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Resumo 
 
Apresentamos o manejo e o desempenho de um rebanho de búfalas leiteiras da raça 
Murrah mantidas sob exploração à pasto,progressivamente intensificada na região 
sudeste do Brasil por 43 anos, destacando seus efeitos sobre as características 
zootécnicas e econômicas do rebanho.  
 
Abstract 
 
We present the management and performance of dairy Murrah buffaloes heard kept 
under exploitation to progressively intensified pasture in southeastern Brazil for 43 
years, highlighting their effects on animal husbandry and economic characteristics of 
the herd. 
 
Introdução 
 
Uma referência do jornalista Michael Pollan (2007) sintetiza de forma emblemática as 
mudanças ocorridas na agropecuáriano século XX ao constatar que um produtor 
americano no início daquele século era capaz de produzir alimentos suficientes para 
alimentar outros doze americanos além de sua família e, graças à fantástica evolução 
do setor, verifica-se que, no início do século XXI o mesmo produtor é capaz de 
alimentar 129 pessoas, mas,diante da desvalorização relativa dos produtos primários, 
já não é capaz de manter sua própria família apenas com a renda obtida com a 
comercialização de sua produção. 
 
Longe de uma realidade local, tal fenômeno é universal e vem contribuindo para 
concentração das unidades produtivas no campo cujo desafio para atender a uma 
população mundial em crescimento vertiginoso, demandando modelos de produção 
que, invariavelmente, envolvem o conceito de intensificação, qual seja, buscar 
eficiência crescente na utilização dos fatores de produção.  
 
No caso particular da pecuária leiteira, verifica-se com maior freqüência nos países 
industrializados, um modelo de produção que envolve a produção e colheita de 
alimentos forrageiros através de técnicas agrícolas e sua administração para animais 
mantidos sob confinamento combinado com uso em elevada proporção de alimentos 
concentrados. Nas regiões tropicais e sub-tropicais, porém, mais freqüentes são as 
explorações que tem por base forrageira as pastagens, efetuadas sob diversos tipos 
de exploração, desde sistemas extensivos, utilizando pastagens naturais com baixas 
lotações, poucas divisões, pouca ou nenhuma suplementação, com aleitamento 
natural e utilizando apenas uma ordenha diária até sistemas a pasto intensificados 
com utilização de pastagens cultivadas com espécies de elevada produção, 
adubadas, eventualmente irrigadas, com duas ordenhas diárias, suplementação de 
concentrados durante a lactação e de volumosos conservados em períodos 
desfavoráveis. 
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Buscando conhecer o efeito da intensificação de produções de búfalas leiteiras a 
pasto, compilamos os dados obtidos de nossa experiência na condução de um 
rebanho de animais da raça Murrah explorados nos últimos 43 anos, inicialmente num 
modelo de produção extensivo e promovendo etapas sucessivas de intensificação de 
diversos fatores de produção,seja na implementação de uma maior produtividade 
individual dos animais através de programa de seleção e melhoramento; seja na 
implementação de práticas mais adequadas de manejo (nutricional, sanitário, 
reprodutivo); seja na busca do aumento da produtividade da terra com aumento da 
produção vegetal das pastagens e de melhor interação de sua colheita pelos 
animais;seja no aumento da freqüência e mecanização da ordenha, etc., mantendo 
porém, a maior parte da matéria seca consumida sendo representada por pastagens 
tropicais. 
 
Intensidades de exploração 
Para efeito esquemático, dividimos nossa exploração em três fases distintas: 
 
Extensiva:A partir de 1973,com o rebanho mantido em pastagens naturais ou 
cultivadas de Brachiaria decumbens com poucas divisões, numa região de baixa 
altitude no estado de São Paulo, denominada Vale do Ribeira; fornecimento de 
suplemento volumoso de Penisetum purpureum (capim napier) ou pastagens diferidas 
nos períodos desfavoráveis. Entre 1983 e 1988, a exploração foi transferida para o 
município de Sarapuí-SP, em altitude de cerca de 600 metros onde as matrizes eram 
mantidas em semi-estabulação recebendo como volumoso apenas capim napier 
fresco picado. Sem suplementação de concentrados. Uma ordenha diária. Baixa 
pressão de seleção (fase de expansão do rebanho). Foco da seleção no tipo racial 
(Murrah),na capacidade reprodutiva e condição sanitária. 
 
Semi-intensiva: De 1989 a 2000, como rebanho mantido em pastagens de Brachiaria 
decumbens com variedades melhoradas em pastoreio rotacionado para as búfalas em 
lactação; lotação no período favorável de cerca de 3-4 UA/ha; suplementação de 
alimentos volumosos com silagem de Panicum maximum (capim Tanzânia) e cana-
de-açúcar nos períodos desfavoráveis; suplementação de concentrados (15-20% da 
matéria seca) para animais em lactação. Duas ordenhas diárias em sistema tipo balde 
ao pé. Média pressão de seleção (cerca de 10%) com foco na capacidade provável 
de produção. 
 
Intensiva: A partir de 2001. Pastagens de braquiárias brizantha e MG-5 em pastoreio 
rotacionado para todas as categorias animais; aumento da carga animal para 5-6 
UA/ha; suplementação de volumosos com silagem de Panicum maximum (capins 
Tanzânia/Mombaça) e de cana-de-açúcar nos períodos desfavoráveis; 
suplementação de concentrados para búfalas em lactação (5-6 kg/dia) e para bezerros 
até a desmama. Duas ordenhas diárias em sistema canalizado, com fosso, em linha. 
Pressão de seleção de 15-20% com base em PTA. A partir de 2014, metade das 
matrizes são mantidas em pastoreio rotacionado irrigado com alta lotação (15-16 
UA/ha) no período favorável e sobressemeadura de aveia (Avena sativa) no período 
invernal.  
 



 
 
Características da propriedade atual e manejo utilizado 
 
A propriedade possui área total de 120 ha, dos quais 65 ha são destinados à pecuária 
e o restante de reservas (matas e represas) e está localizada na cidade de Alambari, 
estado de São Paulo. Situa-se sobre o trópico de capricórnio, a 23º38’ de latitude e a 
cerca de 600 metros de altitude. Pluviosidade média de 1.344 mm sendo 959 mm nos 
meses de primavera/verão (período favorável-quente, chuvoso e com dias longos), 
com temperaturas médias entre 20º a 31ºC e de 385 mm de chuvas no outono/inverno 
(período desfavorável – frio, seco e dias curtos) com temperaturas médias entre 14 a 
25ºC. A ocorrência de geadas é eventual e usualmente de pequena intensidade.  
 

 
 
O solo da região é francamente arenoso, ácido e de baixa fertilidade. As gramíneas 
regionais são o Paspalum notatum (grama batatais) e Hyparrhenia rufa (capim 
Jaraguá) sendo, porém, mais comuns pastagens cultivadas de Brachiaria decumbens 
onde a lotação média regional atinge entre 0,5 a 0,8 UA/ha (produção de 1,5 a 3,0 t 
de matéria seca/ha/ano) 



 
O rebanho atual conta com 110 matrizes e, incluindo os animais em crescimento, varia 
durante o ano de 260 a 315 animais, equivalentes a 220 a 290 UA, o que resulta numa 
lotação média entre 3,4 e 4,5 UA/ha considerando todas as categorias animais. Além 
de leite, são produzidos machos para reprodução ou abate e novilhas que são 
utilizadas na reposição de matrizes (15-20% ao ano) ou comercializadas para 
reprodução aos 2 anos de idade. Alguns reprodutores são enviados para coleta de 
sêmen e, nos últimos anos, têm sido produzidos embriões (PIV). 
 
O manejo de matrizes entre 2001 e 2010 era feito em apenas um grupo inicialmente 
de 40 matrizes e um touro e que foi sendo ampliado até 80 matrizes, mantidas no 
período favorável em pastoreio rotacionado em 15,5 ha de pastagens de braquiárias 
(decumbens, ruziziensis e MG-5) divididas em 16 piquetes e adubadas, com 2 dias de 
permanência e 30 dias de repouso.No outono/inverno, os animais recebiam durante o 
dia suplemento volumoso sob forma de silagens de capins Tanzânia e Mombaça e 
cana-de-açúcar picada, e durante a noite permaneciam nas pastagens, ampliando 
nesta época para 3 dias de permanência em cada piquete e alcançando 45 dias de 
repouso. As fêmeas secas, com menor demanda nutricional, permaneciam sempre 
nas pastagens nos piquetes imediatamente anteriores (grupo “rapador”) àqueles das 
fêmeas em lactação. Estas, além do volumoso, recebiam ainda suplementação de 
concentrados com base na produção média do rebanho. 
 

 
 
As áreas sob pastagens recebem anualmente adubação proporcional à produção de 
matéria seca necessária à lotação estimada. (20 kg de nitrogênio/t de matéria seca) 
 
A partir de 2010, foram formados dois lotes com cerca de 50 matrizes cada um e 
respectivo touro, divididos em função de parentesco buscando a produção de 
indivíduos com no máximo 6,25% de taxa de endogamia, índice abaixo no qual, 
segundo Vasconcelos (1996), não foram observadas manifestações de depressão 
endogâmica na produção de leite, idade à primeira cria ou intervalo interparto. Os dois 
lotes eram mantidos em áreas distintas de 15,5 ha, acima descrita e outra de 15,0 ha, 



formada com braquiária brizantha e MG-5, também com 16 piquetes e tinham manejo 
similar ao já descrito anteriormente. A lotação máxima proposta era de 5,0 UA/ha. 
 
As matrizes são submetidas a duas ordenhas diárias em instalações tipo fila indiana, 
com duas linhas de 6 animais, com fosso e efetuadas com a presença dos bezerros 
para descida do leite. Recebem antes ou depois da ordenha (conforme o lote), 
suplementação de concentrados com base na produção média anual do rebanho e 
depois seguem para as pastagens onde permanecem a maior parte do tempo. Na 
época de clima desfavorável, entre as ordenhas recebem suplementação de 
volumosos conservados (silagem e/ou cana-de-açúcar), passando a noite nas 
pastagens, sendo que na área irrigada é feita sobressemeadura de aveia. Não tem 
acesso direto a banho e, nos períodos de maior insolação, são recolhidas a estábulos 
com sombra. 

  

 
Extensivo: ordenha manual – Semi intensivo: sistema “balde ao pé” – Intensivo: canalizado  

 
As novilhas, após a desmama, são mantidas com um reprodutor jovem numa área de  
pastagem de 9,4 ha com 13 divisões de pastagens onde permanecem 3 dias em cada 
piquete, numa lotação de até 5,4 UA/ha no período favorável, sendo que no período 
desfavorável, a lotação é reduzida (vendas e incorporação no lote de matrizes) e a 
área destinada à confecção de silagem (4 ha) é incorporada à área de pastagens, 
resultando numa lotação de 2 a 2,5 UA/ha. As áreas são adubadas de forma similar à 
área das matrizes em sequeiro. Recebem como suplementação usualmente apenas 
sal mineralizado e, em períodos de maior carência, suplementação de volumosos 
(cana-de-açúcar). 
 
Os machos após a desmama,são mantidos em uma área com 3,5 ha em lotações 
entre 3 e 5 UA/ha, sendo comercializados a fim de manter a lotação proposta. Não 
recebem concentrados. 
 
Os bezerros são mantidos com as mães por 10-12 dias, período em que são 
submetidas a pelo menos uma esgota diária do leite excedente. São então aleitados 
durante e logo após a ordenha com a reserva de um ou dois tetos das mães até os 3 
meses de idade e que atinjam pelo menos 85 kg quando passam a apenas promover 
a descida do leite. Após 2010 passaram a ter ainda à disposição mistura farelada de 
soja:milho (1:4) e sal mineralizado limitado a 800 g/animal/dia. São mantidos em 
pastagens de braquiárias e capim estrela (Cynodon sp.).  
 
Efeito da intensificação na estacionalidade reprodutiva 
 
O gráfico 1, abaixo, reproduz a distribuição de partos na fase de exploração extensiva 
(linha pontilhada) e a oferta sazonal de pastagens (linha contínua)onde se destaca 
que, nestas condições, os partos ocorriam ao final do período de maior oferta de 
pastagens e que a maior parte da lactação ocorre justamente no período de menor 
oferta de pastagens o que, se por um lado permite a ocorrência de elevados índices 



de fertilidade em função do melhor estado corporal por ocasião do parto, por outro, a 
produção leiteira fica comprometida caso não se efetue suplementação alimentar 
durante a lactação, como ocorria no período de exploração extensiva. 

 
Mantido o rebanho sob regime extensivo de exploração e em monta natural a 
sazonalidade reprodutiva como se vê no Gráfico 2, a seguir, é bastante marcada, com 
cerca de 70% dos partos ocorrendo no verão, e pouco mais de 20% no outono. 
Verificou-se que a intensificação da exploração permitiu um certo abrandamento na 
distribuição de partos, com redução de partos no verão, alguma ocorrência no inverno 
e até 20% dos partos ocorrendo de forma antecipada na primavera. 
 

 
Gráfico 2. Distribuição de partos na Fazenda Paineiras da Ingaí durante as estações do 
ano em função da intensidade da exploração. 

 
Efeito da intensificação na fertilidade 

Na tabela 1, abaixo, se destaca que com monta natural a campo, a taxa de concepção 
(percentual de prenhezes em função da quantidade de matrizes com 36 meses ou 

Gráfico 1. Distribuição de partos durante o ano sob exploração extensiva e oferta de pastagens entre 
1979-1981 na Fazenda Lagoa do Peixe (Sete Barras--SP). Produção de Capim: adaptado de Pedreira, 
1976 e Pedreira & Matos, 1982. 



mais em junho de cada ano) se elevou de 67 a 92% com a intensificação da 
exploração, da mesma maneira que a incidência de abortos e natimortos que passou 
de 2 a 6% das matrizes (destacando-se que, em sistemas extensivos, possa estar 
subestimada tal incidência pela maior dificuldade de verificação a campo). De 
qualquer modo, verifica-se que a taxa de fertilidade, qual seja, o total de partos a termo 
em função do número de matrizes existentes aumentou de forma expressiva com a 
intensificação da exploração, passando de 65% para 87%. 
 
 

Tabela 1.Taxa de fertilidade, percentual de abortos/ 
natimortos e total de prenhezes conforme a intensificação da 
exploração. 

Intensidade de 
exploração 

taxa de 
fertilidade 

% abortos/ 
natimortos 

%  de 
prenhezes 

Extensiva 65% 2% 67% 

Semi-intensiva 80% 3% 84% 

Intensiva 87% 6% 92% 
Fazenda e Sítio Paineiras da Ingaí – 1973 a 2016 

 

O intervalo interparto não apresentou diferenças significativas em função da 
intensificação da exploração sendo de 423,6 dias em média durante a fase de 
exploração extensiva, de 408,0 dias na semi-intensiva e 424,1 dias na intensiva.  A se 
destacar que 39% dos partos ocorreram em intervalos menores que 365 dias (348 
dias em média).  
 
Efeito da intensificação na idade e peso à primeira cria 
 
A intensificação da exploração reduziu de forma significativa a idade média e elevou 
o peso à primeira cria, conforme se observa nas tabelas abaixo. 
 

Tabela 2. Idade à primeira cria conforme a intensidade da 
exploração. 

Intensidade de 
exploração 

Idade  
(meses) 

Número de 
animais 

Extensivo 42,5 ± 13,7 a 366 

Semi-intensivo 37,1 ± 6,5 b 293 

Intensivo 36,2 ± 6,1 b 245 

Letras diferentes na mesma coluna: p<0,001 
 
 

Tabela 3. Peso à primeira cria conforme a intensidade da 
exploração. 

Intensidade de 
exploração 

Peso  
(kg) 

Número de 
animais 

Extensivo 475,5 ± 54,5a 78 

Semi-intensivo 485,9 ± 54,0a 257 

Intensivo 519,7 ± 60,2b 229 

Letras diferentes na mesma coluna: p<0,001 



 

A primeira concepção ocorreu em média aos 812,5 dias (26,7 meses) com as novilhas 
pesando 408,3 kg em média, destacando que tais características apresentaram 
herdabilidade estimadas respectivamente de 0,175±0,06 e 0,215±0,07 (dados do 
autor). 
 
Num levantamento que efetuamos em primíparas mais precoces, com partos 
ocorrendo entre 22 a 30 meses (Bernardes.O.-2013), constatamos que as fêmeas 
com primeira concepção com menos de 300 kg não apresentaram diferença de 
desenvolvimento nem no intervalo interparto posterior quando comparadas àquelas 
com primeira concepção com mais de 350 kg, destacando que no nosso manejo, os 
animais são suplementados com concentrados durante a lactação. Por outro lado, 
pudemos verificar que não houve diferença significativa na produção média por dia de 
vida após o primeiro parto até a 4ª cria nas fêmeas que produziram a primeira cria até 
os 42 meses (entre 2,27 e 2,33 kg de leite/dia por dia devida produtiva). Tal diferença 
é, porém, expressiva nas fêmeas mais tardias, cujos partos ocorrem após 42 meses, 
quando a produção média por dia de vida após esta idade se reduz para 2,15 kg/dia. 
 
 

 

 

Efeito da intensificação no desenvolvimento ponderal 

No Gráfico 3, verifica-se que com a intensificação da exploração leiteira a partir de 
2000, registrou-se pequeno, porém significativo (p<0,05) aumento de peso aos 90 dias 
(no período de aleitamento). Após 2010, mesmo com oferta de suplemento 
concentrado aos bezerros desde o nascimento (mistura farelada de soja e milho; 1:4) 
não se registrou diferença do peso aos 3 meses, provavelmente pela maior 
importância do aleitamento neste período. Já a partir dos 3 meses, até a secagem das 
mães, observaram-se diferenças significativas (p<0,001) nos pesos aos 6 e aos 10 
meses. 
 

 
Gráfico 3. Desenvolvimento ponderal até os 10 meses de idade em função da intensificação da exploração 



 
A fim de evidenciar a importância de tal 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 onde se 
evidencia uma correlação significativa entre faixas de peso alcançadas aos 3 meses 
e o peso entre 18 e 24 meses. 
 
 
Tabela 4. Peso em idades padronizadas conforme a faixa de peso aos 3 meses de 
idade em fêmeas bubalinas 

Peso aos   
3 meses 

< 60 kg 60-70 kg 70-80 kg 80-90 kg 90-100 kg > 100 kg 

Peso 10 
meses (kg) 

128 ± 25 a 156 ± 25 b 171 ± 23c 187 ± 31d 207 ± 35 e 239 ± 27f 

Peso 18 
meses (kg) 

237 ± 46a 258 ± 46 b 281 ± 41 c 237 ± 46d 330 ± 49 e 373 ± 36 f 

Peso 24 
meses (kg) 

327 ± 43a 363 ± 41b 328 ± 52b,c 396 ± 51c,d 418 ± 56d,e 458 ± 49e 

Letras diferentes na mesma linha representam diferenças significativas a nível de p<0,01 

 
Considerando-se que a primeira concepção foi observada, em média, aos 408 kg de 
peso, destaca-se que tal peso é obtido aos 24 meses no grupo de animais que 
atingiram entre 80-100 kg aos 3 meses e sugerem que um mais precoce 
desenvolvimento, como naqueles que atingiram mais de 100 kg aos 3 meses, deverão 
ter a primeira concepção antecipada entre 18 e 24 meses. 
 

Tabela 5. Pesos (kg) ajustados a idades determinadas conforme a 
intensidade de exploração 

Tipo de Manejo 
10 

meses 
18 

meses 
24 

meses 
30 

meses 
36 

meses 

Extensivo 160 255 353 419 471 

Semi-intensivo 159 273 374 447 512 

Intensivo 174 291 397 465 521 

Fazenda e Sítio Paineiras da Ingaí – 1973 a 2016 

 
Após o término da lactação, com o bezerro com cerca de 10 meses, os animais são 
mantidos a pasto, recebendo apenas mistura mineral e, eventualmente, alguma 
suplementação de volumosos em períodos críticos. Nestas condições, observa-se na 
Tabela 5 o desenvolvimento ponderal (ambos sexos) a partir da secagem das mães 
onde se destaca que a evolução do peso aumenta expressivamente com a 
intensificação da exploração. 
 
Efeito da intensificação na mortalidade de bezerros 
 
Na Tabela 6 se evidencia o aumento de mortalidade de bezerros até 10 meses com a 
intensificação da exploração, principalmente naqueles até 30 dias de idade, tendo 
passado de 5-6% de mortes em relação aos nascidos vivos para 11% no período de 
exploração mais intensificada, principalmente com a ocorrência de quadros diarreicos 
e pneumopatias.  
 



Tabela 6. Mortalidade de bezerros com relação ao total de nascidos vivos 
conforme a intensificação da exploração. 

Tipo de Manejo nascimentos 0-300 dias 
0-30 
dias 

31-90 
dias 

90-300 
dias 

Extensivo 1.271 5% 2% 2% 1% 

Semi-intensivo 1.211 6% 2% 1% 2% 

Intensivo 1.150 11% 6% 2% 3% 

Fazenda e Sítio Paineiras da Ingaí- 1973 a 2016 
 

Das mortes havidas no primeiro mês de vida no período de exploração intensiva (55% 
das mortes de bezerros no período), observa-se no Gráfico 4, abaixo, que 25% 
ocorrem no período perinatal, até o 3º dia de vida e, posteriormente 48% delas 
ocorrem entre os 21 e 30 dias de vida, destacando-se que as mães são ordenhadas 
a partir de 12-15 dias pós-parto, quando a mamada fica restrita a um ou dois tetos o 
que, aparentemente, é fator predisponente a estas ocorrências.  
 

 

Gráfico 4. Mortalidade de bezerros até 30 dias de idade 

 
Uso de concentrados na intensificação do manejo nutricional  
 

Como indicação geral da expectativa de consumo e das exigências nutricionais das 
búfalas em lactação, baseado nas recomendações de autores italianos tais como 
Campanille (2007), Zicarelli (2001) e de nossa experiência pessoal, na prática diária, 
utilizamos a seguinte recomendação, somando as exigências para manutenção diária 
àquelas definidas em função da produção leiteira, resumidas no quadro abaixo 
(estimado para búfalas com 650 kg de peso vivo, mantidas a pasto, rebanho com 15% 
de primíparas e leite com 7% de gordura e 4,2% de proteínas). 
 

DEMANDA DIÁRIA 
Manutenção 

(g/dia) 
Produção de leite 

(g/litro) 

Ingestão matéria seca 11.700 400 

PB 600 120-135 

NDT 4.100 550-600 

Cálcio 42 6,7 

Fósforo 32 2,3 

 

Com base em observações empíricas, o volume e composição nutricional dos 
concentrados fornecidos são calculados com base na média de produção diária do 
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rebanho, prática que se mostrou mais eficiente que o ajuste da dieta a cada controle 
leiteiro segregando, quando possível, apenas os animais de primeira cria e eventuais 
animais com maior perda de peso, em função de efeitos de dominância do lote em 
que são penalizadas as menores e as mais fracas. Ajustes significativos são efetuados 
apenas entre as estações do ano quando se altera de forma mais expressiva o 
volumoso ofertado (pastagens/silagem/cana-de-açúcar) e, também, em eventuais 
substituições de componentes concentrados. 
 

A base atual da dieta das búfalas em lactação, com base na ingestão de cerca de 16,5 
kg/dia de matéria seca é composta atualmente por farelo de milho (9%), polpa cítrica 
(12%), farelo de soja (3%), caroço de algodão (14%), uréia (0,7%), calcáreo (0,6%), 
sal mineral (0,7%) e pastagens (60%) dieta calculada para atender uma produção 
anual média individual de até 3.600 litros de leite/lactação (12 litros/dia) num rebanho 
mantido a pasto com cerca de 15-20% de primíparas. 
 

Em média, uma relação de concentrados:volumosos de 35-40:60-65, numa dieta total 
com composição estimada de cerca de 13,6% de PB, 67,5% de NDT, 0,7% de cálcio 
e 0,37% de fósforo sendo que o concentrado teria uma composição média com 19,3% 
de PB (15% de nitrogênio não protéico) e 80% de NDT. 
 

 
 

Esta dieta permitiria, em tese, a produção de até 10 litros/dia de leite caso o volumoso 
disponível tenha composição de cerca de 8% de PB e 50% de NDT, comum nas 
pastagens tropicais e atenderia uma demanda para produção de até 12 litros/dia caso 
tal volumoso atingisse uma composição de 9,7% de PB e 58,7% de NDT, comum em 
pastagens de boa qualidade. 
 

Com relação ao preço desta mistura concentrada, em que pese a grande elevação de 
preços de componentes nos últimos dois anos seu custo foi, em média, equivalente 
ao preço obtido com a comercialização de 2,53 litros de leite/dia (2,26 a 2,82 litros). O 
consumo médio nos últimos 16 anos tem sido de 0,7 kg de matéria seca de 
concentrado por litro de leite produzido, ou, considerando a produção média de 5,16 
litros/dia de búfalas consumindo exclusivamente pastagens (Fernandes, 2004), 
representaria um consumo de 1,1 kg de matéria seca de concentrado por cada litro 
de leite adicional. 
 

O gráfico a seguir destaca a participação em reais (R$) do custo do concentrado com 
relação ao preço total recebido, que tem variado entre 16 e 20% do custo total. 



 
Gráfico 5. Custo de produção de leite de búfalas em reais (R$), destacando o custo de concentrados 

 

Efeito da intensificação na produção leiteira 
Verifica-se que as búfalas apresentam diferenças crescentes e significativas de 
produção leiteira na lactação entre a 1ª, 2ª e demais crias. A produção total da 
lactação, como se pode observar no Gráfico 6, a seguir, é significativamente maior 
conforme se intensifica a exploração, passando de 1.192 litros em pluríparas sob 
exploração extensiva, para 2.204 em regime semi-intensivo e atingindo 3.020 litros 
por lactação em exploração mais intensiva a pasto. 
 

 

Gráfico 6. Produção média por lactação conforme intensidade de exploração em primíparas, 
secundíparas e pluríparas 

Nas tabelas abaixo, é possível se observar alguns parâmetros da lactação em função 
do nível de intensificação da exploração destacando-se um aumento progressivo e 
expressivo no peso ao parto, na duração da lactação, do pico de produção diário e da 
média diária de produção. 
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peso ao parto (kg)    duração da lactação (dias)  

Manejo 1a cria 2a cria +2 crias  Manejo 1a cria 2a cria +2 crias 

extensivo         484         552         620   extensivo        278         274         272  

semi-intens         486         554         638   semi-intens        298         278         272  

intensivo         517         593         661   intensivo        315         293         291  

         
pico diário médio na lactação (lts)  média  produção diária (lts)  

Manejo 1a cria 2a cria +2 crias  Manejo 1a cria 2a cria +2 crias 

extensivo          4,7  5,8  6,4   extensivo          3,4           4,1  4,4  

semi-intens          8,3  9,9  11,3   semi-intens          6,0           7,1  8,1  

intensivo        12,1  14,1  15,4   intensivo          8,1           9,7        10,4  

 
Como expressão do potencial dos animais dentro de cada intensidade de exploração, 
verifica-se que o desempenho médio das 10 melhores produções até 305 dias e dos 
10melhores picos diários de produção observados em cada período foram: 
 

Tabela 7. Médias das 10 melhores produções por lactação e dos 10 
melhores picos diários de produção conforme intensidade da exploração 
Intensidade da 
Exploração 

Média das 10 melhores 
lactações até 305 dias 

(litros/lactação) 

Média dos 10 melhores 
picos diários de 

produção (litros/dia) 

Extensivo 1.865 12,4 

Semi-intensivo 4.165 21,6 

Intensivo 4.780 23,2 

 
As curvas de lactação mostraram comportamento distinto conforme a intensidade de 
exploração, destacando-se um pico mais precoce e maior persistência nos regimes 
mais intensificados.  

 
Gráfico 7. Curvas de lactação confome a intensidade de exploração 

 
A combinação de uma menor sazonalidade reprodutiva (Gráfico 2) com uma maior 
persistência da lactação (Gráfico 7) permitiu uma produção tanto mais homogênea de 
leite durante o ano quanto maior o nível de intensificação, passando de uma diferença 
de até 10 vezes entre o mês de menor produção e o de maior produção no sistema 
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extensivo, reduzido a 4 vezes no semi-intensivo e a cerca de 2 vezes no sistema mais 
intensificado, conforme se pode observar no gráfico abaixo. 
 
 

 
Gráfico 8. Produção relativa de leite a cada mês conforme a intensidade de exploração 

 
 
 
Efeito da Intensificação no suporte de pastagens 
 
No processo de intensificação, a adubação de pastagens em função da carga animal 
e a adoção de pastoreio rotacionado com períodos mais adequados de repouso e 
ocupação em função do tipo de gramínea utilizado têm permitido, nos períodos 
favoráveis, uma oferta mais homogênea de alimentos volumosos em condições mais 
adequadas à demanda dos animais e permite ainda uma carga animal mais elevada 
e, conseqüentemente, maior produção por área.O gráfico 9, a seguir, destaca a carga 
animal (UA/ha) suportada nos períodos favoráveis sob exploração intensificada 
(colunas mais claras), que atingiram 6,6 UA/ha em 2008 e considerando a área total, 
incluindo as áreas destinada à produção de forrageiras conservadas (colunas mais 
claras) que ultrapassaram 4 UA/ha, destacando-se que a lotação média na região sob 
exploração extensiva é de cerca de 0,5 a 0,8 UA/ha.  
 
O uso de concentrados na dieta e a elevada carga animal resultaram ainda numa 
maior deposição de dejetos e com melhor distribuição nas áreas de produção, 
elevando gradualmente o teor de matéria orgânica e melhorando a composição 
química e reciclagem de nutrientes resultando numa menor demanda relativamente 
de fertilizantes por unidade produzida. 
 



 
Gráfico 9. Suporte (UA/ha) nas áreas de pastagens (coluna mais clara) e na área total, incluindo áreas 
de produção de alimentos conservados (coluna mais escura) e produção anual de litros de leite  por 
hectare de área total em exploração intensificada. 

 
Uma das alterações mais relevantes na intensificação da exploração é o aumento de 
volume de leite produzido por área, conforme se pode verificar no gráfico abaixo que 
compara a produção anual média de leite por hectare entre 1989-2000 (exploração 
semi-intensiva) com produções entre 1.500 e 3.000 litros /hectare/ano e entre 2001-
2015 (exploração intensiva com produções entre 4.500 e 6.000 litros por hectare/ano. 
 

 
Gráfico 10. Produção anual média por hectare entre 1989 e 2015. 
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Significativo, ainda, o resultado obtido com a produção de carne por hectare que, 
exclusivamente a pasto, tem permitido a produção de 1.334 a 1.863 kg de peso vivo/ 
ha/ ano após 2010. 
 

 

Gráfico 11. Produção anual de leite e de kg de peso vivo de animais em recria em pastagens.  
Sítio Paineiras da Ingaí. 

 

Intensificação da produção de pastagem através da irrigação 

Em 2014, foi destacado de um dos lotes, uma área de 5 ha onde foi implantado um 
sistema de irrigação em malha, com aguagem efetuada em função de balanço hídrico 
no denominado sistema EPS (Mendonça, 2009). A área foi dividida com cercas 
elétricas com 1 fio elétrico em 28 piquetes com 1.785 m2 cada um onde os animais 
permanecem 1 dia, mudando de piquete ao final da tarde. Anualmente a área recebe 
fertilização de fósforo, potássio e calagem e, adubação nitrogenada a cada saída dos 
animais com base na demanda prevista de matéria seca. 
 
Diversamente do lote em piquetes não irrigados (em “sequeiro”), no lote irrigado, os 
animais secos são mantidos fora do sistema, a ele eventualmente retornando para 
consumo de eventual sobra de pastagens. A lotação máxima proposta nesta área é 
de  até 15 UA/ha, havendo suplementação de volumosos conservados no período 
desfavorável e plantio de forrageira de inverno (aveia) em sobressemeadura. 
 
O outro lote de matrizes em sequeiro, também com 55 matrizes e um touro, é mantido 
em área de 15,5 ha com pastagens de braquiárias dividida em 16 piquetes onde 
permanecem por 2 dias. Recebem a mesma quantidade de concentrados. No período 
desfavorável, permanecem 3dias em cada piquete, ampliando o período de repouso 
para 45 dias e, neste período recebem suplementação de volumosos (silagem de 
gramíneas e cana-de-açúcar). É efetuada adubação nitrogenada em 3 aplicações 
durante o período chuvoso e ajustada a fertilidade química anualmente. 
 
Com relação à lotação suportada em cada sistema, sendo as pastagens fonte 
exclusiva de volumosos no período favorável que se estende por cerca de 7 meses 
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do ano e complementada por silagens e cana está representada no gráfico abaixo, 
onde se verifica que na área de sequeiro (não irrigada), a lotação variou em média de 
2,4 a 4,9 UA/ha, enquanto que na área irrigada, foram mantidos animais numa lotação 
entre 7,8 e 15,5 UA/ha, destacando-se que a lotação média na região da propriedade 
é de cerca de 0,5 a 0,8 UA/ha. 
 

 
Gráfico 12. Suporte (UA/ha)  nas áreas irrigadas (colunas mais escuras) ou sem irrigação (colunas mais claras) entre 09/2014 
e 08/2016. Sítio Paineiras da Ingaí. 

 
Com relação à produção leiteira, verificou-se que a produção média anual por animal 
foi um pouco inferior na área irrigada (-5,9%), enquanto que a produção por hectare 
foi 75,5% superior na área irrigada atingindo a produção anual de 11.668 litros/ha/ano. 
 

Tabela 8. Produção anual de leite por búfala e por hectare em 
áreas sob irrigação ou não. 

Produção e Produtividade  Área   
irrigada 

Área não 
irrigada 

Litros leite/búfala/ano 3.552 3.761 

Litros  leite/ha/ano 11.668 6.648 
Sítio Paineiras da Ingaí - 2015 

 

Seleção e melhoramento 

O rebanho teve por base 117 fêmeas mestiças adquiridas nos primeiros 8 anos de 
exploração que foram submetidas a cruzamentos absorventes por touros puros da 
raça Murrah, inicialmente de origem importada da Índia e posteriormente, por 
descendentes destes cruzamentos, tendo sido utilizados até 2016 um total de 24 
touros adquiridos de terceiros e 51 animais produzidos na propriedade na produção 
de 3.030 descendentes. 
 
No período de exploração extensiva, face à necessidade de expansão quantitativa do 
rebanho e da falta de oferta de fêmeas no mercado, o processo seletivo consistia 
unicamente na eliminação de animais com problemas sanitários e reprodutivos. 
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Atingida a estabilidade quantitativa prevista iniciaram-se os descartes tendo por base 
produção leiteira e caracterização racial. 
 
No período de exploração semi-intensiva, já com a quase totalidade dos animais com 
caracterização fenotípica da raça, o processo seletivo tinha por objetivo 
principalmente a produção leiteira, avaliando-se os animais através da estimativa de 
sua CPP (capacidade prevista de produção). Na ausência no mercado de 
reprodutores provados para aquisição, foram testadas diversas “linhas genealógicas” 
de reprodutores visando identificar famílias mais produtivas e eliminando as de menor 
potencial. 
 
No período de exploração intensiva, passamos a utilizar como ferramenta de seleção 
a avaliação dos animais através da estimativa de seu valor genético (PTA), calculado 
através da técnica BLUP-Modelo Animal (software ASREML), que leva em 
consideração a matriz de parentesco de todos os animais do rebanho e inclui no 
modelo fatores identificados através de análise de variância como fonte significativa 
de variação tais como idade ao parto, ordem de cria, local de produção, estação-ano 
da parição e, como fatores aleatórios, o pai e a interação de mãe-pai. No sentido de 
elevar a acurácia do modelo, incluímos os dados produtivos da Fazenda Laguna 
(Ceará), com animais com origem em nosso rebanho utilizando desta forma 1.528 
fêmeas e 4.864 lactações controladas entre 1983 e 2016, no cálculo do PTA individual 
da produção ajustada a 305 dias, característica cuja estimativa de herdabilidade na 
nossa avaliação atingiu 0,338 ± 0,035. 
 
Para ajuste de produção a 305 dias consideramos a produção acumulada até 305 dias 
quando a duração é igual ou superior a 305 dias ou, quando menor, ajustamos a 305 
dias utilizando a fórmula abaixo que obtivemos por regressão entre a produção 
acumulada e número dias em lactação com dados de nosso rebanho. (onde d=dias 
em lactação) 
 
 

𝑃𝐴305 =
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎

[(0,575 𝑑) −  (0,0008 𝑑2) − 1,99]/100
 

 
 
Com uma pressão de seleção passando de 10% na fase semi-intensiva para 15-20% 
na fase intensiva, tal estratégia resultou que atualmente, as 110 matrizes que compõe 
o rebanho são filhas de 18 touros diferentes (dos 37 utilizados) e seu coeficiente médio 
de endogamia atualmente de 5,5%. 
 
Apesar da utilização quase exclusiva nas últimas décadas de reprodutores originários 
o próprio rebanho, um criterioso programa de acasalamento utilizando reprodutores 
de linhagens distintas tem logrado obter produtos com endogamia controlada, abaixo 
da meta de 6,5% conforme se observa no gráfico a seguir que retrata o coeficiente 
médio de endogamia das fêmeas do rebanho nascidas a cada ano. 
 



 
Gráfico 13. Coeficiente de endogamia (F%) médio das fêmeas nascidas entre 1971 e 2016. 

 
A utilização deste modelo de seleção tem permitido uma evolução crescente do valor 
genético médio do rebanho, conforme se verifica no Gráfico 14 (as linhas verticais 
mostram a variação – desvio padrão a cada ano): 
 

 
Gráfico 144. Evolução do valor genético (breedingvalue) entre 1971 e 2016 e variação da estimativa (linhas 
verticais) 

Longevidade produtiva e intensificação da exploração 

O Gráfico 15 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 certa estabilidade de produção que se estende até a 12ª cria 
(destacando-se haver reduzido número de animais avaliados com mais de 12 crias). 
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Gráfico 15. Produção por lactação em função do número de crias e da intensidade de exploração. 

Custos e resultados econômicos 

 
Na aferição do resultado econômico da produção leiteira no sistema intensificado a 
pasto, verifica-se que os resultados positivos (receitas superiores ao custo de 
produção) têm apresentado forte correlação com o volume anual produzido (colunas). 
 

 
Gráfico 16. Custos anuais de produção por litro de leite em R$ (linha vermelha), receita obtida por litro 
(linha azul) e produção de leite (barras) comercializada entre 2001 e 2016. 
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