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TECNOLOGIA DE CRIAÇXO DE BÚFALOS NO 
TRÓPICO ÚMIDO BRASILEIRO 

Luiz Octávio Danin de Moura Carvalho1 1e 
Cristo Nazaré Barbosa do Nascimento 

Com a introdução do búfalo (fluiibaius btalis), 	em 
1895, na ilha de Marajó, Estado do Pará-Brasil, 	apresen 
tou-se uma nova alternativa para a pecuária do trópico 
úmido brasileiro, tendo em vista a grande adaptabilidade 
e produtividade desses animais, principalmente nas condi 
ções adversas de pastagem nativa de terra inundável. 

A região do trópico úmido brasileiro ocupa 	uma 
área de aproximadamente 60 por cento do território nacio 
nal e detém o maior rebanho bubalino do Brasil, com 65 
por cento do efetivo nacional. 

Os índices de produtividade da bubaliocultura no 
setor de produção são inferiores aos obtidos no setor de 
pesquisa. Por outro lado, os resultados de pesquisa obti 
dos pelo Centro de Pesquisa Agropecuária do Trópico Um! 
do-CPATU/EMBRAPA mostram que os índices de produtividade 
dos bubalinos são bastante superiores aos dos bovinos. 

As investigações do CPATU/EMBRAPA revelam que, em 
condições de pastagem nativa de terra inundável da região 
do baixo Amazonas, podem-se obter bubalinos machos da ra 
ça Mediterrâneo com 402 kg de peso vivo aos dois anos de 
idade. Também, em pastagem cultivada de canarana erecta 
lisa, em área inundável de várzea, os machos bubalinos da 
raça Murrah podem atingir, com apenas um ano e meio de 
idade, pesos vivos superiores a 450 kg. Quanto à produção 
de leite, os resultados no setor de pesquisa apresentam 
médias para búfalas selecionadas do CPATU superiores a 
2.600 kg por vaca por lactação. 

As ótimas características de produção de carne, 

1 EMBRAPA-CPATU. Caixa Postal 48. CEP 66000. Belém, PA, 
Brasil. 
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leite e trabalho dos bubalinos indicam que a criação des 
ses animais é uma nova perspectiva para a valorização 50 

cioecon6mica da região e representa uma excelente alterna 
tiva para a pecuária do trópico úmido brasileiro. 
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