
Anais I Simpósio Brasileiro de Ruminantes Leiteiros (UDILEITE) – Univ. Federal de 

Uberlândia/FAMEV - 14 e 15 de novembro de 2014 – Uberlândia – Pags. 33 a 72  

Desafios na produção de leite de búfalas 

Otavio Bernardes 

Sítio Paineiras da Ingaí – Alambari - SP 

 

 

Após um período de forte expansão do rebanho entre os anos 60 e 90, a bubalinocultura 

nacional reduziu significativamente seu ritmo, paradoxalmente ao mesmo tempo em que 

a nível internacional, a espécie começa a se destacar na pecuária, com a Índia se 

tornando o país com maior produção de leite e maior exportador de carne do mundo, 

sendo 2/3 deste leite e a quase totalidade da carne derivadas de búfalos. 

 

A exploração comercial de búfalos no Brasil encontra atualmente diversas barreiras para 

sua plena consolidação. Procuramos neste trabalho destacar as características 

zootécnicas da espécie a partir da apresentação de informações que colhemos nestes 40 

anos que nos dedicamos à sua exploração, bem como procuramos discutir algumas das 

potencialidades e desafios que a criação da espécie vem se deparando. 

 

 

Produtos da bubalinocultura 

 

Nos países detentores dos maiores rebanhos da espécie bubalina, Índia e Paquistão a 

finalidade de sua exploração era fundamentalmente a produção de leite e seus 

derivados, enquanto que no sudeste asiático, a espécie era usada particularmente como 

animal de tração e, secundariamente seus subprodutos, consumidos como complemento 

à subsistência.  Apesar do registro de consumo de carne, sua importância restringiu-se 

até final do século XX basicamente ao abastecimento dos mercados locais, com 

eventuais intercâmbios comerciais entre países da região.  

 

Há registros de sua presença em alguns países do Oriente Médio e Europa desde a Idade 

Média, porém, no Ocidente a bubalinocultura começou a ganhar maior expressão no 

apenas em meados do século XX, quando também os rebanhos europeus voltaram a se 

expandir após quase serem dizimados durante a II Guerra Mundial. Na Europa, a 

produção era quase que integralmente destinada à produção de derivados lácteos 

particularmente a mozzarella na Itália e o kefir, tipo de iogurte, na Bulgária.   
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No Brasil, os  búfalos foram introduzidos em diversos pontos do território nacional a 

partir do final do século XIX, principalmente na região Norte, inicialmente mais por 

curiosidade que efetivamente por seu valor zootécnico. A partir dos anos 60, 

coincidentemente com a última importação havida do continente asiático e fundação da 

Associação Brasileira dos Criadores de Búfalos, a sua exploração em escala comercial 

começou a ocorrer de forma mais disseminada. Neste  período, o rebanho brasileiro 

então com apenas 63 mil animais, passou a apresentar um crescimento expressivo que, 

segundo a FAO,  atingiu a taxa de 8,4%  de crescimento anual até 1996, quando atingiu 

1.046.106 bubalinos, enquanto que o rebanho bovino brasileiro no período cresceu a 

taxas de apenas 3,0%.   

 

Os anos 60-70 caracterizaram-se por uma expressiva disseminação da espécie rumo ao 

centro sul do país, com um grande interesse de criadores na implementação de rebanhos 

com elevada procura das escassas matrizes então disponíveis e relativamente elevadas 

cotações dos animais. O mercado significativo era, pois, o de animais para criação, o 

leite sendo explorado quase que apenas para consumo e o abate se restringindo a 

machos e animais de descarte. 

 

 

O produtos da bubalinocultura no Brasil 

 

Na época da maior expansão, buscando aproveitar a forte identidade anatômica e 

sensorial da musculatura das duas espécies, os criadores optaram por não diferenciá-las 

no mercado, abatendo-os, desossando-os, embalando e distribuindo sua carne pelos 

mesmos canais, como se bovina fosse. Tal estratégia permitiu que rapidamente a 

produção fosse escoada numa cadeia já estruturada, sem necessidade de maiores 
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investimentos na sua promoção. Tal estratégia, porém, acabou por não gerar demanda 

específica ao consumo na carne bubalina pelo consumidor. 

 

Tal ausência de demanda da carne da espécie, associada à pulverização espacial dos 

criatórios, à relativamente pequena dimensão dos rebanhos, à concentração das maiores 

criações relativamente distantes dos grandes centros consumidores, da existência de 

certo preconceito contra a espécie em algumas regiões, à dificuldade de obtenção de 

escala para processamento de seu couro, à falta de padrão de qualidade de muitos dos 

animais levados ao abate bem como ao usual menor rendimento de carcaça 

relativamente aos bovinos resultou numa depreciação do valor do búfalo pago ao 

produtor, sem que, porém, houvesse diferenciação de preço ao consumidor que a 

consumia como carne bovina. 

 

No que se refere aos derivados lácteos, apesar de produzidos e eventualmente 

comercializados desde meados do século XX, somente a partir dos anos 80-90 é que se 

verificou sua presença de forma mais expressiva nos mercados, particularmente nos 

grandes centros consumidores. Até então, o pouco leite produzido era ou consumido nas 

propriedade e entorno, ou era vendido para usinas e laticínios de leite bovino, obtendo 

pequeno diferencial de remuneração face ao seu maior teor de gordura conforme 

estabelecia a legislação à época (o preço do leite era controlado pelo governo). A fim de 

contornar a proibição legal de mistura de leite de espécies diferentes e permitir o 

escoamento da ainda incipiente produção, a circular 286 de 13/09/1979 emitida pelo 

Serviço de Inspeção de Produto Animal (SIPA)  permitiu a mistura de até 30% de leite 

bubalino junto ao bovino sem que se alterasse a denominação deste último para efeitos 

industriais e comerciais. 

 

Premidos pela baixa remuneração emprestada pelos Laticínios convencionais ao leite 

bubalino relativamente ao seu potencial de rendimento na transformação de derivados, 

alguns produtores passaram a montra plantas industriais e transformar o leite 

produzindo particularmente em mussarela, a exemplo do produto industrializado na 

Itália, queijo que, apesar de então ainda pouco difundido, já gozava de imagem bastante 

positiva no mercado onde era conhecido apenas através de importações. 
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Em pouco tempo, os três principais estabelecimentos então existentes no Estado de São 

Paulo (Laticínios Valle D’Oro, Búfalo Dourado e Paineiras) a fim de atender à crescente 

demanda do mercado, passaram a adquirir o pouco leite produzido em outras 

propriedades que, ainda assim, insuficiente acabou por resultar num “acordo” no sentido 

de buscar fomentar a produção da matéria prima remunerando-a por pelo menos o dobro 

do valor pago ao leite então denominado “tipo C”.  Outra iniciativa visando expandir a 

oferta de matéria-prima foi a criação pelo Laticínio Paineiras, na cidade de Sarapuí-SP, 

de parcerias com pequenos produtores de leite bovino em que se distribuíam a estes 

lotes de bubalinos, dividindo-se as crias e garantindo a compra do leite, iniciativa que 

acabou gerando na região de Itapetininga-SP significativa bacia de leite de búfalas, hoje 

com produção estimada em mais de 25 mil litros de leite diariamente no pico de 

produção. 

 

Apesar do elevado preço do principal derivado fabricado, a mussarela, a proliferação de 

indústrias dedicadas à transformação de leite de búfalas foi expressiva, acreditando-se 

que ultrapassam hoje 150 unidades industriais distribuídas por todo o país, 

particularmente na região Centro-Sul ou junto aos maiores centros consumidores. 

Caracteristicamente, são estabelecimentos de pequeno porte (menos que 2 mil litros 

diários), montados por produtores de leite que processam o leite que produzem e 

complementarmente captam matéria prima produzida nas suas regiões.  

 

Vale destacar que um dos aspectos característico dos búfalos é a especificidade peculiar 

e positiva de seus subprodutos. O leite, mais rico em sólidos, particularmente gorduras e 

proteínas, mostra-se extremamente adequado à transformação industrial, tanto enquanto 

componente único em derivados de puro leite de búfalas, reconhecido no mercado por 

sua qualidade, quanto em misturas com leite bovino quando lhes empresta qualidade 

superior e melhora significativa de rendimento industrial destacando-se, ainda, no leite 

bubalino de aspectos reconhecidos como elementos de funcionalidade tais como o 

elevado teor de acido linoleico conjugado e sua riqueza em cálcio e vitaminas. 

 

Alguns poucos laticínios processadores de leite bovino tem utilizado o leite bubalino em 

proporções varáveis visando ou melhorar a qualidade do produto e/ou associar a 

imagem positiva que a matéria prima tem no mercado, agregando assim valor a seus 

produtos. 
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A carne, por seu turno, é sensorialmente similar e praticamente indistinguível às carnes 

bovinas consideradas de qualidade, tanto por sua aparência, suculência, sabor e maciez, 

apresentando-se conforme a criação e nutrição fornecida aos animais, com aspecto com 

boa aceitação pelo mercado consumidor nacional, com pouca gordura e boa coloração. 

Funcionalmente, vêm-se comprovando ser produto de baixa quantidade calórica, 

reduzidas aterogenicidade e trombogenicidade potencial, em função de sua 

característica composição, por seus baixos teores e adequação de tipos de ácidos graxos 

nela presentes, e, ainda, pela expressiva presença de componentes funcionais como 

Omega 3, característica hoje corroborada por pesquisa clinica realizada na Itália em que 

se evidenciaram fortes indícios que seu consumo regular levaria à redução dos fatores 

de risco de doenças cardiovasculares. (Giordano, 2010) 

 

Mesmo o couro, em parte considerado um dos entraves comerciais dentro da cadeia 

tradicional no país é reverenciado como matéria prima adequada a produtos que 

necessitam elevada resistência, baixa porosidade e capacidade de transformação em 

produtos finos como os resultantes de sua laminação passíveis, pois de atender a 

demandas particulares de indústrias tais como a moveleira (estofados), a 

automobilística, a de confecções e calçados. 

 

A demanda potencial 

O elevado crescimento da população mundial, estimado em 50% nos próximos 40 anos, 

aliado ao desenvolvimento econômico acelerado de países com elevado contingente 

populacional, como a Índia e China, vem gerando uma demanda acentuada por 

alimentos, em particular os de origem animal que, como se sabe, tem forte correlação 

com o crescimento. Tal situação se evidencia ao se verificar que enquanto o consumo de 

leite no mundo cresceu 24% entre 2000-2009, na África e Ásia que juntas detém 75% 

da população do planeta, este consumo aumentou respectivamente 47% e 41%, 

ocorrendo o mesmo com queijos que tiveram uma expansão de 19% no período no 

mundo, e de 40% e 30% respectivamente na Ásia e África, segundo a FAO. 

 

No que se refere ao consumo de leite e derivados, é relevante ainda destacar o fato de 

grande parte da demanda é representada pelo produto processado em detrimento do leite 

fluido, seja para sua conservação pela pulverização ou condensação, seja para 
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transformação em derivados como queijos, manteiga, entre outros. O leite processado já 

atinge cerca de 2/3 do leite produzido e têm como principal componente seu conteúdo 

em sólidos, em particular gordura e proteínas. 

 

O leite de búfalas hoje representa 12,8% de todo o leite produzido no mundo, conforme 

se observa no gráfico abaixo e possui conteúdo significativamente superior de sólidos 

do que o observado em leite bovino, apesar da ampla variação em função do estágio da 

lactação e da nutrição empregada em seu manejo. Diversas revisões no Brasil 

apontaram teores médios de gordura no leite bubalino variando entre 5,79 e 8,16%, de 

proteínas entre 3,6 e 4,79%; de lactose entre 4,76 e 552%, resultando num conteúdo de 

sólidos totais entre 15,37 e 17,42%. 

 

A população bubalina, de 199,8 milhões de animais em 2013, segundo a FAO, 

representava 11,8% da população de 1,6 bilhões de bovídeos (bovinos e bubalinos) do 

mundo, estando concentrados no continente asiático, em particular na Índia, Paquistão e 

China (86%). Nesta região, onde se concentra mais de 60% da população humana, 

representam significativa e crescente importância tanto econômica quanto na segurança 

alimentar, cuja relevância se evidencia no crescimento relativo do rebanho bubalino no 

mundo, mais de quatro vezes superior ao de bovinos entre 1980 e 2011 (60,7% x 15 %).   

 

A Índia, não obstante  manter uma população de 115  milhões de búfalos e 214 milhões 

de bovinos, em 2012 produziu 120 bilhões de litros de leite, sendo 55% de leite de 

búfalas tornando-se assim, o país de maior produção mundial, destacando-se ainda que,  

segundo levantamento do USDA, tornou-se em 2013 o maior exportador mundial de 

Bovinos 
83% 

Búfalos 
13% 

Caprinos 
2% 

Ovinos 
1% 

Camelídeos 
0% 

Produção de Leite no mundo (2011-FAOstat) 
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carne bovídea, quase exclusivamente representada por carne bubalina. O leite de búfalas 

apresentou um crescimento de sua na produção da ordem de 9,2% ao ano entre 1980 e 

2000, enquanto que, no mesmo período o leite bovino registrou um aumento de apenas 

1,3% ao ano. Desta forma, enquanto a produção de leite bovino registrou no mundo um 

aumento de 48% entre 1980 e 2011, a produção de leite bubalino foi de 238%. 

 

A relativa escassez de terras para produção alimentar; a crescente competição por 

recursos naturais entre agropecuária e exploração de culturas destinadas à produção de 

bioenergia bem como a pressão em busca da preservação ambiental, acabam por induzir 

o setor produtivo a buscar uma melhor e mais eficiente utilização das áreas já 

antropizadas, situação que reserva as regiões mais férteis para a produção agrícola e 

aloca a pecuária nas suas áreas marginais, usualmente de menor fertilidade, muitas 

vezes com drenagem insuficiente, alagadiças, condição em que a pecuária bubalina 

mostra elevado grau de competitividade, aí produzindo, de forma mais “natural” carne 

saudável e leite com elevados teores de sólidos, além de, em determinadas regiões servir 

ainda como animal de tração. 

  

O búfalo por suas características zootécnicas de elevada fertilidade, longevidade 

produtiva, baixas morbidade e mortalidade, maior capacidade na digestão de fibras e 

grande adaptabilidade às mais adversas condições além de suas aptidões como animal 

de tríplice propósito: tração, carne e leite de excelente qualidade, o qualificam como 

espécie de introdução estratégica, tanto na busca de otimização de explorações 

pecuárias quanto exploração a ser inserida em programas sociais, particularmente em 

pequenas propriedades como se observa, ainda que  de forma incipiente em diversas 

regiões no Brasil e no mundo. Não é por acaso, por exemplo, que as regiões mais pobres 

do estado de São Paulo tais como o Vale do Ribeira ou a região sudoeste do Estado, 

com seus solos alagados ou pobres, concentram hoje o maior contingente dos rebanhos 

bubalinos deste Estado, principalmente em pequenas propriedades cuja exploração, em 

que pese a baixa produtividade dos rebanhos, lhes permite praticamente dobrar a renda 

obtida com as demais atividades agrícolas ali exercidas.  Da mesma forma, o Peru na 

década de 80, a China nos anos 90, as Filipinas e Venezuela nos últimos anos, entre 

outras iniciativas, elegeram esta espécie para difusão de programas sociais de fixação e 

melhora de renda de populações rurais. 
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A se destacar que o Brasil dispõe hoje segundo a OCDE cerca de 90 milhões de hectares 

de solos com deficiência de drenagem (hidromórficos) e, além destes, cerca de 535 

milhões de hectares representados por solos ácidos, 215 milhões com baixa 

disponibilidade de fósforo e 89 milhões com baixa fertilidade, expressa por uma 

reduzida capacidade de troca catiônica (CTC).  Verifica-se,  pois, que boa parte da área 

do país ou é inadequada à exploração agrícola e pecuária bovina, ou  produz pastagens 

de baixa qualidade condição em que a bubalinocultura apresenta-se como  alternativa 

para ocupação produtiva e racional em boa parte destas regiões. 

 

O relativamente jovem rebanho brasileiro, formado a partir do final do século XIX com 

a entrada de pequenos contingentes de animais oriundos da Ásia e Europa em 

quantidade certamente não superior a 300 animais, acabou por gerar hoje um expressivo 

rebanho de cerca de 1,2 milhões, num aumento de 4.000 vezes durante o século XX, o 

que, diante do isolamento comercial havido a partir dos anos 60 em função de medidas 

de ordem sanitária, inexorável tem sido um elevado e inevitável grau de 

consanguinidade e consequente redução da variabilidade genética o que, além do já 

conhecido risco biológico e produtivo da endogamia, se constitui em barreira 

considerável ao melhoramento genético da espécie em nosso meio. 

 

Em que pese a maior parte do rebanho brasileiro se destinar a produção de carne, 

relevante tem sido a expansão de sua produção leiteira, cujo produto é 

reconhecidamente diferenciado em função de sua peculiar composição química, com 

elevados teores de sólidos, o que permite sua transformação em derivados lácteos com 

rendimentos industriais mais de 80% superiores ao obtido com o leite de outras espécies 

e, ainda, à transformação em derivados de elevado valor mercadológico como é o caso 

da mozzarella de leite de búfalas o que tem permitido às regiões onde se desenvolveram 

cadeias organizadas de produção e industrialização do produto um crescimento 

acentuado dos rebanhos e uma remuneração em toda a cadeia comercial bastante 

superior e muito mais estável que a obtido com o leite bovino.  

 

Fica claro, portanto, que a expansão da bubalinocultura no Brasil se reveste de 

importância estratégica na ocupação de regiões ora marginalizadas,  particularmente nas 

pequenas e médias propriedades onde podem representar relevante alternativa  

econômica, de forma isolada ou complementar,  gerando renda e auxiliando sua fixação 



 
Desafios na produção de leite de búfalas                                                   página  - 9- 

no campo. Relevante, porém, destacar que um efetivo ganho de produtividade na 

exploração passa necessariamente por um maior conhecimento do manejo da espécie 

em nosso meio, bem como por eficiente melhoramento de seu potencial produtivo.   

 

Nas Américas, é crescente o interesse pela exploração da espécie, em particular na 

Venezuela, Colômbia, Argentina, Costa Rica e Cuba em que pese a FAO registrar sua 

presença apenas no Brasil, Suriname e Trinidad Tobago, registramos búfalos em todos 

os países continentais e em alguns insulares (estimados entre 2 e 3,8 milhões de 

animais), destacando que o continente registra segundo a OCDE nada menos que 547 

milhões de hectares inundáveis, inadequados à pecuária bovina mas passível de 

ocupação pela espécie bubalina. 

 

O conhecimento do comportamento zootécnico da espécie na exploração leiteira é ainda 

incipiente em nosso meio, destacando-se que mais de 95% do rebanho mundial se 

concentra em países onde a alimentação do rebanho é baseada fundamentalmente em 

sub-produtos agrícolas (palhas), não havendo pois paradigma para exploração a pasto. 

 

Desta forma, parece-nos de utilidade ilustrar o comportamento zootécnico 

particularmente da exploração leiteira da espécie a partir de nossa experiência pessoal, 

através de dados coletados nestes 40 anos em nos dedicamos à criação de búfalos. 
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Histórico da exploração 

Nosso rebanho teve origem com a exploração iniciada juntamente com Wanderley 

Bernardes, um dos pioneiros na exploração leiteira comercial de búfalas no país, em 

1973 em São Paulo, inicialmente na região litorânea denominada Vale do Ribeira (Sete 

Barras, Eldorado e Miracatu) e teve por base 117 fêmeas adquiridas em 9 propriedades 

durante 8 anos, entre mestiças das raças mediterrânea e murrah sobre as quais foram 

promovidos cruzamentos absorventes com machos puros da raça murrah, 

reconhecidamente a raça bubalina mais utilizada na produção leiteira na Índia, tendo 

sido utilizados até 2013, 37 touros na produção de 3.335 crias. Entre 1973 e 1983, 

houve uma expansão do rebanho com descartes apenas por questões sanitárias face à 

então baixa disponibilidade de fêmeas para aquisição. O manejo era extensivo, em 

pastagens de braquiárias sem uso de suplementação de concentrados. 

 

Em 1983, o rebanho foi transferido para uma propriedade no planalto paulista, no 

município de Sarapuí, tendo se iniciado um processo de seleção baseado na 

caracterização racial, grau de sangue, velocidade de crescimento e produção leiteira. O 

manejo alimentar passou a ser baseado na administração de forrageiras em regime de 

semi-estabulação (napier/ cana), tendo havido várias experiências de suplementação 

com resultados inconsistentes. 

 

Em 1989 o rebanho passou a ser submetido a uma segunda ordenha diária e a receber 

regularmente uma maior quantidade de concentrados, passando o foco do processo 

seletivo exclusivamente na produtividade leiteira então aferida pela Capacidade 

Provável de Produção. Este manejo permitiu a identificação de animais de elevados 

níveis produtivos, com algumas matrizes ultrapassando picos diários de 20 kg e 

produções superiores a 4 mil kg por lactação. 

 

Em 2000, com o falecimento de Wanderley, foi adquirido o Sítio Paineiras da Ingaí, na 

vizinha cidade de Alambari, então com 38 alqueires (92 ha), sendo 50 ha destinados à 

exploração de um rebanho inicial formado por 34 matrizes e 42 novilhas extraídas entre 

as mais produtivas do rebanho original, com média produtiva acima de 3 mil kg de leite 

e descendentes de 13 touros diferentes. Em 2010, visando ampliar  escala de produção, 
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adquirimos  propriedade contígua de 17 ha, ampliando a área de exploração de 50 para 

64 hectares. 

 

A fim de assegurar maior aproveitamento do bom material genético disponível, optamos 

por desenvolver um projeto de ciclo completo com cria, produção de leite e produção de 

animais para reprodução e, ainda, enviando os melhores exemplares para coleta de 

sêmen em parceria com a Fazenda Laguna em Paracuru-CE, cujo rebanho tem origem 

integral do rebanho de Wanderley e com quem mantemos uma parceria operacional 

desenvolvendo um programa conjunto de avaliação genética. (BLUP-modelo animal). 

 

O projeto inicial previa a exploração de um rebanho com 60 matrizes, o que, com os 

animais de cria e recria representariam 202 animais (165 UA), demandando um suporte 

médio de 3,3 UA/hectare, muito superior ao suporte médio regional que varia entre 0,8 

e 1,0 UA/hectare, diante do que, a opção de manejo adotada foi a exploração 

intensificada das pastagens  (pastagens adubadas, com manejo em rotação nas águas e 

uso de silagem de gramíneas e cana na seca). Em 2010, com a agregação da área 

adquirida e adaptações nas instalações (ordenha canalizada em 2x6) passamos a 100 

matrizes. 

 

Adaptabilidade 

Originária na Ásia, de numa região tropical, a espécie é bem adaptada a climas quentes 

e úmidos, sendo mais sensíveis à baixa umidade que a alta temperatura (Zicarelli, 

L.,2011) tendo na sua coloração negra uma forma de proteção à radiação ultra violeta o 

que, por outro lado, aumenta a absorção da radiação visível promovendo desconforto 

térmico no animal, agravado pela pequena quantidade de glândulas sudoríparas, que 

reduz sua capacidade de dissipação de calor, demandando pois para minimizar tais 

efeitos sob condições de elevada temperatura, da oferta abundante de água ou de 

sombra. 

 

Em nossa exploração em particular, não franqueamos acesso das fêmeas em lactação 

aos açudes pelo fato de verificarmos elevada contaminação quando não há renovação 

frequente da água, favorecendo a ocorrência de mastites. Optamos por oferecer sombra 

nas condições de maior insolação. 
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Estacionalidade reprodutiva  

A espécie bubalina manifesta marcada estacionalidade reprodutiva, mais acentuada 

quanto mais distante se encontre da linha do equador, apresentando aumento da 

fertilidade nos períodos em que diminuem as horas de luz do dia (no outono e inverno 

no Centro-Sul do Brasil). Esta sazonalidade é, menos evidente em novilhas, que 

costumam atingir a puberdade entre 330-360 kg para animais mantidos a pasto e, de 

400-420 kg para aqueles suplementados com cerca de 24-26 meses. 

 

Baruselli et al. – 2001 – distribuição trimestral de partos no Brasil segundo o paralelo-ABCB 

 

O gráfico abaixo mostra a oferta de pastagens em relação à distribuição de parições que 

observamos no início de nossa exploração no Vale do Ribeira onde se destaca a maior 

frequência de partos usualmente ao final do período favorável, o que contribui em nosso 

meio para que a búfala tenha suas crias usualmente com boa condição corporal, 

favorecendo um retorno ao cio mais rápido e uma maior taxa de fertilidade que se 

observa na espécie relativamente aos bovinos.  

 

 



 
Desafios na produção de leite de búfalas                                                   página  - 13- 

 

     Partos: Faz. Lagoa do peixe – 1978-1981 (Eldorado-SP) 

     Prod. Capim: adptado e Pedreira,1976 e Pedreira & Matos,1982 

 

Esta sazonalidade reprodutiva resulta em que a maior parte da produção leiteira das 

búfalas no Centro Sul do Brasil ocorre no período mais desfavorável de oferta 

qualitativa e quantitativa das pastagens o que, se por um lado favorece aos bezerros que 

neste período estão sendo aleitados, por outro, compromete a produção leiteira do 

animal, conforme se observa no gráfico a seguir. Observa-se que em condições normais, 

a sazonalidade reprodutiva resulta numa produção de leite com distribuição inversa à 

oferta forrageira, resultando em uma grande irregularidade na oferta de matéria prima 

para produção de derivados.  
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A necessidade de se alterar o calendário natural dos partos das búfalas, seja para 

satisfazer a demanda relativamente constante durante o ano de derivados, em particular 

a mussarela, seja para propiciar partos em períodos de maior disponibilidade de 

forragens e, portanto de menor custo de produção leiteira, pode ser efetuada através de 

programas de desestacionalização reprodutiva, seja pela monta controlada de novilhas, 

menos sujeitas à estacionalidade; seja  pela adoção, em certo limite de estação de monta 

em pluríparas; seja por melhora da oferta nutricional que resulta em lactações mais 

prolongadas ou, ainda, pela utilização de biotécnicas de reprodução adequadas à 

espécie, com indução de cios e inseminação artificial em épocas desfavoráveis, 

tecnologia hoje disponibilizada através de protocolos desenvolvidos no Brasil por 

pesquisadores da USP e com comprovada eficiência. 

 

Reprodução 

Usualmente utilizamos monta natural, mantendo um touro para cobertura de búfalas 

adultas e outro mais jovem para cobertura de novilhas. As bezerras após o desmame são 

mantidas permanentemente com um touro jovem (com 2 anos ou mais e mais de 450 kg 

de peso).  

 

A idade média à primeira cria é de 37 meses, mas com ampla variação, situando-se 

entre 22 e 60 meses, as mais tardias principalmente ao início da exploração quando o 

descarte de fêmeas era reduzido pela relativa escassez de matrizes. 

 

Alguns criadores, temendo que uma cobertura precoce possa resultar em 

comprometimento do desenvolvimento futuro do animal ou mesmo de um 

comprometimento da fertilidade na 2ª cria, somente colocam as novilhas com touro 

após os 350 kg de peso, que é o peso médio que a búfalas criadas a pasto apresenta o 

primeiro cio fértil (as suplementadas costumam entrar na puberdade após os 400 kg).  

 

Num levantamento que efetuamos em primíparas com 22 a 30 meses (Bernardes.O.-

2013), constatamos que as fêmeas enxertadas com menos de 300 kg não apresentaram 

diferença de desenvolvimento nem no intervalo interparto quando comparadas a fêmeas 

cobertas com mais de 350 kg, destacando que os animais são suplementados com 

concentrados durante a lactação. Por outro lado, pudemos verificar que não houve 
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diferença significativa na a produção média por dia de vida após o primeiro parto até a 

4ª cria de fêmeas com primeira cria até os 42 meses (entre 2,27 e 2,33 kg de leite), 

reduzindo-se, porém, para aquelas cujo primeiro parto somente ocorreu após esta idade 

para 2,15 kg/dia. 

 

Fertilidade 

A fertilidade natural da espécie em nosso meio é elevada, conforme se verifica no 

gráfico a seguir que aponta que, mesmo sob exploração mais intensiva, tem se situado 

normalmente entre 75 e 90% em monta natural. Rebanhos menores costumam ter 

maiores taxas d fertilidade que rebanho maiores que utilizam mais de um touro, 

provavelmente reflexo de uma maior competição entre machos. 

 

 
                         Sítio Paineiras da Ingaí 

 

A relação búfalas:touro em monta natural varia de 1:20 em regimes mais extensivos, até 

1:50/60 quando os animais são suplementados e os partos mais bem distribuídos no ano. 

Em nossa experiência, as taxas de fertilidade sob condições normais de sanidade 

mantiveram-se entre 2002 e 2006 entre 90 e 100%, reduzindo-se  para 75% a 80% entre 

2007/2009, quando verificamos elevada incidência (mais de 60%) de animais 

sorologicamente positivos para Leptospirose (diversos sorovares) e um elevado 

números de abortos/natimortos. 
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                Sítio Paineiras da Ingaí 

 

O gráfico a seguir mostra o comportamento do intervalo interparto observado entre 

1975 e 2011, destacando-se que ocorreram mudanças de propriedade em 1983 e 2000, 

ocasião e que normalmente se observa um comprometimento reprodutivo. 

 

 

Verifica-se pois que nos últimos anos o intervalo interparto se situa entre 390 e 425 

dias, sendo que, após 2000, com intensificação do manejo nutricional, mesmo com uma 

gestação média de 310 dias, 33,4% das búfalas vem apresentando intervalos interparto 

inferiores a 365 dias e contribuindo para uma maior distribuição da produção leiteira 

durante o ano.  Assim, se em 1987 a diferença entre a produção do mês de entressafra e 
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o de safra representava até 10 vezes, a intensificação da exploração acabou por reduzir 

tal diferença para menos de 3 vezes, conforme se observa no gráfico abaixo: 

 

Assim sendo apesar da sazonalidade reprodutiva da espécie, a intensificação do manejo 

nutricional  pode alterar um pouco sua intensidade, conforme se observa no gráfico a 

seguir: 

 

 

Desenvolvimento 

O crescimento dos bezerros até os 12 meses mostrou-se semelhante tanto no período de 

exploração mais extensiva (1983-1989), não se alterando após introdução da 2ª ordenha 

em 1989, nem com a implementação do Sítio Paineiras em 2000, conforme se verifica 

no gráfico abaixo, onde se observa  peso ao desaleitamento (3 meses), com cerca de 75 

kg e, ao final da lactação, com cerca de 160 kg (ganho médio de 407 g/d até 10 meses) , 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Distribuição de partos geral - Paineiras da Ingaí 

Até 82 De 01-11



 
Desafios na produção de leite de búfalas                                                   página  - 18- 

evoluído então, usualmente no período de melhor oferta de pastagens, com maior ritmo 

de crescimento, alcançando cerca de 220-230 kg aos 14 meses (ganho médio de 560 g/d 

dos 10 aos 14 meses), normalmente no início do período seco.   

 

 

 

Tal ritmo de desenvolvimento é muito inferior ao que se observa em animais cujas mães 

não são ordenhadas que podem atingir mais de 300 kg aos 10 meses.  

 

 Historicamente, verificamos que o primeiro trimestre de vida tem sido, conforme já 

mencionado, um período crítico onde o bezerro com o rúmen ainda em 

desenvolvimento apresenta maior dependência do aleitamento, cujo fornecimento em 

explorações com ordenha ao pé e aleitamento natural como a nossa, costuma depender 

do fornecimento pelo tratador de leite em volume suficiente para que garanta um 

desenvolvimento adequado dos bezerros. Determinações empíricas como deixar um ou 

dois tetos para consumo do bezerro esbarram na grande heterogeneidade de produção, 

seja pela idade dos animais, seja pela produção individual, agravando-se ainda pelo fato 

das búfalas com frequência permitirem o aleitamento de outros bezerros além dos seus, 

aproveitando-se disto os maiores que consomem mais leite em prejuízo, por vezes, da 

própria cria da búfala. 

 

Dado o elevado valor calórico do leite bubalino (mais de 50% superior ao bovino), sua 

substituição por sucedâneos e ou suplementos concentrados ainda não obtiveram 

respostas similares às obtidas em rebanhos onde as fêmeas não são ordenhadas.  
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1983-1989 34 69 105 158 195 216 253 350 404 461

1990-2000 37 75 107 159 194 224 274 368 446 507

2000-2009 38 76 106 159 194 226 277 390 464 517

após 2009 38 75 117 180 216 244 296 387 466 522
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Abaixo apresentamos a mortalidade observada em animais até 24 meses, onde se 

evidencia a maior mortalidade entre 0-3 meses de idade, mortalidade esta que aumentou 

significativamente nos últimos anos seguramente por práticas inadequadas de manejo a 

nível individual pois, no que se refere ao manejo geral, verificamos em gráficos já 

apresentados, um desenvolvimento similar ao de outras épocas. 

 

 

 

A fim de evidenciar a importância do manejo nesta etapa da vida do bezerro, efetuamos 

um levantamento do peso de novilhas em determinadas idades (10, 18 e 24 meses) em 

função do peso que apresentavam aos 3 meses de idade. Verificou-se que, não atingindo 

60 kg, as bezerras aos 24 meses apresentavam em média 327 kg, não apresentando, pois 

peso suficiente para desenvolver o primeiro cio fértil (usualmente aos 360 kg). No 

extremo oposto, atingindo mais de 100 kg aos 3 meses, o animal atinge os 360 kg aos 

18 meses permitindo um primeiro parto precoce.. 

 

 

 

Produção Leiteira 

A produção leiteira média no Brasil é de cerca de 1.500 a 1.700 litros por lactação, hoje 

cerca de 30-40% inferior às médias observadas na Índia e Paquistão,  por exemplo, e em 

termos de potencial de melhoramento, verifica-se já com relativa frequência nestes 
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países exemplares com produções leiteiras entre 5 e 6 mil kg por lactação, produções 

estas ainda raramente vistas no Brasil.  

 

Em boa parte, a produtividade da búfala leiteira no Brasil é função do manejo 

nutricional empregado como se verificou um trabalho feito na região de Sarapuí-Pilar 

do Sul em São Paulo com 5 propriedades, sendo que duas delas efetuavam manejo 

extensivo, sem suplementação de concentrados e uma ordenha diária. Duas outras 

propriedades, exploravam o rebanho com concurso de concentrados em determinada 

quantidade e duas ordenhas diária. Já na Paineiras, o rebanho de bom potencial genético 

também em duas ordenhas diárias, recebia suplementação compatível com seu nível 

produtivo. O resultado observado na produção foi: 

 

 

No gráfico a seguir, podemos observar na curva superior o comportamento médio da 

produção leiteira das búfalas em 2002 verificando-se um aumento da produção 

progressivo até 60-70 dias (pico), um período de certa persistência até os 130-150 dias e 

depois numa queda progressiva da produção. Na curva inferior, que representa a 

variação percentual de peso com relação ao peso ao parto (zero) onde se nota que entre 

30-45 dias há uma perda de 2 a 3% do peso do animal (12-20 kg) que, por volta de 100-

120 dias volta a aumentar e, em torno de 160-170 dias nota-se a recuperação do peso ao 

parto e , paralelamente à redução da produção leiteira, o animal passa a ganhar peso até 

o final da lactação. 



 
Desafios na produção de leite de búfalas                                                   página  - 21- 

 

Dividindo-se o rebanho em dois grupos distintos com base no maior ou menos valor 

genético dos animais, o comportamento produtivo e ponderal observado foi o seguinte: 

 

Verificamos que as mais produtivas, além da maior produção, apresentaram um pico um 

pouco mais tardio e uma maior persistência que as menos produtivas. Por outro lado, as 

menos produtivas apresentaram menor percentual de perda de peso e retorno do peso ao 

parto em cerca de 110 dias, enquanto que as mais produtivas voltaram a ganhar peso 

mais tardiamente, com cerca de 150 dias e somente retornaram com o peso ao parto por 

volta de 200 dias. A búfala produz cerca de 50% da do leite da lactação nos primeiros 

100 dias. 

  

Em situações de déficits nutricionais intensos referem alguns autores (Campanille,2008; 

Zicarelli, 2001) a possibilidade de ocorrência de elevação de acidez titulável (Dornic) 

no leite e redução da crioscopia (“aguagem”), que retornariam à normalidade 
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corrigindo-se a dieta. A se destacar, ainda, que, após stress nutricional com queda de 

produção, a correção da dieta nem sempre promove um retorno da produção, mas, por 

vezes, o que se nota é uma alteração na composição do leite. 

 

A título de curiosidade e ilustrando o potencial produtivo da espécie, verificamos que a 

búfala Gilete da Ingaí, primeiro animal que em nossa propriedade ultrapassou a 

produção de 5.000 kg de leite em até 305 dias de lactação, produziu nos 19 anos e 4 

meses de vida 15 crias (morreu após prolapso no ultimo parto), acumulando uma 

produção total de 51.278 litros de leite em 4.273 dias em lactação (305,2 dias), 

resultando uma média de 3.820 kg por lactação com 305 dias de média, sendo sua 

melhor produção diária de 22,7 kg na sétima cria e 5.142 kg de leite em 337 dias. 

Considerando a composição média do leite da espécie no Brasil, em dietas de elevada 

composição de volumosos, com cerca de 7% de gordura e 4,2% de proteínas, verifica-se 

o expressivo potencial na produção de sólidos. 

 

A produtividade por área que vimos verificando se situa hoje entre 4.000 e 4.500 kg de 

leite de búfalas/hectare/ano. 

 

 

A variação da composição média do leite na propriedade durante a lactação pode ser 

observada no gráfico a seguir, onde se destaca a tendência de aumento do teor de 

gordura com o avanço da lactação, permanecendo os demais componentes relativamente 

estáveis. 
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Demanda Nutricional 

O conhecimento dos requerimentos nutricionais de búfalas mantidas a pasto não é ainda 

muito bem estabelecido posto que a maior parte dos estudos se refere ou à produção na 

Itália, onde os animais usualmente são mantidos em estabulação total e consumindo 

alimentos de elevada qualidade nutricional, ou ainda, por estudos realizados na Ásia, 

onde a oferta alimentar é muitas vezes composta de sub produtos agrícolas, tais como 

palhas de arroz e trigo e durante curtos períodos, com uso de trevos. 

 

De uma forma geral, os estudos apontam para o fato de que a búfala ingere 

proporcionalmente menos alimentos que as bovinas, transformam alimentos fibrosos e 

com baixos teores proteicos de forma mais eficiente que aquelas, mas, em função do 

elevado teor de sólidos de seu leite, principalmente de gorduras, apresentam uma 

demanda elevada de energia na dieta.  

 

Trabalhos comparando búfalos e ovinos quanto à digestibilidade de componentes da 

dieta com diferentes proporções de volumosos : concentrados indicam que em dietas 

com mais de 50% de volumosos, os búfalos apresentam maior aproveitamento de 

matéria orgânica, celulose, hemicelulose e fibras (NDF e ADF), e semelhante na 

digestibilidade de proteínas. Com o aumento de concentrados na dieta, com redução da 

fração fibrosa e aumento de carbohidratos não estruturais , a digestibilidade dos 

alimentos nos bubalinos é semelhante ao dos ovinos. 
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No balanceamento da dieta das búfalas leiteiras, tomamos por base as recomendações 

de técnicos italianos que, em linhas gerais estabelece: 

NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO (recomendações do INRA-Paris-1988)  

Energia:   NDT (kg) = [0, 46875 x (Peso Vivo/100)] + 1,09375  

Proteínas:   PB (g) = 0,85 x Peso Vivo , ou,  PD (g) = 0,60 x Peso Vivo  

Cálcio:  Ca(g) = 6,5 g x (Peso Vivo/100)  

Fósforo:  P (g) = 5,0 g x (Peso Vivo/100)  

Obs. Aumentar em 10% a energia no caso de estabulação livre, para atender a o maior 

dispêndio energético e, para animais a pasto, aumentar de 20 a 60% conforme a declividade do 

terreno.  

 

NECESSIDADES DE PRODUÇÃO  

Energia para produção:  NDT (kg) = Leite / 2  

Proteínas para produção:  PB (g) = 2,84 x (g) PB em 1 litro de leite  

Cálcio para produção:  Ca (g) = 6,7 g/kg leite produzido  

Fósforo para produção:  P (g) = 2,3 g/kg de leite produzido  

Magnésio para produção:  Mg(g) = 0,9 g/kg de leite produzido  

(Os cálculos de necessidade de energia são efetuados com base na produção corrigida para 

energia (ECM), calculado conforme a fórmula de Di Palo: Leite ECM = [(gordura (g) - 40) + 

(proteinas (g) - 31)] x 0,01155 +1 x produção multiplocado por 0,3375. De forma prática, 

podemos estimar que o leite médio brasileiro corresponda a cerca de 1,47 litros de leite ECM. 

Dados de Tonhati em São Paulo, com leite com 6,96% de gorduras e 4,2% de proteínas)  

 

NECESSIDADES PARA CRESCIMENTO  

Estimando a necessidade de ganho de 100 kg no ano ( 300 g/dia) para as primíparas 

atingirem o peso adulto, recomenda-se acrescentar na ração diária:  

NDT (kg) = 0,82  / PB (g) = 140  / Ca (g) = 9,5 / P (g) = 3,8  

 

ESTIMATIVA DE INGESTÃO DIÁRIA DE MATÉRIA SECA (EM 

LACTAÇÃO) 

Estima-se uma ingestão de 275 g por kg de leite ECM (ou 400 g por litro produzido) 

acrescido de 91 g por kg de peso metabólico (cerca de 11,5 kg para uma búfala de 650 

kg ou 9,5 kg para uma novilha de 500 kg) 
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Nos primeiros 100 dias de lactação, as búfalas apresentam uma maior necessidade 

alimentar (pela produção crescente de leite) e por outro lado, por questões fisiológicas 

apresentam uma menor capacidade de ingestão de alimentos o que sugere a necessidade 

de aumentarmos neste período a oferta de alimentos. 

 

Observações de autores italianos sugerem  que para produções de 8 kg diários de leite a 

dieta deve conter cerca de 10,5% de PB, para produções de 12 kg, o teor proteico deve 

estar entre 12,5 e 15% e, produções acima de 18 kg, a dieta deve possuir mais que 16% 

de PB. Verificaram que na fase inicial catabólica da lactação (até cerca de 70 dias), 

melhores produções e composição do leite foi obtida com dietas com 72% de NDT, 

sendo no máximo 16% de amido (carbohidratos solúveis) e, após, até 220 dias de 

lactação, as melhores produções foram observadas com dietas com 64 a 66% de NDT, 

com até 20% de amido. 

 

Acreditamos, com base em observações empíricas, que as grandes produtoras de leite 

possuem uma capacidade de ingestão diária de matéria seca até 20% superior ao 

estimado pelas recomendações italianas. 

 

No Brasil, temos visto composições de leite de búfalas contendo de 5,5 a 8,0% de 

gordura e 3,8 a 4,5 % de proteínas, com menores teores nos rebanhos mantidos 

exclusivamente a pasto. Diversamente das bovinas, mantém as búfalas capacidade de 

variar amplamente tais teores durante a lactação.  

 

As recomendações apontam que o uso exclusivo de pastagens de média qualidade (7,6% 

de PB e 50% de NDT) atenderiam a demanda necessária para produção de 4,2 litros 

diários de leite (proteínas) ou até 7,1 litros (energia). Já sob uma oferta de um volumoso 

de alta qualidade (12% de PB e 59% de NDT), os animais teriam capacidade de 

produzir até 9,7-9,9 litros/dia. 

 

 

Como indicação prática geral de necessidade alimentar das búfalas em lactação, baseado 

nas recomendações de autores italianos e nossa vivencia prática utilizamos a seguinte 

recomendação: 
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DEMANDA DIÁRIA Manutenção Produção de leite 

Ingestão de matéria seca 11,7 kg/d 0,4 kg/litro 

PB 600 g/dia 120-135 g/litro 

NDT 4,1 kg/dia 550-600 g/litro 

Cálcio 42 g/d 6,7 g/litro 

Fósforo 32 g/d 2,3 g/litro 

Búfalas com 650 kg de PV, a pasto, rebanho com 15% de primíparas. Leite de 7% de gordura e 4,2% de proteínas 

  

Uma questão imediata que se coloca é a economicidade ou não da suplementação de 

concentrados. Para responder a tal questão, procedemos a um levantamento do custo e 

consumo dos mesmos em nosso rebanho e verificamos que em 2010, a mistura de 

concentrados consumida teve o custo de R$ 0,455/kg e em 2011, com o aumento de 

custos, o preço alcançou R$ 0,532/kg de mistura. Na composição da mesma, nestes 

últimos dois anos, foram utilizados diversos componentes em composições variáveis, 

conforme sua disponibilidade, tais como : farelo de soja, farelo de milho, caroço de 

algodão, polpa cítrica, farelo de trigo, uréia, calcáreo, sal mineral. 

 

O consumo aparente (volume adquirido e distribuído aos animais em produção) foi de 

787 g de concentrados por litro de leite produzido ( um custo de R$ 0,36/litro em 2010 

que se elevou a R$ 0,42/litro em 2011, respectivamente 32% e 34% do valor recebido 

por litro de leite). Considerando porém o trabalho anteriormente apresentado, 

verificamos em nossa propriedade uma produção de 1.563 litros de leite/animal em 

lactação superior ao observado nas  explorações extensivas, o que nos permite estimar 

que para produção de cada litro adicional a uma exploração de baixa intensidade, foram 

necessários 1,49 kg de concentrados, ou seja, na produção adicional de leite, foram 

necessários R$ 0,68 por litro em 2010 e R$ 0,71 por litro em 2011 (respectivamente 

61% e 58% do valor recebido por litro de leite) e, assim, caso o preço recebido pelo 

leite supere estas cifras (o que ocorreu na maior parte do país), o uso de concentrados 

mostrou-se  econômico. 

 

Destacamos que as recomendações de requerimentos nutricionais e estimativas de 

consumo das búfalas parecem não ser perfeitamente adequadas para as grandes 

produtoras como por exemplo a búfala Gilete da Ingaí, uma das recordistas de produção 

em 305 dias na Paineiras, com  5.142 litros em sua lactação (média diária de 16,86 kg). 
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As “tabelas”  estimam que a mesma consuma diariamente 2,8% de seu peso vivo em 

matéria seca (18,4 kg), com uma composição de 15,6% de PB e 77% de NDT. Ocorre 

que sequer o concentrado utilizado atinge 77% de NDT ou seja, mesmo que consumisse 

apenas concentrado este não conseguiria ter atendido a demanda nutricional 

preconizada. Imaginando, porém, que sua capacidade de consumo fosse ampliada a 

3,3% do Peso Vivo (como descrito em bovinas), os componentes da dieta poderiam ser 

mais diluídos, com demanda de 13,3% de PB e 66% de NDT, possível de ser atendido 

por uma mistura de concentrados e volumosos. Infere-se que, ao menos as maiores 

produtoras devam ter uma capacidade de consumo maior  do que a definida nos 

trabalhos. 

 

De qualquer maneira, a observação das lactações deste animal nos dá interessantes 

sinais de que há ainda muito a conhecer sobre o manejo nutricional mais adequado aos 

animais de maior potencial produtivo. Apresentamos a seguir um gráfico com todas as 

lactações observadas de Gilete, seu peso a cada parto, bem como o período de serviço 

necessário para cada cobertura até a  13ª lactação controlada do animal. 

 

Comprando a conversão alimentar com bovinos em dois trabalhos que comparavam a 

eficiência de utilização de gorduras nas dieta em função da produção e qualidade do 

leite produzido utilizando óleo de soja e grão de soja verificou-se a seguinte eficiência 

nas duas espécies: 

Necessidade para produção de 1 kg de leite com 4% de gordura 

         BOV Var.    BUF Var. Dif.BUF 

Kg de MS           0,73  (0,72-0,74)           0,75  (0,67-0,82)  +3% 

Kg de PB           0,13  0           0,10  (0,09-0,11) -23% 

Kg de NDT           0,51  (0,51-0,52)           0,57  (0,52-0,61) +12% 

 

Tais dados sugerem, pois que para produção de leite com mesmo teor de gordura, as 

búfalas necessitam de uma dieta mais energética e menos proteica que as bovinas. 

 

Seleção e melhoramento 

A herdabilidade da produção leiteira é estimada entre 0,2 e 0,4 em nosso meio, havendo 

estimativas mais baixas na Itália (< 0,1), provavelmente pela menor variabilidade 

genética daquele rebanho (mantido “fechado” há séculos). 
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Nosso projeto de seleção objetiva obter animais com a maior produção ajustada até 305 

dias. Adotamos esta forma de ajuste, diversamente do proposto por autores italianos 

(270 dias) pelo fato de observarmos que após a intensificação do manejo temos 

verificado que a duração média das lactações em nosso rebanho tem como em bovinos, 

atingido cerca de 300 dias. A se destacar que, a despeito do curto período seco e da 

gestação mais longa (310 dias), as búfalas tem mostrado elevada capacidade de 

recuperação. A produção ajustada apresenta ainda maior herdabilidade que a produção 

total por lactação. 

 

Numa primeira fase da exploração, buscamos concomitantemente à maior produtividade 

obter também animais com boa caracterização racial (Murrah) e eliminando animais 

com alterações potencialmente genéticas. 

 

A elevada consangüinidade do rebanho bubalino brasileiro, em particular na raça 

Murrah onde praticamente 4 reprodutores originários da ultima importação oficial da 

Índia em 1962, além de mais alguns machos nascidos de fêmeas gestantes são a base de 

todos os animais registrados no país.  A fim de buscar manter uma maior variabilidade  

e evitar um grau de consangüinidade que pudesse reduzir a produtividade optamos por 

buscar expandir o rebanho promovendo cruzamentos absortivos e buscamos planejar os 

cruzamentos  a fim de manter um coeficiente de endogamia médio abaixo de 6,5%,  

abaixo do qual em trabalhos realizados em nossa propriedade, não se observou o 

fenômeno da depressão endogâmica. Tal estratégia resultou que atualmente, apesar da 

baixa oferta de linhagens disponíveis no país, as 99 matrizes que compõe o rebanho são 

filhas de 18 touros diferentes e seu coeficiente médio de endogamia é de 5,5%. De uma 

forma prática, evitar que existam ancestrais comuns até a geração dos avós é uma 

maneira obter tal resultado. 

 

No processo seletivo, procuramos imprimir uma pressão de seleção média de 15-20%, 

com substituição potencial das matrizes a cada 5-7 anos e, os descartes são efetuados 

através da aferição do Valor Genético (Breeding Value) e respectiva acurácia, cuja 

obtenção, pela ausência de controle leiteiro oficial no país, efetuamos as estimativas 

utilizando a metodologia  “BLUP-modelo animal”, que calculamos com base nos dados 

de produção leiteira das Fazendas Laguna (Paracuru-CE) e Paineiras da Ingaí 

(Alambari-SP), avaliando 1.083 fêmeas e 4.500 lactações controladas desde 1983. 
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Utilizando como fatores fixos a estação-ano de parição (duas estações a cada ano), o 

local de produção (fazenda),  a ordem de cria e a idade dos animais (18 classes) e como 

fatores aleatórios o pai e a interação de pais (mãe dentro de pai), calculados pelo 

software ASREML, descartadas lactações incompletas (menos de 150 dias) e aquelas 

com diferença maior que 30% inferior a máxima anteriormente observada.  

 

No gráfico a seguir, apresentamos o valor genético médio das fêmeas do rebanho 

nascidas desde 1972 até 2009 (linha vermelha) e em cada ano de nascimento, a linha 

azul mostra um o intervalo de variação (1,96 desvios padrão), aspecto relevante para 

uma maior velocidade de seleção, sendo ainda que a linha preta mostra a curva de 

tendência da característica, em crescimento discreto a partir de 1980, atingindo cerca de 

100 litros entre 1980/90 e, na década seguinte, 1990/2000 com quase o dobro de 

crescimento, elevação esta que se mantém positiva ano a ano.  

 

 

 

Produção 

Nos últimos 27 anos de exploração, a produção leiteira média por lactação dos animais 

com mais de 2 crias é a expressa na curva abaixo, destacando alguns períodos de 

aumento significativo da produção como entre 1988 e 1989, período em que passamos a 

efetuar a 2a ordenha diária, ou de 1996/1998 quando foi introduzido um manejo em 

pastoreio rotacionado e entre 2000/2001 quando efetuamos um amplo descarte na 
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implantação de nossa atual propriedade. Desde então, não temos logrado obter um 

aumento expressivo, com a produção média se mantendo entre 2.750 e 3.250 

kg/lactação, conforme se pode observar no gráfico abaixo. 

 

 

Nas tabelas abaixo destacam-se as produções por lactação, médias (e máxima), bem 

como os picos diários médios (e máximos) em cada período de exploração: 

 

Produção média (e máxima) por lactação Fazenda e Sítio Paineiras da Ingaí 

período 1a cria 2a cria +2 crias observações 

1983-88    900 (1.763) 1.087 (1.924) 1.169 (2.545) uma ordenha 

1989-00 1.779 (3.586) 1.963 (4.944) 2.191 (4.990) duas ordenhas 

2000-12 2.434 (4.437) 2.671 (4.833) 2.968 (6.401) intensificação 

 

 

 

Pico diário médio kg/d (e máximo) na Fazenda e Sítio Paineiras da Ingaí 

período 1a cria 2a cria +2 crias observações 

1983-88  4,2 (10,5)   5,6 (11,3)  6,2 (16,5) uma ordenha 

1989-00  8,1 (15,0)  9,6 (20,2) 10,8 (25,4) duas ordenhas 

2000-12 11,8 (19,5) 13,8 (22,4) 15,3 (25,7) intensificação 
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 Se compararmos a curva abaixo de evolução do valor genético (seta) com a evolução 

de produção por lactação, podemos notar que o crescimento da produção foi superior ao 

crescimento do valor  genético ao final dos anos 80, início dos anos 90 e o inverso 

ocorreu na última década. Este comportamento nos sugere que no primeiro período o 

melhor manejo empregado resultou num aumento da produção e que, mais 

recentemente, apesar da evolução do potencial genético dos animais, nosso 

conhecimento e aplicação de manejo têm sido insuficientes para permitir que os animais 

expressem seu real potencial produtivo. 

 

 

 

Em função desta constatação e, na ausência de maiores pesquisas sobre nutrição e 

potencial de consumo dos bubalinos criados em ambientes tropicais é que buscamos 

adequar nossas instalações e forma de manejo visando aferir se formas alternativas de 

manejo e arraçoamento seriam capazes de alterar esta situação. 

 

Longevidade produtiva 

O gráfico abaixo mostra a produção em função da ordem de cria nas três fases de 

exploração da propriedade. Nele se observa uma produtividade crescente até a 4ª-5ª 

crias, seguida por uma certa estabilidade de produção até a 12ª cria quando se reduz nos 

períodos de maior intensificação da exploração, após 1989 (destacando-se haver  

reduzido numero de animais avaliados após a 12ª cria). 
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Quanto à longevidade reprodutiva, verificamos duas fêmeas que produziram 18 crias e 

outra que atingiu 20 crias, registrando partos até os 24 anos e 7 meses. 

 

 

 

Produtividade, custos e resultados econômicos 

Conforme já mencionado, na propriedade, dois são os principais itens da atividade, a 

produção leiteira (que envolve a cria) e a recria, tanto de machos quanto de fêmeas, seja 

para reprodução, seja para abate. Neste sentido, o gráfico a seguir  apresenta a 

produtividade por área obtida a cada ano nestas atividades. 

 

Verifica-se que a produção leiteira apresentou comportamento bastante irregular, porém 

com exceção de 2001 e 2005, quando se situaram entre 4.200 e 4.400 kg de leite por 

hectare, permaneceram em torno de 4,8 a 5,4 mil litros por hectare, e em 2010, 

atingiram quase  6 mil litros/ha. Com relação à produção medida em kg de peso vivo 

por hectare dos animais de recria, verificam-se resultados variáveis entre 500 e 

1.100kg/hectare , destacando-se que, por vezes, os animais são comercializados mais 

precocemente para reprodução (ou recria), resultando menor produção por área por 

redução do rebanho. 
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O gráfico a seguir retrata a evolução do preço recebido e dos custos de produção 

incorridos no nosso modelo de produção, aí  incluindo-se a depreciação dos ativos como 

despesas e o valor dos bezerros (em peso) reduzindo o custo, em função do volume 

anual de leite produzido , também retratado. 

 

Nota-se que a partir de 2007 os custos superaram significativamente o valor recebido, o 

que só foi revertido com um expressivo aumento de escala produtiva obtido a partir de 

meados de 2009. Nota-se porém, que a estabilidade de preços havida após meados de 

2013 e o aumento contínuo de custos, anulou novamente os ganhos obtidos. 
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A Cadeia Comercial de Derivados Lácteos 

 

Apesar de dispor de apenas 6% do rebanho bubalino nacional, o Estado de São Paulo, 

de acordo com o IBGE,  responde hoje por cerca de 25% do leite de búfalas produzido 

no país e, diversamente da região norte onde o leite se destina fundamentalmente ao 

consumo local, usualmente in natura, neste Estado, praticamente todo o leite produzido 

é destinado à industrialização nos cerca de 25 estabelecimentos industriais que 

processam o produto. 

 
Distribuição percentual do rebanho bubalino brasileiro(em amarelo) e da produção percentual de 
leite da espécie (na garrafa), no Brasil. 

 
IBGE- Censo agropecuário 2006 – Pesquisa Pecuária Municipal 2012 

 

 

Na cadeia láctea, em que pese transitarem os derivados num mercado aparentemente de 

elevado valor agregado, verifica-se uma constante e crescente transferência de preços 

dos produtores aos laticínios. Entre 2006 e 2010, do preço final do produto, o laticínio 

aumentou sua participação de 28 a 32%, enquanto que o produtor viu reduzida sua 

participação de 15 para 11%, permanecendo constante a participação do varejo em 57% 
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do preço pago pelos consumidores. Apenas como contraponto, verifica-se que na Itália, 

as participações em 2010 eram de 49% ao produtor de leite, 14% da indústria e 37% do 

varejo. Verifica-se que as relativamente pequenas unidades industriais brasileiras, sem 

investimento na diferenciação de suas marcas, vêm encontrando dificuldade crescente 

na negociação junto ao forte e concentrado segmento varejista, e vêm buscando a 

manutenção de suas margens através da redução ou estagnação dos preços pagos ao 

produtor. 

 

 

 

Em aferição pessoal verificamos entre 2001 e 2010 uma defasagem de 38% da evolução 

dos custos de produção em relação aos preços recebidos pelo leite de búfalas, com os 

preços se elevando 66% no período contra aumento de 129% nos custos de produção 

(equivalente aos 128% na variação observada no índice IGP-M no mesmo período). A 

se destacar que não se verificou no varejo nenhuma retração de preços cobrados dos 

consumidores.  

 

O principal derivado elaborado com leite de búfalas segue sendo a mussarela, 

principalmente na sua versão em barras, produto de maior durabilidade, passível de 

conservação mesmo congelado, mas que alcança menores cotações no mercado apesar 



 
Desafios na produção de leite de búfalas                                                   página  - 36- 

de consumir mais matéria prima na sua confecção que a tradicional “bola”. Em algumas 

regiões, fabricam-se outros derivados a partir do leite de búfalas tais como queijo tipo 

frescal, queijo coalho, requeijão, doce de leite, coalhada, provolone, etc. produtos que 

de um modo geral tem um elevado rendimento industrial e características sensoriais 

peculiares que os torna competitivos com os similares elaborados com leite bovino. 

 

Alguns laticínios de leite bovino vêm misturando leite das duas espécies e, com isso, 

vem obtendo produtos diferenciados que costumam alcançar cotações superiores aos 

similares bovinos e, por vezes, até mesmo equivalentes aos produtos puros de leite 

bubalino, mesmo quando convenientemente identificado nas embalagens . 

 

A partir do levantamento do rebanho bubalino paulista e sua distribuição por sexo e 

faixa etária, estima-se a composição do mesmo de acordo com a tabela abaixo, onde se 

estima que em 2012 existiam 25.637 fêmeas em idade reprodutiva produzindo cerca de 

16.736.000 litros ao ano. De acordo com a Pesquisa de Orçamento Familiar do IBGE, as 

o consumo per capita anual de equivalente em leite seria de 70 litros ao ano, o que 

equivale dizer que a produção de leite de búfalas no Estado seria suficiente para atender 

apenas a 239 mil pessoas, ou seja, o equivalente a não mais que 0,55% da demanda 

paulista de leite, destacando-se assim não baver espaço para ser tratado como 

commodity. 

 

 
 

Apesar da cotação e conotação de produto diferenciado verifica-se, porém, que 

coexistem no mercado produtos com qualidades muito distintas o que, na ausência de 

clara diferenciação de marcas acaba por comprometer, no caso de produtos de baixa 

qualidade, de forma indistinta todo o segmento. É necessário buscar formas de 
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minimizar tal situação, seja através da intensificação da pesquisa e extensão relativa a 

boas práticas de fabricação, seja na promoção de marcas próprias ou mesmo coletivas 

(selo de qualidade). 

 

Na busca de melhor distribuir margens dentro da cadeia verifica-se no mercado europeu 

que já se tornam freqüentes operações buscando a venda direta ao consumidor 

(delivery), aí incluído clientes institucionais (restaurantes, pizzarias,etc.) já que despesas 

com promoção e logística podem, em muitos casos ser inferiores às elevadas margens 

praticadas no varejo. Arranjos comerciais e de serviços nas atividades meio poderiam 

reduzir as ineficiências relativas tanto de produtores quanto dos pequenos 

estabelecimentos industriais, tais como racionalização nos custos de captação 

(entreposto, grupamento de produtores), maior padronização e qualificação da matéria 

prima, ações coordenadas de logística e promocionais, etc. Na prática, porém, apesar da 

baixa escala, produtores e os pequenos estabelecimentos industriais costumam atuar 

isoladamente e de forma totalmente verticalizada, premidos pelo espaço econômico 

tomado pelo varejo. 

 

Teme-se assim que a falta de um arranjo comercial mais satisfatório tanto aos 

produtores quanto aos laticínios acabe por desestimular a atividade, fato que já se vem 

observando em algumas bacias. Na sua ausência, a verticalização própria ou terceirizada 

é comumente lembrada como alternativa aos produtores o que, na prática, pode acabar 

por debilitá-los ainda mais junto ao setor terceário. 

 

Historicamente os produtores rurais sempre buscaram atuar de forma isolada, sendo 

ínfima a parcela ligada ou a Associações ou Cooperativas, a despeito da constatação do 

próprio Censo de que a renda do produtor cooperado ser em média 1,8 vezes a do não 

cooperado. No caso particular da bubalinocultura, cuja expressão quantitativa é, e pelo 

que se viu, continuará sendo diminuta na economia, a despeito do potencialmente 

elevado valor intrínseco de seus derivados é ainda mais relevante que se adote uma forte 

articulação dos principais elos que compreendem tal atividade como forma de assegurar 

uma efetiva sustentabilidade de todos seus componentes. Independentemente da forma 

de organizar a cadeia parece imprescindível buscar agir coordenadamente, com uma 

linguagem uniforme ao mercado, amplificando desta forma as ações regionais.  
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A ausência de maior equilíbrio nas cadeias comerciais já pode ser notada ao se observar 

a expansão do rebanho paulista que, a despeito da forte industrialização do leite 

ocorrido a partir dos anos 80-90, tal fator não se refletiu na rentabilidade da atividade 

primária que, desestimulada,  apresentou crescimento pouco expressivo a partir dos 

anos 90. 

 

Este comportamento do mercado, premendo o produtor e não diferenciando ou 

favorecendo a aquisição de seus derivados de forma diferenciada vem se projetando nas 

taxas de crescimento observadas em todo o país, revertendo a tendência observada até 

meados dos anos 90, conforme se verifica no gráfico abaixo. revertendo a tendência de 

crescimento acelerado observado até meados do século XX. 

 

Parece-nos, pois, que a bubalinocultura necessita perseguir um nicho próprio, 

totalmente distinto do similar bovino e assim, tanto ou mais que investir em 
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melhoramento e manejo, deve o segmento debruçar-se em desenvolver seu mercado, 

buscando implementar um amplo programa de marketing envolvendo todas suas 

clássicas etapas clássicas começando por estabelecer um público alvo de seus produtos, 

quais sejam, desde a definição e apresentação de seus produtos (e definindo como 

produzi-los); estabelecendo canais de venda e mercados adequados à sua atuação (e 

propondo arranjos e associações necessárias para atingi-los); identificando seus pontos 

positivos e intensamente promovendo-os amplamente em ações regionais, mas de forma 

coordenada com uma linguagem uniforme ao mercado a fim de amplificar tais ações e, 

assim, com um bom produto, boa apresentação, padronização, regularidades de oferta e 

qualidade em locais diferenciados e cômodos ao consumidor, buscar obter uma 

remuneração mais adequada e , procurar distribuí-la com melhor equidade por toda a 

cadeia a fim de assegurar sua persistência. 

 

Nos parece que se impõem à expansão e consolidação da bubalinocultura em nosso 

meio um conjunto de ações que, de forma esquemática poderiam se resumir em : 

 

- Pesquisa e Desenvolvimento 

 - Manejo (nutricional, sanitário, etológico) 

 - Melhoramento e reprodução 

 - Tecnologia Industril 

- Coordenação e Organização 

 - Extensão e Capacitação profissional 

 - Facilitação das cadeias produtivas e comerciais 

 - Fortalecimento e representatividade das estruturas associativas 

- Promoção, sensibilização e valorização 

 - Marketing (da espécie e seus produtos) 

 - Ações institucionais 
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