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Introdução 

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

aliado ao desenvolvimento econômico acelerado de países com grande contingente 

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

alimentos, em particular os de origem animal, como se evidencia na tabela a seguir que 

aponta a evolução de consumo de alguns produtos destacando-se, em particular, a Ásia 

e África, continentes que juntos, abrigam 75% da população mundial.  

 

Evolução do consumo de alguns produtos de origem animal entre 2000-2009 

  

União 
Européia 

(UE) 

Europa  
(exceto UE) 

América 
Norte 

Am. Latina 
e Caribe África Ásia 

Mundo 

Carne Bovina 2% 2% -1% 15% 31% 20% 11% 

Frango 16% 143% 12% 41% 59% 45% 37% 

Suínos 66% 48% 69% 38% 38% 53% 53% 

Peixe -1% 18% 8% 20% 64% 26% 17% 

Ovos 1% 19% 6% 35% 34% 26% 22% 

Leite 6% 10% 7% 22% 41% 47% 24% 

Queijos 14% 69% 9% 16% 30% 40% 19% 

Manteiga -8% -9% 8% 16% 21% 46% 21% 

Cresc. População 4% -3% 9% 12% 23% 11% 11% 

% Pop. Mundial 7% 3% 5% 9% 15% 60%   

Fonte: FAOSTAT 
  

No que se refere ao consumo de leite e derivados, verifica-se que cada vez mais a maior 

demanda é representada pelo produto processado em detrimento do leite fluido, seja 

para sua conservação pela pulverização ou condensação, seja para transformação em 

derivados como queijos, manteiga, entre outros. O leite processado já atinge hoje, no 

mundo (e no Brasil) cerca de 2/3 do leite produzido e têm como principal componente 

seu conteúdo em sólidos, em particular de gorduras e proteínas. 
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No mundo, em 2011, o leite de búfalas, que possui um conteúdo de sólidos 

significativamente superiores ao leite bovino, representou 12,8% de todo o leite 

produzido.  Diversos trabalhos no Brasil constataram que o teor médio de gordura no 

leite bubalino se situa entre 5,8 e 8,2 %, o de proteínas entre 3,6 e 4,8%; e de lactose 

entre 4,8 e 5,5%, resultando num conteúdo de sólidos totais entre 15,4 e 17,4%, que 

pode variar amplamente em função do estágio da lactação e da nutrição empregada em 

seu manejo.  

 

A FAO estimava a existência em 2011 de 195,2 milhões de bubalinos, representando 

12,2% da população de 1,6 bilhões de bovideos (bovinos e bubalinos), concentrados no 

continente asiático, em particular na Índia, Paquistão e China (86%). Nesta região, onde 

habita também mais de 60% da população humana, a espécie possui significativa e 

crescente importância tanto econômica quanto na segurança alimentar, cuja relevância 

se evidencia no crescimento relativo do rebanho bubalino no mundo, mais de quatro 

vezes superior ao de bovinos entre 1980 e 2011 (61% x 15 %).  Da mesma forma, 

enquanto a produção de leite bovino registrou no mundo um aumento de 48% entre 

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

 

A Índia, que possui uma população de 113 milhões de búfalos e 211 milhões de 

bovinos, em 2011 produziu 95 bilhões de litros de leite, tornando-se o maior produtor 

mundial de leite, sendo que 2/3 da produção foi de leite de búfalas. O leite de búfalas 

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

1980 e 2000, enquanto que, no mesmo período o leite bovino registrou um aumento de 

apenas 1,3% ao ano. Estima ainda o USDA que em 2013 a Índia deve se tornar também 

Bovinos 
83,4% 

Búfalos 
13% 

Caprinos 
2,2% 

Ovinos 
1,3% 

Camelídeos 
0,3% 

Prod. Leite no Mundo 2011 
(FAO) 
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o maior exportador mundial de carne bovídea, quase que exclusivamente carne 

bubalina. 

A previsão de relativa escassez de terras para produção alimentar; a crescente 

competição por recursos naturais entre  a pecuária, agricultura, reflorestamento e a 

exploração de culturas destinadas à produção de bioenergia em contraponto com busca 

da preservação ambiental, acabam por induzir o setor produtivo a buscar uma melhor e 

mais eficiente utilização das áreas já antropizadas, situação que usualmente reserva as 

regiões mais férteis para a produção agrícola e aloca a pecuária nas suas áreas 

marginais, usualmente de menor fertilidade, muitas vezes com drenagem insuficiente, 

alagadiças, condições em que a pecuária bubalina sabidamente apresenta um elevado 

grau de competitividade. 

 

Búfalos no  Brasil 

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

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

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

rebanho com pelo menos 1,2 milhões de animais, num aumento impressionante durante 

o século XX, o que, diante do relativo isolamento comercial havido a partir dos anos 60 

em função de medidas de ordem sanitária, vem conduzindo o rebanho a um elevado e 

inevitável grau de consanguinidade e consequente redução da variabilidade genética e 

elevação dos riscos biológicos e produtivos da endogamia, constituindo-se em barreira 

considerável ao melhoramento genético da espécie em nosso meio. 

 

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

partir do final dos anos 80, relevante tem sido a expansão de sua produção leiteira, cujo 

produto é reconhecidamente diferenciado em função de sua peculiar composição 

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

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

outras espécies e, ainda, à transformação em derivados de elevado valor mercadológico 

como é o caso da mozzarella de leite de búfalas o que tem permitido às regiões onde se 

desenvolveram cadeias organizadas de produção e industrialização do produto um 

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

bastante superior e muito mais estável que a obtida com o leite bovino.  
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O búfalo por suas características zootécnicas de elevada fertilidade, longevidade 

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

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

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

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

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

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

diversas regiões no Brasil e no mundo. 

 

A se destacar que o Brasil dispõe hoje segundo a OCDE cerca de 90 milhões de hectares 

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

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

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

reduzida capacidade de troca catiônica (CTC).  Nestas condições, verifica-se que boa 

parte da área do país ou é inadequada à exploração agrícola e pecuária bovina, ou  

produz pastagens de baixa qualidade condição em que a bubalinocultura, apresenta-se 

como  alternativa para ocupação produtiva e racional de boa parte destas regiões. 

 

Sugestivamente, algumas das regiões menos desenvolvidas do Estado de São Paulo tais 

como o Vale do Ribeira ou a sua região sudoeste, com seus solos pobres ou inundáveis, 

concentram hoje o maior contingente dos rebanhos bubalinos deste Estado, 

particularmente em pequenas propriedades cuja exploração, em que pese a baixa 

produtividade destes rebanhos, lhes permite praticamente dobrar a renda obtida com as 

demais atividades agrícolas ali exercidas.  Da mesma forma, o Peru na década de 80, a 

China nos anos 90, as Filipinas e Venezuela nos últimos anos, entre outras iniciativas, 

elegeram esta espécie para difusão de programas sociais de fixação e melhora de renda 

de populações rurais. 

 

Relevante, porém, destacar que um efetivo ganho de produtividade na exploração passa 

necessariamente por um maior conhecimento do manejo da espécie em nosso meio, bem 

como por eficiente melhoramento de seu potencial produtivo.   
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Nas Américas, é crescente o interesse pela exploração da espécie, em particular na 

Venezuela, Colômbia, Argentina, Costa Rica e Cuba e, apesar da FAO registrar sua 

presença apenas no Brasil, Suriname e Trinidad Tobago, registramos, através de 

diversas fontes informais, búfalos em todos os países continentais e em alguns insulares, 

destacando que o continente registra segundo a OCDE nada menos que 547 milhões de 

hectares inundáveis, inadequados à pecuária bovina mas passível de ocupação pela 

espécie bubalina. 

 

 

  

Evolução da exploração de leite de búfalas 

Enquanto a produção de leite bovino do país entre 2001 e 2011 aumentou 57% segundo 

a Embrapa Gado de Leite, estimativa da ABCB (Associação Brasileira de Criadores de 

Búfalos), com base no volume captado pelos participantes de seu programa “Selo de 

Pureza”, registrou  aumento de 549% no mesmo período, sendo quase que integralmente 

destinado à industrialização para produção além da tradicional “mozzarella” também  de 

outros derivados tais como os queijos tipo minas frescal e meia cura, a ricota, o doce de 

leite, o queijo tipo coalho, o iogurte, manteiga e o provolone, entre outros. 

Caracteristicamente, se tem verificado uma maior concentração de criadores 

(normalmente pequenos), nas regiões em que se implantam atividades de 
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industrialização de derivados lácteos de búfalos. 

 

Estima-se, com base no censo agropecuário de 2006 e na evolução do rebanho e da 

captação (137%), que a produção de leite de búfalas no Brasil em 2011 tenha sido de 

cerca de 156 milhões de litros, produzidos por cerca de 130.000 búfalas em 3.000 

rebanhos e que existam pelo menos 150 indústrias produzindo derivados de leite de 

búfalas no país, que transformam anualmente 75 milhões de litros de leite em 22 mil 

toneladas de derivados, gerando um faturamento bruto da ordem de U$ 156 milhões aos 

laticínios e de cerca de U$ 41 milhões aos criadores. 

 

A fim de ilustrar o comportamento da espécie, em particular num rebanho comercial 

submetido à exploração leiteira, destacamos algumas características da espécie, 

ilustrando-as com informações de nossa experiência pessoal, através de dados coletados 

nestes 40 anos em nos dedicamos à criação de búfalos. 

 

Histórico e períodos da exploração 

Nosso rebanho teve origem com a exploração iniciada em 1973 juntamente com 

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

país, na região litorânea de São Paulo (Vale do Ribeira) e teve por base 117 fêmeas 

adquiridas de 9 propriedades durante 8 anos, mestiças das raças mediterrânea e murrah 

sobre as quais foram promovidos cruzamentos absorventes com machos puros da raça 

murrah, tendo sido utilizados 37 touros até 2013 na produção de 3.487 crias. A 

exploração passou por fases distintas de manejo: 

 

- Expansão inicial: entre 1973 e 1983, no Vale do Ribeira, descartes apenas por questões 

sanitárias face à então baixa disponibilidade de fêmeas para aquisição. O manejo era 

extensivo, em pastagens de braquiárias sem uso de suplementação de concentrados. 

 

- Semi-estabulado: 1983 a 1988, o rebanho foi transferido para uma propriedade no 

planalto paulista, no município de Sarapuí, e foi então iniciado um processo de seleção 

tendo por base a caracterização racial, a velocidade de crescimento e a produção leiteira. 

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



Anais do IV Simpósio Nacional de Bovinocultura Leiteira (SIMLEITE) – 31/10 a 02/11- Viçosa – MG-

Brasil ,2013. Pags 279-316 

______________________________________________________________________ 

 

 

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

com concentrados em quantidades empíricas, com resultados inconsistentes. 

 

- Segunda ordenha: 1989-2000, o rebanho passou a ser submetido a uma segunda 

ordenha diária e a receber regularmente concentrados, com base em tabelas de 

exigências bovinos. Foco do processo seletivo exclusivamente na produtividade leiteira 

então aferida pela Capacidade Provável de Produção. Identificação de animais atingindo 

picos diários de 25 kg e produções superiores a 4 mil kg por lactação. 

 

- Intensificação do manejo: 2000-2010, com o falecimento de Wanderley, foi adquirido 

o Sítio Paineiras da Ingaí, na vizinha cidade de Alambari, então com 92 ha, sendo 50 ha 

destinados à exploração de um rebanho de 60-70 matrizes, extraídas entre as mais 

produtivas do rebanho original. Seleção através de valor genético e elevação do nível de 

suplementação de concentrados com base em tabelas italianas de exigências de 

bubalinos. Duas ordenhas diárias em sistema tipo balde ao pé. Identificação de animais 

ultrapassando a produção de 5 mil kg em até 305 dias de lactação e 6 mil kg em lactação 

com 521 dias de duração. 

 

- Aumento de escala: 2010-atual, foi incorporada área contígua, ampliando a 

propriedade em cerca de 18%, levando a área útil total de 50 para 64 ha, ampliando o 

rebanho de matrizes para 100 divididas em dois lotes em função da consanguinidade, 

ordenha canalizada em fosso (duplo 6).  

 

Em todos os períodos se manteve a criação em ciclo completo, com animais de recria 

destinados principalmente para comercialização para reprodução. O manejo empregado 

nas matrizes leiteiras é de pastejo rotacionado de braquiárias no período favorável 

(novembro a maio) e utilização de silagem de gramíneas (panicuns/milheto), de  cana e, 

eventualmente, de aveia no período seco, sendo ainda suplementadas com concentrados 

fornecidos com base na media produtiva do rebanho. A ordenha é efetuada duas vezes 

ao dia (5:30 e 14:30) em sistema mecânico, canalizado 2x6, com utilização de bezerro 

para apojo. Os bezerros são aleitados nas ordenhas (um teto) até os 3 meses de idade, 

recebendo suplementação de concentrados (farelos soja e milho) até a secagem das 

mães (por volta de 9-10 meses), sendo mantidos exclusivamente a pasto após a 
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desmama. A lotação para os animais de recria é ajustada em função da área de pastagens 

disponíveis sendo os machos mantidos até 24 meses em média quando são 

comercializados para reprodução ou para acabamento para abate. Parte das fêmeas é 

comercializada aos 24 meses, usualmente prontas para serem cobertas (mais de 360 kg) 

e o restante é recriado para substituição de matrizes de menor valor genético ou de 

descarte, mantendo-se uma taxa de reposição em torno de 15 a 20% ao ano. 

 

Adaptabilidade da espécie 

Originária na Ásia, de numa região tropical. Apesar de criada em todos os biomas, a 

espécie é melhor adaptada a climas quentes e úmidos, sendo mais sensíveis à baixa 

umidade que a alta temperatura  tendo na sua coloração negra uma forma de proteção à 

radiação ultra violeta o que, por outro lado, aumenta a absorção da radiação solar 

promovendo desconforto térmico no animal, agravado pela pequena quantidade de 

glândulas sudoríparas e pelos que possui, o que reduz sua capacidade de dissipação de 

calor, demandando para minimizar tais efeitos sob condições de elevada temperatura, da 

oferta abundante de água para imersão ou de sombra. 

 

Em nossa exploração, não franqueamos acesso das fêmeas em lactação aos açudes pelo 

fato de verificarmos elevada contaminação quando não há renovação frequente da água, 

favorecendo a ocorrência de mastites. Optamos por oferecer sombra nas ocasiões de 

maior insolação recolhendo-as a estábulo e, onde possível, prover de sombra de árvores 

em áreas contíguas aos piquetes de pastejo. 

 

Estacionalidade reprodutiva  

A espécie, a partir da segunda cria, apresenta marcada estacionalidade reprodutiva, mais 

acentuada quanto mais distante se encontre da linha do equador, com aumento da 

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

no Centro-Sul do Brasil), comportamento que segue demonstrado no gráfico abaixo que 

apresenta a distribuição trimestral de nascimentos registrados na Associação Brasileira 

de Criadores de Búfalos em função da latitude das propriedades, evidenciado a maior 

concentração de partos nos rebanho mantidos entre os paralelos 24-32º.  
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Baruselli et al. – 2001 – distribuição trimestral de partos no Brasil segundo o paralelo-ABCB 

Tal estacionalidade resulta particularmente nos estados do sul e sudeste em partos 

concentrados principalmente entre fevereiro-abril, ao final do período favorável de 

pastagens, de tal modo que a búfala usualmente tem suas crias com boa condição 

corporal, o que favorece um mais rápido retorno ao cio e contribui com a excelente 

eficiência reprodutiva observada na espécie em nosso meio.  

 

Este comportamento reprodutivo favorece o desenvolvimento dos bezerros que são 

aleitados durante o período desfavorável de pastagens e desmamam entre primavera-

verão, o que contribui para seu bom desenvolvimento. Por outro lado verifica-se que a 

distribuição da produção leiteira apresenta comportamento inverso à de oferta de 

pastagens, comprometendo a produção nas propriedades que não fornecem suplementos 

volumosos ao rebanho. 
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A necessidade de se alterar o comportamento usual dos partos das búfalas, seja para 

satisfazer a demanda relativamente constante durante o ano de derivados, seja para 

propiciar partos em períodos de maior disponibilidade de forragens e, portanto de 

menor custo de produção leiteira, pode hoje ser efetuada através de programas de 

desestacionalização reprodutiva com uso de  diversas técnicas tais como o uso monta 

controlada de novilhas ( menos sujeitas à estacionalidade), seja  pela adoção, em certo 

limite de estação de monta em pluríparas (que devem ser cobertas antes do período em 

que entram em anestro funcional, usualmente entre outubro e janeiro no sudeste), seja 

por melhora da oferta nutricional que resulta em lactações mais prolongadas ou, ainda, 

pela utilização de biotécnicas de reprodução adequadas à espécie, com indução de cios 

e inseminação artificial em épocas desfavoráveis. 

Reprodução 

Usualmente utilizamos monta natural. As bezerras após o desmame são mantidas 

permanentemente com um touro jovem. Costumam atingir a puberdade, por volta dos 

24 meses no Brasil, com peso entre 340-360 kg para animais mantidos a pasto e, de 

400-420 kg para aqueles suplementados.  

 

A idade média à primeira cria, como se observa acima, tem se situado em torno de 36-

37 meses, com uma leve tendência à redução ocorrendo, porém, uma ampla variação a 

cada ano, provavelmente reflexo do manejo irregular que aplicado aos animais em 

recria (mantidos exclusivamente a pasto) e ainda em função da retenção em função do 

potencial genético de algumas fêmeas mais tardias. 
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A primeira cobertura mais precoce, ainda com menor desenvolvimento ponderal parece 

não comprometer o desenvolvimento futuro das fêmeas como pudemos observar na 

tabela abaixo, que mostra o peso dos animais até a 4ª cria (maturidade) em função da 

idade à primeira cria, que não apresenta diferenças significativas. 

 

A relação búfalas:touro em monta natural  costuma variar de 1:20 em regimes mais 

extensivos, até 1:50/60 quando os animais são suplementados e os partos mais bem 

distribuídos no ano. Em nossa experiência, as taxas de fertilidade, sob condições 

normais de sanidade mantiveram-se de 2002 a 2006 entre 90 e 95%. 

A manutenção de uma relação búfalas:touro muito elevada, principalmente em regiões 

com marcada estacionalidade reprodutiva pode comprometer a fertilidade do rebanho. 

Nestas condições,  por vezes, o macho passa a apresentar manifestação de exacerbada 

dominância sobre o rebanho, “cercando-o” na sua movimentação e, até mesmo 

agredindo algumas fêmeas em particular ou aquelas que se afastam do grupo. 

 

 

O gráfico acima mostra a coincidência entre a redução das taxas de fertilidade (linha) 

quando se eleva a quantidade de femas/touro (barras) acima de 60-70. Registre-se 

também que no período de menor fertilidade coincidiu também com uma maior 
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incidência de abortos/natimortos (ver abaixo), quando também se verificou elevada 

incidência (mais de 60%) de animais sorologicamente positivos para Leptospirose 

(diversos sorovares) . 

 

 

Verificamos que nos últimos anos, o intervalo interparto vem se mantendo entre 390 e 

425 dias (sendo a gestação de cerca de 310 dias e, portanto período de serviço de 80-

110 dias). Nos anos em que ocorreram mudanças de propriedade (1983 e 2000), nota-se 

um comprometimento deste indicador. Após 2000, com maior intensificação do manejo 

nutricional,  verificamos que 33,4 % das búfalas vem apresentando intervalos interparto 

inferiores a 365 dias (no gráfico, em destaque), contribuindo assim para uma redução na 

estacionalidade e favorecendo uma produção  leiteira mais homogênea durante o ano.   
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Se em 1987, época de manejo extensivo e exclusivamente a pasto a diferença de 

produção entre a produção do mês de pico de entressafra (dezembro/janeiro)  e o de 

pico da safra (junho a agosto) era de até 10 vezes, a posterior intensificação da 

exploração (2010) acabou por reduzir tal diferença para menos de 3 vezes, conforme se 

observa no gráfico abaixo: 

 

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

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

seguir, particularmente na distribuição de partos havidas após 2000. 

 

 

Com eficiência similar à de bovinos, é possível a adoção de inseminação artificial em 

búfalas, sendo um pouco mais difícil a observação de cio já que na espécie, os sinais são 

menos evidentes, sendo comum o uso de rufiões ou, com maior frequência, o emprego 

da IATF, com utilização de protocolos específicos para bubalinos e diferentes para a 
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estação usual de monta ou fora dela, obtendo-se em média, sob boas condições 

nutricionais do rebanho, taxas de gestação em torno de 50%. 

 

A transferência de embriões na espécie através de superovulação não tem sido 

comercialmente viável pelo baixo numero de estruturas recuperadas. Por outro lado, 

experimentos recentes mostraram a possibilidade de utilização da técnica através da 

produção in vitro de embriões,  já havendo disponibilidade comercial de embriões para 

transferência. Estimando-se a produção de 1,5 a 2,5 embriões a partir da aspiração e 

eficiência de 30-40% nas transferências. 

 

Desenvolvimento 

O crescimento dos bezerros até os 12 meses tem se mostrado semelhante tanto no 

período de exploração mais extensiva (1983-1989), não se alterando após introdução da 

2ª ordenha em 1989, nem com a implementação do Sítio Paineiras em 2000, conforme 

se verifica no gráfico a seguir, onde se observa  peso ao desaleitamento (3 meses), com 

cerca de 75 kg e, ao final da lactação, com cerca de 160-180 kg (ganho médio de 400-

450 g/d até 10 meses), que coincide usualmente com o período de melhor oferta de 

pastagens, permitindo a partir um maior ritmo de crescimento, alcançando cerca de 220-

230 kg aos 14 meses (ganho médio de 530-560 g/d dos 10 aos 14 meses) apesar de 

mantidos exclusivamente a pasto.  

 

 

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

não são ordenhadas que podem atingir até 300 kg aos 10 meses. Diferenças no 

pn 3 6 10 12 14 18 24 30 36

1983-1989 34 69 105 158 195 216 253 350 404 461

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

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

após 2009 38 75 117 180 216 244 296 387 466 522
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comportamento zootécnico, segundo o tipo de exploração podem ser observadas na 

tabela abaixo onde se compara a performance de um rebanho da raça Jafarabadi 

selecionado e especializado para produção de carne com  rebanho Murrah especializado 

na produção leiteira, ambos no Estado de São Paulo. 

Características zootécnicas de rebanhos bubalinos explorados para corte ou para leite.  

Fonte: Assumpção e Bernardes, 2006, comunicação pessoal. 
 

 

Historicamente, verificamos que o primeiro trimestre de vida tem sido, um período 

crítico onde o bezerro com o rúmen ainda em desenvolvimento apresenta maior 

dependência do aleitamento, cujo fornecimento em explorações com ordenha ao pé, 

aleitamento natural e em duas ordenhas diárias, como a nossa, depende 

fundamentalmente do tratador de leite. Determinações empíricas como deixar um ou 

dois tetos sem ordenha para consumo do bezerro esbarram na grande heterogeneidade 

de produção, seja pela idade dos animais, seja pela produção individual, agravando-se 

ainda pelo fato das búfalas com frequência permitirem o aleitamento de outros bezerros 

além dos seus, aproveitando-se disto os maiores que consomem mais leite em prejuízo, 

por vezes, da própria cria da búfala. 

 

Acompanhando a mortalidade observada em animais até 24 meses, se evidencia a maior 

taxa exatamente no período de aleitamento, até os 3 meses de idade, mortalidade esta 

que aumentou significativamente nos últimos anos seguramente por práticas 

inadequadas de manejo a nível individual pois, no que se refere ao manejo geral, os 

sobreviventes mantém  um desenvolvimento similar ao de outras épocas. 

 
Mortalidade de bubalinos segundo a faixa etária (Paineiras da Ingaí) 

  
Faz. Boa Vista  

Jafarabadi-Corte 

Faz. Paineiras 

Murrah-Leite 

Taxa de Fertilidade 94% 90-95% 

Idade ao primeiro parto  36 meses 34 meses 

Mortalidade de Bezerros 3% 5-6% 

Ganho de peso de machos até a desmama 1.100 g/d 450 g/d 

Peso de machos aos 18 meses 490 Kg 286 Kg 

Peso de fêmeas aos 18 meses 455 Kg 286 Kg 

Idade ao peso de abate (cerca de 450 kg) 16-18 meses 30-32 meses 

Produção média de leite por lactação - 3.000 kg 
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Acompanhando o desenvolvimento posterior das novilhas em função do peso que 

atingiram aos 3 meses, verifica-se na tabela adiante que, não atingindo 60 kg, as 

bezerras aos 24 meses apresentavam em média 327 kg, inferior aos usuais 360 kg do 

primeiro cio fértil e, em contraposição, as que atingiram 100 kg aos nesta idade, já aos 

18 meses chegaram àquele peso, o que favorece nesta caso uma maior precocidade. 

 

Produção Leiteira 

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

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

termos de potencial de melhoramento, verifica-se já com relativa frequência nestes 

países exemplares com produções leiteiras entre 5 e 6 mil kg por lactação. 

 

A melhora no manejo aliada à intensificação do processo seletivo implementada em 

alguns rebanhos tem permitido a obtenção de níveis produtivos significativamente mais 

elevados, tendo Ramos (2005) com base na observação de 4.851 lactações de 865 

búfalas filhas de 145 touros diferentes verificando que a produção média por lactação 

evoluiu neste grupo de 794 kg em 1973 para 2.066 kg em 2003. A se destacar uma 

expressiva variabilidade produtiva leiteira na espécie, cuja seleção é ainda incipiente, 

com registro de produções variando desde 900 kg até 5.142 kg por lactação (em até 
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305dias) ou máxima de 6.401 kg em 521 dias, o que destaca seu potencial de evolução, 

se adequadamente manejados. 

 

O sistema de produção leiteira de búfalas predominante no país tem sido “a pasto”, com 

eventual suplementação de volumosos (cana de açúcar, capineiras, silagem, etc.) nos 

períodos de pior oferta alimentar (outono e inverno) que, na espécie, em função da 

sazonalidade reprodutiva, coincide com o período de maior produção leiteira. 

Predomina a pratica de uma única ordenha diária, sendo pouco comum o fornecimento 

de alimentos concentrados o que acaba se tornando um fator limitante à expressão do 

potencial produtivo efetivo dos animais, reduzindo a produção e a duração das 

lactações, agravando para as indústrias a escassez de matéria prima em determinadas 

épocas do ano e produzindo ainda leite com menores teores de sólidos e, 

consequentemente, de menor rendimento industrial. 

 

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

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

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

extensivo, sem suplementação de concentrados e uma ordenha diária. Outras duas, 

exploravam seus  rebanhos com algum concurso de concentrados e em duas ordenhas 

diária. Já no Sítio Paineiras, o rebanho de bom potencial genético também em duas 

ordenhas diárias, recebia suplementação compatível com seu nível produtivo. O 

resultado observado na produção foi: 
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Interessante contraponto se verifica ao se comparar a produções encontradas por Facó et 

al., com dados da Assoc. Brasileira de Girolando na avaliação de animais com 

diferentes graus de sangue gir/holandês, que verificou média de produção de 2.210 kg 

em rebanhos sob regime extensivo (387 animais), 2.902 kg em regime semi-extensivo 

(2.426 animais) e 4.098 kg em regime intensivo (761 animais). Considerando o teor 

médio de 12,5% de sólidos no leite bovino, o total de sólidos nas três condições seria 

respectivamente, 276 kg no extensivo, 363 kg no semi-intensivo e 512 kg no intensivo 

em contraposição com a produção observada no trabalho com bubalinos, considerando 

um teor médio de sólidos de 16,4% que resulta num total de sólidos de 239 kg no 

regime de 1 ordenha a pasto, de 341 kg  em 2 ordenhas e 484 kg na Paineiras. 

 

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

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

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

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

variação percentual de peso com relação ao peso ao parto (zero) se nota que entre 30-45 

dias há uma perda de 2 a 3% do peso do animal (12-20 kg) que, por volta de 100-120 

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

parto. Verifica-se que,  paralelamente à redução da produção leiteira, o animal passa a 

ganhar peso até o final da lactação. 
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Em função da produtividade (valor genético-BV), segregando as mais e menos 

produtivas, o comportamento produtivo e ponderal na lactação foi o seguinte: 

 

As mais produtivas, apresentaram um pico um pouco mais tardio e uma maior 

persistência que as menos produtivas. Por outro lado, as menos produtivas apresentaram 

menor percentual de perda de peso e retorno do peso ao parto em cerca de 110 dias, 

enquanto que as mais produtivas voltaram a ganhar peso mais tardiamente, com cerca 

de 150 dias e somente retornaram com o peso ao parto por volta de 200 dias. 

Constatamos ainda que cerca de 50% do total de leite é produzido nos primeiros 100 

dias da lactação. 

  

Em situações de déficits nutricionais intensos verificaram alguns autores (Campanille, 

2008; Zicarelli,2001) a possibilidade de ocorrência de elevação de acidez titulável 

(Dornic) no leite e redução da crioscopia (“aguagem”), que retornariam à normalidade 

corrigindo-se a dieta. Verifica-se ainda que após stress nutricional com queda de 

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

vezes, o que se nota é uma alteração na composição do leite (aumento sólidos). 

 

A fim de ilustrar o potencial produtivo da espécie, verificamos que a búfala Gilete da 

Ingaí, primeiro animal que em nossa propriedade ultrapassou a produção de 5.000 kg de 

leite em até 305 dias de lactação, produziu 15 crias entre os 35 meses (idade à primeira 

cria) e  seus nos 19 anos e 4 meses de vida 15 crias (morreu após prolapso após o ultimo 

parto), acumulando uma produção total de 51.278 litros de leite em 4.273 dias em 

lactação, com 3.820 kg por lactação com 305 dias de média, sendo sua melhor produção 
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diária de 22,7 kg na sétima cria e 5.142 kg de leite em 337 dias. Considerando a 

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

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

potencial na produção de sólidos, que no caso de Gilete representou mais de 8.000 kg de 

sólidos no leite em sua vida produtiva. 

 

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

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

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

estáveis. Nota-se que apesar da redução na produção leiteira no decorrer da lactação, a 

quantidade de leite corrigido pelo teor de energia (ECM), tem menor queda. 

 

Tendo em vista a menor produção leiteira de primíparas com partos precoces, 

procuramos avaliar o efeito da idade ao primeiro parto na produção média diária por dia 

de vida acumulada nas 3 primeiras crias (até atingir o 4º parto), e verificamos (tabela 

abaixo) que a produção média por dia de vida mostrou-se similar nos animais com 

primeiro parto até 42 meses, variando entre 2,27 e 2,33 litros por dia de vida, reduzindo 

a eficiência quando apresentam a primeira cria após os 42 meses, quando a média diária 

por dia de vida até a 4ª cria se reduz a 2,15 kg de leite. 
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Demanda Nutricional 

O conhecimento das exigências nutricionais de búfalas, principalmente as mantidas a 

pasto, não é ainda muito bem estabelecido posto que a maior parte dos relativamente 

poucos estudos com a espécie se referem ou à produção na Itália, onde os animais 

usualmente são mantidos em estabulação total e consumindo alimentos de elevada 

qualidade nutricional, ou ainda, por outros realizados na Ásia, onde a oferta alimentar é 

muitas vezes composta de sub produtos agrícolas, tais como palhas de arroz e trigo e 

durante curtos períodos, com uso de trevos. 

 

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

proporcionalmente menor quantidade de matéria seca que as bovinas (tanto em % do 

peso vivo quanto em relação ao peso metabólico), transformam alimentos fibrosos e 

com baixos teores proteicos de forma mais eficiente mas, em função do elevado teor de 

sólidos de seu leite, principalmente de gorduras, apresentam uma demanda elevada de 

energia na dieta.  

 

Trabalhos comparando búfalos e ovinos quanto à digestibilidade,  indicam que em 

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

matéria orgânica, celulose, hemicelulose e fibras (NDF e ADF), e digestibilidade 

semelhante de proteínas. Com o aumento de concentrados na dieta, redução da fração 

fibrosa e aumento de carbohidratos não estruturais , a digestibilidade dos alimentos nos 

bubalinos é semelhante ao dos ovinos.  

 

Segundo Zicarelli, comparado ao leite bovino padronizado (4%G) quanto ao teor 

energético, o leite de búfalas tem um menor conteúdo de proteínas que o leite bovino, 
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26,5g x 31 g/kg leite, sugerindo que as búfalas necessitam dietas com menor teor 

proteico na produção de quantidade similar de leite corrigido para 4% de gordura. Por 

outro lado, fornecendo uma dieta com conteúdo similar de PB, as búfalas produzem um 

leite com maior conteúdo energético (mais 14%) e com conteúdo proteico similar 

quando se satisfazem as necessidades energéticas (mais 8%).  

 

Desta forma, afirma o autor que a elevada relação energia/proteína das pastagens 

tropicais satisfaz melhor as necessidades nutricionais das búfalas do que das bovinas 

posto que, com uma dieta deficiente em proteínas uma vaca perderá mais peso que uma 

búfala a fim de atingir seu potencial de produção leiteira.  

 

No atendimento da exigências nutricionais das búfalas leiteiras, as recomendações de 

técnicos italianos estabelecem: 

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

Energia:   NDT (kg) = [0, 47 x (Peso Vivo/100)] + 1,09  

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

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

Fósforo:  P (g) = 5,0 g x (Peso Vivo/100)  
Obs. Aumentar de 20-30% a energia para animais a pasto, conforme a declividade do terreno.  
 

NECESSIDADES PARA PRODUÇÃO LEITEIRA  

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

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

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

Fósforo para produção:  P (g) = 2,3 g/kg de leite produzido  
 (Os cálculos de necessidade de energia são efetuados com base na produção corrigida para 

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

(proteinas (g) - 31)] x 0,01155 +1 x produção. De forma prática, podemos estimar que o leite 

médio brasileiro corresponda a cerca de 1,47 litros de leite ECM,  adotando-se dados de 

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

NECESSIDADES PARA CRESCIMENTO  

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

atingirem o peso adulto, recomenda-se acrescentar na ração diária, por primípara no 

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

 

ESTIMATIVA DE INGESTÃO DE MATÉRIA SECA (EM LACTAÇÃO) 

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

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

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

alimentar (pela produção crescente de leite) e por outro lado, apresentam uma menor 

capacidade de ingestão de alimentos o que sugere a necessidade de aumentarmos neste 

período a oferta de alimentos com maior nível de nutrientes. 

 

Observações empíricas de autores italianos sugerem  que para produções de 8 kg diários 

de leite a dieta deveria conter cerca de 10,5% de PB, para produções de 12 kg, o teor 

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

mais que 16% de PB. Verificaram que na fase inicial catabólica da lactação (até cerca 

de 70 dias), melhores produções e composição do leite foi obtida com dietas com 72% 

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

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

NDT, com até 20% de amido. 

 

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

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

exclusivamente a pasto. Diversamente das bovinas, porém, mantém as búfalas 

capacidade de variar amplamente tais teores durante a lactação.  

 

Estas  recomendações apontam que o uso exclusivo de pastagens de média qualidade 

(7,6% de PB e 50% de NDT) atenderia a demanda necessária para produção de 4,2 

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

volumoso de alta qualidade (12% de PB e 60% de NDT), os animais teriam capacidade, 

em teoria de produzir até 10 litros/dia. 

 

 Destacamos que as recomendações de exigências nutricionais e estimativas de consumo 

parecem não ter perfeita adequação para as búfalas de maior produção como a 

anteriormente citada Gilete da Ingaí, uma das recordistas de produção em 305 dias de 

5.142 litros em sua lactação (média diária de 16,86 kg). As “tabelas” disponíveis  

estimam um consumo diário para seu peso/produção/composição média de leite como 

sendo de 2,8% de seu peso vivo em matéria seca (18,4 kg/d), com uma composição de 

15,6% de PB e 77% de NDT. Ocorre que sequer o concentrado que utilizamos atinge 

77% de NDT, ou seja, mesmo que consumisse apenas concentrado este não conseguiria 
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ter atendido a demanda nutricional preconizada. Imaginando, porém, que sua 

capacidade de consumo fosse ampliada a 3,3% do Peso Vivo (como descrito em 

bovinas), os componentes da dieta poderiam ser mais diluídos, com demanda de 13,3% 

de PB e 66% de NDT, possível de ser atendido por uma mistura de concentrados e 

volumosos. Infere-se assim que, ao menos as maiores produtoras devam ter uma 

capacidade de consumo maior  do que a definida nos trabalhos, sugerindo que há ainda 

diversas lacunas no conhecimento da demanda nutricional da espécie. 

 

Uma indicação prática das exigências alimentar das búfalas em lactação que utilizamos:  

DEMANDA DIÁRIA Manutenção Produção de leite 

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

PB 600 g/dia 120-135 g/litro 

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

Cálcio 42 g/d 6,7 g/litro 

Fósforo 32 g/d 2,3 g/litro 

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

  

 

Seleção e melhoramento 

A herdabilidade da produção leiteira de búfalas no Brasil foi estimada em diversos 

trabalhos entre 0,2 e 0,4. Em nosso programa de seleção trabalhamos a 305 dias, 

indicador de apresentou maior herdabilidade que a produção total. Adotamos esta forma 

de ajuste, diversamente do proposto por autores italianos (270 dias) pelo fato de 

observarmos que após a intensificação do manejo temos verificado que a duração média 

das lactações em nosso rebanho tem atingido cerca de 300 dias. A despeito do período 

seco mais curto que em bovinos e da gestação mais longa (310 dias), as búfalas mesmo 

assim tem mostrado elevada capacidade de recuperação pós secagem.  

 

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

Murrah onde praticamente 4 reprodutores originários da ultima importação oficial da 

Índia em 1962, além de mais alguns produtos nascidos das cerca de 12  fêmeas 

gestantes importadas se constituem a base de todos os animais registrados no país.  A 

fim de buscar manter uma maior variabilidade e evitar um grau de consangüinidade que 
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pudesse reduzir a produtividade, sem assumir riscos com uso de animais sem controle 

produtivo, posto serem pouco comuns rebanhos controlados, optamos por buscar 

expandir o rebanho promovendo cruzamentos absorventes de touros puros sobre fêmeas 

mestiças, controlando os cruzamentos  a fim de procurar manter um coeficiente de 

endogamia médio abaixo de 6,5%, índice abaixo do qual não se verificaram indícios de 

depressão endogâmica. Tal estratégia resultou que atualmente, apesar da baixa oferta de 

linhagens disponíveis no país, as 99 matrizes que hoje compõe o rebanho são filhas de 

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

 

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

sendo os descartes efetuados com base no Valor Genético (Breeding Value) do 

indivíduos que apuramos, na ausência de controle leiteiro oficial no país, através de 

estimativas utilizando a metodologia  “BLUP-modelo animal”, incluindo na aferição 

dados de produção leiteira das Fazendas Laguna (Paracuru-CE), hoje tendo por base a 

avaliação de 1.083 fêmeas e 4.500 lactações controladas desde 1983. Utilizamos como 

fatores fixos a estação-ano de parição (duas estações a cada ano), o local de produção 

(fazenda),  a ordem de cria e a idade dos animais (18 classes) e como fatores aleatórios 

o pai e a interação de pais (mãe dentro de pai), calculados pelo software ASREML, 

descartadas lactações incompletas (menos de 150 dias) e aquelas com diferença maior 

que 30% inferior a máxima anteriormente observada.  

 

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

nascidas desde 1972 até 2009  a cada ano de nascimento das matrizes, com intervalo de 

variação (1,96 desvios padrão) e uma curva de tendência (com seta) resultante dos 

modelos de seleção adotados, destacando-se o discreto crescimento a partir de 1980, 

atingindo cerca de +100 litros entre 1980/90 e, na década seguinte, 1990/2000 com 

quase o dobro de crescimento, elevação esta que se mantém positiva ano a ano, 

indicandoa eficiência do método no processo seletivo empregado no rebanho. 
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Produção 

Nos últimos 30 anos de exploração, a produção leiteira média por lactação verificada 

nos animais com mais de 2 crias é apresentada no gráfico abaixo, destacando alguns 

períodos de aumento significativo da produção como entre 1988 e 1989, período em que 

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

manejo em pastoreio rotacionado, em substituição ao extensivo e entre 2000/2001 

quando efetuamos um amplo descarte na implantação de nossa atual propriedade. Desde 

então, não temos logrado obter um aumento expressivo, com a produção média se 

mantendo entre 2.750 e 3.250 kg/lactação. 
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Nas tabelas abaixo destacam-se as produções por lactação, médias (e máxima, entre 

parênteses), bem como os picos diários médios (e máximos) em cada período de 

exploração: 

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

período 1a cria 2a cria +2 crias observações 

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

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

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

 

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

período 1a cria 2a cria +2 crias observações 

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

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

2000-12 11,8 (19,5) 13,8 (22,4) 15,3 (25,7) intensificação 

 

Longevidade produtiva 

Outra característica marcante da espécie é a longevidade produtiva, retratada no gráfico 

abaixo, que mostra a produção em função da ordem de cria nas três fases de exploração 

da propriedade. 
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 Nele se observa uma produtividade crescente principalmente até a 4ª-5ª crias, seguida 

de uma certa estabilidade produtiva que alcança até a 12ª cria quando se reduz de forma 

mais significativa nos períodos de maior intensificação da exploração, após 1989 

(destacando-se haver  um reduzido numero de animais avaliados após a 12ª cria). 

 

É expressiva na espécie também a longevidade reprodutiva, sendo comuns  fêmeas com 

mais de 14-15 crias. Em nosso rebanho, registramos duas fêmeas que produziram 18 

crias e outra que atingiu 20 crias, tendo parido até os 24 anos e 7 meses. 

 

Custos e resultados econômicos 

Por se tratar de espécie de reconhecida dupla aptidão, é frequente que nas propriedades 

leiteiras também se recriem animais, seja destinando-os ao abate, seja para reprodução. 

Em nossa exploração, com pastagens adubadas e em pastoreio rotacionado, apesar de 

parte dos animais ser comercializado para reprodução, tem sido possível obter 

produções sem suplementação entre 1.000 e 1.500 kg de peso vivo por hectare/ano. 

 

A produtividade de leite por área, considerando a área de pastagens e a de culturas para 

ensilagem/cana, se situa hoje entre 4.000 e 4.500 kg de leite de búfalas/hectare/ano. 
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Parece-nos útil, comparar alguns indicadores econômicos observados em 2002 em nossa 

propriedade com aqueles observados por Marcos Aurélio Lopes, no mesmo ano, 

representando a média de 16 propriedades leiteiras (bovinas) na região de Lavras-MG. 

Ano: 2002 (R$)  Bovinas Búfalas 

Receitas 52.771 91.189 

Leite 52.771 91.189 

Despesas 44.501 61.442 

Mão Obra 8.501 24.843 

Alimentos 28.199 60.395 

Manejo 2.286 8.314 

Impostos 652 778 

Diversas 9.873 45.172 

Venda Animais (-) -4.824 -69.827 

Outras receitas (-) -187 -8.233 

Renda bruta 8.271 29.747 

Depreciação 5.250 10.410 

Renda Líquida 3.021 19.337 

Patrimônio 238.183 662.287 

Rentab. s/patrim. 1,27% 2,92% 
 

Verifica-se que no perfil de custos/receitas, no caso das búfalas, participação expressiva 

da venda de animais de recria tanto nas despesas (diversas)  quanto nas receitas 

tornando mais difícil a comparação, mas o exemplo aponta a viabilidade econômica da 

exploração bubalina, que naquele ano apresentou uma rentabilidade sobre o patrimônio 

até mesmo um pouco superior às explorações bovinas (incluindo terra e depreciação).  

Quanto aos indicadores de produtividade, observou-se o seguinte:  

Ano: 2002 Bovinos Búfalas 

Leite Produzido (litros/ano) 129.144 138.849 

Preço venda (R$/litro) 0,41 0,66 

Custo/litro (R$) -0,39 -0,52 

Renda por litro (R$) 0,02 0,14 
      

Área (ha) útil 49,4 44,7 

Animais lactação (média/ano) 39,5 44,8 

Funcionários 2,6 3 
      

Litros/funcionário 48.918 46.283 

Litros/vaca em lactação 3.269 3.099 

Litros/ha (total da propriedade) 2.614 3.106 

Litros/dia vaca lactação 9,35 8,86 

Vacas  lactação/ha 0,8 1,0 

Vacas lactação/funcionário 14,96 14,93 
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Segregando apenas o centro de custo de produção de leite de búfalas e a produção de 

bezerros (com base no valor de abate dos mesmos), observa-se que a partir de 2011, 

com o aumento do rebanho para cerca de 100 matrizes foi possível reverter o resultado 

negativo antes verificado apenas na exploração leiteira o que contribuiu para que em 

2012, apesar da grande elevação no custo dos insumos, fosse possível atingir uma 

rentabilidade de 9,1% sobre o patrimônio líquido. 

 

 

Perspectivas e oportunidades na exploração de búfalas 

Boa parte da produção de leite bovino no Brasil vem sendo explorada por pequenos 

produtores (menos de 50 litros/dia), na maioria com baixo uso de tecnologia ou de 

intensificação e geralmente como atividade complementar a outras explorações 

agropecuárias. Nestas condições, seus rebanhos geralmente são formados por animais 

de baixa produtividade, com produções médias por lactação de pouco mais de 1.000 kg, 

com taxas de fertilidade que sequer atingem 60%. Alterações recentes na legislação 

sanitária, como a coleta a granel e imposição de normas mais rígidas de qualidade do 

produto, além da prática pela indústria de uma penalização na remuneração aos 
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produtores com menores volumes e pior qualidade do leite produzido têm, a exemplo do 

que já ocorreu em muitos países, excluído tais produtores da atividade leiteira. 

  

Ao mesmo tempo em que se observa este fenômeno com relação a leite bovino, 

verificamos que nas regiões onde existem laticínios especializados na captação do leite 

de búfalas, o movimento é no sentido inverso, ou seja, é cada vez maior número de 

produtores, inclusive  pequenos, que passam a se dedicar à exploração leiteira da búfala 

com a qual têm obtido produção individual, mesmo com rebanhos ainda pouco 

selecionados, superiores às que obtinham com os bovinos e, graças à maior fertilidade 

da espécie significativamente, um maior volume global,   sendo remunerados por preços 

mais estáveis durante o ano e significativamente superiores aos obtidos com o leite 

bovino, além de conseguir obter melhor remuneração pelos bezerros desmamados e, 

dada a maior longevidade produtiva da espécie, menor necessidade de reposição. 

 

A indústria, por seu turno, se beneficia pelo elevado teor de sólidos do leite, reduzindo 

desta forma o custo do transporte e da área física instalada para processamento, bem 

como pelo elevado rendimento industrial, além de produzir produtos de qualidades 

sensoriais, nutricionais e mesmo funcionais  que se revestem de boa aceitação e 

permitem a prática de preços diferenciados a seus similares bovinos. 

 

Zootecnicamente, a espécie se destaca como interessante opção pecuária.  Por sua 

grande adaptabilidade, mostra-se como opção econômica em mais diversos ambientes. 

Por sua maior rusticidade, tem mostrado respostas satisfatórias consumindo alimentos 

não concorrentes com o de outras espécies e mesmo de resíduos agroindustriais. Sua 

capacidade de transformar gramíneas e alimentos fibrosos em derivados de alto valor 

agregado e recicla-los com a deposição de seus dejetos em solos de baixa fertilidade os 

qualifica como importante elo em sistemas naturais e sustentáveis de produção, bem 

como representam uma opção interessante para a ocupação das áreas rejeitadas pela 

agricultura, particularmente a de exportação que vêm ocupando cada vez mais os 

melhores terrenos. Sua exploração, mesmo em pequenas propriedades tem gerado 

ganhos substanciais mostrando-se relevante instrumento de progresso econômico e 

social. Fomentar sua exploração é, sem dúvida, uma alternativa relevante. 
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