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3. Núcleos de 
conservação de 

bubalinos
- José Ribamar Felipe Marques
- Maria do Socorro Maués Albuquerque
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Bubalino da Raça Carabao

O Carabao é um búfalo d´água (Water Buffalo), deno-
minado no Oriente de búfalo de Pântano (Swamp 
Buffalo), em decorrência de sua origem na vasta área 
pantanosa do Sudeste Asiático (Filipinas, Tailândia, 
Vietnã, Malásia, Indonésia, China etc.). É conhecido 
como o “trator vivo do Oriente” pela facilidade de loco-
moção na água e terrenos lamacentos, sendo muito 
utilizado no trabalho das plantações de arroz e trans-
porte e beneficiamento de argila para uso das cerâmi-
cas locais. 

A raça Carabao (Bubalus bubalis, var. kerebau) foi a 
primeira raça bubalina introduzida no Brasil. Por isso, é 
considerada como naturalizada no país e possui regis-
tro na Associação Brasileira de Criadores de Búfalos – 
ABCB. Hoje, é um grupo genético com poucos animais, 
em risco de extinção e descaracterização.

São búfalos de médio a grande porte, cujas fêmeas 
apresentam peso médio de 550 kg e os machos, 
750 kg, com pelagem, predominantemente rosilha. 
Possuem aptidão para a produção de carne e trabalho 
e apresentam temperamento manso e dócil.

O Núcleo de Conservação conta com 173 animais 
e é mantido no Banco de Germoplasma Animal da 
Amazônia Oriental (Bagam), implantado no Campo 
Experimental Ermerson Salimos – Cemes da Embrapa 
Amazônia Oriental, localizado na Ilha do Marajó, à mar-
gem direita do rio Paracauari, distando por via terrestre 
cerca de 17 Km da cidade de Salvaterra-PA. Em linha 
reta está a 85 Km de Belém. A área total do CEMES/
BAGAM é de 2.128,4 ha e, nele estão abrigados os 
núcleos de conservação de bubalinos da raça Carabao 
e do tipo Baio.

Foto: Ronaldo Rosa
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Núcleo de Conservação 
do Búfalo Carabao
Curador: José Ribamar Felipe Marques

Localização do Núcleo de Conservação: Banco de Germoplasma 
Animal da Amazônia Oriental (BAGAM), implantado no Campo 
Experimental Ermerson Salimos – CEMES da Embrapa Amazônia 
Oriental, localizado na Ilha do Marajó, à margem direita do rio 
Paracauari.

Distância da Capital e das principais cidades vizinhas ao 
Núcleo de Conservação?

Está localizado a cerca de 17 Km da cidade de Salvaterra-PA, 
por via terrestre. Em linha reta está a 85 Km de Belém

Número de Animais/categoria: A área total do CEMES/
BAGAM é de 2.128,4 ha e conta com 173 animais, incluindo 
bubalinos da raça Carabao.

Existe Associação de Criadores das Raças em Conservação? 

( X ) Sim  (  ) Não

Existem criadores Associados? Quantos?

( X ) Sim  (  ) Não    

A raça está vinculada a um Programa de Melhoramento?

( X ) Sim   (  ) Não  

Qual?  PROMEBULL Cód. SEG: 02.13.06.023.00.00

A raça conservada é registrada pelo Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Mapa?

( X ) Sim  (  ) Não

É possível quantificar o efetivo populacional desta raça/grupo 
genético?

Menos de 100 animais (  ) 100-500 animais ( X )   Mais de  500 
animais (  )  Aproximadamente 5000 animais (  ) 

Como ela está distribuída no Brasil?

Majoritariamente na região norte do país, com três reba-
nhos na ilha de Marajó, sendo um deles o BAGAM / Embrapa 
Amazônia Oriental. Há alguns produtores que mantêm ani-
mais, por afeto aos búfalos de uma maneira geral.

Foto: Ronaldo Rosa



Bubalino do Tipo Baio

Os búfalos do tipo Baio pertencem à espécie 
(Bubalus bubalis, var. bubalis). São chamados tam-
bém de búfalos d´água (Water Buffalo) ou búfalos de 
rio (River Buffaloes). Trata-se de um animal de colora-
ção baia ou pardacenta, apresentando aptidão mista 
para leite e carne, como as outras raças de búfalos 
de rio do Brasil. 

Essa raça foi introduzida por importação em 
1962, junto com animais da raça Murrah, com a 
qual possui semelhanças fenotípicas. Os primeiros 
exemplares foram identificados na Fazenda Leão, 
Alagoas. Depois, junto com um grupo de animais 
Murrah, adquirido para o rebanho do antigo Instituto 
Agronômico do Norte – IAN, hoje Embrapa Amazônia 
Oriental, pelo seu Diretor Felisberto Camargo. 

O tipo Baio no Brasil apresenta um efetivo com 
pouquíssimos animais e, por isso, é considerado 

um grupo genético em alto risco de extinção e 
descaracterização. 

Não há padrão racial definido para o tipo Baio pela 
Associação Brasileira de Criadores de Búfalos (ABCB) 
por não ser reconhecido como uma raça. É um animal 
de médio a grande porte, com fêmeas de cerca de 
500kg e machos de, aproximadamente, 650kg. 

O Núcleo de Conservação do Búfalo Baio pos-
sui 71 animais, também, mantidos no Banco de 
Germoplasma Animal da Amazônia Oriental (BAGAM).

Os animais do tipo Baio apresentam algumas seme-
lhanças com os búfalos nativos da região nordeste da 
Índia descritos como Bubalus bubalis, variedade ful-
vus, mas não há comprovação científica desse paren-
tesco. A coloração baia ou pardacenta faz jus à deno-
minação pela qual é conhecido.

Foto: Ronaldo Rosa
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Núcleo de Conservação de 
Bubalinos Tipo Baio
Curador: José Ribamar Felipe Marques

Localização do Núcleo de Conservação: Banco 
de Germoplasma Animal da Amazônia Oriental 
(BAGAM), implantado no Campo Experimental 
Ermerson Salimos – CEMES da Embrapa Amazônia 
Oriental, localizado na Ilha do Marajó, à margem 
direita do rio Paracauari.

Distância da Capital e das principais cidades vizi-
nhas ao Núcleo de Conservação? 

Está localizado a cerca de 17 Km da cidade de 
Salvaterra-PA, por via terrestre. Em linha reta está a 
85 Km de Belém

Número de Animais/categoria: 71 animais

Existe Associação de Criadores das Raças em 
Conservação? 

( X ) Sim  (  ) Não

Associação Brasileira de Criadores de Búfalos 
(ABCB)

Existem criadores Associados. 

( X ) Sim   (  ) Não        Quantos?

A raça conservada está vinculada a um Programa 
de Melhoramento?

( X ) Sim  (  ) Não.

PROMEBULL Cód. SEG: 02.13.06.023.00.00 

A raça conservada é registrada pelo Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Mapa?

(  ) Sim   ( X ) Não

É possível quantificar o efetivo populacional desta 
raça/grupo genético?

Menos de 100 animais (  ) 100-500 animais ( X )  
Mais de  500 animais  (  )  Aproximadamente 5000 ani-
mais (  )

Como ela está distribuída no Brasil? Principalmente 
na região norte do país, com dois rebanhos na ilha 
de Marajó, sendo um deles o BAGAM / Embrapa 
Amazônia Oriental. Há também alguns animais em 
posse de produtores. Há um possível criador na 
região de Registro, SP, que tinha alguns animais 
Baios, mas não há comprovação sobre a existência 
desse rebanho. Esporadicamente surgem animais 
Baios em rebanhos Murrah de criatórios em todo 
o Brasil, inclusive em rebanhos registrados pela 
ABCB.

Foto: Socorro Maués


