
 
O denominado valor genético procura na realidade exprimir o distanciamento 
apresentado pela prole do indivíduo da média da população para determinada 
característica, sendo comumente expresso como DEP (diferença esperada na 
progênie) para rebanhos de corte ou PTA (habilidade prevista de transmissão 
genética) ou ainda BV (valor genético que corresponde a duas vezes o valor da 
PTA). Sua acurácia (ou confiabilidade) será tanto maior quanto maior for o número 
de parentes controlados do animal. 
 
De posse da informação do valor genético dos animais de seu rebanho para uma 
dada característica, pode o criador de forma mais eficiente e precoce promover a 
seleção e programar acasalamentos. 
 
Assim, enquanto a seleção é aplicável a qualquer rebanho, o melhoramento 
depende da utilização de material genético superior para a(s) característica(s) que 
se deseja(m) aprimorar.   
 
As limitações na utilização de animais dentro de um único rebanho em função dos 
riscos advindos da consangüinidade e, a fim de buscar maior qualidade das 
estimativas do valor genético torna necessário o concurso de diversos rebanhos 
na sua aferição. 
 
Iniciativas e programas de controle e melhoramento genético  
 
Buscando identificar animais com maior potencial produtivo, além do trabalho 
isolado de diversos criadores promovendo seleção em seus rebanhos na busca de 
seus objetivos específicos de melhoramento, foram também promovidas algumas 
iniciativas coletivas ao longo dos anos tais como o chamado Torneio Leiteiro do 
Brasil Central, onde se efetuavam controles leiteiros nas propriedades, 
supervisionados por técnicos locais com duração de 3 dias, coordenado pela 
Unesp-Botucatu;  Provas de Ganho de Peso de Sertãozinho-SP ao final dos anos 
70, posteriormente transferida para Registro-SP coordenada pelo Instituto de 
Zootecnia de SP, com animais indicados a partir de um controle ponderal efetuado 
pelos próprios criadores e padronização de peso a determinada idade coordenada 
pela Cati-SP; torneios leiteiros efetuados durante algumas exposições regionais e 
nacionais; participação no programa denominado Promebo, visando aferir animais 
de maior potencial para explorações de corte no sul do país; a Prova de Ganho de 
Peso realizada na Embrapa-CPATU no Pará; o chamado Promebul em que 
criadores enviavam controles leiteiros particulares de seus animais que foram  
processados utilizando a metodologia BLUP-modelo animal e reunidos em 
“sumários” coordenados pela Unesp-Botucatu ; Programa de controle produtivo 
quali-quantitativo realizado pela Unesp-Jaboticabal  etc.  



 
No que se refere ao aprimoramento racial, a ABCB mantém, sob delegação do 
Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento o Serviço de Registro 
Genealógico de raças bubalinas que registrou desde sua fundação em 1970 
pouco mais de 90.000 animais, cerca de 50 mil deles com registros definitivos de 
algumas das raças oficialmente reconhecidas no Brasil. Neste aspecto, o próprio 
registro e os julgamentos em exposições tem sido elemento coadjuvante na 
difusão de padrões raciais e fenotípicos a serem alcançados. 
 
Em 2001, a ABCB, com apoio do MAPA, buscou implementar um programa de 
melhoramento baseado na disseminação de germoplasma admitido como 
superior, baseado na produção de seus ascendentes buscando ainda difundir o 
uso de inseminação artificial nos rebanhos, programa este descontinuado por falta 
de recursos e apoio oficial. 
 
Em 2005, foi lançado pela ABCB um novo programa de Melhoramento baseado na 
implementação de controles produtivos e avaliação genética, seguindo as 
recomendações do ICAR e as definidas pela legislação brasileira e, portanto, 
passíveis de reconhecimento oficial, utilizando a metodologia BLUP-modelo 
animal e, paralelamente, com o apoio do MAPA, realizando teste de progênie de 
touros, tendo no seu primeiro ano de aplicação, multiplicado em 13 rebanhos 
através de inseminação artificial a tempo fixo, utilizando sêmen de quatro touros 
jovens com avaliação genética superior. O programa prevê a identificação de 
prováveis mães de touros que deverão no futuro originar novos doadores de 
sêmen a serem testados. Lamentavelmente, o MAPA em 2007 descontinuou seu 
apoio financeiro ao programa. 
 
Em 2006 a APCB, com apoio do governo do Estado do Pará vem iniciando um 
programa de melhoramento baseado na difusão de sêmen de animais italianos 
previamente testados naquele país. 
 
No workshop do ICAR, foram descritas as experiências de programas similares 
efetuados em diversos países sendo que no Azerbaijão e Bulgária os programas 
foram implantados com total financiamento público e foram interrompidos devido 
ao colapso econômico destes Estados e impossibilidade dos criadores arcarem 
com sua manutenção. No Irã, Itália e Paquistão, tais programas ainda se 
encontravam ativos graças a uma ativa participação de seus governos em sua 
manutenção, sendo a Índia é único exemplo onde o financiamento do programa é 
baseado exclusivamente em cooperativas de produtores, sem apoio público. 
Neste caso, porém, os criadores não pagam diretamente pelo programa de CL e 
seleção, sendo o mesmo custeado com recursos das cooperativas obtidos com a 
participação na comercialização de seus produtos. Na Índia, Irã, Itália e Paquistão, 
os programas de CL e melhoramento genético são mantidos por uma única 
organização, tendo ocorrido o mesmo na Bulgária e Azerbaijão quando o 
programa foi implantado. Já no Egito o programa foi implementado com a 
cooperação de diferentes instituições, incluindo associações de criadores de 
bovinos e de búfalos. 



Resultados do Programa de Melhoramento na Itália 

 
A Itália em 2005 apresentava um rebanho de 305.587 bubalinos sendo a produção 
quase totalmente destinada à produção leiteira e transformação em mozzarella, 
sendo que entre 1977 e 2005, inscreveu no Livro de Registro Genealógico da 
espécie 39.925 animais. No mesmo período, o numero de fazendas com controle 
leiteiro passou de 40 para 282 propriedades, com um total de 39,9 mil animais sob 
controle cujos custos são em grande parte subsidiados pelo governo daquele país. 
 
Tais controles tem permitido efetuar-se a avaliação genética dos animais e a 
identificação de animais com maior potencial quali-quantitativo, orientando assim o 
processo seletivo nos rebanhos e acasalamentos, além de indicar reprodutores 
que vêm sendo submetidos a teste de progênie com sua multiplicação e diversas 
propriedades e controle produtivo de seus descendentes, sendo realizado em 
ciclos com cerca de 4-5 animais. 
 
Como resultado, apesar de ainda não ser prática freqüente no país a utilização de 
inseminação artificial, observou-se que a produtividade média evoluiu de 1.608 kg 
de leite por lactação em 1977 para uma média de 2.169 kg em 2005. 
Paralelamente, o teor médio de gordura no leite passou de 7,39% em 1979 para 
8,07% em 2005 e, o teor protéico, evoluiu de 4,39% em 1990 para 4,69% em 
2005. 
 
Certamente o melhoramento genético aliado a um melhor manejo, principalmente 
nutricional, deva ter desempenhado relevante contribuição para tal evolução 
 
Evolução da produção leiteira no Brasil 
 

A despeito do reduzido numero de rebanhos sob controle produtivo no país, 
trabalhos acadêmicos têm registrado um significativo avanço em particular na 
produção leiteira das búfalas brasileiras. Segundo Ramos, a produção média 
observada em alguns rebanhos controlados evoluiu de uma média de 793 
kg/lactação em 1973 para uma média de 2.060 kg/lactação, valor já bem próximo 
da produtividade média registrada na Itália, apesar do leite aqui produzido 
apresentar menor teor de sólidos. O autor atribui que 8,5% desta evolução pode 
ser atribuído a um processo de melhoramento genético enquanto que 81,5 % foi 
devido às alterações de manejo e intensificação das explorações. 
 
No que se refere à evolução da produção de animais para exploração de corte, 
são escassas as informações disponíveis em nosso meio porém, é patente a 
precocidade de alguns exemplares e alterações fenotípicas que se verificam no 
tipo dos animais participantes em exposições em diversas regiões brasileiras. 
 
 
Recomendações do ICAR 
 



Parece-nos relevante reproduzir a seguir as observações e recomendações gerais do 
ICAR relativas a implementação de um sistema de Controle Leiteiro em países onde 
ainda não exista, formuladas durante o já referido Workshop  
 
Objetivos 
- Conhecimento da produtividade leiteira em todos os níveis (rebanho, região, nacional) 
- Fornecer informações aos produtores para auxiliar decisões de acasalamentos, manejo 
e descartes. 
- Fornecer informações na definição de políticas a nível nacional. 
 
Sugestões 
- Iniciar o programa em propriedades maiores onde os criadores compreendem os 
benefícios do controle e façam uso das informações no planejamento de suas 
explorações. 
- Iniciar registrando informações úteis e de baixo custo de obtenção do rebanho: 
coberturas, partos, teor de gordura. 
- No caso em que a maioria dos criatórios é constituída de pequenos produtores eles não 
costumam dar muita importância às informações de seus animais, que julgam conhecer 
bem. Nestes casos tornar-se útil a divulgação de informações regionais que lhes 
permitam avaliar suas performances em relação a outros produtores e adoção de boas 
práticas de manejo daqueles mais eficientes. A criação de cooperativas pode favorecer as 
atividades de controle. 
- Promover o programa junto aos diferentes níveis de governo 
- Identificar instituições de pesquisa que possam colaborar com infra-estrutura e pessoal 
para implementação de programas de CL em menor escala. 
- A implantação de CL pode ser iniciada conjuntamente com um programa de 
inseminação artificial ou teste de progênie. 
 
Diretrizes para implementação 
 
Um programa de melhoramento somente pode obter sucesso com uma boa infra-estrutura 
para IA e controle leiteiro. Criadores que disponham dos melhores animais devem ser 
envolvidos no programa. Sêmen de touros provados ou tourinhos descendentes dos 
melhores touros e melhores produtoras devem ser largamente utilizados, tanto em IA 
quanto em monta natural.  
 
Criadores selecionados que possuam os melhores animais devem ser envolvidos nos 
programas de cruzamentos. Sêmen de touros provados ou de touros produzidos a partir 
de touros superiores ou das fêmeas melhores produtoras poderia ser utilizado em todos 
os rebanhos, bem como tais touros poderiam ser utilizados em programas baseados em 
monta natural. 
 
Para implementar e manter um programa de sucesso é necessário: 
 
1- Seus objetivos devem ser bem definidos. Se o objetivo é o melhoramento da produção 
leiteira, a forma de aferir a produção leiteira, bem como a metodologia de cálculo da 
produção deve ser padronizada. 
 
2- É mais vantajoso que uma única organização supervisione a coleta de dados e seu 
processamento, devendo ser dotada de infra-estrutura com equipamentos de informática 
e fazer uso de metodologias avançadas na avaliação dos animais. Deve ainda ser 



planejado um suporte financeiro de longo prazo tanto de fontes formais (governos, 
instituições de pesquisa e extensão) quanto de áreas externas (criadores, agências de 
fomento, projetos internacionais de desenvolvimento, etc.) 
 
3- Desenvolvimento de uma boa infra-estrutura para IA é um pré-requisito para qualquer 
programa de melhoramento de búfalos. Uma boa infra-estrutura para identificação de 
animais com potencial de melhoramento não garante sozinha a ampla disseminação de 
material genético sem uma adequada infra-estrutura de IA. Em países com ausência de 
boa infra-estrutura de CL e IA, o programa de melhoramento pode ser organizado dentro 
de núcleos de rebanhos onde se poderiam aplicar as ferramentas de melhoramento 
genético. Nestes casos, instituições de pesquisa poderiam assumir a responsabilidade de 
implementação e suporte técnico e científico ao programa. Recomenda-se, porém, que 
tais instituições de pesquisa procurem sensibilizar os responsáveis pelas políticas 
públicas para a necessidade de instituir um programa de controle e melhoramento no 
país. 
 
RECOMENDAÇÕES DO WORKSHOP 
 
1- Controle Produtivo é um pré-requisito para qualquer esforço sério de melhoramento da 
produção animal na fazenda, indústria e a nível nacional. 
 
2- Os dados coletados nas atividades de controle podem ser usados para: 
- serviços de extensão (necessidades alimentares, comportamento reprodutivo, 
assistência veterinária) nas propriedades e a nível da indústria. 
- estimativa de valores genéticos, seleção de touros e mães de touros a nível de fazenda 
ou nacional. 
- planejamento de estratégias nacionais de melhoramento do búfalo, já que os dados tem 
origem em todo o país. 
 
Nove importantes recomendações originadas do Workshop são apresentadas abaixo.  
 
Recomendações a nível de fazenda 
Os criadores devem ser informados dos benefícios do controle leiteiro. Devem ser 
alertados que durante a visita de um técnico para o controle eles receberão ainda 
informações sobre o manejo, alimentação e cuidados sanitários. Deve ser destacado que 
nenhuma decisão sobre descartes e seleção pode ser feita sem a avaliação da 
performance individual dos animais.  
 
Em situações em que a maioria seja de pequenos criadores, que usualmente não 
valorizam informações de seus animais que acreditam já os conhecerem muito bem, 
deve-se destacar que informações de produção de sua região lhes permitirá avaliar sua 
performance com relação a outros criadores e permitirão melhorar suas próprias 
performances adotando boas práticas de manejo daqueles que apresentam melhores 
resultados, além de auxiliá-los no processo de descartes. Fornecendo incentivos tais 
como o fornecimento gratuito de concentrados, vacinas ou doses de sêmen também pode 
ser uma forma de promover sua adesão. 
 
Recomendações a nível nacional 
1) Os responsáveis pela formulação de políticas públicas devem ser alertados que 
nenhum ganho genético, de produtividade ou qualidade pode ser atingido em nenhum 
país ou região sem implementação do controle leiteiro. O governo deve prover suporte 



financeiro e manutenção de sistema de controle, pelo menos nos estágios iniciais de sua 
implantação. Tais fundos podem ser obtidos de agencias internacionais e através de 
programas internacionais de desenvolvimento. Os criadores também devem ser 
envolvidos no financiamento dos programas à medida que possam perceber os benefícios 
do controle (apesar de ser quase sempre muito difícil convencê-los a pagar por esse 
serviço). Se os criadores estiverem organizados em cooperativas e tais cooperativas 
tiverem algum superávit, a exemplo da experiência da Índia, elas poderiam suportar os 
custos de programa com os lucros da atividade. 
 
2) É necessário desenvolver um sistema de baixo custo, simplificado, de baixa freqüência 
de coleta de dados a fim de reduzir os custos dos controles. Algumas pesquisas podem 
ser feitas para aferir os custos e eficiência de tais sistemas. 
 
3) O desenvolvimento de uma boa infra-estrutura para o programa de IA é um pré-
requisito para qualquer programa de melhoramento de búfalos que torna possível a 
disseminação de material genético superior identificado pelo controle produtivo. 
 
4) No caso de não ser possível a implementação de infra-estrutura a nível regional ou 
nacional, o programa de melhoramento poderia ser feito a partir de núcleos de rebanhos 
onde seriam aplicadas todas as ferramentas de melhoramento. Nestes casos, instituições 
de pesquisa poderiam assumir a responsabilidade de implementar e dar suporte técnico e 
científico em todos os níveis, além de procurar sensibilizar as autoridades sobre a 
importância de tais programas a nível nacional. 
 
5) A necessidade de implementação em escala nacional do programa deve ser enfatizada 
fim de assegurar a obtenção suficiente de dados que garantam uma maior acurácia na 
avaliação genética e conseqüente progresso genético do rebanho. 
 
6) Seria possível o envolvimento do ICAR, FAO, Grupo de Trabalho de Controle Leiteiro 
em Búfalos, o Buffalo Newsletter e a “Força Tarefa” para a criação de um “Fundo de 
Desenvolvimento” para permitir que as organizações participantes do ICAR estabeleçam 
e mantenham seus próprios programas de melhoramento. 
 
7) a Coordenação e estreita cooperação entre as várias organizações de controle no país 
é essencial para assegurar uniformidade e otimização na utilização dos escassos 
recursos locais. 
 
8) O intercambio de experiências entre as organizações de controle de diferentes países é 
também essencial. 
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