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RESUMO 

O búfalo (Bubalus bubalis) tem despertado grande interesse dos pecuaristas, devido sua 

grande importância econômica e por ser utilizada como fonte de renda e alimentação humana. 

Vários trabalhos em diferentes países têm enfatizado que a eficiência reprodutiva nos 

bubalinos está mais correlacionada com fatores ambientais do que com fatores genéticos. 

Portanto, é de fundamental importância o conhecimento das técnicas de manejo para a 

melhoria da produção. O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficiência reprodutiva e a 

produtiva de bubalinos de corte da raça Murrah, Mediterrâneo e mestiços (
 

 
 Murrah x 

 

 
 Jafarabadi) criados em sistema extensivo de produção no Leste Maranhense. O 

levantamento dos dados baseou-se por meio de registros no período de 2013 a 2015. Foram 

analisadas 782 registros referentes à eficiência reprodutiva e produtiva com o total de 2303 

observações. Os dados foram tabulados em planilhas eletrônicas e submetidos ao teste 

estatístico ANOVA (Analise de Variância). As médias das variáveis foram comparadas pelo 

teste de Tukey, com 5% de significância. Foi realizada a palpação retal nas búfalas para o 

diagnostico de prenhez. Pode-se observar que não houve sazonalidade reprodutiva, havendo 

partos contínuos durante o ano todo. A média de intervalos entre partos (IEP) encontrada 

neste trabalho foi de 463,29±95,37 dias, com valores mínimo e máximo de 323 e 662 dias, 

respectivamente. Sendo que a raça Murrah apresentou menor IEP (411,97±75,11 dias). A taxa 

de prenhez das búfalas submetidas à monta natural controlada foi de 59,70% (591/990). As 

médias encontradas para peso ao nascimento (PN); peso aos 120 dias de idade (P120); peso 

aos 240 dias de idade (P240); peso aos 550 dias de idade (P550); peso aos 730 dias de idade 

(P730), foi de 38,72±8,93 kg; 160,71±26,51 kg; 253,64±39,77 kg; 364,31±38,61 kg; 

525,29±83,08 kg, respectivamente. Não apresentando diferença estatística entre o sexo dos 

bubalinos. Os búfalos da raça Murrah, Mediterrâneo e seus mestiços criados no Leste 

Maranhense apresentaram excelente desempenho produtivo e reprodutivo. 

Palavras-chaves: Bubalinos; Clima tropical com estação seca; Desenvolvimento ponderal; 

Índices produtivos e reprodutivos; Manejo. 
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ABSTRACT 

Buffalo (Bubalus bubalis) has aroused great interest of farmers, because of its great economic 

importance and to be used as a source of income and food. Several studies in different 

countries have emphasized that reproductive efficiency is more correlated to environmental 

factors than genetic factors in buffalo. Therefore, it is of fundamental importance the 

knowledge of management techniques to improve production. The objective of this study was 

to evaluate the reproductive efficiency and production efficiency breed cutting Murrah 

buffaloes, Mediterranean and raised in extensive system production in East Maranhense 

through records obtained from the years 2013 to 2015. We analyzed 782 observations on 

reproductive and productive efficiency with a total of 2303 records. Rectal palpation was 

carried out in buffaloes for diagnosing pregnant. It can be observed that there was no 

reproductive seasonality, with continuous deliveries throughout the year. The average interval 

between parturition (PEI) found in this study was 463.29 ± 95.37 days, with minimum and 

maximum values of 323 and 662 days, respectively. Since the Murrah had lower EPO (411.97 

± 75.11). The buffaloes of pregnancy rate submitted to controlled natural breeding was 

59.70% (591/990). Of which the sex ratio was 54.47 % males and 45.53 % females. The 

average found for birth weight (BW), weight at 120 days of age (P120), weight at 240 days of 

age (W240), weight at 550 days (P550) and weight at 730 days of age (P730) it was 38.72 ± 

8.93 kg; 160.71 ± 26.51 kg; 253.64 ± 39.77 kg; 364.31 ± 38.61 kg; 525.29 ± 83.08 kg, 

respectively. No significant difference between the gender of buffalos. Buffaloes Murrah, 

Mediterranean and their crossbreed created in East Maranhense showed excellent productive 

and reproductive performance. 

Keywords: Buffaloes; Growth rate; Management; Production and reproductive performance; 

Tropical weather with dry season. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os búfalos são animais domésticos da família bovídeos, da espécie Bubalus bubalis, 

dos quais quatro raças são reconhecidas no Brasil pela Associação Brasileira de Criadores de 

Búfalos (ABCB) são: o Mediterrâneo (búfalo italiano), com aptidão para carne e leite; o 

Murrah, com aptidão para carne e leite; o Jafarabadi (búfalo-do-rio), com aptidão para carne, 

leite e trabalho; e o Carabao (búfalo-do-pântano), com aptidão para trabalho e carne 

(MARQUES, 2000). 

É difundida a elevada rusticidade desses animais e sua capacidade de adaptação a 

solos de baixa fertilidade e terrenos alagadiços, sendo capazes de converter alimentos de 

baixa qualidade em carne e leite. Os búfalos apresentam longevidade incomparável e grande 

possibilidade de ocupar regiões que são inadequadas para a criação de bovinos e outros 

ruminantes (BARUSELLI, 1993). 

Porém, trabalhos de eficiência reprodutiva destes animais a campo possuem, por 

muitas vezes, resultados subestimados do real potencial, devido ao manejo incoerente em 

fazendas a que estes animais são submetidos, pois se preconiza que são animais rústicos, 

resistentes a intempéries ambientais, reduzindo o potencial genético dos mesmos, o que 

refletirá na sua expressão fenotípica. 

É importante que as influências de fatores ambientais sejam minimizadas na cadeia 

produtiva de bubalinos, tanto para corte quanto para leite, investindo na nutrição e sanidade 

destes animais a fim de potencializar o seu valor genético e obter melhorias na reprodução e 

produção. A genética de búfalos precoces, em relação ao ganho de peso e produção de leite, 

deve ser multiplicada mais rapidamente através de ferramentas de biotecnologias, como a 

inseminação artificial. É perceptível, também, que há um reduzido número de búfalos 

selecionados zootecnicamente para produção de carne e leite no Brasil (TONHATI et al., 

2000). 

O acompanhamento da eficiência reprodutiva e produtiva de bubalinos ajudará na 

melhor seleção destes animais, para posterior disseminação do seu potencial genético. 

Pesquisas relacionadas e divulgações de trabalhos, neste contexto, ajudarão a potencializar a 

capacidade de produção e reprodução que os búfalos podem obter, quando tratados 

adequadamente. Evidenciando que a sua produção é economicamente viável para o mercado 

brasileiro, mesmo em lugares considerados hostis para os bovinos. 
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Faz-se necessário um levantamento dos índices reprodutivos e produtivos da espécie 

Bubalus bubalis em região de clima tropical com estação seca, apesar de a espécie 

assemelhar-se a espécie bovina, apresentam peculiaridades bem distintas, em consequência da 

sua potencialidade produtiva de leite e carne nas diversas condições edafoclimáticos em que 

são criados, e também dentre a espécie. 

Portanto, as causas de baixa eficiência reprodutiva podem ser atribuídas as interações 

do genótipo e o meio ambiente, incluindo o clima, o manejo, a nutrição e as doenças. No 

entanto, vários trabalhos em diferentes países, têm enfatizado que a eficiência reprodutiva está 

mais correlacionada com fatores ambientais do que com fatores genéticos nos bubalinos. 

Portanto, é de fundamental importância o conhecimento das técnicas de manejo para a 

melhoria da eficiência reprodutiva e produtiva de búfalos, principalmente em regiões 

adversas, como o leste maranhense, com pouca disponibilidade de chuvas e alimentação. 

O presente estudo objetivou avaliar os fatores que influenciam a eficiência 

reprodutiva, tais como: estacionalidade reprodutiva, intervalo entre partos e taxa de prenhez 

da monta natural, e eficiência produtiva, tais como: peso ao nascimento, peso aos 120 dias, 

peso aos 240 dias, peso aos 550 dias e peso aos 730 dias, de bubalinos de corte da raça 

Murrah, Mediterrâneo e Mestiços (Murrah x Jafarabadi) criados em sistema extensivo de 

produção com suplementação mineral no Leste Maranhense, por meio de registros obtidos dos 

anos de 2013 a 2015. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

Os búfalos são animais domésticos da espécie Bubalus bubalis e da família bovídeos, 

são utilizados para trabalho e de interesse zootécnico de carne e leite. Estes animais foram 

domesticados na Mesopotâmia e vales Hindus durante o terceiro milênio a.C., e na China, 

durante o segundo milênio. O mais provável ancestral do búfalo doméstico, cujo nome 

científico é Bubalus bubalis L., é o Arnee ou búfalo selvagem. O Arnee foi denominado 

Bubalus arnee por Keer, em 1792 (MARQUES, 1998). 

De acordo com Oliveira et al. (1997), os búfalos surgiram oficialmente no Brasil com 

uma importação feita em 1895, pelo criador Vicente Chermont de Miranda com animais 

oriundos do Sudeste Asiático e da Itália, das raças Carabao e Mediterrâneo, a fim de criá-los 

na Ilha do Marajó. 

Segundo a organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação - FAO 

(2015), foram contabilizados um pouco mais de 195 milhões de cabeças de búfalos no mundo 

em 2014, com crescimento de 0,94 % em relação ao ano de 2013. Desde então, viu-se o 

rebanho crescer cerca de 121 % em 53 anos com taxa de crescimento anual de 1,5 % ao ano. 

Na tabela 1, podemos observar que 97,09 % do rebanho bubalino concentra-se na Ásia, onde 

a produção é caracterizada em pequena escala e de subsistência. A Índia possui a maior 

população de búfalos, mais de 109 milhões de cabeças, representando 57,75 % e 56,07 % da 

população de bubalinos na Ásia e no mundo, respectivamente. 

TABELA 1 – Distribuição do rebanho mundial de búfalos, por continente, em 2014. 

Continente (principais países) Rebanho (Cabeças) Total (%) 

Ásia (Índia, Paquistão, China, Nepal) 189.417.674 97,09 

África (Egito) 3.959.025 2,03 

Américas (Brasil) 1.326.495 0,68 

Europa (Itália) 395.037 0,20 

Oceania 85 0,00 

Total 195.098.316 100,00 

Fonte: Adaptada de FAO (2015) 

Na Figura 1, observa-se a dinâmica do rebanho bubalinos no mundo no ano de 2014, 

segundo a FAO (2015), e que mostra as maiores concentrações de bubalinos estão na Índia, 

mais de 109 milhões de cabeças, representando 57,75 % e 56,07 % da população de bubalinos 

na Ásia e no mundo, respectivamente. 
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FIGURA 1 – Dinâmica da distribuição espacial de bubalinos no Mundo em 2014. 

 
Fonte: FAO (2015) 

De acordo com o Senso Agropecuário, relativo ao ano de 2006, o efetivo do rebanho 

nacional de bubalinos foi de 885.119 cabeças e segundo a Pesquisa Pecuária Municipal 

(PPM), relativa ao ano de 2009, o efetivo do rebanho nacional de bubalino foi de 1.135.191 

cabeças e, em 2014, o efetivo do rebanho foi de 1.319.478 cabeças, apresentando o 

crescimento de 3,05% ao ano, diferentemente, do bovino que obteve crescimento de 0,68% ao 

ano no mesmo período. Mas o efetivo de bubalinos em 2014, foi 1,0% menor que o registrado 

em 2013, como evidencia a tabela 2. No comparativo com 2013, todas as grandes regiões 

apresentaram redução do número absoluto de bubalinos. No Nordeste, há 120.207 bubalinos, 

destes 80.212 encontra-se no Estado de Maranhão de acordo com a PPM em 2014 (IBGE, 

2016). 

TABELA 2 – Distribuição do rebanho nacional de búfalos e por regiões em 2009 a 2014. 

Brasil e Grande Região 
Ano 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Norte 714.852 752.830 820.133 808.883 881.007 877.345 

Nordeste 125.603 120.458 125.692 122.263 126.209 120.207 

Sudeste 105.615 122.312 134.016 144.986 151.200 149.430 

Sul 121.251 124.133 118.842 113.192 106.859 106.441 

Centro-Oeste 67.870 64.778 79.392 72.598 67.009 66.055 

Brasil 1.135.191 1.184.511 1.278.075 1.261.922 1.332.284 1.319.478 

Fonte: IBGE - Pesquisa Pecuária Municipal (2016) 

O crescimento mostra as possibilidades futuras da bubalinocultura como atividade 

emergente para abastecer o mercado nacional e internacional de carne e leite, contribuindo 

para maior atender a demanda de alimentos seguros e de qualidade. Os búfalos em nosso país 

se encontram no seu mais perfeito ecótipo para se multiplicarem, expressando as 
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características mais positivas da espécie, que são: alta habilidade de adaptação, resistência às 

doenças infectocontagiosas e parasitárias, rusticidade, prolificidade, longevidade, precocidade 

e qualidade de sua carne e leite (RAMOS; WECHSLER; VAN ONSELEN, 2004). São essas 

características desejada pelo produtor que encontram na espécie uma alternativa viável de 

produção. 

Os búfalos e os demais animais domésticos sofrem variações nos índices zootécnicos 

devido ao manejo, ao nível tecnológico empregado e ao tipo de sistema de criação. É bom 

ressaltar que apesar destes animais serem rústicos, não significa que os mesmos não 

necessitam de manejos adequados. Em condições precárias os animais até poderão sobreviver, 

porém não alcançarão os índices zootécnicos desejados e, consequentemente, inviabilização 

das biotécnicas reprodutivas (BARUSELLI, 1993). 

2.1. Eficiência reprodutiva 

Antes da programação de qualquer evento reprodutivo em bubalinos, é necessário o 

conhecimento prévio das características reprodutivas da espécie, bem como, todo e qualquer 

índice relacionado à eficiência reprodutiva e produtiva e o emprego de biotécnicas, para 

propagar a genética mais rapidamente, só deverão ser implantados na propriedade quando os 

requisitos que poderão interferir negativamente na eficiência reprodutiva e de biotécnicas, 

como a sanidade, a nutrição, o controle produtivo e a conduta dentro das recomendações 

técnicas da biotecnologia da reprodução, forem controlados. De acordo com Costa (1999) e 

Tonhati et al. (2000), as características de fertilidade apresentam herdabilidade muito baixa ou 

próxima de zero, sofrendo fundamentalmente influência dos efeitos ambientais. 

2.1.1. Estacionalidade reprodutiva 

Os búfalos, quando criados em localidades distantes da região equatorial, têm um 

comportamento reprodutivo influenciado positivamente pela diminuição de horas de luz do 

dia (ZICARELLI, 1990). Contudo, nas regiões próximas ao Equador, as fêmeas bubalinas são 

animais de comportamento poliestral contínuo, ou seja, ciclam durante todo o ano (VALE; 

RIBEIRO, 2005), visto que os fatores de luminosidade e temperatura são mínimos, e que o 

problema está relacionando diretamente com a oferta de alimento (VALE et al., 1996).  

No centro sul do país, onde há variação anual de duração de incidência solar conforme 

as estações do ano, Baruselli (1993) ao trabalhar com búfalos da raça Murrah, na Estação 

Experimental de Zootecnia em São Paulo, verificou durante cinco anos consecutivos que 
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81,76 % dos partos ocorriam entre fevereiro e abril, sendo que estas búfalas foram expostas ao 

touro durante todo ano. No mesmo trabalho, verificou que a concentração maior de 

manifestação de cio é no outono (março a junho). 

Zicarelli, et al. (1997) observaram ser possível a desestacionalização dos partos nos 

trópicos com técnicas na Itália, como colocar novilhas em reprodução no período da 

primavera, retirar o touro do lote de búfalas paridas no inverno e recolocar na primavera, 

mantendo a boa alimentação. Com isso, tornando os animais menos sensíveis a 

estacionalidade. No entanto, animais próximos ao equador, pode-se amenizar os efeitos da 

estacionalidade com práticas de manejos nutricionais. 

É possível observar em algumas literaturas que lugares próximos às regiões equatorial 

do país, os búfalos também apresentam sazonalidade reprodutiva, na qual a concentração de 

partos é regida pela época das águas. Trabalhos realizados por Rolim Filho et al. (2009), 

observaram que as médias da idade ao primeiro parto e do intervalo entre partos são maiores 

na época mais chuvosa que na época menos chuvosa. Campo et al. (2005) em Cuba e Singh et 

al. (1996) na Índia, trabalharam com búfalos mestiços e também observaram esta 

estacionalidade de partos regida pelo período das águas.  

Na Amazônia brasileira, de acordo com a localização geográfica da criação, o padrão 

de parições se altera. No Estado do Pará, em criações na terra firme, as parições concentram-

se no primeiro semestre do ano, com maiores índices nos meses de abril a agosto, enquanto 

nas áreas de várzeas os partos se concentram de setembro a dezembro (RIBEIRO, 2002). 

Ribeiro Neto et al. (2006), evidenciaram que apesar de ocorrerem partos o ano todo, 

confirmaram em seus experimentos a presença de sazonalidade reprodutiva ao trabalhar com 

búfalos mestiços (Murrah x Mediterrâneo), em Rondônia, verificaram que 90% dos partos 

ocorriam entre os meses mais chuvosos. Estes autores concluíram que com o início das águas 

em novembro, estes animais se recuperavam do período de escassez de alimento, 

apresentando um cio de 60 a 90 dias após o início do período das águas, fazendo com que os 

partos se iniciem em dezembro e ocorra o maior número de partos em março. 

Para Zicarelli (1990), a desestacionalização é um fator muito importante às criações 

voltadas para à exploração leiteira. Para as criações voltadas à exploração de carne, a 

sazonalidade reprodutiva se torna uma aliada, visto que otimiza a mão-de-obra e facilita 
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sobremaneira o manejo. 

2.1.2. Intervalo entre Partos 

É a prática mais comum nas propriedades para se mensurar o índice de fertilidade. 

Téllez et al. (2005), afirmam ser ideal um intervalo de partos de doze meses sendo 

fisiologicamente possível e economicamente vantajoso, produzindo um bezerro a cada ano. A 

tabela abaixo mostra diversos trabalhos que avaliaram os intervalos entre partos de búfalos. 

TABELA 3 – Médias e desvio padrão de intervalo entre partos de búfalas em dias, segundo 

vários autores. 

Autor Ano Local Raça IEP 

Ghosh e Alan 1991 Índia  544,041±17,57 dias 

Baruselli 1993 Brasil Murrah 375,6±35,4 dias 

Silva et al. 1995 Brasil Murrah 406±5 dias 

Sampaio Neto et al. 2001 Brasil Murrah 430,79±100,44 dias 

Lopes 2006 Brasil Murrah x Mediterrâneo 451±139 dias 

Rolim Filho et al. 2009 Brasil Murrah, Mediterrâneo e Murrah x Mediterrâneo 503,09±113,76 dias 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Possíveis diferenças climáticas e de disponibilidade de pasto entre ano e época, 

propicia à fêmea recém-parida, recuperação mais rápida ou tardia de suas reservas corporais e 

seguidamente de sua atividade ovariana (PEREIRA et al., 2008), consequentemente, 

reduzindo o intervalo entre partos de búfalas.  

Aziz et al. (2001), no Egito, em que a estação e ano de ocorrência do parto consistiram 

em efeitos significativos sobre o intervalo de partos de búfalas, recebendo suplementação 

concentrada, de acordo com a produção leiteira. Vasconcelos (1996) e Sampaio Neto et al. 

(2001), concluíram que búfalas parindo nos meses que coincidem com o período chuvoso 

apresentaram menores intervalos de partos, indicando que a maior disponibilidade de 

forragem nesse período reduz o estresse produtivo nos animais e possibilita uma consequente 

redução no intervalo de partos. Ao contrário, encontrado por Téllez et al. (2005) no qual não 

verificaram interferência da época do parto sobre o intervalo de partos de búfalas, criadas em 

quatro diferentes unidades, no território oriental de Cuba. 

Cassiano et al. (2003) verificaram que a ordem de parto exerceu forte influência sobre 

o intervalo de partos e que as búfalas atingem melhor desempenho da quinta à sétima parição, 

pois, neste período, além de produzirem bezerros maiores, apresentam intervalos de partos 
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mais curtos. 

2.1.3. Taxa de prenhez em monta natural 

A seleção de reprodutores começa com a escolha de matrizes, mães de futuros touros, 

geralmente, incluída em um esquema de coberturas com touros melhoradores. A mesma deve 

apresentar todas as características raciais desejáveis, aptidão para o fim a que se destina, leite 

ou carne, habilidade materna e capacidade reprodutiva (OBA; CAMARGOS, 2011). 

Nascimento e Carvalho (1993) recomendam, como uma forma de subsidiar os 

produtores que optarem por criar seus animais, que bubalinos submetidos a manejo de monta 

natural a pasto no Brasil tenham índices reprodutivos e produtivos médios de fertilidade de 85 

%, intervalo entre partos de 14 meses e peso ao nascer de 31 kg a 43 kg 

O calor ambiental excessivo tem efeito adverso nas taxas de detecção das ovulações, e 

eleva as taxas de ovulações silenciosas de 14,4 % para 50 %, além de reduzir as taxas de 

concepção de búfalas acasaladas em monta natural, de 74 % para 46 % (BARKAWI et al., 

1998). Mesmo quando estão ciclando normalmente, as búfalas criadas em regiões de clima 

quente apresentam menor interação com rufiões ou outras fêmeas, fazendo com que a 

detecção visual do estro seja prejudicada (GARCIA, 2013)  

Testes foram realizados no Egito por Megahed et al. (2008), em região de clima árido 

(BWh, segundo Köppen), onde as médias mensais para temperatura máxima e umidade 

relativa do ar no verão variam de 17,6ºC a 39,7ºC e de 16,2 % a 61,2 %, respectivamente. 

Esses autores observaram que a taxa de prenhez no inverno foi de 90 %, enquanto no verão 

foi de 62,5 % para o grupo que recebeu placebo e de 75 % para os animais que haviam 

recebido selênio e vitamina E e concluíram que a atividade antioxidante da superóxido 

dismutase aumentou progressivamente nos animais tratados enquanto o estresse oxidativo, 

aferido pela atividade da peroxidação lipídica e pelos níveis de óxido nítrico, diminuiu 

significativamente. 

Ribeiro (2002) ao trabalhar com bubalinos criados em sistema de produção na várzea, 

onde o tipo de criação é extensivo, verificou que do total de 893 búfalas somente 39,75% 

apresentavam-se gestante. 

2.2. Eficiência produtiva 

2.2.1. Idade e Peso ao desmame 
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A eficiência deste índice dependerá do modelo de criação que fora estabelecido na 

propriedade, se a produção é para corte ou leite, se o sistema de criação é intensivo ou 

extensivo e também da disponibilidade de alimentos ao bezerro. 

Os machos apresentam maiores índices de crescimento devido a questões fisiológicas 

e hormonais (HAYASHI et al., 2009; HAYASHI et al., 2010). Essa diferença pode ser 

atribuída à capacidade genética dos machos de apresentarem maiores índices de crescimento 

pré e pós-natal, relacionada a fatores hormonais (LEDIC et al., 1985). No entanto, Cardoso et. 

al. (2001) afirmam que as fêmeas utilizam uma parcela menor dos nutrientes consumidos para 

o desenvolvimento corporal e muscular, armazenando mais gordura e apresentando melhor 

peso corporal à desmama em relação aos machos. 

Estudos realizados por Nunes et al. (2012), avaliaram o efeito do sexo sobre o 

crescimento (pesos corporais em diferentes idades) de bubalinos da raça Murrah oriundos dos 

sistemas de produção corte e leite do nordeste paraense e verificaram que médias de 

quadrados mínimos do peso ao desmame aos 240 dias foi de 257,47±33,95 kg para machos e 

237,40±33,07 kg para as fêmeas. Resultados muito maiores que as médias 169,84±22,83kg 

aos 240 dias encontrado por Jorge et al. (2005), trabalhando com bubalinos da raça Murrah 

criados em pastagem de Brachiaria brizantha no Centro-Oeste do Estado de São Paulo. 

2.2.2. Peso ao sobreano 

Esta avaliação é dada quando o animal alcança os 18 meses de idade, cerca de 550 dias 

de idade. Este índice ajudará a conhecer o ganho de peso animal e estimar a sua idade e peso 

ao abate e, também, avaliar o tamanho do plantel e sua pressão de pastejo. 

Jorge et al. (2005), encontraram as médias 326,13±39,27 kg aos 550 dias, trabalhando 

com bubalinos da raça Murrah criados em pastagem de Brachiaria brizantha no Centro-Oeste 

do Estado de São Paulo. Tais resultados foram próximos a média 325,78±64,24 de peso das 

fêmeas e menores que a média 382,68 ± 54,93 de peso dos machos encontrados por Nunes et 

al. (2012), ao avaliarem o efeito do sexo sobre o crescimento (pesos corporais em diferentes 

idades) de bubalinos da raça Murrah oriundos dos sistemas de produção corte e leite do 

nordeste paraense.  

2.2.3. Idade e peso ao abate 

Os búfalos machos, em regime de campo, podem ser abatidos entre 24 e 36 meses, 
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dependendo da qualidade das pastagens, com peso vivo em torno de 450 kg. Confinados aos 

18 meses podem alcançar peso de abate de 500 kg aos 24 meses de idade (MARQUES, 2000). 

Pereira et al (1999), recomendam que o abate de búfalos deverá ser feito quando o animal 

atingir 450 kg, cerca de 30 meses de idade. 

De acordo com Ferrara e Infascelli (1994), não há grande diferença no rendimento e 

na qualidade da carcaça entre búfalos castrados e inteiros até os dois anos de idade, os quais 

concluíram que é conveniente trazer os machos castrados para o mercado e que não é 

necessário esperar atingirem os três anos de idade para o abate. 

Mattos et al. (1990), ao trabalharem com búfalos mediterrâneos e bovinos nelore em 

diversos sistema de criação, concluíram que os búfalos mediterrâneos são bastante precoces, 

chegando a atingir peso de abate aos 24 meses em pastagens exclusivas e quando confinados 

aos 14 meses, conseguiram atingir este mesmo peso de abate aos 18 meses. Jorge et al. 

(1997), trabalhando com rendimento de carcaça e de corte básicos de bubalinos, concluíram 

que os bubalinos apresentam o menor rendimento de carcaça em relação aos bovinos.   

3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. Do local 

O trabalho foi realizado na propriedade rural localizada na comunidade de São José 

dos Patos no município de Parnarama, localizada na mesorregião do Leste Maranhense do 

Estado do Maranhão (Coordenadas geográficas da propriedade, 5° 45′ 19.975″ S e 43° 18′ 

0.646″ W), como mostra a figura 2. Clima tropical com estação seca, de acordo com 

classificação climática de Köppen-Geiger “Aw”. Temperatura media anual de 27.4 °C com 

variação média de 26.4 °C a 29.1 °C, pluviosidade média anual de 1391 mm³ com variação 

média de 5 mm a 301 mm. 
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FIGURA 2 – Localização (círculo vermelho) da propriedade onde foi realizado o 

experimento no município de Parnarama - MA 

 
Fonte: Google Maps 

3.2. Dos animais 

A realização deste presente estudo foi desenvolvida a partir da compilação de dados 

dos registros de reprodução e produção de bubalinos da raça Murrah, Mediterrâneo e mestiços 

(
 

 
 Murrah x 

 

 
 Jafarabadi) da fazenda referentes ao período de 2013 a 2015. Os animais 

possuíam escore corporal variando de 3,5 a 4,5, na escala de 0 a 5, como é possível observar 

na figura 3 o lote de vacas pertencentes à propriedade. 

FIGURA 3 – Lote de fêmeas da propriedade no município de Parnarama - MA 

 
Fonte: arquivo pessoal 

3.3. Do manejo reprodutivo 

O sistema de reprodução dos animais na fazenda é, predominantemente, monta natural 
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controlada, pois os touros e matrizes são acasalados de acordo com a raça. A relação 

macho:fêmea é de 1:25 a 1:30, no qual o touro é mantido afastado, separado das fêmeas, até 

que as mesmas manifestem estro, permanecendo no piquete por 90 dias. Foi feito a palpação 

retal nas búfalas que foram submetidos à reprodução, após 90 dias no piquete junto ao touro, 

com a finalidade de diagnosticar a gestação. 

3.4. Do manejo Alimentar 

Os animais são submetidos ao sistema extensivo de produção em regime de 158 

piquetes de 13 ha a 25 ha com pastejo intermitente em pastagens cultivadas por Brachiaria 

brizantha cv. Marandú (brachiarão), Brachiaria brizantha cv. Xaraés (brachiaria cv mg5) 

Panicum maximum cv. Tanzânia (tanzânia) nos períodos de maior oferta de forragem, com 

fornecimento de suplementação mineral e água ad libitum, permanecendo no piquete por 

cinco a oito dias, dependendo do tamanho do rebanho e do piquete. Há disponível na fazenda 

sete hectares de Saccharum officinarum (cana de açúcar) para suplementação ensilada nos 

períodos secos do ano, juntamente com suplementação mineral proteinado e água ad libitum. 

O fornecimento do sal mineral proteinado (período seco) e sal mineral (período chuvoso) 

foram disponibilizados nos cochos centralizado de cada piquete, e da água através de 

bebedouro com encanamento subterrâneo. 

FIGURA 4 – Búfalos a pasto da propriedade do município de Parnarama - MA 

 
Fonte: arquivo pessoal 

3.5. Do manejo sanitário 

O rebanho possui controle sanitário periodicamente, com supervisão de um médico 

veterinário, com exames de brucelose e tuberculose e vacinas contra leptospirose, brucelose 

(fêmeas com idade entre três a oito meses, conforme a Portaria Nº 23/1976, do Ministério da 
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Agricultura e Reforma Agrária) e febre aftosa, de acordo com a legislação regional, com as 

datas pré-estabelecidas, pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do governo 

brasileiro. Foi feito o corte e desinfecção do umbigo dos bezerros ao nascer e vermifugação 

no primeiro, terceiro e sétimo mês de idade e após o desmame e duas vezes ao ano (início e 

final das secas) 

3.6. Da documentação dos dados 

O controle dos animais foi realizado por meio de fichas a modo de subsidiar o 

levantamento de índices produtivos e reprodutivos da fazenda. Estes dados foram registrados 

no software Microsoft Excel (2013) pela gestão da propriedade no qual permitiu a compilação 

dos dados para determinar os seguintes índices reprodutivos: estacionalidade reprodutiva, 

intervalo entre partos, taxa de prenhez da monta natural e relação de machos e fêmeas 

nascidos. E produtivo: peso ao nascimento, peso aos 120 dias, peso aos 240 dias, peso aos 550 

dias e peso aos 730 dias.  

3.7. Da análise estatística dos dados 

Foram analisadas 782 observações referentes à eficiência reprodutiva e produtiva, com 

o total de 2303 registros das características estudadas, tais como: estacionalidade reprodutiva, 

intervalo entre partos, taxa de prenhez da monta natural, relação de machos e fêmeas 

nascidos, peso ao nascimento, peso aos 120 dias, peso aos 240 dias, peso aos 550 dias e peso 

aos 730 dias 

Os dados foram tabulados em planilhas eletrônicas e submetidos ao teste estatístico 

anova (Analise de Variância). As médias das variáveis estacionalidade reprodutiva, intervalo 

entre partos e taxa de prenhez da monta natural e as médias das variáveis peso ao nascimento, 

peso aos 120 dias, peso aos 240 dias, peso aos 550 dias e peso aos 730 dias de idade de 

acordo com o sexo. Os dados foram comparados pelo teste de Tukey, com 5% de 

significância. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Eficiência reprodutiva 

4.1.1. Estacionalidade reprodutiva 

Neste trabalho, foi possível observar a desestacionalidade reprodutiva, no qual as 

ocorrências dos partos não se concentram em uma determinada época do ano, havendo partos 

contínuos durante o ano todo (FIGURA 5). O mês que houve mais partos foi o mês de 
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dezembro com valores de 130/915 partos, com concepções em fevereiro e março,  e o mês 

que ocorreu menor número de partos foi o mês de setembro com valores de 36/915 partos, 

com concepções agosto e setembro. 

FIGURA 5 – Distribuição de partos em bubalinos no município de Parnarama – MA no 

período de 2013 a 2015 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Os dados observados neste trabalho mostram a desestacionalidade reprodutiva destes 

animais, pois os mesmos não sofreram influência do fotoperíodo e da precipitação 

pluviométrica da região, sugere-se que o manejo alimentar adotado é eficiente para se 

alcançar a eficiência reprodutiva. Como foi descrito por Vale et al. (1994), que não há 

sazonalidade reprodutiva em bubalinos criados na Amazônia, no qual único fator limitante a 

reprodução estava relacionada a nutrição destes animais, semelhante ao que foi encontrado no 

presente estudo.  

Para Vale e Ribeiro (2005), nas regiões próximas ao Equador, as fêmeas bubalinas são 

animais de comportamento poliestral contínuo, ou seja, ciclam durante todo o ano. Na mesma 

região, rebanhos bubalinos criados nas mesmas condições de latitude, apresentaram estação 

de parição e monta em períodos diferentes. Os fatores que interferiram nos partos foram a 

cheia e vazante do Rio amazonas e seus afluentes. Esse evento foi abordado por Ribeiro 

(2008), constatando que animais criados nas várzeas apresentam estacionalidade reprodutiva, 

o que consiste que períodos de chuva a área de pastejo destes animais diminui e 

consequentemente a quantidade de partos na mesma época, já animais criados em terra firme 

apresentam partos continuo o ano todo. Fatores, estes, não presenciado neste estudo. 
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Baruselli (1993) ao trabalhar com búfalos da raça Murrah, na Estação Experimental de 

Zootecnia em São Paulo, verificou durante cinco anos consecutivos que 81,76 % dos partos 

ocorriam entre fevereiro e abril.  

Sampaio Neto et al. (2001), em condições edafoclimáticos próximos ao presente 

estudo, no município de Paracuru, Estado do Ceará, (3º45’59” de Latitude Sul e 39º14’36”de 

Longitude Oeste), relataram que a maior concentração de partos ocorre no primeiro semestre 

do ano, com 79,3% dos eventos concentrados entre janeiro e junho, época de maior 

pluviosidade local. Diferentemente do que foi encontrado no presente trabalho. 

Campo et al. (2005) verificaram que as búfalas do rio apresentam forte estacionalidade 

reprodutiva, com 80,31% dos partos ocorrendo entre os meses de junho a setembro, com 

concepções entre agosto a novembro em Cuba, país que possui seu território localizado entre 

os paralelos 20 e 23 Norte. 

4.1.2. Intervalo entre partos 

A média encontrada neste trabalho para essa variável foi de 463,29±95,37 dias, com 

valores mínimo e máximos de 323 e 662 dias, respectivamente.  

O modelo estatístico utilizado na analise do intervalo entre partos levou em 

consideração a variação da raça, no qual foi possível constatar que animais da raça Murrah 

apresentaram o melhor desempenho quanto ao intervalo entre partos, com valores de 411,97± 

75,11 dias (Tabela 4).  

TABELA 4 - Médias e desvio padrão de intervalo entre partos em dias de búfalas de acordo 

com a raça no município de Parnarama – MA no período de 2013 a 2015.  
Raça N Médias (dias) Mínimo Máximo 

Murrah 31 411,97±75,11
a 

323 613 

Mestiços 88 469,68±95,85
b 

327 662 

Mediterrâneo 22 510,04±90,34
b 

353 643 

Total 141 463,29±95,36 323 662 

Letras iguais na mesma coluna não indicam diferença estatística entre os tratamentos pelo teste de Tukey 

(P<0,05). 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Marques (1986) observou que as búfalas, no período de 1972 a 1982 da primeira a 

sexta ordens dos partos ocorridas entre os meses de marco a novembro, 1/2 Murrah x 1/2 

Mediterrâneo apresentaram um menor intervalo médio (450,2±8,4dias), sendo diferente (P > 

0,05) dos demais graus de sangue e da raça Mediterrâneo que, por sua vez, apesar de 

apresentar o maior intervalo (491,2±10,5 dias), não foi diferente estatisticamente dos animais 
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3/4 Murrah x 1/4 Mediterrâneo e ≥ 7/8 Murrah. 

Vasconcelos (1996), constataram que animais que parem na época seca tiveram 

maiores intervalos de partos em comparação com os que pariram na estação chuvosa, ao 

estudar a bubalinos da raça Murrah no Estado de São Paulo. 

Aziz et al. (2001), no Egito, observaram que a estação e ano de ocorrência do parto 

consistiram em efeitos significativos sobre o intervalo de partos de búfalas, recebendo 

suplementação concentrada, de acordo com a produção leiteira.  

Sampaio Neto et al. (2001), observaram que búfalas que parem nos meses do período 

chuvoso apresentaram menores intervalos de partos em relação aos meses do período seco, 

evidenciando que a maior disponibilidade de forragem nesse período reduz o estresse 

produtivo nos animais e possibilita uma consequente redução no intervalo de partos.  

Cassiano et al. (2003) verificaram que a ordem de parto exerceu forte influência sobre 

o intervalo de partos e que as búfalas atingem melhor desempenho da quinta à sétima parição, 

pois, neste período, além de produzirem bezerros maiores, apresentam intervalos de partos 

mais curtos.  

Ao contrário do que foi encontrado no presente trabalho, Téllez et al. (2005) no qual 

não verificaram interferência da época do parto sobre o intervalo de partos de búfalas, criadas 

em quatro diferentes unidades, no território oriental de Cuba. 

Na Índia, Gill e Ruki (1985) encontraram intervalo entre partos variando entre 459 a 

478 dias para búfalas que parem de fevereiro a junho e 369 a 391 dias para animais que parem 

em julho a janeiro. Ainda na Índia, Parkash et al (1989), observaram intervalo entre partos 

com variação de 437,3 a 632,5 dias, o primeiro em Nagar e o segundo em Uttar Pradesh, 

relatado por Sharma e Singh (1990). Ghosh e Alan (1991) reportaram média de 544,041 ± 

17,57 dias para intervalo entre partos, em Bangladesh, na Índia.  

Baruselli (1993), em seu trabalho com búfalos da raça Murrah, observou intervalo 

entre partos do rebanho da Estação de Zootecnia do Vale do Ribeira. Este rebanho já 

estabilizado e foi selecionado quanto à fertilidade. As búfalas que permaneciam vazias após a 

estação de monta foram descartadas do rebanho, não fazendo parte deste cálculo. A média do 

rebanho entre 1988 e 1992 foi de 375,6±35,4 dias. Silva et al. (1995)encontraram a média 



23 

   

406±5 dias com bubalinos da raça Murrah, criados a pasto, no Estado do Paraná. Ambos 

autores com médias bem abaixo do que foi encontrado no presente estudo. 

Sampaio Neto et al. (2001), encontraram de média de 430,79 ± 100,44 dias 

trabalhando com animais da raça Murrah, mantidos em sistema intensivo de criação, no 

Ceará. Cassiano et al. (2003), observaram intervalo entre partos de aproximadamente de 13 

meses, ao analisar 3015 registros de animais criados em pastagens nativas na região do Baixo 

Amazonas. Resultados também abaixo no que foi encontrado no presente estudo, porém tais 

resultado foram superiores no que foi encontrado para a raça Murrah. 

Lopes (2006), analisando dados de búfalos (murrah x mediterrâneo) em Rondônia, 

observou um intervalo de partos médio de 451 ± 139 dias. Tais média semelhante no que foi 

observada neste trabalho. 

Rolim Filho et al. (2009), observaram média de intervalo entre partos de 

503,09±113,76 dias ao avaliar eficiência reprodutiva e reprodutiva de 770 registros de fêmeas 

bubalinas criados em sistema misto (várzea e terra firme/pastagem artificial) no Estado do 

Pará. Médias acima do que foi observado neste estudo. 

4.1.3. Taxa de prenhez em monta natural controlada 

A taxa de prenhez das búfalas submetidas a monta natural controlada foi de 59,70% 

(591/990), demonstrado na figura 6. Dos quais, a proporção de sexo no rebanho bubalino do 

município de Parnarama - MA foi de 54,47 % machos e 45,53 % fêmeas. 

FIGURA 6 – Taxa de prenhez em matrizes a pasto submetidas aos métodos de Monta Natural 

controlada no município de Parnarama – MA no ano de 2015. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Em 2015, o Brasil, especificamente a Região Nordeste do Brasil, está sob efeito de 

seca extrema desde 2012. Devido quadriênio seco provocado pelo fenômeno El Niño, que se 

estende até este ano de 2016. Tal fenômeno pode ter influenciado na taxa de prenhez dos 

animais do presente estudo. Na região Nordeste, devido ao regime de chuvas irregular, os 

impactos ambientais e econômicos do El Niño de 1982-1983 foram muito severos. Após três 

anos de precipitação baixa, o El Niño desse período provocou uma das maiores secas da 

história do Nordeste (GEO BRASIL, 2002). Irmão (2015) relata que o cenário de escassez 

hídrica do Estado de Pernambuco voltou a prevalecer na região semiárida devido ao 

fenômeno El Niño, o que neste âmbito ocasiona redução na produção do rebanho bovino no 

estado. 

Barkawi et al. (1998) o calor ambiental excessivo tem efeito adverso nas taxas de 

detecção das ovulações, e eleva as taxas de ovulações silenciosas de 14,4 % para 50 %, além 

de reduzir as taxas de concepção de búfalas acasaladas em monta natural, de 74 % para 46 %. 

Ribeiro (2002) ao trabalhar com bubalinos criados em sistema de produção na várzea, onde o 

tipo de criação é extensivo, verificou que do total de 893 búfalas somente 39,75% 

apresentavam-se gestante. 

Megahed et al. (2008), trabalharam com búfalas que passaram por observação diária 

de cios e foram acasaladas por monta natural controlada, no qual observaram que a taxa de 

prenhez no inverno foi de 90 %, enquanto no verão foi de 75 % para os animais que haviam 

recebido selênio e vitamina E na nutrição e de 62,5 % para o grupo que recebeu composto 

placebo. 

4.2. Eficiência produtiva 

4.2.1. Desenvolvimento ponderal dos bezerros 

A média encontrada para essa variável foi de 38,72±8,93 kg para peso ao nascimento, 

com valor mínimo de 36 kg e máximo de 50 kg, 160,71±26,51 kg para peso aos 120 dias de 

idade, com valor mínimo de 96 kg e máximo 220 kg, 253,64±39,77 kg para peso aos 240 dias 

de idade, com valor mínimo de 177 kg e máximo de 295 kg, 364,31±38,61 kg para peso aos 

550 dias de idade, com valor mínimo de 296 kg e máximo de 412 kg, e 525,29±83,08 kg para 

peso aos 730 dias idade, com valor mínimo de 487 kg e máximo de 556 kg. 

As análises de variância para os pesos padronizados para pesos ao nascer (PN), 120 

(P120), 240 (P240), 365 (P365), 550 (P550) e 730 (P730) dias de idade, encontram-se na 
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tabela 4. Não houve efeito significativo de sexo para análises de peso, sendo que os machos 

tenderam a nascer mais pesados que fêmeas. 

TABELA 4 - Médias e desvio padrão (kg) para pesos padronizados para pesos ao nascer 

(PN), aos 120 (P120), 240 (P240), 365 (P365), 550 (P550) e 730 (P730) dias de idade, de 

acordo com o sexo dos bezerros da raça Murrah, Mediterrâneo e mestiços no município de 

Parnarama – MA no período de 2013 a 2015. 

Sexo PN P120 P240 P550 P730 

Macho 40,2±11,90
a 

166,34±27,30
a
 259,20±27,19

a
 374,00±33,46

a
 532,55±84,97

a
 

Fêmeas 37,5±6,50
a
 153,41±24,00

a
 249,00±50,15

a
 335,25±43,00

a
 521,26±82,16

a
 

Total  38,72±8,93 160,71±26,51 253,64±39,77 364,31±38,61 525,29±83,08 

Letras iguais na mesma coluna não indicam diferença estatística entre os tratamentos pelo teste de Tukey 

(P<0,05). 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Nogueira et al. (1989) avaliaram o peso ao nascer e desenvolvimento ponderal de 

búfalos das raças Mediterrâneo e Jafarabadi mantidos em pastagens de capim colonião 

(Panicum maximum, Jacq) e criados exclusivamente para a produção de carne, obtiveram 

médias de peso ao nascer dos bezerros, que foi 38,86 e 37,81 kg respectivamente para as raças 

Mediterrâneo e Jafarabadi, sendo 38,76 kg para os machos e 37,91 kg para as fêmeas (P> 

0,05). Os pesos médios ajustados aos 4, 7, 12, 18, e 24 meses foram respectivamente: 151,5 e 

153,2kg; 224,63 e 223,12 kg; 301,31 e 310,26 kg; 360,43 e 352,51 kg; 516,15e 512,82 kg 

para as raças Mediterrâneo e Jafarabadi (P> 0,05), enquanto que para machos e fêmeas esses 

pesos foram respectivamente: 155,37 e 148,88kg; 231,76 e 215,99 kg; 314,57 e 297,00 kg; 

385,47 e 327,47 kg; 520,14 e 508,82 kg. Também não foi encontrado diferença estatística de 

peso entre sexo e os machos foram numericamente mais pesados que as fêmeas neste presente 

estudo. 

Jorge et al (2005), observaram o desenvolvimento ponderal de bubalinos da raça 

Murrah mantidos em pastagem cultivada de Brachiaria brizantha, pesos médios estimados 

para as características estudadas, que foram: PN: 37,71±8,25kg; P120: 102,08±16,27kg; 

P240: 169,84±22,83kg; P365: 250,59±25,12kg; P550: 326,13±39,27kg e P730: 

389,80±31,26kg. Resultados muito inferiores aos encontrados por este presente estudo. 

Andrade (2011) analisou os dados de que desempenho ponderal e curva de 

crescimento do rebanho bubalino Murrah, evidenciou que as médias ajustadas e respectivos 

erros-padrão estimados para as características estudadas foram: PN: 37,89±9,61kg; P120: 

100,17±20,28kg; P240: 170,36±33,30kg; P365: 233,27±35,57kg; P550: 309,85±37,14kg e; 

P730: 395,14±30,17kg. Médias inferiores no que foi observado por este trabalho. 
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Estudos realizados por Nunes et al. (2012), avaliaram o efeito do sexo sobre o 

crescimento (pesos corporais em diferentes idades) de bubalinos da raça Murrah oriundos dos 

sistemas de produção corte e leite do nordeste paraense e verificaram que médias de 

quadrados mínimos do peso ao desmame aos 240 dias foi de 257,47 ± 33,95 kg para machos e 

237,40±33,07 kg para as fêmeas. Esses mesmos autores encontraram a média (325,78±64,24) 

de peso das fêmeas e menores que média de 382,68±54,93 de peso dos machos em 550 dias 

de idade. 

Nogueira et al., 1989, demonstraram que os bubalinos apresentam grande 

produtividade e capacidade de adaptação às condições brasileiras. Em seus estudos, 

observaram que houve um aumento significativo dos pesos no transcorrer dos anos de 

nascimento e diferenças entre as progênies dos touros dentro de cada raça. O peso das vacas 

na saída de cobertura não influenciou o peso ao nascer dos bezerros (P>0,05), porém 

apresentou significância aos 4, 7, 12 meses (P<0,01), e aos 18 meses (P < 0,05). 

Jorge et al (2005), analisaram o desenvolvimento ponderal de bubalinos da raça 

Murrah e concluíram que idade da búfala ao parto não exerceu efeito sobre os pesos ajustados 

aos 365, 550 e 730 dias e que as búfalas da raça Murrah, advindos de rebanhos leiteiros, 

apresentam desenvolvimento ponderal satisfatório para gados de corte. 

Andrade (2011) relata que o peso ao nascer é importante, também, para se avaliar o 

ganho de peso em idades posteriores e assim, permitir estimar os pesos a idades pré-

estabelecidas. Outra utilidade do peso ao nascer seria a possibilidade de determinação de 

pesos limites para se evitarem problemas no parto em cada raça. 
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5. CONCLUSÃO 

O manejo adotado aos búfalos da raça Murrah, Mediterrâneo e seus mestiços criados 

no Leste Maranhense apresentam bom desempenho produtivo e reprodutivo. A 

estacionalidade reprodutiva não apresentou sazonalidade para os búfalos da raça Murrah, 

Mediterrâneo e seus mestiços, devido ao sistema de bom manejo aos quais os animais 

estavam submetidos. O intervalo entre partos apresenta índices satisfatórios para produção, 

verificou-se que a raça Murrah apresenta o melhor desempenho para tal. A taxa de prenhez da 

monta natural encontra-se inferior ao que se recomenda por causa da falha de manejo na 

detecção do cio destes animais. A eficiência produtiva no manejo adotado a estes animais 

apresentam-se excelente, e não houve diferença estatística entre os sexos.  
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