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Além de escassas, as referencias disponíveis para o planejamento alimentar dos rebanhos bubalinos 
são muitas vezes baseadas em estudos com outras espécies de ruminantes ou, ainda, com base em 
tipos de manejo bastante diversos dos prevalentes nas regiões tropicais, tais como trabalhos 
italianos, onde é usual a alimentação em mistura total, com altos níveis de concentrados e volumosos 
à base de silagens de milho, feno e azevém; ou ainda os indianos, onde as principais fontes de 
volumosos são resíduos agrícolas e agroindustriais , enquanto que a dieta usual dos animais no 
Brasil e na maior parte da América Latina 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. O conhecimento de alguns aspectos inerentes ao 
comportamento das búfalas exploradas a pasto podem ser úteis na busca de melhores performances 
produtivas desta espécie. 
 
Composição dos alimentos  

 
Nos ruminantes, aí incluídos os bubalinos, a digestão, isto é, a partição dos alimentos em substâncias 
passíveis de serem absorvidas e distribuídas no organismo pela corrente sanguínea, se processa 
tanto por seu próprio sistema digestivo quanto pela ação de microorganismos presentes no rúmen 
que permitem a estes animais, até certo ponto, o aproveitamento de componentes dos alimentos não 
digeríveis, como a celulose e, ainda, pela transformação do nitrogênio não originário das proteínas 
(como a uréia, por exemplo) em proteínas verdadeiras, num processo em que parte da energia dos 
alimentos é consumida pelos microorganismos.  
 
Pode-se determinar algumas características químicas e nutricionais dos alimentos através de sua 
análise laboratorial ou valer-se de “tabelas” de composição química que são elaboradas a partir de 
valores médios dos alimentos provenientes de diversos locais e produzidos sob condições diversas, o 
que restringe sua utilidade ao planejamento da alimentação dos animais. É importante destacar, 
porém, que somente através da análise laboratorial do alimento disponível é que podemos formular 
corretamente a dieta para as búfalas já que, particularmente no que se refere aos volumosos, tal 
composição varia amplamente com as condições ambientais em que são produzidas e idade das 
plantas, com uma redução de sua qualidade nutricional nos períodos mais secos do ano, nos 
estágios reprodutivos das gramíneas e com o avançar da idade das mesmas. 
 
Os principais elementos avaliados nas análises de alimentos são (MS) Matéria seca ;  (PB) Proteína 
bruta, indiretamente avaliada pelo teor de nitrogênio presente nos alimentos dada a forte correlação 
entre tal elemento e o teor de proteínas; (EE) Extrato etéreo, que traduz o teor de gordura existente 
nos alimentos;  Fibras, que representam o teor de carbohidratos (açucares) complexos, usualmente 
componentes estruturais das plantas, ou seja , compõem a “parede celular” e formam o “esqueleto” 
das plantas e são de usualmente de baixa digestibilidade. Sua quantidade pode ser expressa 
conforme a metodologia utilizada como (FB) fibra bruta ou em seus componentes solúveis em meio 
ácido ou não, denominados respectivamente (FDA) fibra detergente ácido ou (FDN) fibra detergente 
neutro, (ENN) Extrativos não nitrogenados, que representam usualmente os carbohidratos digeríveis 
e de rápida absorção pelo sistema digestivo próprio dos animais e; Minerais (ou cinzas), dos quais os 
mais relevantes quantitativamente são o cálcio e o fósforo. 
 
A partir desta análise, pode-se estimar a “energia” fornecida pelos alimentos em função de seus 
componentes, que podem ser expressas como Nutrientes Digestivos Totais (NDT) . 
 
Costuma-se dividir os alimentos dos ruminantes em dois grandes grupos: os volumosos (ou 
forragem) e os concentrados. Os volumosos são alimentos com elevados teores de fibras (mais que 
18%), como por exemplo, as gramíneas, a cana de açúcar, as silagens, etc. e os concentrados, por 
sua vez, são classificados como energéticos, quando possuem teor proteico inferior a 20% da matéria 
seca, tais como o milho, o farelinho de trigo, a polpa cítrica, etc., ou protéicos quando o teor de 
proteínas é superior a 20%, tais como os farelos de algodão, ou de soja. 
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As pastagens 

 
Sob a denominação de “pastagens” encontramos uma a ampla variação de coberturas vegetais, seja 
decorrente das espécies de gramíneas utilizadas, do tipo de solo em que se encontram, de seu 
estágio de desenvolvimento, da concorrência de invasoras, da época do ano, da carga e tipo de 
animal presente, dos períodos de ocupação e repouso a que são submetidas, das divisões 
empregadas, da topografia, da disposição das instalações (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 na proposição de dietas neste tipo de explorações. 

 
Verifica-se que os teores de proteína nas principais gramíneas utilizadas em pastagens se situa em 
média entre 12 e 16 % enquanto jovens, teores que vão decrescendo com o envelhecimento da 
planta quando, em sua fase reprodutiva, atingem de 5 a 7% da matéria seca (inflorescência, 
sementes). O mesmo ocorre com seu teor de energia, em função tanto da redução dos teores de 
nutrientes (proteínas, carbohidratos e lipídeos), quanto da menor digestibilidade em função de um 
aumento relativo da quantidade de fibras (FDN, FDA), sendo que o teor de nutrientes digestivos totais 
(NDT) de cerca 60% da matéria seca nas plantas jovens cai a níveis de 45-50% nas plantas mais 
maduras. Os teores de minerais disponíveis nas plantas também se reduz em seu  período 
reprodutivo. 
 
A composição das pastagens também varia em função da época do ano (e, obviamente com o regime 
de luminosidade, umidade e temperatura), como relata Euclides (1993) que verificou que o teor de 
proteínas numa pastagem de Brachiaria brizantha foi de 14,0%, 8,2%, 6,3% e 5,2% respectivamente 
na primavera, verão, outono, inverno e a digestibilidade foi respectivamente de 65,1%, 62,3%, 55,3% 
e 51,1%. Da mesma forma que a composição, o volume produzido varia significativamente entre os 
períodos mais favoráveis (maiores temperaturas, duração do dia e chuvas), havendo espécies em 
que a produção no período desfavorável representa pouco mais de 10% do total de gramínea 
produzido no ano. 
 
Interação entre o animal e a pastagem 
 
O pastoreio, que pode ser definido como a ação de oferecer aos animais parcelas de pastagens por 
determinados períodos de tempo, com objetivo de buscar conciliar os interesses aparentemente 
antagônicos: de um lado das plantas (presas) que visam se perpetuar e manter seu vigor de 
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crescimento e de outro, dos animais (predadores), buscando oferecer-lhes alimentos que permitam 
um ótimo desenvolvimento e produção. 

Os animais retiram inicialmente do pasto uma parcela (a) da parte aérea das plantas (principalmente 
folhas) que, por sua vez, através de reservas que acumularam nas raízes (b) e hastes durante seu 
crescimento e pela produção de nutrientes através da fotossíntese (na presença de luz, temperatura, 
umidade e nutrientes no solo), voltam a emitir novas folhas e se alongam e repõem a reserva nas 
raizes (c) durante seu ciclo vegetativo. 

 

Um pastejo excessivo ou corte raso das plantas (ver abaixo (d)), reduz a quantidade de folhas 
residuais e diminui o vigor da rebrota, que se torna mais lenta pela reduzida área foliar residual, e 
permite que as “invasoras” concorram com a pastagem em seu desenvolvimento. Já sob pastejo 
insuficiente, a planta aumenta sua área foliar até uma interceptação de cerca de 95% da luz solar 
quando então praticamente para seu crescimento e as folhas mais velhas tornam-se senescentes 
(mortas) de baixa qualidade nutritiva e concorrem pela luz com os perfilhos mais novos que ficam 
sombreados e retardam seu desenvolvimento. Do exposto, fica claro que existe um “ponto ideal” de 
pastejo que permitiria uma oferta de pasto mais nutritiva e abundante e ao mesmo tempo favoreceria 
uma melhor recuperação da pastagem. 

 
Os animais darão sempre preferência, caso lhes seja permitido, a colher as porções mais nutritivas do 
pasto (folhas, ou partes mais novas delas) e, se o alimento for de melhor qualidade, os animais os 
consomem também em maior quantidade. Num trabalho de Euclides (1992) verificou-se que animais 
fistulizados em pastagens de brachiaria brizantha e humidicola com 3,3 a 4,0% de PB e 
digestibilidade de cerca de 32,2 a 34,2%, efetivamente “colheram” nesta área alimentos com 8,2 a 
9,8% de PB e muito mais digeríveis (62% de DIVMS).  
 
Outra observação relevante é que os animais colhem uma quantidade maior de alimentos nas fases 
iniciais de pastejo em uma determinada área, quantidade que vai diminuindo com o passar do tempo 
e com a redução qualitativa e quantitativa das pastagens. Uma maior proporção de folhas verdes em 
relação aos talos e folhas mortas se traduz por um maior teor protéico, menores teores de fibras, 
maior consumo em relação ao peso corporal (de 1,5 a 3,3%) e um melhor aproveitamento 
(digestibilidade) pelo animal. 
 
Resumidamente, no que se refere às pastagens, poder-se-ia dizer que representam em nosso meio, 
a fonte mais econômica de nutrientes, porém, seu consumo e suas qualidades nutricionais se 
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reduzem com o avançar de sua idade, principalmente quando entram em fase reprodutiva. A maior 
produção animal por área se verifica quando pastejada logo após seu pico de crescimento, devendo 
os animais serem retirados quando ainda restar resíduo significativo de pastagens que, juntamente 
com as reservas de carbohidratos nas raízes permitirá adequada velocidade de rebrota.  
 
Quando a pastagem é ofertada em quantidade superior à necessidade de consumo, além de gastar 
menos energia para se alimentar, o animal pode selecionar sua dieta, podendo colher assim muito 
mais nutrientes do que os disponíveis em média na gramínea, principalmente nas fases iniciais de 
ocupação das parcelas. Uma melhor quantidade de forragem permite também que o animal eleve o 
consumo de matéria seca em relação a seu peso corporal. 
 

 
Aspectos da fisiologia digestiva das búfalas 
 
Paul et al (2010), em ampla revisão de trabalhos efetuados na Índia, verificou que na maioria dos 
experimentos, o consumo voluntário de alimentos é menor nas búfalas leiteiras que em bovinas 
leiteiras em níveis semelhantes de produção, tanto enquanto expresso como percentagem de seu 
peso vivo (3,09 x 2,57%) quanto em relação a seu peso metabólico (131,98 x 119,10 g/kg W 

0,75
). 

  
É bem conhecida a maior capacidade digestiva dos búfalos relativamente a outros ruminantes, na 
utilização de alimentos ricos em fibras, como é o caso das pastagens tropicais, diferença esta que 
não se verifica quando o nível de volumosos na dieta se reduz ou quando se diminui a concentração 
de “fibras” da dieta (menos que 35,5% de Fibras em Detergente Ácido – FDA), usuais em dietas em 
que os volumosos representem menos de 60-70% da matéria seca consumida. Esta maior 
capacidade em utilizar forragens ricas em parede celular (fibrosas), porém, tem relativa utilidade 
prática nas propriedades com maiores níveis produtivos tendo em vista, nestes casos, ser necessário 
aumentar a oferta de concentrados para satisfazer tais necessidades produtivas (Zicarelli, 2001b).  
 
As búfalas apresentam um maior coeficiente de utilização digestiva que ovinos em dietas com mais 
de 70% de volumosos, particularmente na degradação das porções fibrosas, diferença que 
desaparece quando as dietas possuem menor conteúdo de fibras. Em dietas com palhas de trigo ou 
forragens verdes, (Paul, 2010) verificou-se que a digestibilidade da matéria seca foi de 3,5 a 4,5 % 
superior em bubalinos, da mesma forma que a digestibilidade da fibra bruta (4,5%), sendo porém a 
digestibilidade de proteínas maior em bovinos (2,8%). Paul (2010) refere que a maioria dos estudos 
de microbiologia ruminal demonstram que a população microbiana capaz de digerir a celulose, 
proteína , amido e gorduras é maior em búfalos que em bovinos. 
 
As búfalas apresentam uma mastigação mais prolongada com relação aos bovinos, transformando 
alimentos grosseiros em partículas menores o que, aliado a uma mais intensa degradação ruminal da 
fração fibrosa, aumenta a velocidade de transito alimentar no trato digestivo subseqüente. Verifica-se 
ainda nos búfalos uma maior capacidade de utilização da matéria orgânica para o crescimento e 
síntese microbiana no seu líquido ruminal, permitindo o uso de alimentos com menor concentração 
protéica. 
 
Atribui-se aos bubalinos uma maior eficiência na reciclagem de proteínas, o que permite a 
manutenção dos níveis de uréia sanguínea tanto em condições de menor aporte protéico (por uma 
maior capacidade de síntese de proteínas de origem microbiana no rúmen) quanto em condições de 

Capim guiné 
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aporte excessivo, quando são capazes de manter estável o nível de uréia sanguínea e não 
apresentam as alterações podais e reprodutivas comuns em bovinos.  

 

Já ao final da gestação ocorre um aumento na utilização das reservas corporais a fim de atender à 

demanda necessária ao maior desenvolvimento do feto e à lactação subseqüente, em cuja fase inicial 

a búfala não é capaz de ingerir a quantidade de matéria seca necessária à produção permanecendo, 

pois em balanço energético negativo (fase catabólica) de forma mais acentuada do que ocorre com 

as bovinas. Verifica-se por volta de 100-110 dias de lactação que tal situação se reverte, passando os 

animais a uma fase de recomposição de suas reservas corporais (fase anabólica). 

 

Um maior aporte protéico, principalmente durante a fase catabólica favorece uma maior síntese de 

glicose e contribui para minimizar seus efeitos na búfala (perda de peso e consumo de reservas 

corporais).  

   

Verificou-se na Itália que deficiência relativa de fósforo durante o período seco representa uma das 

causas mais freqüentes de prolapsos vaginais ou uterinos, recomendando-se que, nesta fase, os 

animais devem receber cerca de 45 g de cálcio e 45 g de fósforo por dia, mantendo a relação entre 

estes dois elementos próximos de 1:1, sendo que um excesso relativo de cálcio pode induzir a 

alterações hormonais que resultam em problemas no pós parto, quando deve ocorrer intensa 

mobilização do cálcio ósseo. 
 
Produção e reprodução das búfalas  
 
A disponibilidade e qualidade das pastagens bem como o comportamento reprodutivo estacional das 
búfalas, têm um papel de extrema relevância nos índices produtivos da espécie. Na região Centro-Sul 
do Brasil verifica-se que as parições se concentram no final do verão e início do outono, ou seja, 
imediatamente após o período de oferta mais abundante de pastagens, o que lhes permitem 
usualmente criar em bom estado corporal e, portanto com elevados níveis de reserva corporal 
(gordas), período em que ainda se dispõe de oferta significativa de pastagens de melhor qualidade 
por pelo menos mais 30-60 dias (final de verão e início de outono), favorecendo um menor período de 
serviço (entre o parto e prenhez) e, conseqüentemente, maiores taxas de fertilidade, ao mesmo 
tempo em que se dispõe de densidade de nutrientes ainda satisfatória nas gramíneas num período 
caracterizado na búfala em início de lactação por um consumo de reservas corporais a fim de atender 
as necessidades para a produção leiteira (fase catabólica) posto que o consumo de matéria seca está 
fisiologicamente deprimido nos primeiros 50-60 dias pós parto. 
 
Usualmente, as búfalas apresentam uma produção leiteira ascendente a partir do parto, com picos em 
torno do 2º mês de lactação (um pouco mais tardio nas primíparas) e, a partir daí, mantém uma 
produção relativamente estável de duração bastante variável (maior nas mais produtivas) para, 
posteriormente, reduzir progressivamente a produção até o final da lactação, que ocorre usualmente 
entre de 260-280 dias (até 300 dias nas mais produtivas). Durações acima de 315-320 dias 
normalmente ocorrem em vacas “vazias”. Verifica-se que a produção acumulada relativamente ao total 
a ser produzido durante toda a lactação poderia ser expresso pela fórmula abaixo, que relaciona o 
percentual produzido em função do número de dias em lactação (Bernardes,O- não puclicado): 
 

    % Produção  =  (0,575 x dias) – (0,0008 x dias
2
 ) – 1,99               

 
A partir dela, se deduz que em torno de 50-60 dias de lactação, apesar de encontrarem-se em balanço 
energético negativo, as búfalas já produziram cerca de 25 a 30% de todo o leite da lactação, suprindo 
a deficiência relativa da dieta com a utilização de suas reservas corporais, caso não haja uma 
suplementação adicional. Em torno de 105 dias, cerca de 50% do leite total da lactação já foi 
produzido, ou seja, aproximadamente nos primeiros 3-4 meses de lactação será produzida metade de 
todo o leite de cada lactação, o que ressalta a importância do manejo nutricional nas fases iniciais da 
lactação. 
 
Tonhati, em 2002, observou uma produção média de 1.533 kg em 3.888 lactações no Brasil, com teor 
médio de gordura de 6,96%, um teor protéico de 4,2% e 5,2% de lactose. 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 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 de 6,42%, ou seja, valores  
próximos aos observados por Tonhati. 
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Um aspecto particular das búfalas é a ampla variação na composição do leite durante a lactação, com 
o teor de gordura variando de 6,0 a 13,0 %, o de proteínas, variando entre 3,8 e 5,5% e a lactose 
entre 4,6 e 5,3%, segundo Zicarelli (2001 b), o que se traduz por uma demanda nutricional  bastante 
variável para sustentar tais variações na mesma lactação. 
 
Caracteristicamente, o leite das búfalas é destinado no Brasil à produção de derivados, cujo 
rendimento industrial está diretamente ligado ao teor de sólidos do leite, em especial, os teores de 
gordura e proteínas. Para a fabricação da mozzarella, produto mais característico produzido com leite 
das búfalas, estima-se que, para um rendimento otimizado, a relação entre os teores de gordura e 
proteínas no leite deve apresentar uma relação próxima de 2:1 e, segundo Del Prato (1988), o teor 
mínimo ideal de gordura no leite para a produção do produto nos padrões usuais da Itália (mais 
úmida) deve ser de pelo menos 7,2% sendo que o rendimento de fabricação naquele país, onde o 
produto fabricado é usualmente bastante úmido e macio, pode ser calculado em função dos teores de 
proteínas e gordura do leite através da fórmula: 
 

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

P= % de proteínas no leite             G= % de gordura no leite 
 

A relação de volumosos / concentrados usualmente utilizada na alimentação das búfalas geralmente 
garante o fornecimento de uma quantidade de fibras (compostas pela parede celular das plantas e 
avaliada nas análises bromatológicas principalmente como FDN) suficiente para estimular a produção 
de saliva, de acido acético e da função ruminal. Uma diminuição da quantidade de gordura do leite 
em nosso meio raramente ocorre em função da baixa quantidade de fibra na dieta, já que a 
alimentação se baseia fundamentalmente em pastagens, estando relacionada na maioria das vezes 
por uma deficiência na quantidade de energia total fornecida.  
 
Se a ração fornecida não permite que a búfala produza leite com o teor de gordura condizente com 
sua capacidade genética e à fase de lactação em que se encontra, a produção não é otimizada. O 
animal procura adequar o teor lipídico do leite à fase da lactação, assim, em carência de energia, o 
animal modifica um pouco o percentual de gorduras do leite e reduz a produção mas, com freqüência, 
não conseguindo produzir um leite com as características do estágio de lactação em que se encontra, 
reduz ambos (produção e gordura). (Zicarelli, 1999). Em deficiência nutricional, a búfala também 
mobiliza suas reservas (metaboliza gorduras produzindo ácidos graxos livres)  o que resulta numa 
elevação da acidez titulável do leite (Dornic) e elevação da crioscopia (simulando uma mistura de 
água no leite), condições que se normalizam quando se oferece novamente uma dieta que atende as 
necessidades requeridas para a produção e estagio da lactação.  
 
No que se refere à produção de leite porém, principalmente após a fase catabólica, nem sempre ela 
retorna aos mesmos níveis anteriores, particularmente nas búfalas de menor aptidão leiteira que, 
nestas condições, passam a ganhar peso e reduzir o volume produzido. A produção constante de 
leite com uma boa composição durante todo o ano depende da alimentação oferecida, potencial 
genético dos animais, manejo sanitário e higiênico do rebanho e planejamento da reprodução e 
manejo posto que, mudanças bruscas significativas na dieta ou manejo podem resultar em redução 
da produção no restante da lactação. 
 
A produção de leite hipoácido (baixa acidez: 13,5 a 15,0° D) pode estar relacionada com um baixo 
teor de proteína no leite (menor que 4%) e pode ser um indicador da qualidade dos alimentos 
oferecidos para as búfalas. É oportuno lembrar que o leite pode apresentar uma baixa acidez em 
animais no final da lactação e também em leites com um alto percentual de proteína (4,7 – 5,2%). 
 
Ambiente 
 
Por sua origem tropical, os búfalos se adaptam bem a climas quentes e úmidos, apresentando uma 
pele e mecanismos de defesa adaptados às agressões ambientais características destas regiões 
sendo mais sensíveis à baixa umidade do que à alta temperatura. (Zicarelli, L.,2001). Sua coloração 
negra se, por um lado os protege dos efeitos da incidência dos raios ultravioleta, resultam porém, 
numa absorção de cerca de 70-90% da incidência de radiação de luz visível, promovendo assim 
desconforto no animal, particularmente por possuírem menor quantidade de glândulas sudoríparas, o 
que reduz sua capacidade de dissipação do calor corporal.  
 
Assim sendo, apesar de sua melhor adaptação para os climas tropicais úmidos, estes animais 
necessitam de condições que minimizem os efeitos da temperatura elevada, semelhantes a aquelas 
em que esta espécie foi selecionada, sem o que, poderão ter comprometido sua capacidade de 
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ingestão e digestão dos alimentos, em função de alterações de seu metabolismo ruminal, cuja 
motilidade inibida resulta em aumento da acidez ruminal e dos ácidos graxos voláteis totais, uma 
diminuição na concentração de amônia e da quantidade de proteína microbiana produzida no rúmen 
(Zhengkang, H.).  
 
Proporcionar conforto térmico às búfalas, seja por aspersão, seja  por disponibilizar acesso à água, 
barro ou sombra resulta em aumento significativo na ingestão e digestibilidade de alimentos. 
Redução do stress térmico com menor temperatura retal e freqüências cardíaca e respiratória e 
resultaram em aumento da produção leiteira (Verma, 1988). Fêmeas com acesso à água 
apresentaram ainda maiores índices de prenhez e menor intervalo interparto (Zicarelli, 2001ª) . 
 
Já em condições de baixas temperaturas, mais freqüentes no Sul do Brasil e em função de sua 
menor adaptação para tais ambientes, parte da energia disponível para a produção de leite é 
deslocada para manutenção da temperatura corporal, resultando em um balanço energético negativo 
e conseqüente diminuição na produção leiteira. É comum verificar uma queda expressiva na 
produção em reduções bruscas de temperatura, produção esta que costuma se normalizar após 
alguns dias, mesmo que as temperaturas permaneçam baixas. 
 
Animais mantidos em confinamento devem ter à disposição pelo menos 15 m2 e de 0,70 a 0,80 m de 
cocho por animal, o que evita a “competição” pelo alimento onde são favorecidos os animais 
“dominantes”, principalmente quando em estabulação livre em detrimento principalmente das 
primíparas. Mesmo quando em pastagens, mudanças de grupos podem resultar em stress em alguns 
animais com reflexos na produção que, porém, costuma se normalizar em alguns dias. 
 
A disposição de fontes de água e saleiros, bem como a distância das pastagens às instalações de 
ordenha é outro fator que deve ser bem planejado, pois a necessidade de percorrer maiores 
distâncias ou de vencer topografia mais íngreme acarreta maior necessidade de energia e 
conseqüentemente, pode reduzir a produção leiteira. De uma forma geral, animais mantidos em 
pastagens devem receber cerca de 15-20% mais energia do que aqueles mantidos em estabulação. 
(Zicarelli 1999). 
 

Exigências nutricionais da búfala leiteira 
 

Costuma-se dividir as exigências nutricionais das búfalas leiteiras em dois componentes principais: as 
exigências de manutenção, lembrando que após um período de serviço de cerca de 95 dias, as 
búfalas também devem estar prenhas e, portanto, a exigência de manutenção deve contemplar tanto 
o alimento necessário à sua manutenção quanto da gestação em curso; e as exigências decorrentes 
da produção do animal.   
 
É necessário destacar que nos primeiros 100 dias de lactação a búfala, como já foi dito, apresenta 
menor capacidade de ingestão de matéria seca ao mesmo tempo em que é maior a demanda 
alimentar em função da maior produção observada neste período e, portanto, nesta fase deve-se 
fornecer uma dieta com maior densidade energética. 
 
Estimativa de ingestão de matéria seca 
No estabelecimento da dieta adequada ao potencial produtivo dos animais, é fundamental a 
estimativa da ingestão diária de matéria seca nas búfalas leiteiras que, segundo diversos autores 
apresenta grande variabilidade, variando entre 2,2 até 3,4% do peso vivo (14,3 a 22,1 kg de matéria 
seca por dia), e está relacionada a diversos fatores: 
 
Fatores que aumentam a ingestão de matéria seca 
- Maior teor de energia da dieta (até certo limite, posto que quando derivado de excesso de 
carbohidratos de rápida absorção, deprimem o apetite). Uma orientação “prática” seria evitar que o 
teor de carbohidratos não estruturais representem mais que duas vezes o teor de proteínas brutas na 
dieta.  
- Peso metabólico (estima-se que, em dietas com teores de NDF entre 45 e 49%, a búfala consome 
cerca de 91 g de matéria seca por kg de peso metabólico) 
- Menor teor de fibras 
- Distância do parto superior a 50-60 dias (fase anabólica) 
- Maior “palatabilidade”dos alimentos 
- Teor de energia do leite produzido (estima-se uma ingestão adicional de 275 g de matéria seca por 
kg de leite corrigido para energia-ECM produzido pelo animal) 
- Ganho de peso 
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Alguns fatores que reduzem a ingestão de matéria seca 
- Maior teor de fibras dos alimentos 
- Maior teor de proteínas da dieta 
- Distância do parto inferior a 50-60 dias (fase catabólica). Estima-se uma ingestão cerca de 10% 
inferior nesta fase. 
- Menor “palatabilidade” dos alimentos 
- Utilização excessiva de amido e carbohidratos de rápida fermentação e degradação ruminal. 
 
Para dietas com conteúdo de NDF entre 45 e 49%, os autores italianos estimam que a ingestão diária 
de matéria seca seria calculada pela fórmula abaixo. 
 
 
 
 
Autores indianos (Mandal et al, 2001), numa ampla revisão em que a dieta apresentava um teor 
médio de 66% de volumosos, 6,8% de PB (4,5 a 11%) e 58,5% de NDT (46 a 73%), relacionaram a 
ingestão diária de matéria seca ao teor de energia da dieta, ao ganho de peso dos animais, ao peso 
metabólico, ao teor de gordura no leite e à produção diária de leite corrigido para 4% de gordura, 
resultando na seguinte estimativa: 
 

 
Já Paul e Lal , 2010, estabeleceram um modelo de previsão de ingestão de matéria seca obtido pelo 
método de regressão múltipla aplicado numa base de 46 búfalas e 34 bovinas na Índia, cuja 
correlação atingiu 0,853 (p<0,001) com um CV de 6,38% e que foi a seguinte: 
 

 
Já Camarão (1994), verificou um consumo médio diário de matéria seca em búfalas leiteiras de 
1,95% , na estação seca e 2,41% do peso vivo na estação chuvosa, em pastagens de B. humidicola, 
com lotação de 2,08 UA/ha em pastoreio rotacionado na região norte do Brasil. 
 
 
Exigências para Manutenção 

 
Sugerm os autores italianos a utilização das mesmas estimativas de exigência nutritiva para 
manutenção descrita para a espécie bovina pelo I.N.R.A. da França, (Institut National de la 
Recherche Agronomique – Paris - 1998 em Alimentation des bovins, ovins & caprins) ou do NRC, 
tendo  em vista a escassez de pesquisas sobre este assunto para a búfala. 
 

Tabela 1- Exigências diárias de manutenção (I.N.R.A. 1998) 

Exigência Fórmulas 

Energia NDT = 0,64 kg  para cada 100 kg de peso vivo 

Proteínas* PB (g) = 0,98  x kg de peso vivo 

Calcio Ca (g) = 6,5 x (kg de peso/100) 

Fósforo P (g) = 5,0 x (kg de peso/100) 

NDT= Nutrientes Digestivos Totais         PB= Proteína Bruta (* NRC 1988) 
 
A quantidade de energia necessária para a manutenção das búfalas aumenta cerca de 10% quando 
estão em estabulação livre e de 20 até 60% quando estão a pasto. A quantidade de energia 
necessária para a manutenção da búfala a pasto varia com o a umidade, relevo do terreno e 
disponibilidade de gramíneas. Assim, quanto maior a inclinação e menor a disponibilidade, de pasto 
maior será a quantidade de energia necessária para a manutenção. 
 
 
Paul e Lal, 2010, fazem as seguintes recomendações para manutenção de búfalas em lactação: 
 
 

IMS (g/d) = (91 x Peso 
0,75

) + (275 x leite ECM/dia) 

IMS (kg/d) = 4,92 – 0,126 xNDT% + 5,68 ganho peso(kg/d) + 0,06 x Peso 
0,75

 + 0,59 
Gord.% + 0,362 Leite FCM 4%

 
  

IMS (kg/d) = 4,469 + 0,589 x  FCM 4% - 0,71 x %PD + 0,0032 x ganho peso(kg/d) + 0,0589 
x Peso 

0,75
 + 1,037
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Peso (kg) 
Matéria 

Seca 
(kg) 

NDT 
(kg) 

EM 
(Mcal) 

PD (g) 

PB (g) 
digestibilidade (%) da proteína da dieta 

55 60 65 70 

Manutenção de búfalas em lactação 

350 4,86 2,84 10,22 255 463 425 392 364 

400 5,40 3,16 11,37 280 509 466 431 400 

450 5,86 3,45 12,42 307 558 511 472 438 

500 6,34 3,74 13,46 332 604 553 510 474 

550 6,81 4,01 14,44 357 649 595 549 510 

600 7,27 4,28 15,40 380 691 633 584 542 

650 7,72 4,55 16,38 404 734 673 621 572 

700 8,17 4,81 29,41 427 776 712 657 610 

 
Exigências para Produção de leite 

As búfalas em lactação, de um modo geral, apresentam características fisiológicas semelhantes aos 
animais de dupla aptidão, ou seja, produzem bem apenas quando o alimento fornecido é suficiente 
para cobrir as exigências de manutenção e produção, sendo que a ingestão é regulada tanto pela 
qualidade e características do alimento quanto pela produtividade do animal sendo que, quanto maior 
a produtividade de uma búfala maior serão suas exigências e capacidade de ingestão de alimentos.  
O arraçoamento da búfala em lactação é pois baseado também no volume e na composição do leite 
produzido. A dieta deveria, teoricamente, ser freqüentemente ajustada para acompanhar as variações 
na produção e composição do leite. Na prática, porém, se observou que com a adoção de tal prática 
as búfalas responderam negativamente e de maneira acentuada, às variações alimentares, sendo 
que a redução na produção não foi compensada com a redução do custo com restrição da 
alimentação. 
 
O fornecimento de uma dieta balanceada à vontade com concentração de nutrientes um pouco maior 
que o calculado para todas as búfalas em lactação permite a manifestação do potencial genético de 
todos os animais e suaviza a queda na produtividade que ocorre normalmente apos o terceiro mês de 
lactação.  
 
Para efeito de cálculo de equivalente em energia em um litro de leite de búfalas, relativamente ao 
valor calórico do leite bovino padronizado a 4% de gorduras e 3,1% de proteínas (740 kcal/kg), 
conforme sua composição química (leite ECM), utiliza-se a fórmula (Di Palo): 
 
 
 
As búfalas geneticamente superiores para produção de leite mobilizam uma maior quantidade de 
reservas corporais acumuladas no período seco e perdem mais peso nos primeiros 60 dias de 
lactação (fase catabólica). A perda de peso na fase catabólica e a ingestão de alimentos na fase 
anabólica (subseqüentes 210 dias) das búfalas com menor potencial genético para a produção de 
leite será sempre menor em relação aos animais mais produtivos, pois as primeiras utilizaram o 
alimento fornecido para acumular reservas corporais (Campanile et al., 2001).   
 
Pluríparas com produções em equivalente de energia (ECM) superiores a 5.000 kg por lactação 
(cerca de 3.400 litros de leite com 7% de gordura e 4,2% de proteínas) apresentaram perda de peso 
em torno de 5,6% do peso corporal no início da lactação, enquanto que em búfalas menos produtivas 
esta perda foi de 2,5% do peso. Já nas primíparas, enquanto as mais produtivas apresentam perdas 
de até 6,4% do peso, as menos produtivas (menos de 3.060 kg na lactação) apresentam ganho de 
peso de 4,95% em relação ao peso ao parto.
Em média, as búfalas primíparas e pluríparas devem recuperar no mínimo 50 Kg até o final da 
lactação para repor o peso perdido na fase catabólica. 
 
Recomendam os autores italianos,  para produção de 1 kg de leite, adicionar à necessidade de 
manutenção   

Nutriente Quantidade 

NDT (kg/dia) 0,39 x volume de leite com 4,0%G e 
3,1%P 

PB (g/d) 3,27 x g de proteína por litro de leite 

Cálcio (g/d) 6,7 x volume de leite 

Fósforo (g/d) 2,3 x volume de leite 

Leite ECM = [ (gorduras (g)-40) + (proteínas(g) – 31) ] x 0,01155 
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O fornecimento de uma dieta balanceada ad libidum (à vontade) com concentração de nutrientes um 
pouco maior que o calculado para todas as búfalas em lactação permite a manifestação do potencial 
genético de todos os animais e suaviza a queda na produtividade que ocorre normalmente apos o 
terceiro mês de lactação (gráfico) 
 

Variação da curva de lactação de búfalas alimentadas à vontade (ad libitum-hachurado)  
e com restrição alimentar. (branco) 

 
Paul e Lal, 2010, autores indianos, sugerem para produção os seguintes nutrientes: 

Peso (kg) 
Matéria 

Seca 
(kg) 

NDT 
(kg) 

EM 
(Mcal) 

PD (g) 

PB (g) 
digestibilidade (%) da proteína da dieta 

55 60 65 70 

Produção de leite (nutrientes necessários por kg de leite com diversos teores de gordura % 

% gordura         

5,0 0,602 0,359 1,29 49,00 89 82 75 70 

5,5 0,642 0,383 1,37 52,00 94 87 80 74 

6,0 0,681 0,406 1,46 55,24 100 92 85 79 

6,5 0,720 0,429 1,54 58,45 106 97 90 84 

7,0 0,760 0,453 1,63 61,63 112 103 95 88 

7,5 0,800 0,476 1,71 64,82 118 108 106 93 

8,0 0,838 0,499 1,79 68,01 124 113 105 97 

 
Alimentação das búfalas primíparas 

 
Uma búfala adulta que pesa 650 Kg possui usualmente entre 500-550 Kg ao primeiro parto. Assim, 
durante a primeira lactação deverá apresentar ganho entre 100-150 kg para que na segunda lactação 
atinja o peso adulto necessitando, desta forma, ganhar cerca de 333 g por dia para o que, devem 
ingerir 0,91 kg de NDT a mais em relação as búfalas adultas, mais 140 g de PB, 10 g de cálcio e 4 g 
de fósforo, além de suplemetação mineral e vitamínica. Nos rebanhos em que as primíparas não 
podem ser alimentadas separadamente deve-se acrescentar uma maior quantidade de energia na 
dieta dos animais na mesma proporção de primíparas presentes. Por exemplo, se existirem 20% de 
primíparas no rebanho, adicionar 20% x 0,91 kg NDT = 0,18 kg de NDT na ração diária média do 
rebanho. 

 
Tabela 2- Necessidade diária para o crescimento, a ser 
adicionada à necessidade de manutenção. (Da Proto,V. 1995) 

Nutriente 

Aumento de peso vivo (g/d) 

100 200 300 400 500 

NDT (kg/d)     0,27      0,55      0,82      1,09      1,37  

PB (g/d)        46         92       138       184       230  

Ca (g/d)       3,0        6,5        9,5      13,0      16,0  

P (g/d)       1,3        2,6        3,8        5,1        6,4  
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Recuperação do peso perdido 
A perda de peso que acontece normalmente na fase catabólica (início da lactação) deve ser 
compensada nos meses sucessivos através da alimentação. O catabolismo de 1 Kg PV da búfala 
fornece 2,7 kg de NDT, mas para recuperar 1 Kg de PV a búfala deve ingerir 3,5 kg NDT.  
 
Desta forma, uma búfala que produz 12 litros de leite por dia, ingerindo 10-15% menos alimento do 
que necessita no início da lactação, ou seja, cerca de 0,84 kg de NDT (0,07 kg NDT/ litro), perderá 
teoricamente  311 gramas de peso vivo por dia nos primeiros 60 dias da lactação, ou cerca de 19 kg 
em 60 dias, cerca de 3% do PV de uma búfala de 650 kg, valor semelhante ao acima observado em 
búfalas com produções abaixo de 5.000 kg de leite ECM. 
 
Como para recuperar 1 kg de peso vivo o animal necessita ingerir 3,5 kg de NDT, para recuperar os 
19 kg perdidos a búfala deverá ingerir 66,5 kg de NDT (19 x 3,5 kg NDT) durante o restante da 
lactação, em média, mais 210 dias, ou seja, uma ingestão diária adicional de 0,320 kg de NDT até o 
final da lactação. 
 
Segundo Paul e Lal, 2010, as necessidades de nutrientes para ganho de peso de búfalas em lactação 
seriam:  

Peso (kg) 
Matéria 

Seca 
(kg) 

NDT 
(kg) 

EM 
(Mcal) 

PD (g) 

PB (g) 
digestibilidade (%) da proteína da dieta 

55 60 65 70 

Ganho de peso (nutrientes necessários por g de ganho de peso) 

 4,13 1,97 7,09 0,23 0,41 0,38 0,35 0,33 

 
Leite padronizado 
A fim de facilitar a formulação de dietas de búfalas em lactação em função da grande variabilidade de 
composição do leite de búfalas, foi elaborada a tabela a seguir que “converte” a produção em 
quantidade de leite padronizado com 7,0% de gordura e 4,2% de proteínas, teores encontrados por 
Tonhati no Brasil. 
 

TABELA 3 -FATORES DE CORREÇAO PARA A CONVERSÃO DO LEITE DA BÚFALA EM  
LEITE “PADRONIZADO” COM  7,0 % DE GORDURA  E 4,2% DE PROTEÍNA 

% 
gordura 

% proteínas 

3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0 

4,0 0,671 0,686 0,702 0,718 0,734 0,749 0,765 0,781 0,796 0,812 0,828 

4,5 0,710 0,726 0,741 0,757 0,773 0,788 0,804 0,820 0,867 0,851 0,867 

5,0 0,749 0,765 0,781 0,796 0,812 0,828 0,843 0,859 0,875 0,890 0,906 

5,5 0,788 0,804 0,820 0,835 0,851 0,867 0,882 0,624 0,914 0,929 0,945 

6,0 0,828 0,843 0,859 0,875 0,89 0,906 0,922 0,937 0,953 0,969 0,984 

6,5 0,867 0,882 0,898 0,914 0,929 0,945 0,961 0,976 0,992 1,008 1,024 

7,0 0,906 0,922 0,937 0,953 0,969 0,984 1,000 1,016 1,031 1,047 1,063 

7,5 0,945 0,961 0,976 0,992 1,008 1,024 1,039 1,055 1,071 1,086 1,102 

8,0 0,984 1,000 1,016 1,031 1,047 1,063 1,078 1,094 1,110 1,125 1,141 

8,5 1,024 1,039 1,055 1,071 1,086 1,102 1,118 1,133 1,149 1,165 1,180 

9,0 1,063 1,078 1,094 1,110 1,125 1,141 1,157 1,172 1,188 1,204 1,219 

9,5 1,102 1,118 1,133 1,149 1,165 1,180 1,196 1,212 1,227 1,243 1,259 

10,0 1,157 1,172 1,188 1,204 1,204 1,219 1,235 1,251 1,266 1,282 1,298 

10,5 1,180 1,196 1,212 1,227 1,243 1,259 1,274 1,290 1,306 1,321 1,337 

11,0 1,219 1,235 1,251 1,266 1,282 1,298 1,314 1,329 1,345 1,361 1,376 

 
Exemplo: Um grupo de búfalas que produz em média 8 litros de leite com 8,0 % de 
gordura e 4,4% de proteína. Na tabela acima, verificamos que o índice correspondente a 
esta composição é 1,094 que multiplicado pela produção de 8 litros resulta em 8,75 litros 
de leite “padronizado” (com 7,0% de gordura e 4,2% de proteínas). 
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Necessidades nutricionais em função do leite normalizado produzido 
 
Com base no total diário de leite normalizado calculado, estabelecemos as necessidade qualitativas e 
qualitativas da dieta diária das búfalas em lactação a fim de atender sua demanda, lembrando 
sempre que tais estimativas são médias para o rebanho, não sendo sempre aplicáveis a um animal 
em particular. 
 
 
Os valores da tabela abaixo consideram a quantidade de nutrientes necessária para a manutenção, 
reprodução e produção do respectivo volume de leite padronizado. As tabelas servem como 
orientação porém, na prática diária, devem ser feitos ajustes em função das respostas produtivas 
observadas no rebanho. Para o cálculo dos valores na tabela, foram utilizadas as fórmulas abaixo, 
ajustadas para uma proporção de 20% de primíparas, necessidade de recuperação de peso e aporte 
protéico suplementar que, segundo a experiência italiana a campo onde se observaram as primeiras 
búfalas com produção diária superior a 20 kg somente quando o teor de proteínas na matéria seca 
(na ração total) superou 15% sem que, entretanto, se tenham encontrados efeitos colaterais no 
estado de saúde dos animais menos produtivos (como é freqüente acontecer em bovinos). (Zicarelli, 
1999).: 
 
 
 
Tabela 4. Quantidade de matéria seca ingerida por dia, densidade protéica e energética 
indicada para a alimentação de búfalas em lactação com peso vivo médio de 650 Kg em 
função da quantidade de matéria seca ingerida por dia em função da quantidade de LEITE 
PADRONIZADO com 7,0% G e 4,2% P. (valores expressos em percentual ). 
 

Nutrientes Produção diária de litros de leite “padronizados” (7,0% G e 4,2% P) 

< 6,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 

IMS/kg 13,74 14,15 14,55 14,96 15,36 15,77 16,17 16,58 

% NDT/  
Kg MS 

58% 60% 62% 63% 65% 66% 68% 69% 

Kg NDT/d 7,97 8,49 9,02 9,42 9,98 10,41 11,00 11,44 

% PB/ 
Kg de MS 

10,2% 11,1% 12,0% 12,8% 13,5% 14,3% 15,0% 15,6% 

g PB/d 1.402 1.570 1.746 1.915 2.074 2.255 2.426 2.586 

Amido + 
açucares 

14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 21,0 23,0 

CNF 18,4 20,0 21,6 23,0 24,3 25,7 
     

27,0 
28,0 

FDN  59,4 56,9 54,4 52,2 50,2 52,0 46,0 44,4 

Ca(g) 75,75 82,45 89,15 95,85 102,55 109,25 115,95 122,65 

P (g) 44,00 46,30 48,60 50,90 53,20 55,50 57,80 60,10 

Mg(g) 6,63 7,96 9,28 10,61 11,94 13,26 9,90 10,80 

 
IMS (Kg) = [(91 x (PV/100)) +( 275 x (volume de leite com 4,0%G e 3,1%P))]/1000 
NDT =[(0,64 x  PV/100)) ) + (0,39 x volume de leite com 4,0%G e 3,1%P)] 
PB(g) = (98 x PV/100) + ((3,27 x g de proteína por litro de leite)) (+ 10%) 
Ca (g) =( 6,5g x PV/100) + (6,7 x volume de leite) 
P (g) = ( 5,0g x PV/100) + (2,3 x volume de leite) 
Mg (g) = (0,9g x volume de leite) 

 
 
 
 
Em contraponto aos autores italianos, sugerem os autores indianos com as seguintes 
recomendações: 



 

Nutrição de búfalas leiteiras a pasto - 13 - 

 
Tabela 5. Necessidades diárias patra búfalas em lactação  

Peso (kg) 
Matéria 

Seca 
(kg) 

NDT 
(kg) 

EM 
(Mcal) 

PD (g) 

PB (g) 
digestibilidade (%) da proteína da dieta 

55 60 65 70 

Manutenção de búfalas em lactação 

350 4,86 2,84 10,22 255 463 425 392 364 

400 5,40 3,16 11,37 280 509 466 431 400 

450 5,86 3,45 12,42 307 558 511 472 438 

500 6,34 3,74 13,46 332 604 553 510 474 

550 6,81 4,01 14,44 357 649 595 549 510 

600 7,27 4,28 15,40 380 691 633 584 542 

650 7,72 4,55 16,38 404 734 673 621 572 

700 8,17 4,81 29,41 427 776 712 657 610 

Produção de leite (nutrientes necessários por kg de leite com diversos teores de gordura % 

% gordura         

5,0 0,602 0,359 1,29 49,00 89 82 75 70 

5,5 0,642 0,383 1,37 52,00 94 87 80 74 

6,0 0,681 0,406 1,46 55,24 100 92 85 79 

6,5 0,720 0,429 1,54 58,45 106 97 90 84 

7,0 0,760 0,453 1,63 61,63 112 103 95 88 

7,5 0,800 0,476 1,71 64,82 118 108 106 93 

8,0 0,838 0,499 1,79 68,01 124 113 105 97 

Ganho de peso (nutrientes necessários por kg de ganho de peso) 

 4,13 1,97 7,09 0,23 0,41 0,38 0,35 0,33 

Paul e Lal, 2010 
 
 
Aspectos da alimentação da búfala em lactação a pasto 
 
 
A produção de leite a pasto, em função das inúmeras variáveis que influenciam a oferta, valor nutritivo 
e digestibilidade das plantas é uma prática sujeita a ajustes freqüentes pelo criador posto que, 
conforme anteriormente descrito, a qualidade e quantidade de volumosos disponibilizados aos 
animais, numa mesma propriedade varia constantemente seja em função de variações ambientais 
(chuvas, temperatura, duração do dia), seja em função da fertilidade do solo, da espécie forrageira e 
seu estágio vegetativo ou reprodutivo, períodos de repouso/ocupação,da ocorrência de pragas 
(cigarrinhas, lagartas), presença de invasoras; seja na lotação animal de cada parcela e 
conseqüentemente do resíduo pós-pastejo, seja pela distância média do parto e estado corporal do 
rebanho que demandam pois alimentos em quantidade e composição nutricional variáveis, etc. 
 
Desta forma, apesar de representar em nosso meio a forma mais econômica de produção face ao 
custo relativamente baixo de nossas terras e clima favorável, a produção de leite a pasto exige um 
planejamento e monitoração constantes de modo a permitir uma pronta atuação frente a alterações 
significativas nos fatores que influenciam a qualidade e quantidade dos alimentos oferecidos ao 
rebanho. Destaque-se que as búfalas, por sua ainda incipiente seleção enquanto animais leiteiros 
costumam responder de forma mais acentuada que as bovinas a restrições alimentares (Zicarelli, 
1999). 
 
Confrontando-se a composição média da braquiária decumbens com as necessidades nutricionais, 
por exemplo, de uma búfala produzindo cerca de 1.900 litros de “leite padronizado” numa lactação 
com duração de 270 dias, verifica-se que a quantidade de energia (NDT) ingerida é, teoricamente 
suficiente apenas para atender as exigências do animal somente após o 7º mês de lactação e, a 
proteína disponível na planta não atende as necessidades de produção em momento algum da 
lactação, o que explica, em parte, a relativamente baixa produtividade leiteira média observada no 
Brasil de 1.714 litros (Tonhati et al, 2004),  a menor duração de lactação e menores teores de gordura 
e proteínas do leite de búfalas mantidas exclusivamente a pasto no Brasil, produção esta porém, 
equivalente à observada na Itália quando a produção não era intensificada. 
 
De forma similar, confrontando-se a composição média daquela gramínea com as necessidades 
nutricionais para a produção de 6,8 litros por dia (equivalentes a 10 litros de leite corrigido para 
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energia-ECM), estimando uma ingestão diária de 12,4 kg/dia de matéria seca nas estações chuvosas 
e secas verifica-se, na tabela abaixo, que há um déficit protéico e mineral significativo durante todo o 
ano e, particularmente nos períodos secos. 
 
 
Tabela 6. Exigência  para a produção de 6,8 litros de leite de búfalas (10 litros de leite ECM = 
740 Kcal)  e os nutrientes ingeridos em 12,4 Kg/d MS de forragem tropical na estação chuvosa 
e seca Zicarelli (2001b) 
 

Composição da forragem 
Búfala 

 Diferença 

Nutriente Chuvas Seca Exigência Chuvas Seca 

PB (g) 1.100 620 1.330 - 230 - 710 

Ca (g) 43 33 64 - 21 - 31 

P (g) 22 13 35  -13 - 22 

 
 
É muito importante se destacar ainda que, face à marcada sazonalidade reprodutiva, com os partos 
ocorrendo principalmente ao final das estações chuvosas, as búfalas atravessam a maior parte do 
período de lactação exatamente na época de menor disponibilidade qualitativa e quantitativa de 
pastagens, assim sendo, visando otimizar a produção, quando mantidas a pasto devem receber 
durante toda a lactação uma suplementação alimentar com composição química suficiente para 
complementar suas exigências produtivas, sem o que, podem ver comprometidas não somente sua 
produção e o desenvolvimento das primíparas como até mesmo sua reprodução. 
 
Os animais deveriam pois receber uma alimentação compatível com seu nível produtivo, a 
composição de seu leite, sua condição corporal e distância média do parto, entre outros fatores, a fim 
de atender plenamente suas exigências.  
 
Na prática, porém, constatou-se  que em propriedades que se mantinha um único grupo de manejo 
oferecendo-lhes uma alimentação constante até que atingissem uma produção de 4,5 litros/dia 
(alimentação uniforme), comparativamente a outra em que se mantinham vários grupos de manejo, 
fornecendo-lhes alimentação variável de acordo com as mudanças de seus níveis produtivos 
(alimentação variável) verificou-se que, com alimentação uniforme, os animais elevaram 
constantemente o teor de gorduras do leite durante a lactação e mantiveram uma melhor persistência 
de produção, enquanto que, com alimentação variável, tal elevação de gorduras ocorre mais 
tardiamente e a persistência da produção é mais desfavorável. (Zicarelli 1999) 
 
A utilização de dietas com níveis elevados de energia no período pré-parto elevam o peso ao parto 
das búfalas, das crias ao nascer e aumentam a produção leiteira nos primeiros 75 dias de lactação 
(Usmani RH, 1989) 
 
Arraçoamento prático 
 
Tendo em vista que o peso de uma búfala adulta no continente americano se situar em torno de 600-
650 kg, que a composição média do leite durante a lactação mostra leite com 7,0 a 7,2% de gorduras 
com 4,2% de proteínas (o que representa cerca de 1,5 kg de leite normalizado/litro de leite, 
considerando a presença de 15 a 20% de primípras e da necessidade de um adicional de energia a 
fim de atender a demanda adicional pela deambulação (pastagens), temos utilizado parâmetros 
simplificado na definição da demanda  nutricional das búfalas em lactação que representamos a 
seguir: 
 
Energia (kg NDT/dia) = 4,1 kg (manutenção) + 600 g de NDT/kg de leite produzido 
Proteínas (g/dia) = 600 g + 135 g/litro de leite produzido 
Matéria Seca (kg/dia) = 11,7 kg + 400 g por litro de leite produzido 
Cálcio (g/dia) = 42 g + 6,7 g/litro 
Fósforo (g/dia) = 32 g + 2,3 g/litro 
 
Tomando por base o estado da pastagem (braquiária decumbens), se poderia estimar que: 
 
Capim ótimo: 12,5% de PB; 58% de NDT; consumo adicional de 10% 
Capim médio:  8% de PB; 53% de NDT; consumo igual ao projetado 
Capim fraco: 5,2% de PB; 50% de NDT. Consumo 5% abaixo do previsto 
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Imaginando-se um rebanho com produção média anual de 2.000 kg de leite em 270 dias (média 
diária de 7,4 kg de leite) teríamos as seguintes estimativas: 
Ingestão diária= 11,7 kg + (0,4 x 7,4) = 14,66 kg de matéria seca 
Necessidade de proteínas: 600 + (135x7,4) = 1.600 g  (11,43% na matéria seca) 
Necessidade de energia: 4 + (0,6 x 7,4) =8,44 kg (60,3% da matéria seca) 
 
Para efeito comparativo, as recomendações diárias para este rebanho hipotético seriam: 

 Prático Italianos Indianos 

IMS (kg/dia) 14,7 14,7 13,3 

NDT (kg/dia) e % MS 8,4 (60%) 9,2 (62%) 7,9 (59,4%) 

PB (g/dia) e % da MS 1.600 (11,4%) 1.813 (12,0%) 1.435 (10,8%) 

 
 Considerando um capim de ótima qualidade, poderíamos estimar que o consumo atingiria 10% acima 
do previsto, assim sendo, o animal consumiria 16,17 kg de MS. Caso o consumo fosse exclusivo de 
pastagem, isto representaria 12,5% x 16,17 = 2.020 g de PB e 9,38 kg de NDT, ou seja, a pastagem 
seria mais que suficiente para atender a demanda nutricional, na verdade, a energia da pastagem 
permitiria uma produção de até 8,97 kg de leite e a proteína permitiria uma produção de 10,5 kg 
diários.  
 
Com o mesmo raciocínio aplicado com relação a uma pastagem de média qualidade, o consumo 
seria pois de 14,7 kg de MS/dia representando 1.180 g de PB/dia e 7,8 kg de NDT. Neste caso, o 
capim permitiria uma produção de 4,3 kg de leite pelo seu teor de proteínas ou 6,3 kg de leite pelo 
seu teor de energia.  
 

Potencial de produção leiteira segundo qualidade da pastagem 

Composição do 
Capim 

Qualidade 
do capim 

Limite pela PB Limite pelo NDT 

Prod./dia lactação Prod/dia lactação 

8,0% PB – 53 % 
NDT 

médio 4,3 kg/d 1.161 kg 6,3 kg/d 1.701 kg 

12,5% PB – 60% 
NDT 

ótimo 10,5 kg/d 2.835 kg 9,0 kg/d 2.214 kg 

 

Como indicação geral, apresenta-se a seguir tabelas com sugestão de volume e composição de 
concentrados a ser oferecido ao rebanho conforme o nível produtivo médio de leite padronizado e 
qualidade das pastagens, tomando por base a composição teórica de pastagens de brachiaria 
decumbens em três estágios vegetativos. 
 
 
  
 



 

 

CAPIM ÓTIMO (PB 12,5% - NDT 58%) 
Prod. Prod. Consumo/dia 25% de 

concentrados 
conc. 

 

30% de 
concentrados 

conc. 
 

35% de 
concentrados 

conc. 
 

45% de 
concentrados 

conc. 
 

Diária Anual kg 
MS 

%PV kg PB NDT kg PB NDT kg PB NDT kg PB NDT 

<6 1.350 13,7 2,11%             
6 1.620 14,1 2,18% 3,5 6,9% 66% 4,2 7,8% 65% 5,0 8,5% 63,7% 6,4 9,4% 62% 
7 1.890 14,6 2,24% 3,6 10,5% 74% 4,4 10,8% 71% 5,1 11,1% 69,4% 6,5 11,4% 67% 
8 2.160 15,0 2,30% 3,7 13,7% 78% 4,5 13,5% 75% 5,2 13,4% 72,3% 6,7 13,2% 69% 
9 2.430 15,4 2,36% 3,8 16,5% 86% 4,6 15,8% 81% 5,4 15,4% 78,0% 6,9 14,7% 74% 

10 2.700 15,8 2,43% 3,9 19,7% 90% 4,7 18,5% 85% 5,5 17,6% 80,9% 7,1 16,5% 76% 
11 2.970 16,2 2,49% 4,0 22,5% 98% 4,9 20,8% 91% 5,7 19,6% 86,6% 7,3 18,1% 88% 
12 3.240 16,6 2,55%    5,0 22,8% 95% 5,8 21,4% 89,4% 7,5 19,4% 82% 

 

CAPIM MÉDIO (PB 8,0% - NDT 53%) 
Prod. Prod. Consumo/dia 25% de 

concentrados 
conc. 

 

30% de 
concentrados 

conc. 
 

35% de 
concentrados 

conc. 
 

45% de 
concentrados 

conc. 
 

Diária Anual kg 
MS 

%PV kg PB NDT kg PB NDT kg PB NDT kg PB NDT 

<6 1.350 13,7 2,11% 3,4 16,8% 73% 4,1 15,3% 70% 4,8 14,3% 67% 6,2 12,9% 64% 
6 1.620 14,1 2,18% 3,5 20,4% 81% 4,2 18,3% 76% 5,0 16,9% 73% 6,4 14,9% 69% 
7 1.890 14,6 2,24% 3,6 24,0% 89% 4,4 21,3% 83% 5,1 19,4% 79% 6,5 16,9% 73% 
8 2.160 15,0 2,30% 3,7 27,2% 93% 4,5 24,0% 86% 5,2 21,7% 82% 6,7 18,7% 75% 
9 2.430 15,4 2,36%    4,6 26,3% 93% 5,4 23,7% 87% 6,9 20,2% 80% 

10 2.700 15,8 2,43%    4,7 29,0% 96% 5,5 26,0% 90% 7,1 22,0% 82% 
11 2.970 16,2 2,49%       5,7 28,0% 96% 7,3 23,6% 86% 
12 3.240 16,6 2,55%       5,8 29,7% 99% 7,5 24,9% 89% 

 

CAPIM FRACO (PB 5,2%  - NDT 50%) 
Prod. Prod. Consumo/dia 25% de 

concentrados 
conc. 

 

30% de 
concentrados 

conc. 
 

35% de 
concentrados 

 
conc. 

 

45% de 
concentrados 

conc. 
 

Diária Anual kg 
MS 

%PV kg PB NDT kg PB NDT kg PB NDT kg PB NDT 

<6 1.350 13,7 2,11% 3,4 25,2% 82% 4,1 21,9% 77% 4,8 19,5% 73% 6,2 16,3% 68% 
6 1.620 14,1 2,18% 3,5 28,8% 90% 4,2 24,9% 83% 5,0 22,1% 79% 6,4 18,3% 72% 
7 1.890 14,6 2,24% 3,6 32,4% 98% 4,4 27,9% 90% 5,1 24,6% 84% 6,5 20,3% 77% 
8 2.160 15,0 2,30%    4,5 30,5% 93% 5,2 26,9% 87% 6,7 22,1% 79% 
9 2.430 15,4 2,36%       5,4 28,9% 93% 6,9 23,6% 83% 

10 2.700 15,8 2,43%       5,5 31,2% 96% 7,1 25,4% 86% 
11 2.970 16,2 2,49%          7,3 27,0% 90% 
12 3.240 16,6 2,55%          7,5 28,3% 92% 

 



 

 

Forma de utilização da “tabela prática” 
 
Definido o nível produtivo médio do rebanho, por exemplo 7 litros de leite padronizado por dia, 
consultando a tabela resumida estima-se que cada animal consumirá em média 14,6 kg de matéria 
seca por dia (equivalente a 2,24% de seu peso vivo) e que a dieta total deverá conter possuir cerca 
de 12 % de proteínas brutas, 62% de NDT, 0,77% de cálcio e 0,39% de fósforo.  
 
Tratando-se, por exemplo, de um pasto de braquiária decumbens em condições médias, busca-se na 
tabela correspondente (CAPIM MÉDIO), na linha correspondente à produção diária de 7 litros, 
partindo-se das colunas com menor nível de concentrados (25%), qual a composição nutricional de 
concentrados necessária para equilibrar a dieta diária que atenda as exigências para este nível 
produtivo (no caso, um concentrado com 24% de PB e 89% de NDT que deveria ser fornecido na 
quantidade de 3,6 kg/dia).  
 
Caso, por hipótese, o concentrado que se dispõe possua uma menor densidade nutricional, digamos, 
17% de PB e 73% de NDT, verifica-se que, para atender as exigências do rebanho, deverá ser 
fornecido numa quantidade maior do concentrado. Seguindo pois na linha correspondente à produção 
de 7 litros/dia, encontramos sob a coluna “45% de  concentrados”, um valor de 16,9% de PB e 73% 
de NDT, mais próximo pois do concentrado que se dispõe e, portanto, devemos fornecer a 
quantidade de 6,5 kg/dia de tal concentrado para atender as exigências sugeridas para o rebanho.  
 
Com este nível de concentrados e volumosos, calculamos o teor de cálcio e fósforo da dieta total com 
base nas análises disponíveis ou nas tabelas colocadas no apêndice e, se necessário, 
complementamos os níveis exigidos com uma suplementação mineral. 
 
A se destacar que, conforme já anteriormente comentado, a composição e consumo de pastagens 
apresenta-se em contínua alteração merecendo do criador uma acompanhamento constante a fim de 
poder ajustar os suplementos necessários à oferta adequada de alimentos a fim de maximizar  a 
produção do rebanho. 
 
Suplementos concentrados 
 
Na eventualidade da pastagem não suprir adequadamente os nutrientes necessários, podem ser 
utilizados alimentos visando complementar a dieta. Na prática, o consumo de suplementos 
usualmente reduz o consumo de pastagens em graus variáveis ao que se denomina de taxa de 
substituição que, apesar de pouco previsíveis, verifica-se que é normalmente tanto maior quanto 
melhor for a qualidade da forragem. A maior parte das informações sobre os efeitos de suplementos 
em pastagens resulta da observação em bovinos . 
 
Por vezes a redução do consumo de pastagens se dá pela relativa saturação de fibras da dieta que 
impedem um consumo adicional de volumosos. Outras vezes, o aumento de energia da dieta, 
principalmente quando proveniente de carbohidratos não estruturais acarretam redução na ingestão 
total. Já em pastagens de baixo valor nutritivo, a adição de suplementos pode elevar a eficiência da 
fermentação ruminal e, conseqüentemente a digestibilidade de fibras e resulta na possibilidade de 
maior ingestão (efeito aditivo da suplementação). 
 
A taxa de substituição varia com o tipo de suplemento, época de fornecimento, qualidade da forragem 
disponível, modo de fornecimento e pelo potencial produtivo dos animais (Reis, 1996).  Infelizmente 
não se dispõe de referencias que permitam que se calcule previamente a taxa de substituição de 
cada alimento fornecido o que somente será aferido na prática em função da resposta produtiva e 
manutenção do peso corporal dos animais. 
 
A suplementação energética em situações de deficiência no aporte de nutrientes, seja por baixa 
disponibilidade de forragens, seja por baixa qualidade resultam em maior produção animal, no 
primeiro caso, por um efeito aditivo e no segundo por uma maior taxa de substituição. Em demasia, 
os concentrados ricos em energia, normalmente oriundos de carbohidratos de rápida fermentação 
resultam em maior acidez ruminal, menor digestibilidade e menor consumo de forragens. (Parsons e 
Allison-1991), ou seja, nem sempre a oferta de suplementos energéticos no período seco, quando a 
forragem é deficiente em energia são eficientes. Por vezes, o fornecimento de proteínas, por 
aumentar a digestibilidade de alimentos de baixa qualidade, resultam também em maior consumo e 
indiretamente, em maior oferta de energia. 
 



 

 

As gramíneas tropicais apresentam normalmente baixos valores nutritivos no período seco, muitas 
vezes com menos de 7% de proteína bruta, valor abaixo do qual a atividade dos microorganismos 
ruminais encontram-se limitadas (Minson, 1990), resultando em redução da digestibilidade, do 
consumo de forragens e da síntese de proteína microbiana, fonte nutricional relevante principalmente 
em situações oferta de pastagens de baixa qualidade. Quando a disponibilidade de forragem é alta, 
porém com baixo conteúdo protéico, ou ainda quando a dieta é pobre em energia, a suplementação 
com proteínas não degradáveis no rúmen (bypass) é recomendada, o que se obtém, por exemplo, 
com utilização de leguminosas  
 
Arraçoamento prático de búfalas na Itália (em confinamento) 
 
Na Itália, é usual a administração da dieta em mistura total aos animais que são usualmente divididos 
em dois ou mais grupos em função da distância do parto, sendo que os grupos mais produtivos 
recebem uma ração com NDT entre 65 e 75% e de 14,5 a 17,5% de PB, valores que são reduzidos 
nos grupos menos produtivos e em animais mais próximos do término da lactação para valores não 
inferiores a 62,5% de NDT e PB de 10,5%. 
 
Segundo Infascelli, o alto preço obtido pela matéria prima justifica a utilização de níveis mais elevados 
de nutrientes na Itália, visando a obtenção de um produto com maior teor de sólidos e portanto mais 
adequado à sua transformação em mozzarella. 
 
Nos primeiros 70 dias de lactação, as produções mais elevadas tanto de leite padronizado quanto de 
proteína foi obtida com a utilização de dietas com 72% de NDT e com até 16% de amido e 
carbohidratos solúveis  sendo que entre 70 e 220 dias, as maiores produções e teores de gorduras e 
proteínas foram obtidos com uma dieta entre 64 e 66% de NDT. Nesta última fase o aumento de 
fornecimento para 20% de amido+carbohidratos solúveis , apesar de favorecer o aumento da 
produção de leite, determinaram sensível redução do conteúdo protéico do leite. 
 
Para produções diárias próximas de 12 kg, a ração mais freqüentemente utilizada apresenta entre 
12,5 e 15% de PB; para produções inferiores a 8 kg, sugerem alguns autores um percentual de 
10,5%. Justifica-se a utilização de dietas com mais de 16% de PB quando a produção diária supera 
18 kg de leite. 
  
Considerações Gerais 
 
Ao se adotar a prática de uma suplementação única baseada na produtividade média do rebanho, 
deve-se levar em conta o fato que no mesmo coexistem animais com potencialidades diferentes e 
que, com o aumento da produção, aquelas com maior potencial produtivo acabam sendo mais 
penalizadas com relação à ingestão da matéria seca. É necessário que se leve em conta a relação 
custo/benefício de adoção de uma dieta baseada na média ou nos níveis de produção dos animais 
mais produtivos ao formular o arraçoamento. 
 
A utilização de muitos grupos acabam, na prática, tornando o manejo muito complicado e, se de um 
lado resolvem em parte o problema do desperdício, de outro, penalizam a produtividade do rebanho. 
 
Mais válida, seria a subdivisão em dois grupos ou mais nos quais de dividiriam as búfalas após o 
parto para administrar-lhes uma dieta uniforme durante toda a lactação em função de sua 
potencialidade produtiva. A adoção desta técnica favorece a acumulação de reservas nos animais 
hipoférteis que, tendo uma lactação mais longa, permanecem mais tempo com um nível elevado de 
nutrição.  
  
Na prática diária é muito difícil avaliar a produção de leite individual quanto à variação do teor 
lipoproteico de maneira que 10 kg de leite podem equivaler a 13,9 kg de ECM (4% de proteínas e 
6,5% de gorduras) ou 18,6 kg de leite ECM (5% de proteínas e 9,5% de gorduras), o que dificulta 
efetuar um arraçoamento correspondente às efetivas exigências dos animais caso não se conheça a 
efetiva composição do leite. 
 
Mantidos a pasto, o problema se amplia posto que, a cada momento, a composição da gramínea 
pode variar significativamente, seja em função do estagio vegetativo das plantas, seja em função das 
condições ambientais. Algumas medidas de ordem geral podem, porém, auxiliar o criador no manejo 
nutricional de rebanhos mantidos a pasto: 
 
- Aferir a disponibilidade de matéria seca com base na altura do pasto (ou por medida direta). 



 

 

- Estimar a composição química da pastagem com base na idade pós corte e época do ano. (através 
de análises bromatológicas ou uso de tabelas). 
- Evitar lotações excessivas, assegurando a permanência de resíduo pós pastejo. 
- Respeitar o ciclo de “repouso” de cada variedade de gramínea utilizada. 
- Dispor de reservas de volumosos (capineiras, cana, silagem, fenos, pastos “diferidos”, etc.) para uso 
em períodos de déficit momentâneo em função, por exemplo, de condições climáticas adversas. 
- Nivelar o arraçoamento acima da média produtiva do rebanho, garantindo um aporte mais adequado 
aos animais menos dominantes. 
- Iniciar a suplementação de concentrados algumas semanas antes do parto, adaptando os animais 
ao alimento e manejo que receberão no período pós parto. 
- Dividir o rebanho em lactação em pelo menos dois grupos, num deles reunindo primíparas, animais 
de maior potencial produtivo e em fase ascendente de produção e em outro, animais com menor nível 
produtivo ou com mais de 100 dias de lactação. 
- Efetuar controle leiteiro periódico (se possível com análise da composição do leite produzido em 
cada grupo) 
- Avaliar periodicamente o estado corporal e peso dos animais  
- No cálculo do suplemento, não esquecer do touro (que representa cerca de 3-4% da necessidade 
de consumo em rebanhos em que se mantém 1 touro para 40 matrizes) 
- Ajustar o suplemento quando utilizar piquetes mais desfavoráveis (menor densidade de gramíneas, 
topografia mais acidentada, maior distância da sala de ordenha ou de aguadas, etc.) 
- Fornecer ao menos parte da suplementação mineral juntamente com a ração concentrada 
(assegurando seu consumo em regiões onde o consumo de sal é baixo). 
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