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Introdução 
O estudo das necessidades alimentares de búfalas em produção, bem como as particularidades de 
seu metabolismo, em diversos aspectos distinto de outras classes de ruminantes, é ainda pouco 
compreendido, resultando em dificuldade adicional ao criador que buscar planeja a alimentação do 
rebanho visando uma melhor produtividade e rentabilidade. 
 
A dieta usual dos animais em nosso meio é geralmente baseada numa alta proporção de 
volumosos (quando não, exclusivamente), normalmente representados por pastagens de variadas 
espécies com ou sem o concurso de algum tipo de concentrado, em quantidades também muito  
variáveis. 
 
Como se sabe, as gramíneas tropicais caracterizam-se por sua grande produtividade, 
particularmente sob condições favoráveis (umidade, luminosidade,  temperatura e fertilidade do 
solo) sendo porém, relativamente mais pobres em nutrientes do que aquelas de clima temperado, 
além de ter uma composição bastante variável em função da época do ano e estagio vegetativo da 
pastagem. 
 
As referencias que dispomos para o planejamento alimentar dos rebanhos bubalinos em produção 
além de relativamente escassas, são usualmente baseadas em estudos realizados com outras 
espécies de ruminantes, como os bovinos (NRC, por exemplo) ou tem como base realidades locais 
bastante diversas das nossas, tais como trabalhos italianos, onde é usual a alimentação em 
mistura total, com altos níveis de concentrados e volumosos à base de silagem de milho e feno; ou 
ainda os indianos, onde as principais fontes de volumosos são resíduos agroindustriais, tais como 
palhas (de arroz, de trigo) por vezes tratadas com amônia e uso de blocos multi-nutricionais (tipo 
melaço-uréia). 
 
Os elevados conteúdos protéicos e calóricos do leite bubalino, por si só já representam um 
diferencial importante na sua demanda alimentar relativamente aos bovinos. Acrescente-se a isto a 
capacidade da búfala em alterar significativamente não só da quantidade mas, caracteristicamente, 
da composição do leite produzido em função do estágio de lactação, da quantidade e densidade 
nutricional dos alimentos colocados à sua disposição e  conteúdo e quantidade  quanto do alimento 
disponível à búfala em alterar tais componentes (os teores de gordura, por exemplo variam durante 
a lactação em faixas tão amplas quanto de 5,5% a 14% de gordura, enquanto que em bovinos tal 
variação raramente ultrapassa 1,0%). Sem contar que, consumindo alimentos mais fibrosos, as 
búfalas aparentemente apresentam uma capacidade ampliada de digestão o que tornaria as 
avaliações de valor nutricional dos alimentos, calculadas em função da digestibilidade dos mesmos 
por bovinos, de valor reduzido quando transportadas aos bubalinos. 
 
Num país continental como o Brasil, coexiste um amplo espectro quase total de condições 
ambientais, desde os equatoriais úmidos da Amazônia, até climas sub-temperados do Sul, regiões 
com predomínio florestal e áreas semi-áridas no nordeste, planícies na região sul, planaltos no 
sudeste e centro oeste coexistindo com regiões acidentadas como em Minas Gerias, extensa faixa 
litorânea e igualmente extensa área no interior, temperaturas médias de 14-15ºC no Sul e acima de 
35ºC do norte-nordeste, solos de todos os tipos. Aliado ao ambiente físico, são ainda relevantes as 
importantes diferenças econômicas regionais, dos hábitos locais, da dinâmica dos mercados, do 
grau de industrialização, etc.  
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A crescente importância da bubalinocultura leiteira no país demanda pois uma maior atenção no 
desenvolvimento de pesquisas no sentido de buscar caminhos que possibilitem aos criadores 
elevar a produtividade de seus rebanhos através de um manejo alimentar mais adequado às 
particularidades da espécie e da forma que são exploradas em nosso meio. 
 
Pastagens tropicais  
 
Mesmo diante da coexistência de modelos mais ou menos intensificados de exploração, podemos 
afirmar que no Brasil, predominam as explorações baseadas em alta proporção de volumosos, em 
geral pastagens em manejo relativamente extensivo, em alguns casos com suplementação de 
volumosos durante os períodos de menor oferta alimentar representados pelo concurso de 
capineiras e/ou pastagens diferidas e, em muitos casos, com fornecimento de cana-de-açúcar. 
Alimentos conservados sob a forma de silagens e ou feno têm uma utilização muito restrita em 
nosso meio em função da maior dificuldade de confecção, particularmente na região do Brasil 
Central, onde a disponibilidade das produções coincide com o período de chuvas, dificultando sua 
elaboração e pelo relativamente alto custo dos alimentos assim produzidos. 
 

Base:1994 Parâmetros Custo da MS   

 MS t/ha %PB %NDT R$ R$ R$ R$ 

 t/ha   t/MV t/MS t/PB t/NDT 

SILO MILHO 12 8,25 62 31,72 99,12 1.201,45 159,87 

SILO SORGO 15 7,00 60 26,20 81,89 1.169,86 136,48 

SILO NAPIER 19 4,00 44 13,36 89,06 2.226,50 202,41 

MILHETO 9 11,00 60 11,73 78,18 710,73 130,30 

AVEIA 6 14,00 55 16,67 92,60 661,43 168,36 

CANA 25 3,80 43 13,50 45,00 1.184,21 104,65 

NAPIER ROTAC. 19 12,00 56 8,21 54,73 456,08 97,73 

BRACH ROTAC. 15 7,60 51 7,57 50,50 664,47 99,02 

                       Fonte: Boletim do Leite - (compilado de diversas edições e adaptado) 

 
Da tabela acima, apesar de sua defasagem (1994), nota-se que a fonte mais barata de nutrientes 
são as pastagens (destacando-se que as estimativas da tabela se referem a pastagens adubadas). 
Daí sua eleição como alimentação básica nos rebanhos. 
 
Quando nos referimos a pastagens, devemos ter em mente sua ampla variação, seja decorrente 
das espécies utilizadas, do solo em que se encontram, de seu estágio de desenvolvimento, da 
concorrência de invasoras, da época do ano, da carga animal, do tipo de animal presente, dos 
períodos de ocupação e repouso a que são submetidas, das divisões empregadas, da topografia, 
da disposição dos elementos (corredores, bebedouros, saleiros,etc.), da susceptibilidade e 
presença de pragas, etc., o que as torna um alimento que, apesar de abundante e barato, de 
extrema variabilidade no que diz respeito a seu volume e composição nutritiva , o que representa 
uma dificuldade adicional aos criadores brasileiros relativamente a explorações baseadas em 
estabulação e oferta de “mistura” total, onde a composição da dieta pode ser melhor controlada 
pelo criador. 
 
Na tabela seguinte apresenta a composição média das gramíneas mais utilizadas em nosso meio, 
em função da idade da planta. Nela podemos notar que, de um modo geral, os teores de proteína 
das mesmas varia entre 10 a 13% enquanto jovens e rapidamente vão decrescendo com o 
envelhecimento da planta. Seu teor de energia, que também se reduz com a idade, raramente 
ultrapassando 55-57% de NDT, e os teores de fibras já bastante elevados, aumentam ainda mais 
com o envelhecimento da planta. Já o conteúdo mineral também decresce com a idade.  
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Composição bromatológica de gramíneas tropicais em função da idade do corte 

  Idade MS  PB EE FDN FDA Lig. Sil. Cinzas Ca P NDT ELL 

  (dias) (%) % na matéria seca Mcal/ 
kg 

Brachiaria 
brizantha 
(braquiarão 

30 19,33 11,79 4,55 81,83 40,58 5,33 1,00 10,68 0,94 0,47 57,29 1,26 

60 21,49 10,61 4,04 83,75 43,55 5,60 1,67 10,28 0,71 0,47 54,98 1,17 

120 27,83 9,18 3,94 84,41 47,05 6,64 1,99 7,93 0,58 0,39 52,25 1,07 

Brachiaria 
decumbens 

30 21,21 10,54 3,42 77,93 37,55 4,48 1,22 10,45 0,88 0,69 59,66 1,34 

60 25,75 9,58 3,47 79,96 40,04 5,95 1,52 8,68 0,78 0,55 57,71 1,27 

120 28,99 6,59 3,69 87,01 45,77 7,12 1,98 8,25 0,73 0,48 53,25 1,11 

Cynodon 
Dactylon 
Coastcross 

30 26,02 12,84 3,57 85,07 40,62 4,50 0,64 9,60 0,53 0,43 57,26 1,25 

60 27,20 10,51 3,45 85,21 41,52 5,20 1,75 7,22 0,50 0,41 56,56 1,23 

120 28,82 10,34 3,67 87,17 43,39 6,05 2,26 6,99 0,48 0,31 55,11 1,18 

Cynodon sp  
Tifton 85 

30 25,86 11,46 3,67 89,19 42,17 4,80 0,24 9,52 0,54 0,25 56,05 1,21 

60 26,03 10,86 3,57 91,23 43,98 5,59 0,98 8,58 0,52 0,22 54,64 1,16 

120 34,67 7,57 2,70 92,36 46,96 6,51 1,75 5,87 0,47 0,21 52,32 1,08 

Melinis 
multiflora 
(Gordura) 

30 22,05 9,22 2,54 82,25 40,61 4,90 0,55 8,12 0,69 0,52 57,27 1,26 

60 25,04 8,26 4,13 83,49 42,65 6,12 1,12 7,20 0,61 0,46 55,68 1,20 

120 28,79 6,28 5,62 90,19 46,26 6,87 1,40 6,25 0,47 0,33 52,87 1,10 

Pannicum 
maximum 
(colonião) 

30 24,85 13,85 5,61 76,13 42,54 13,78 2,08 8,32 2,18 0,96 55,77 1,20 

60 29,70 7,80 4,13 80,86 46,80 9,08 2,14 6,75 2,29 0,83 52,44 1,08 

120 35,12 6,41 1,75 86,16 48,13 16,01 2,83 5,39 2,57 0,80 51,41 1,04 

Pennisetum 
purpureum 
(Cameroon) 

30 21,05 11,56 5,35 74,94 42,56 8,65 1,59 8,71 1,94 0,92 55,75 1,20 

60 19,94 8,86 4,51 80,38 48,14 8,08 1,27 6,19 1,98 0,85 50,23 1,00 

120 36,83 6,31 2,01 84,53 45,97 8,77 2,47 5,99 2,17 0,36 53,09 1,11 

Pennisetum 
purpureum 
(Napier) 

30 18,33 13,66 5,40 75,93 42,31 8,41 1,43 6,94 1,87 1,29 55,94 1,21 

60 20,05 8,61 4,56 78,08 49,13 9,13 2,06 6,07 1,08 1,08 50,63 1,02 

120 36,98 5,44 2,59 85,34 51,55 13,55 1,16 3,12 0,62 0,62 48,75 0,95 

Pennisetum 
purpureum 
(Napier-Roxo 

30 20,30 13,51 6,57 74,94 45,76 8,83 2,37 8,64 1,06 1,06 53,26 1,11 

60 17,54 9,21 4,90 80,38 45,57 9,56 2,96 8,06 0,85 0,85 53,40 1,12 

120 23,62 6,69 2,21 84,53 48,92 12,89 1,21 3,82 0,69 0,69 50,79 1,02 

Adaptado de Reis (2000) e David (2001) em Teixeira - II Simpósio Forragicultura e Pastagens-NEFOR-UFLA 
  

 
 
As gramíneas, em seu desenvolvimento, apresentam duas fases distintas; um ciclo vegetativo, que 
ocorre nos períodos mais favoráveis, quando a planta continuamente se desenvolve, emitindo 
novos perfilhos, alongando as folhas e talos, aumentando a área foliar, acumulando reservas e 
completando o ciclo, tornando-se senescentes e secas; outro ciclo, é o reprodutivo, verificado ao 
final da época favorável quando floresce e produz sementes que vão ao solo e germinarão 
produzindo novos indivíduos. 
 
Na evolução dentro de seu ciclo vegetativo e na sua passagem ao reprodutivo, diversas alterações 
se verificam relativamente à sua composição, o que fica evidenciado na tabela abaixo onde se nota 
que, com seu avanço nos ciclos, elas se tornam com menor densidade de nutrientes e com menor 
digestibilidade (altos teores de fibras indigeríveis) 
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    Composição média de PB e NDT de gramíneas conforme estágio do ciclo da planta 

Espécie Fase % PB % NDT % FB 

B. decumbens Vegetativo 12,2 57,6 23,8 
 Início Floração  11,3 55,3 28,8 
 Inflorescência 7,6 51,2 33,2 

B. brizantha Vegetativo 13,9 59,3 20,7 
 Inflorescência 5,0 50,7 30,0 

Colonião Vegetativo 16,6 53,2 25,7 
 Início Floração  9,6 51,6 37,7 
 Inflorescência 7,6 50,3 39,0 

Napier 35 dias 12,0 56,1 28,0 
 45 dias 8,2 50,1 32,0 
 66 dias 7,0 48,1 33,7 
 120 dias 6,5 47,2 36,0 

     Fonte: Normas e Padrões de Nutrição e Alimentação Animal - Revisão 85/86 (Nutrição-Editora e Publicitária) 
 
 
Em função da fase do ciclo, a quantidade relativa de folhas em relação aos talos tem importância 
fundamental no aproveitamento e qualidade das pastagens, conforme se evidencia na tabela 
abaixo, onde, em função do percentual de folhas disponíveis o consumo voluntário de matéria seca 
pode variar de 1,75 a 3,29% do peso vivo do animal e a digestibilidade do material ingerido, de 
44,4 a 57,1%. 
 
 

Porcentagem de folhas, teores de PB, FDN, digestibilidade e 
consumo de matéria seca de fenos de B. decumbens (na MS) 

Folhas (%) PB (%) FDN (%) DAMS (%) CVMS (kg/100 

kgPV) 

15,8 4,7 73,7 44,4 1,75 

25,9 4,4 74,8 50,6 2,89 

33,5 6,9 69,4 55,6 2,44 

51,0 7,6 71,5 56,2 3,49 

63,8 9,8 66,6 57,1 3,29 
Fonte: O'Donovan et. Al (1982) 

 
 
Além da variação dentro dos próprios ciclo de desenvolvimento, a composição das pastagens 
também varia em função da época do ano (e, obviamente com o regime de luminosidade, umidade 
e temperatura). Um exemplo desta variação é dado pela tabela abaixo onde se nota que a 
qualidade nutritiva e digestibilidade vai progressivamente se deteriorando conforme, apartir da 
primavera , vamos avançando nas estações: 
 

Variação da PB, DIVMO e FDN da B. brizantha em 
diferentes épocas do ano  

Mês % PB % DIVMS % FDN 

Outubro 14,0 65,1 61,1 

Janeiro 8,2 62,3 68,0 

Abril 6,3 55,3 72,4 

Agosto 5,2 51,1 74,4 
Fonte: Euclides (1993)  
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Ainda dentro do ciclo vegetativo, a 
gramínea tem um comportamento distinto 
relativamente ao volume produzido, 
conforme sua idade. Numa experiência 
clássica de Linehan, citado por André 
Voisin, o autor verificou que nos primeiros 
10 dias, a planta apresenta um 
crescimento lento (emissão de perfilhos), 
que se acentua nos 10 dias seguintes e, 
do 20º ao 30º apresenta uma velocidade 
muito acentuada de crescimento, ao que 
denominou “labareda de crescimento, a 
partir daí, a planta em volume 
praticamente se estabiliza e as folhas 
“envelhecem”. Graficamente,  a 
observação foi a seguinte: 
 

 
 
O volume produzido de matéria seca das gramíneas 
também varia bastante durante o ano, conforme se 
pode observar na figura abaixo, sendo muito reduzido 
nos períodos mais críticos (baixas temperatura, 
luminosidade e umidade). 

 adaptado de Pedreira,1976 e Pedreira & Matos,1982 (região sudeste do Brasil) 

 
Interação entre o animal e a pastagem 
 
Após a desfolha pelos animais, a planta reinicia seu ciclo vegetativo, se as condições ambientais e 
de solo o permitirem. Assim, a partir das reservas de carbohidratos que acumulam nas raízes e 
hastes, bem como pela fotossíntese realizada através das folhas residuais, novo ciclo se inicia. O 
papel das reservas, fator principal nas gramíneas de clima temperado tem papel secundário nas 
regiões tropicais, conforme se depreende do experimento abaixo  em que se avaliou a quantidade 

Período Kg/ha/dia Total produzido 
(kg) 

1-10 d 66 660 

11-20 d 224 2.240 

21-30 d 360 3.600 

Produção média de capim durante o ano
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de tecido vegetal de gramíneas num vaso em que se controlou a quantidade de área foliar 
disponível e a quantidade de carbohidratos de reserva disponível nas plantas: 
 
Efeito do nível de carbohidratos de reserva e da área foliar na rebrota de 
plantas de Panicum maximum, após 20 dias. Taxa de rebrota (g/vaso/dia) 

 Nível inicial ou carbohidratos (g/vaso) 
IAF inicial 0,6 1,1 1,5 Média 

0,0 1,21 1,02 1,55 1,30 
0,3 1,95 1,77 2,15 1,96 
0,8 2,72 1,87 2,89 2,49 

média 1,96 1,55 2,23  
 Fonte: Humphreys e Robson, citados por Corsi & Nascimento, 1986 

 
Como se pode verificar, numa condição em que os níveis de reservas são elevados (1,5 g/vaso), 
mas que não há tecido foliar residual, a taxa de rebrota atingiu 1,55 g/vaso/dia, ao passo que com 
uma área foliar de 0,8, mesmo com baixos níveis de reserva, a taxa de rebrota atingiu 2,72 
g/vaso/dia. 
  
Havendo disponibilidade de forragem, o animal durante o pastejo, efetua uma colheita seletiva da 
mesma, buscando consumir os elementos as porções mais nutritivas disponíveis nas plantas. Na 
tabela a seguir vemos um exemplo deste comportamento onde, ao ser oferecido a animais 
fistulizados uma dieta com 3,3 a 4,0% de PB e digestibilidade de cerca de 32,2 a 34,2%, os 
animais efetivamente colheram nesta área alimentos com 8,2 a 9,8% de PB e muito mais digeríveis 
(62% de DIVMS).  
 
Porcentagem de PB e digestibilidade "in vitro" da MO nas forragens 
disponíveis e nas dietas selecionadas pelos animais 

 B. decumbens B. humidicola 
  % PB %DIVMO % PB %DIVMO 

 Forragem disponível 4,0 32,2 3,3 34,2 
 Dieta Selecionada 9,8 62,1 8,2 62,0 
Fonte: Euclides et al. 1992 

 
Outra observação relevante é o fato de que numa determinada área, se os animais consumirem a 
pastagem em um determinado intervalo de tempo, nas fases iniciais, a quantidade colhida é 
significativamente superior que nas posteriores, não só pelo menor número de bocadas 
necessárias para ingestão de uma mesma quantidade de alimentos quando a oferta é maior, 
quanto pelo fato que o remanescente, em função da colheita seletiva será sempre de qualidade 
inferior ao anteriormente consumido. Esta afirmação é comprovada pelo trabalho apresentado por 
Voisin na tabela abaixo, onde se verifica que se um animal numa determinada área consome 58 kg 
de MV por dia, se dividirmos o tempo em que ele ali permanece em dois períodos, na metade 
inicial, ele consumiria 67 kg MV/dia e na segunda fração, 48 kg/dia (média de 58 kg/dia). Dividindo-
se o mesmo tempo em 3 frações, os consumos seriam de 77, 53 e 43 kg/dia respectivamente para 
cada período (média de 58 kg/dia). Em suma, come mais e melhor quem chega primeiro... 
 

Quantidade de pasto colhido durante a “rapagem” 
progressiva da pastagem por uma vaca de 600 kg  

Frações de 
tempo 

Períodos MV colhida 
por dia 

MS colhida 
por dia 

Única  58 12,2 

2 frações 1º período 67 13,4 

 2º período 48 10,6 

3 frações 1º período 77 15,4 

 2º período 53 11,1 
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 3º período 43 9,9 
Voisin 

 
A partir da já referida velocidade de crescimento dentro do ciclo vegetativo da gramínea, 
simulamos uma colheita durante 60 dias pelos animais das plantas ao final de cada uma das 
etapas de crescimento referenciadas (10, 20 ou 30 dias), que representariam a duração de um 
ciclo da gramínea e considerando que existam os fatores necessários d solo e ambiente para seu 
desenvolvimento usual, e a representamos a seguir: 
 

 
Neste caso, como em cada período foram produzidos 660 kg de MV, resulta uma disponibilidade 
nos 60 dias de 6 x 660 = 3.960 kg de MV para consumo dos animais. Caso a colheita se dâ a cada 
20 dias, a representação seria a seguinte: 

 
 
 E, como até o segundo período a produção acumulada seria de 2.900 kg, teríamo que a oferta 
total nos 60 dias seria de 3x 2900 = 8.700 kg de MV. Analogamente, se a oferta se desse ao final 
da “labareda de crescimento”, a disponibilidade seria de 6500 kg x 2 = 13.000 kg e estaria assim 
representada: 

 
  
 
Resumidamente, no que se refere às pastagens, poder-se-ia dizer que: 
 

 A pastagem, em nosso meio, representa a fonte mais econômica de nutrientes; 
 As qualidades nutricionais das gramíneas se reduzem com o avançar de sua idade; 
 A maior produção por área ocorre se a planta é pastejada após seu pico de crescimento; 
 A quantidade de reservas de carbohidratos acumulada e principalmente de folhas residuais 

ao pastejo determinarão a velocidade de rebrota; 
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 Se a quantidade ofertada superar o consumo haverá uma melhor seleção da dieta pelo 
animal e menor esforço para obtê-la 

 Nos períodos iniciais de ocupação de uma parcela, a qualidade do alimento colhido é 
melhor que ao final do período. 

 A melhor qualidade da forragem permite um maior consumo de MS 
 Ofertar a pastagem após seu pico de crescimento amplia a quantidade de MS disponível. 

 
 
 
Produção e reprodução das búfalas e comportamento das pastagens 
 
A disponibilidade e qualidade das pastagens e o comportamento reprodutivo estacional das 
búfalas, têm um papel de extrema relevância nos índices produtivos da espécie. 
 
Podemos, na figura abaixo, comparar o andamento das parições relativamente à oferta de 
pastagens na região sudeste brasileira. Nela notamos que as parições se concentram nos meses 
de março-abril, cerca de 4 meses após a oferta mais abundante de pastagens, o que lhes 
permitem usualmente criar em bom estado corporal e, portanto com bons níveis de reserva 
corporal que, dispondo ainda, na maior parte dos casos, de oferta ainda significativa de pastagens 

de melhor qualidade por um período de ainda pelo menos 30-60 dias, ocasião em que começam a 
ciclar e vêm assim favorecida sua fertilidade, ao mesmo tempo que, nesta fase, caracterizada por 
um consumo de reservas corporais a fim de atender as necessidades para a produção leiteira, a 
densidade de nutrientes nas gramíneas é ainda satisfatória. 
 
A sazonalidade reprodutiva que, ao que parece, tem relação com o fotoperíodo negativo (menor 
luminosidade do dia), é mais acentuada quanto mais longe da linha do Equador são criados os 
animais. A este respeito é interessante observar o gráfico abaixo que mostra o comportamento das 
parições em três grupos de animais, todos com o origem de um mesmo rebanho em São Paulo, 
sendo que parte dos animais, já adultos, foram enviados no estado do Ceará. Um terceiros grupo, 
foi o de fêmeas filhas deste ultimo grupo, que foram criados no Ceará.  
 
Nota-se que os animais criados em São Paulo enquanto ali permaneceram, tiveram uma 
distribuição de parições com forte concentração de parições nos primeiros quatro meses do ano e 

Produção média de capim x distribuição partos búfalas
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em dezembro (mais que 5%). Ao seguirem para o Ceará, mantiveram, ainda que em menor escala 
uma concentração de parições deslocando, porém esta ocorrência  entre os meses de janeiro a 
agosto. Já as ali nascidas, apresentaram mais de 5% das parições em 10 meses do ano, com 
maior concentração no segundo semestre. 
 

 
A despeito deste comportamento fisiológico nas búfalas, vimos notando que com a intensificação 
da exploração, basicamente com a adoção de pastejo rotacionado (adubado) no período chuvoso 
e silagem de gramíneas+ cana na seca como fonte de volumosos e aumento do nível de 

concentrado de cerca de 20% para até 35% do total de MS da dieta durante o período de lactação, 
apesar de não praticarmos estação de monta, temos notado uma tendência a uma menor 
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concentração (apesar de ainda relevante) de partos em nossa criação durante o ano no Estado de 
São Paulo, conforme se observa no gráfico abaixo. 
 
   Distribuições de parições em búfalas Sitio Paineiras-SP 2001 

 
 
 
Comportamento produtivo das búfalas 
 
A curva usual de lactação observada nas búfalas em nosso rebanho apresenta o seguinte aspecto: 
 
No gráfico acima, o valor “100” refere-se à produção média na lactação. Assim sendo, verifica-se 
que por volta dos 100 dias, os animais apresentam seu pico produtivo, quando então se observa 
um declínio progressivo na produção, sendo que entre 150 e 189 dias de lactação, se observa que 
os animais estão produzindo o valor médio da lactação e, por volta dos 300 dias, produzindo perto 
de 65% do valor médio, em geral encerram suas lactações. O leve aumento após esta data refere-
se aos animais que usualmente se encontram “vazios” e que prolongam a lactação. 
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Outra forma de apresentar o comportamento produtivo seria a apresentação da curva de produção 
“acumulada” na lactação: 
 
Nele verificamos que cerca de 50% de toda a produção da lactação se dá nos primeiros 100 dias 
após o parto. Assim, a combinação do comportamento reprodutivo com esta curva de lactação 
geral, a nível de rebanho, o comportamento produtivo abaixo representado, onde se verifica que 
boa parte da produção ocorre no período de menor oferta de pastagens do ano. 
 

 
 
Assim, se por um lado a sazonalidade favorece uma maior eficiência reprodutiva, por outro lado, 
ela não é favorável a uma maior produtividade leiteira. 
 
O leite bubalino, relativamente ao bovino, possui uma maior quantidade de proteínas e 
particularmente de gorduras (além de Ca e P), porém, como destaca Zicarelli, (1999,2001), quando 
padronizado em seu teor de energia (leite ECM) para o mesmo teor de energia do leite bovino 
corrigido para 4% de gordura (4%FCM), possui menos proteínas que o bovino, ou seja, para 
produzir a mesma quantidade de energia na síntese leiteira a búfala é menos exigente em 
proteínas e fósforo que as bovinas. 
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Com relação à variação da produção e componentes do leite durante a lactação, apresentamos 
observação do comportamento dos animais em nosso rebanho em 2002, representado pelo gráfico 
abaixo: 

 
 
 
Tais dados que foram extraídos da avaliação de todo o rebanho (pluríparas e multíparas) em 2002 
no Sítio Paineiras da Ingaí, resumidos na tabela abaixo: 
 

Dias 
Lact. 

Produção Gord. Prot. Leite 
ECM 

Lactose Uréia/leite 

38 14,6          5,86           4,87         20,72  5,02             17,75  

92 12,2          5,50           4,60         16,43  5,38             16,19  

128 12,1          6,26           4,60         17,35  5,48             15,55  

138 11,7          6,21           4,65         16,78  5,17             19,55  

173 11,1          7,61           4,67         17,74  5,38             16,40  

184 10,4          7,20           4,89         16,39  5,27             19,43  

217 9,5          7,68           4,68         15,27  5,31             18,53  

235 9,9          7,47           4,92         15,95  5,06             21,55  

257 8,4          7,18           4,77         13,11  5,07             21,35  

Média        11,34           6,95           4,78         16,40           5,55              18,75  

 
Nota-se que o teor médio de gordura se situou entre 5,5 e 7,5% (média 6,95%), elevando-se 
progressivamente com o avanço da lactação, apresentando-se inferior a 6% durante a primeira 
fase da lactação (fase catabólica). Já as proteínas e a lactose, mantiveram pequena variação, 
situando-se as primeiras entre 5 e 5,5% e as últimas entre 4,5 e 5%. Como se observa, os teores 
de gordura situaram-se em níveis muito inferiores aos na Itália em 1998 (8,37% de gorduras), mas 
similares ao relatados na Índia, de 6,87%, porém, com um teor protéico semelhante ao Italiano, 
que de 4,73% , sendo a lactose também superior à média italiana (4,8%). 
 
Tonhati, 1999, avaliando rebanhos principalmente submetidos a uma ordenha diária e alimentados 
quase que exclusivamente com pastagens no Estado de São Paulo, e algumas com duas 
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ordenhas e suplementadas, encontrou para produções médias de 1.259 kg de leite de 1.744 
lactações, teores médios de gordura de 6,87% e 3,91% de proteínas e, posteriormente, em 2002, 
com inclusão de mais observações (3.888 lactações), para uma produção média de 1533 kg de 
3.888 lactações, o teor médio de gordura pouco se alterou, passando a 6,96%, verificando-se uma 

elevação no teor protéico para 4,2% e a lactose para 5,2%. 
 
Verifica-se que a despeito dos dados médios obtidos por Tonhati serem resultantes de rebanhos 
de menor produtividade que o observado no Sitio Paineiras (1.533kg x 2.951 kg), resultado talvez 
da combinação de animais de melhor potencial produtivo com níveis mais elevados de nutrientes 
na dieta praticados na Paineiras, verifica-se que o teor médio de nutrientes em ambas as 
observações foi muito semelhante nas gorduras 6,96% x 6,95% (e superponíveis aos níveis da 
India, de 6,87%), e superior em proteínas de 4,2% x 4,78% e lactose de 5,2% x 5,55% na 
Paineiras. 
 
Interessante notar que, a despeito da produção média italiana em 1998 ter sido de 2.083 kg, com 
teor de gorduras de 8,37%, proteínas de 4,73% e lactose de 4,8%, relata ainda Zicarelli que no ano 
do primeiro controle funcional na Itália em 1978, a produção média era de 1.641 kg e o teor de 
gorduras foi de 6,42%. (como se nota, valores mais próximos aos observados por Tonhati). 
 
Se levarmos em conta que as taxas teóricas possíveis através de seleção genética por reprodução 
convencional, como até hoje ainda é praticada na Itália seria, conforme citação de Ramos (1999), 
cerca de 9,60 kg de leite ao ano (eliminando-se 30% das fêmeas anualmente), significa que poder-
se-ia explicar um aumento nos níveis produtivos do rebanho italiano nestes 20 anos (1978-98) 
caso tivesse havido um melhoramento genético extremamente eficiente de 192 kg de leite, 
devendo ser creditado os outros 250kg a melhoras introduzidas no manejo destes animais. Tal 
melhora, ao que parece se refletiram não só no volume produzido e no teor de gorduras, também 
nos níveis de proteína no leite que passaram de 4,4% em 1990 a 4,8% em 1.999. 
Fazenda e Sítio Paineiras da Ingaí 
 

A título de ilustração, verificamos na Paineiras (gráfico acima) uma evolução da produção média 
em pluríparas de cerca de 1.000 a 1.300 kg/lactação entre 1984-87, para cerca de 2.000 a 2.300 
kg entre 1989 e 1994 com a introdução da segunda ordenha e alterações no manejo alimentar 
(concentrados), e daí, com introdução de pastoreio rotacionado, estes níveis se elevaram para 
cerca de 2.500 entre 1997-2000 e atualmente, após expressiva seleção por descarte, chegamos à 
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média atual acima de 3.000 kg. Infelizmente não possuímos referencia sobre a variação na 
composição do leite no período mas, por outro lado, verificamos que mesmo com elevação dos 
níveis produtivos, e de forma ainda mais acentuada que o observado na Itália, os níveis de gordura 
são semelhantes àqueles verificados em rebanhos com menor concurso de concentrados no Brasil 
conforme observado por Tonhati ou dos relatados na Índia. Por outro lado, nosso leite mantém um 
nível de lactose e de proteínas superior ao da Itália. 
 
A ingestão de matéria seca 
 
A capacidade de ingestão de matéria seca é um elemento importante na formulação da dieta 
adequada. Diversos tem avaliado tal capacidade, observando variações muito grandes em sua 
dimensão com valores desde 2,2% do peso vivo até 3,4%. Tal variação é resultante de inúmeros 
fatores, dos quais, poderíamos destacar: 
 

• Correlações positivas 
– Peso metabólico (Peso 

0,75
) 

– Leite “padronizado” para energia (Gord/Prot) 
– Ganho diário de peso 
– Palatabilidade dos alimentos 

• Correlações negativas 
– Teor de NDT e PB da dieta 
– Teor de fibras na dieta (parede celular) 
– Alta relação CNE:Proteínas (fermentabilidade da dieta) 

• Outros fatores 
– Densidade da pastagem 
– Alterações bruscas de temperatura (principalmente frio) 
– Estágio da lactação e ordem de cria 
– Hierarquia no rebanho 
– Estado corporal 

 
Campanille (1977), sugeriu que a ingestão diária de matéria seca, em uma dieta com teores de 
FDA de 27-28% e de FDN de 45-49% seria de 91g x Peso metabólico, necessários para 
manutenção acrescido de 275 g por kg de leite padronizado (ECM) produzido. Destaca-se que 
para a transformação em leite “padronizado”, a fórmula de Di Palo preconiza a seguinte: Leite 
ECM= { [((G(g) - 40)+ P(g) - 31) x 0,01155 ] + 1} x leite produzido. 
 
 
Já Mandal, SS Paul e Pantak (2001), em uma ampla revisão efetuada na Índia, com animais que lá 
pesavam cerca de 462,6 kg e que mantinham níveis produtivos de cerca de 10,14 kg/dia de leite 
4%FCM, com teores médios de 6,87% de gordura e que consumiam alimentos em média com 
6,8% de PB e 58,5% de NDT (teores estes mais próximos aos brasileiros que os apresentados na 
Itália), a estimativa de ingestão seria dada pela seguinte fórmula: IMS (kg/d) = 4,92 – (0,126 x 
%NDT) + (5,68 x ganho de peso(kg/d)) + (0,06008 x Peso

0,75  
)+ (0,59 x %Gord.leite). Destacaram 

ainda os autores que nas fórmulas de estimativas preconizadas pelo NRC (1989), por Kearl (1982) 
e por Pathak e Verna (1993), as duas primeiras superestimaram o consumo em 15% e a última 
subestimou-os em 16%. 
 
 
Lembramos que estas recomendações usualmente são derivadas de estudos efetuados com 
animais estabulados, recebendo dieta total no cocho. 
 
A búfala, como outras espécies, deprime sua a ingestão de matéria seca no início da lactação 
(principalmente nos primeiros 50 dias) em pelo menos 10%. Teores elevados de fibras na dieta 
também reduzem a IMS. Diante disso, procuram compensar a menor ingestão, a fim de manter sua 
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produção, consumindo reservas corporais (fase catabólica), daí a importância de uma dieta mais 
densa em nutrientes neste período, o que determinaria uma maior ingestão de nutrientes a 
despeito de uma menor ingestão total de matéria seca. Zicarelli cita perdas de até 1 kg/dia de peso 
neste período, que seriam suficientes para atender um déficit de até 20-30% de suas necessidades 
sem comprometer a produção. 
 
Temos observado que os animais mais produtivos, principalmente nas fases de maior produção 
leiteira geralmente se destacam no rebanho por sua maior voracidade e, muitas vezes, por uma 
certa dominância dentro do rebanho particularmente quando em estabulação e na “disputa” por 
alimentos no cocho.  
 
Com dados da estação de 2.002 observados no Sítio Paineiras da Ingai, procuramos ainda 
verificar o comportamento do peso das fêmeas em lactação em função da duração da lactação e, 
baseado em relatos do Prof. Campanille, da Univ. de Nápoles, procuramos ainda distinguir tal 
comportamento em relação ao potencial produtivo dos animais, separando-as em dois grupos em 
função do valor genético para produção leiteira (breeding value) que usualmente calculamos para 
nosso rebanho com auxilio do software ASREML, sendo o das mais produtivas, aquelas com BV 
superior a +300 kg e as menos produtivas, as com BV inferior a +300 kg.  
 
As observações das pluríparas foram então representadas no gráfico abaixo onde as curvas 
superiores retratam a produção leiteira diária média nos dois grupos, e as inferiores, o peso 
corporal expresso em percentual do peso à parição (sendo apresentada através de uma curva de 
“tendência”, ou seja, uma regressão do peso) 
 

 
Observa-se que em ambos os grupos, após uma queda de peso variável, mais acentuada nos 
animais mais produtivos, há uma recuperação de peso, sendo que os animais menos produtivos o 
fazem mais rapidamente (como que a confirmar seu “habitus” menos leiteiro, favorecendo o ganho 
de peso em detrimento da produção leiteira) e as mais produtivas, apresentaram maior perda de 
peso e uma mais lenta recuperação. As menos produtivas apresentaram também maior 
irregularidade na produção leiteira, provavelmente por sua menor adaptação às alterações 
ambientais e alimentares usuais numa exploração à pasto. 
Assim, as menos produtivas apresentaram uma perda de peso de cerca de 2% do peso ao parto e 
voltaram a ganhar peso por volta de 90-100 dias pós parto, sendo que por volta dos 130 dias já 
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haviam recuperado o peso ao parto e seguiram ganhando peso até o final da lactação quando 
atingiram cerca de 6% mais peso que o observado ao parto, preparando-se para o novo parto. 
Coincidentemente com a recuperação do peso ao parto, passaram a apresentar uma queda mais 
acentuada na produção leiteira. 
 
Já as mais produtivas, perderam em média até 3% (algumas ultrapassaram 10%) do peso corporal, 
voltando a ganhar peso principalmente após 120 dias do parto e somente recuperando seu peso 
em torno de 180 dias e, a partir daí, de forma mais acentuada que as menos produtivas, chegando 
ao final da lactação com peso até 9% superior ao peso ao parto. Como era de se esperar, a 
produção leiteira neste grupo foi mais persistente e regular que nas menos produtivas e, da mesma 
forma, apresentou queda mais acentuada a partir da recuperação do peso ao parto. (como nas 
raças bovinas especializadas, parece que as búfalas mais produtivas mantém sua produtividade 
mais elevada com uma condição corporal mais comprometida, o que se costuma denominar “meia 
carne”) 
 
Observação semelhante nas primíparas, resultou no gráfico abaixo, onde se nota na produção 
leiteira das mais produtivas uma certa estabilidade e persistência, com menores “picos” de 
produção que as pluríparas e, nas menos produtivas a mesma irregularidade. Com relação ao 
comportamento ponderal, comportamento semelhante às pluríparas foi observado, porém, com 
queda mais acentuada de peso (3,5 a 4%) e recuperações mais tardias, lembrando que nestas, a 
demanda nutricional deve atender ainda a necessidade de crescimento deste grupo. 
 

 
 
Recomendações Gerais de Nutrtientes 
 
A partir de trabalhos de autores italianos, em particular os apresentados no Brasil pelo Prof. Luigi 
Zicarelli durante os dois Simpósios Paulistas de Bubalinocultura (1999 e 2001), compilamos 
algumas das observações do autor sobre a alimentação de búfalas leiteiras, que resumimos 
abaixo, lembrando que os mesmos foram obtidos em condições alimentares próprias daquele país 
(dieta com teores relativamente mais baixas de fibras, em torno de 45-49% de NDF, e teores na 
ração total diária cerca de 14-15 de PB e 70% de NDT): 
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Outra fonte de informação vem da Ásia (em particular da Índia), onde o expressivo rebanho é base 
importante da economia local. Ocorre que o perfil de produção nestes países é bastante distinto de 
nossa realidade, com pequenos rebanhos (muitas vezes com 3-4 animais) e, mesmo em granjas 
mais organizadas, a base alimentar usualmente repousa no uso de palhas (aveia, arroz, etc.), 
acrescida de subprodutos agroindustriais e ou blocos multinutricionais (tipo uréia-melaço). Destes 
países, observamos recomendações bastante distintas daquelas preconizadas na Europa para 
animais com níveis produtivos semelhantes, o que parece se justificar pela habilidade na espécie 
em, diversamente dos bovinos, apresentar uma ampla variação dos constituintes do leite durante a 
lactação e frente à oferta alimentar disponível (principalmente quanto aos teores de proteína/ 
gordura). 
 

 
Recomendações para búfalas leiteiras de autores indianos em Feeding standards for lactating 
riverine buffaloes in tropical conditions (J Dairy Res 2002 May; 69(2): 173-80) - Paul SS, 
Mandal AB, Patjak NN 
 

    MS NDT PB PD 
kg Peso^.75 Manutenção 59,9 35,3 5,43 3,14 
  p/ kg Leite 6%G 688 406 90,3 55,2 
  p/Ganho 1g 3,37 1,97 0,327 0,23 

 

 
Com base nestas duas abordagens, podemos construir o gráfico abaixo que expressaria de forma 
comparativa as necessidades nutricionais de búfalas em lactação conforme a estimativa adotada 
que denominamos italiana e indiana, para diversos níveis de produção diária. 

Recomendações para alimentação de búfalas em lactação conforme peso corporal, nível 
produtivo e composição do leite de búfalas (extraído de Zicarelli, Campanille et. al. – 
diversos trabalhos)- dietas com teor de FDA 28-29% e FDN 45-49% 
 

Consumo MS (275 g x leite ECM) + (91 g MS x (Peso ^ 0,75) 
Leite ECM [((G(g) - 40)+ P(g) - 31) x 0,01155 ] + 1  
PB/dia ( 85 g x kg PV) + (2,742 x PB leite(g) x Leite/dia)  
Energia Manut. 1,09 + (0,47 por cada 100 kg peso vivo) – em kg de NDT  
Energia Prod. (0,39 x kg leite ECM)   - em kg NDT  
Primíparas (% primíparas x 1,17)  - em kg NDT  
Cálcio                   ( 6,5g por cada 100 kg PV)+ ( 6,7 g x leite produzido/dia) 
Fósforo                ( 5,0 g por cada 100 kg PV) + ( 2,3 g x leite produzido/dia)  

 
Leite ECM = (energy corrected milk) 
G = teor de gordura do leite (em gramas por litro) 
P = teor de proteínas do leite (em gramas por litro) 
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Nota-se que o modelo italiano recomenda níveis mais elevados de PB e NDT e, para níveis 
produtivos de até cerca de 13 kg/dia também estima maior ingestão diária de matéria seca. 
 
Obviamente, diversos fatores podem interferir na avaliação destes parâmetros como no caso da 
ingestão de matéria seca que se reduz quando se levam os teores de fibras (utiliza-se como 
estimativa grosseira da ingestão diária de matéria seca, expressa em % do Peso Vivo e em base 
de matéria seca o valor obtido pela fórmula IMS= 120 / % FDN, sendo FDN=teor de fibra 
detergente neutra) ou quando se elevam os teores de carbohidratos não estruturais na dieta (de 
um modo prático, acima de duas vezes o teor de proteínas da mesma), ou ainda a fase da lactação 
(catabólica no início, até cerca de 100-110 dias, quando passa a haver uma recuperação de seu 
peso corporal e queda da produção leiteira), fatores ambientais (frio/calor), palatabilidade dos 
componentes, stress, mudanças alimentares bruscas, patologias, além de fatores individuais de 
cada animal, etc. Observações similares poderiam também ser efetuadas quanto aos próprios 
nutrientes em si bem como suas fontes. 
 

Uma hipótese para esta discrepância seria de que as necessidades recomendadas pelos indianos 
referem-se a um leite produzido com menor teor de proteínas e gorduras naquele país 
comparativamente ao que se observa na Itália. Esta situação parece ocorrer também em nosso 
meio onde o leite em geral tem menores teores de gordura que o italiano, apesar de 
aparentemente ser equivalente em proteína (ou mesmo superior), como se pode observar em 
dados obtidos em nossa propriedade em 2.002 relativos à composição e produção de leite 
conforme o estágio da lactação em nossa propriedade (ver abaixo), em que se nota que os teores 
de gordura se elevam ao final da lactação, mas em média, não atingiram o 8%, valor pois inferior 
ao observado na Itália onde a alta proporção de concentrados da dieta e a melhor qualidade de 
volumosos permitem média sempre superiores a 8%. 
 

Aventa-se ainda a hipótese de que além das diferenças ambientais e alimentares nas duas 
regiões, poderia ainda haver influência dos grupos genéticos dos animais ali presentes, levando-se 
em conta, a exemplo das diferenças entre gado holandês da Nova Zelândia e dos EUA, teria 
havido uma “seleção” buscando animais mais adaptados a cada um dos “meios”. 
 

Alguns fatores alteram esta necessidade energética, tais como a deambulação (distância de 
pastos/sala de ordenha, piquetes muito grandes ou em aclive acentuado, espaço disponível nos 
estábulos,etc.); a hierarquia do grupo em que a competição por espaço no cocho, a agressividade 
com alterações de animais nos grupos, diferenças marcantes na idade (tamanho) dos animais no 

Necessidades Búfalas em Lactação
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grupo; do tipo de manejo e interação homem-animal; do stress (climático, de manejo, patológico e 
mesmo fisiológico). Como a avaliação de tais fatores a campo é muito difícil, sugere Zicarelli que, 
na sua presença, seria prudente elevar as necessidades calculadas em cerca de 15%. 
 

Além do peso propriamente dito, a cobertura de gordura é também importante, com a animais com 
melhor estado corporal (escore corporal), necessitando relativamente mais energia para sua 
manutenção. 
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Considerando um animal de 600 kg, produzindo leite com 4,2% de Proteínas e 6,0% de gorduras e 
utilizando ambas recomendações alimentares, montamos a tabela abaixo: 
 
Avaliação das necessidades na ração diária MODELO ITALIANO 

Produção        Consumo diário      Proteina Bruta             NDT 

Diária Anual kg MS %PV g/d % MS g/d % MS 

4 1100/1200 12,5 2,09% 1.161 9,3% 6,03 48,1% 

5 1300/1500 12,9 2,15% 1.276 9,9% 6,56 50,8% 

6 1600/1800 13,3 2,21% 1.391 10,5% 7,09 53,4% 

7 1900/2100 13,6 2,27% 1.506 11,0% 7,62 55,8% 

8 2200/2400 14,0 2,34% 1.621 11,6% 8,15 58,1% 

9 2400/2700 14,4 2,40% 1.736 12,1% 8,68 60,3% 

10 2700/3000 14,8 2,46% 1.852 12,5% 9,21 62,4% 

11 3000/3300 15,1 2,52% 1.967 13,0% 9,74 64,3% 

12 3200/3600 15,5 2,59% 2.082 13,4% 10,27 66,2% 

13 3500/3900 15,9 2,65% 2.197 13,8% 10,80 68,0% 

14 3800/4200 16,3 2,71% 2.312 14,2% 11,33 69,7% 

15 4100/4500 16,6 2,77% 2.427 14,6% 11,86 71,3% 

        

Peso 600 kg PB leite 4,2%   MG leite 6,0% 

Peso^0.75       121,23    Leite ECM 1,36       

        

Avaliação das necessidades na ração diária MODELO INDIANO 

Produção        Consumo diário      Proteina Bruta             NDT 

Diária Anual kg MS %PV g/d % MS g/d % MS 

4 1100/1200 10,0 1,67%       1.019  10,2% 5,90 59,0% 

5 1300/1500 10,7 1,78%       1.110  10,4% 6,31 59,0% 

6 1600/1800 11,4 1,90%       1.200  10,5% 6,72 59,0% 

7 1900/2100 12,1 2,01%       1.290  10,7% 7,12 59,0% 

8 2200/2400 12,8 2,13%       1.381  10,8% 7,53 59,0% 

9 2400/2700 13,5 2,24%       1.471  10,9% 7,93 59,0% 

10 2700/3000 14,1 2,36%       1.561  11,0% 8,34 59,0% 

11 3000/3300 14,8 2,47%       1.652  11,1% 8,75 59,0% 

12 3200/3600 15,5 2,59%       1.742  11,2% 9,15 59,0% 

13 3500/3900 16,2 2,70%       1.832  11,3% 9,56 59,0% 

14 3800/4200 16,9 2,82%       1.922  11,4% 9,96 59,0% 

15 4100/4500 17,6 2,93%       2.013  11,4% 10,37 59,0% 

 
 
 
Elaboramos, a seguir, baseado nas recomendações italianas e variando-se a qualidade do 
volumoso disponível, em diferentes níveis de concentrados, qual deveria ser a composição química 
teórica do concentrado, para diferentes níveis produtivos. 
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Capim ótimo: 12,7% de proteínas e 58,9 % de NDT 
Produção     Consumo/dia 25% conc.   35% conc.   45% conc.   

Diária Anual kg MS %PV kg PB NDT kg PB NDT kg PB NDT 

4 1100/1200 12,6 2,11%    3,2  0,0% 19,4%    4,4  2,6% 30,7%    5,7  4,9% 37,0% 

5 1300/1500 13,1 2,18%    3,3  1,0% 30,9%    4,6  4,3% 38,9%    5,9  6,2% 43,4% 

6 1600/1800 13,5 2,24%    3,4  3,2% 41,8%    4,7  5,9% 46,7%    6,1  7,4% 49,4% 

7 1900/2100 13,9 2,31%    3,5  5,4% 52,0%    4,9  7,5% 53,9%    6,2  8,6% 55,0% 

8 2200/2400 14,3 2,38%    3,6  7,4% 61,6%    5,0  8,9% 60,8%    6,4  9,7% 60,4% 

9 2400/2700 14,7 2,44%    3,7  9,3% 70,7%    5,1  10,2% 67,3%    6,6  10,8% 65,4% 

10 2700/3000 15,1 2,51%    3,8  11,0% 79,3%    5,3  11,5% 73,4%    6,8  11,8% 70,2% 

11 3000/3300 15,5 2,58%    3,9  12,7% 87,4%    5,4  12,7% 79,3%    7,0  12,7% 74,7% 

12 3200/3600 15,9 2,65%    4,0  14,3% 95,1%    5,6  13,9% 84,8%    7,1  13,6% 79,0% 

13 3500/3900 16,3 2,71%    4,1  15,9% 102,5%    5,7  15,0% 90,0%    7,3  14,5% 83,1% 

14 3800/4200 16,7 2,78%    4,2  17,3% 109,5%    5,8  16,0% 95,0%    7,5  15,3% 87,0% 

15 4100/4500 17,1 2,85%    4,3  18,7% 116,2%    6,0  17,0% 99,8%    7,7  16,0% 90,7% 

Capim bom: 7,6% de proteínas e 51,2 % de NDT 
Produção     Consumo/dia 25% conc.   35% conc.   45% conc.   

Diária Anual kg MS %PV kg PB NDT kg PB NDT kg PB NDT 

4 1100/1200 12,6 2,11%    3,2  13,9% 42,5%    4,4  12,1% 45,0%    5,7  11,1% 46,4% 

5 1300/1500 13,1 2,18%    3,3  16,3% 54,0%    4,6  13,8% 53,2%    5,9  12,4% 52,8% 

6 1600/1800 13,5 2,24%    3,4  18,5% 64,9%    4,7  15,4% 61,0%    6,1  13,7% 58,8% 

7 1900/2100 13,9 2,31%    3,5  20,7% 75,1%    4,9  16,9% 68,2%    6,2  14,9% 64,5% 

8 2200/2400 14,3 2,38%    3,6  22,7% 84,7%    5,0  18,4% 75,1%    6,4  16,0% 69,8% 

9 2400/2700 14,7 2,44%    3,7  24,6% 93,8%    5,1  19,7% 81,6%    6,6  17,0% 74,8% 

10 2700/3000 15,1 2,51%    3,8  26,3% 102,4%    5,3  21,0% 87,7%    6,8  18,0% 79,6% 

11 3000/3300 15,5 2,58%    3,9  28,0% 110,5%    5,4  22,2% 93,6%    7,0  19,0% 84,1% 

12 3200/3600 15,9 2,65%    4,0  29,6% 118,2%    5,6  23,3% 99,1%    7,1  19,8% 88,4% 

13 3500/3900 16,3 2,71%    4,1  31,2% 125,6%    5,7  24,4% 104,3%    7,3  20,7% 92,5% 

14 3800/4200 16,7 2,78%    4,2  32,6% 132,6%    5,8  25,5% 109,3%    7,5  21,5% 96,4% 

15 4100/4500 17,1 2,85%    4,3  34,0% 139,3%    6,0  26,5% 114,1%    7,7  22,3% 100,1% 

Capim fraco: 5,0 % de proteínas e 50,0 % de NDT 
Produção     Consumo/dia 25% conc.   35% conc.   45% conc.   

Diária Anual kg MS %PV kg PB NDT kg PB NDT kg PB NDT 

4 1100/1200 12,6 2,11%    3,2  20,2% 46,1%    4,4  16,0% 47,2%    5,7  13,7% 47,8% 

5 1300/1500 13,1 2,18%    3,3  22,6% 57,6%    4,6  17,7% 55,5%    5,9  15,0% 54,2% 

6 1600/1800 13,5 2,24%    3,4  24,8% 68,5%    4,7  19,3% 63,2%    6,1  16,2% 60,3% 

7 1900/2100 13,9 2,31%    3,5  27,0% 78,7%    4,9  20,8% 70,5%    6,2  17,4% 65,9% 

8 2200/2400 14,3 2,38%    3,6  29,0% 88,3%    5,0  22,3% 77,3%    6,4  18,5% 71,3% 

9 2400/2700 14,7 2,44%    3,7  30,9% 97,4%    5,1  23,6% 83,8%    6,6  19,6% 76,3% 

10 2700/3000 15,1 2,51%    3,8  32,6% 106,0%    5,3  24,9% 90,0%    6,8  20,6% 81,1% 

11 3000/3300 15,5 2,58%    3,9  34,3% 114,1%    5,4  26,1% 95,8%    7,0  21,5% 85,6% 

12 3200/3600 15,9 2,65%    4,0  35,9% 121,8%    5,6  27,2% 101,3%    7,1  22,4% 89,9% 

13 3500/3900 16,3 2,71%    4,1  37,5% 129,2%    5,7  28,3% 106,6%    7,3  23,3% 94,0% 

14 3800/4200 16,7 2,78%    4,2  38,9% 136,2%    5,8  29,4% 111,6%    7,5  24,1% 97,9% 

15 4100/4500 17,1 2,85%    4,3  40,3% 142,9%    6,0  30,4% 116,3%    7,7  24,8% 101,6% 
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