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COMPOSIÇÃO CORPORAL DE B~FALOS MURRAH 

Cristo Yazaré Barbosa do ~asc inen to l  
Luiz OctBvio Danin de Moura carvalho2 
Nor tm ~madkr da costa3 

RESUMü: Foram abatidos 23 machos bubalinos Murrah, engordados 

em pastagem cult ivada de quicuio-da-mz6nia (Brachiaria 
m), can idade M i a  de cerca de 32 meses, para determina- 

ção da caiposição corporal. Os pesos de véspera de abate, aba- 
te, vazio, carcaça quente, trem anter ior  e trem poster ior  fo- 
ram, respectivanente, 452,l t 9.4; 427.5 i 9.4; 352,4 i 9.8; 
216.7 i 6.4; 85.8 i 2.6 e 130.9 i 4.0 kg. As percentagens de 
carne. ossos e gordura forem, respectivanente, 67.8; 21.1 e 
11.1. As percentagens de subprodutos corporais, em relação ao 
peso vazio, foram: cabeça, 5.4; chifres, 0.5; cérebro, 0.1; 
carne de cabeça, 0.8; Ltngua. 0.4; piln6es. 0.8; coração, 0,5; 
diafragma, 0.4: ftgedo, 1.4; rins, 0.2; e s t h g o  Linpo, 4.3; 
in test inos linpos, 2.1; patas dianteiras, 1.3; patas traseiras, 
1.3 e pele, 13.4. De rnodo geral, as correlações entre var ihveis 
experimentais s i  tuaram-se dentro do esperado. Os rendimentos de 
carcaça quente, conteúdo de carne, ossos e gordura de carcaça, 
bem c m  a relação carne/ossos foram semelhantes aos da l i t e r a -  
tura para búfalos Mediterrâneo. 

Termos para indexação: bubelinos, caiposição corporal, rendi- 
mento de carcaça. 

lEng.-~gr. M.Sc. EMBRAPA-CPATU. Caixa Postal 48. CEP 66.017-970. B e l h ,  PA. 

'Eng.-~gr. EMBRAPA-CPATU. 
3néd:vet. EUBRAPA-CPATU. 



BODY COMPOSITION OF MURRAB BUFFALOES 

ABSTRACT: Tuenty-three Murrah uater buffalo males fattened on 
cul t ivated p s t u r e  of Brachiaria hunidicola grass, averaging 
abwt  32 months old, uere slaughtered, for  determining the body 

c-sition. Ueight m a m  for  15h before slaughter, just before 
slaughter, enpty body, carcass, anterior p r t  of carcass and 
posterior prt of carcass uere, respectively, 452.1 t 9.4, 
427.5 t 9.4,  352.4 t 9.8, 216.7t 6 .4 ,  85.8 i 2.6 and 130.9 t 

4.0 k .  Percentages of carcass mat, h s  and fa t  uere, 
respectively, 67.8, 21.1 a 1 1 . 1  Percentages of body by- 
-pr&ts, in re la t ion to  enpty body wight ,  uere: head, 5.4; 
horns, 0.5; brain, 0 . 1  head meat, 0.8; tongw, 0.4; lungs, 
0.8; heart, 0.5; diaphragn, 0.4; l iver,  1.4; kidneys, 0.2; 
clean stomach, 4.3; clean intestines, 2.1; anterior feet, 1.3; 
posterior feet, 1.3 and skin, 13.4. i n  general, the 
cor re la t ims betwen experimental variables occurred u i t h i n  the 
expectation. Percentages of hot carcass, contents o f  carcass 
meat, bOlKs and fat. as u e l l  as mar:  bone ra t i o  were s imi lar  
t o  those f o d  i n  the l i te ra ture  for Mediterranean uater 
tu f fa lo  breed. 

Index terms: uater tuffalo, body cnposit ion, percentage of 
carcass. 

No Brasil, a criaçao de búfalos tem como fi- 
nalidade principal a produção de carne. Estudos têm 
exibido a superioridade dos búfalos sobre os bovinos, 
nesse aspecto, e a grande semelhança da carne entre os 
dois grupos. 

fndices de produtividade comparativos de bú- 
falos e bovinos em pastagem foram reportados por Nasci- 
mento & Lourenço Junior (1979). Os primeiros apresenta- 
ram amplitude de pesos de abate de 300 a 400 kg entre 
dois e tr&s anos de idade, enquanto que os outros atin- 
giram 300 a 350 kg entre três anos e meio e cinco anos. 

As raças bubalinas Mediterrâneo, Carabao, Ja- 
farabadi e a bovina Nelore em pastagem nativa foram 
comparadas em peso vivo aos dois anos de idade, por 



Nascimento et al. (1981). apresentando, respectivamen- 
te, 369, 323, 308 e 265 kg. 

Quanto á superioridade em confinamento, San- 
tiago (1971). fundamentado nos resultados de provas de 
ganho de peso de machos bubalinos e zebuínos, relatou 
que os búfalos apresentaram ganho de peso 30% maior. 

No tocante a sabor, Nascimento et al. (1978) 
evidenciaram que não existe diferença significativa en- 
tre as carnes de búfalos e bovinos, quer cozidas ou as- 
sadas. 

Além desses estudos comparativos, outras in- 
formações, exclusivamente com búfalos, mostraram a ex- 
traordinária capacidade de produção de carne desses 
animais. Por exemplo, Nascimento & Lourenço Junior 
(1979) conclulram que os búfalos podem alcançar 450 kg 
de peso vivo a um ano e meio de idade em pastagem. Por 
outro lado, os búfalos exibiram amplitude de ganhos de 
peso diários de 1,014 a 1,457 kg em prova de ganho de 
peso em confinamento (Búfalos ..., 1974). 

No Brasil, a raça Murrah, considerada exce- 
lente produtora de leite, tem sido utilizada para pro- 
dução de carne, com sucesso, alias, como demonstram os 
resultados obtidos por Lourenço Junior et al. (1987b), 
com machos Murrah em pastagem cultivada de terra inun- 
dável, e Nascimento et al. (1992), com machos Murrah em 
pastagem cultivada de terra firme, que apresentaram va- 
lores de ganho de peso diário, respectivamente, de 772 
e 7799. 

Dessa maneira, 6 incontestável o elevado po- 
tencial para produção de carne dos búfalos, inclusive 
os da raça Murrah. No entanto, poucas são as infor- 
mações disponíveis sobre os componentes corporais dos 
búfalos. Mesmo assim, Moura Carvalho et al. (1982), 
Costa et al. (1987) e Lourenço Junior (1987b) estudaram 
apenas a composição da carcaça. Somente a pesquisa de 
Nascimento et al. (1978) avaliou a composição corporal 
de búfalos, porém exclusivamente da raça Mediterrâneo. 

Portanto, este trabalho foi realizado com o 
objetivo de se obterem informaçóes sobre composição 
corporal de búfalos Murrah, engordados em pastagem 
cultivada. 



MATERIAL E M%ToDOS 

A pesquisa foi conduzida no Centro de Pes- 
quisa Agroflorestal da Amazbnia Oriental - CPATU, da 
EMBRAPA, em BelBm, PA. As coordenadas geográficas do 
local sZo 1°28'de latitude sul e 48O27.de longitude 
oeste de Greenwich. 

Segundo a classificação de Koppen, o clima de 
Belém e do tipo Afi (Bastos, 1982). A média do total 
pluviométrico anual é de aproximadamente 2.870mm. com 
época mais chuvosa, de dezembro a maio, e menos chu- 
vosa, de junho a novembro (Bastos et al. 1986). As me- 
dias anuais de temperatura, umidade relativa do ar e 
insolação sao, respectivamente, de cerca de 26Oc, 85% e 
2.400 horas por ano (Boletim..., 1984). 

Foram abatidos 23 machos bubalinos Murrah com 
média de peso de vespera de abate de 452,l kg e idade 
de cerca de 32 meses (26,4 a 38,O meses), engordados em 
pastagem cultivada de quicuio-da-amazônia (Brachiaria 
humidicola), em área de terra firme, de Latossolo Ama- 
relo, fase pedregosa I, textura argilosa. 

Todos os animais permaneceram em jejum ali- 
mentar e hídrico por período de aproximadamente 15 h. 

Foram efetuadas pesagens sobre peso de vés- 
pera de abate, peso de abate, conteúdo gastrintestinal 
(para obtençZo do peso vazio), carcaça quente, trem an- 
terior, trem posterior (os trens foram obtidos pela di- 
visão entre a quinta e a sexta costelas, de acordo com 
Felício & Picchi, 1978). carne, ossos e gordura de car- 
caça, cabeça, carne de cabeça, pele, patas dianteiras e 
traseiras, chifres, língua, cérebro, pulmões, coração, 
fígado, rins, estamago limpo, intestinos limpos e dia- 
f ragma. 

Foram obtidos o erro padrHo da media e o coe- 
ficiente de variação (C.V.), de cada parãmetro estuda- 
do, a fim de verificar, respectivamente, a precisão da 
estimativa da media e da pesquisa (Gomes, 1966). 



Os coeficientes de correlação simples entre 
variãveis experimentais foram estimados, tendo sido 
utilizado o teste t, para verificação das correlações 
significativas (Steel & Torrie, 1960). 

RESULTADOS E DISCIJSSÃO 

Os dados sobre características de produção de 
carne dos búfalos Murrah são apresentados na Tabela 1. 
Houve redução de cerca de 5% entre o peso da véspera e 
o peso de abate. O conteúdo gastrintestinal apresentou 
perda de aproximadamente 18% do peso de abate. O peso 
vazio, então, ficou reduzido a cerca de 82% do peso de 
abate. O rendimento da carcaça quente, em relação ao 
peso de abate, foi em torno de 51%. enquanto, no to- 
cante ao peso vazio, foi ao redor de 62%. O trem poste- 
rior situou-se próximo de uma vez e meia do peso do an- 
terior. Os coeficientes de variação das características 
mostradas foram todos considerados médios (Gomes, 
1966). 

TABELA 1. Características de produção de carne em búfa- 
los Murrah engordados em pastagem de quicuio- 
-da-amazbnia. 

Rendimentos ( X )  

Característica Quantidade CV Peso da Peso de Peso Peso de 
(kg) ( X )  v6spra  abate vazio carcaga 

q w n t e  

Peso da v6spera 452,1t9,4 10.0 100.0 - - - 
Peso de abate 427.5t9.4 10.6 96.6 100.0 - - 
Conteúdo gastrintestinal 75.1t2.2 14.1 16.6 17.6 - - 
Peso vazio 352.4t9.8 13.4 78.0 82.4 100.0 - 
Peso de carcaça quente 216.7t6.4 14.2 47.9 50.7 61.5 100 
Peso do trem anterior 85.8t2.6 14,4 19.0 20.1 24.3 39,6 
Peso do trem posterior 130.9t4.0 14.8 28.9 30.6 37,2 6ü.4 



A perda de peso de abate devido ao conteúdo 
gastrintestinal neste trabalho foi bem acima dos valo- 
res de 2% para Mediterrâneo e 13% para Jafarabadi, en- 
contrados, respectivamente, por Moura Carvalho et al. 
(1982) e Lourenço Junior et al. (1987a). O resultado é 
justificável, uma vez que os animais deste estudo per- 
maneceram apenas 15h em jejum alimentar, enquanto que 
nos outros dois trabalhos o jejum alimentar foi de 24h 
na percentagem mais próxima e 48h na maie baixa, signi- 
ficando menor conteúdo gastrintestinal com o aumento do 
perlodo de jejum alimentar. 

O rendimento de carcaça quente, em relação ao 
peso de abate, situou-se entre os valores mais baixos 
(46% para Jafarabadi e 48% para Carabao) e o mais alto 
(54% para Mediterraneo), respectivamente, obtidos os 
dois primeiros por Lourenço Junior et al. (1987a) e o 
terceiro por Moura Carvalho et al. (1982). 

O rendimento de carcaça quente, em relação ao 
peso vazio, ficou pouco acima do maior rendimento médio 
( 5 7 % ) ,  obtido por Costa et al. (1987), em búfalos Medi- 
terrâneo, e Lourenço Junior et al. (1987b), em búfalos 
Murrah, e mais distante das m4dias para Jafarabadi 
(53%) e Carabao (54%). obtidas por Lourenço Junior et 
al. (1987a). 

Os conteúdos de carne, ossos e gordura da 
carcaça são mostrados na Tabela 2. Os coeficientes de 
variação estimados para esses parâmetros foram conside- 
rados médios. 

TABELA 2. Composição da carcaça de búfalos Murrah en- 
gordados em pastagem de quicuio-da-amazônia. 

C a p m n t e  Peso (kg) CV c%> Percmtapm Relação carnelossos 

Carne 146.9t5.0 16.4 67.8 - 
Ossos 45,7tl,l 11.8 21.1 3.2 
Gordura 24.lt1.0 19.4 11,l - 



O conteúdo de carne na carcaça encontrado 
nesta pesquisa está próximo dos valores de 69 a 71% ob- 
tidos por Moura Carvalho et al. (1982), com búfalos Me- 
diterrãneo, e mais distante dos valores de 72 a 74% e 
72 a 73%, encontrados, respectivamente, por Costa et 
al. (1987), também com essa raça, e Lourenço Junior et 
al. (1987b). com búfalos Murrah. 

O conteúdo de ossos est8 situado nas amplitu- 
des de 18,O a 21.1% e 19.0 a 22,0% mostradas, reapecti- 
vamente, por Lourenço Junior et al. (1987b), com Mur- 
rah, e Costa et al. (1987), com Mediterraneo; bem como 
próximo de 18.0 e 19,Oã encontrados por Moura Carvalho 
et al. (1982), avaliando búfalos Mediterrâneo. 

A percentagem de gordura está situada na am- 
plitude de 9,O a 12,Oã apresentada por Moura Carvalho 
et al. (1982), com Mediterrãneo, e acima dos valores de 
4,O a 9,Oã exibidos por Costa et al. (1987), estudando 
também essa raça, e 3,5 e 4.0% mostrados por Lourenço 
Junior et al. (1987b), avaliando búfalos Murrah. A re- 
lação carne/ossos obtida está localizada próximo ã am- 
plitude de 3,3 a 3,5, determinada por Costa et al. 
(1987), com búfalos Mediterrâneo, e abaixo dos valores 
de 3,7 e 3,8, obtidos por Moura Carvalho et al. (1982), 
também com eesa raça, e 3,4 e 4,0, determinados por 
Lourenço Junior et al. (1987b), em búfalos Murrah. 

Os subprodutos corporais dos búfalos abatidos 
são exibidos na Tabela 3. Os coeficientes de variação 
foram, em geral, baixos e médioe (Gomes, 1966). Os re- 
sultados foram comparados com os de búfalos Mediterrã- 
neo obtidos por Nascimento et al. (i981), que determi- 
naram as percentagens dos componentes em relação ao pe- 
so vivo dos animais, enquanto que neste trabalho os 
percentuais foram em relaçxo ao peso vazio. Mesmo as- 
sim, chamam atenção as percentagens de língua, chifres 
e rins do outro estudo, que foram, respectivamente, 
25,0, 40.0 e 100,0% superiores as encontradas nesta 
pesquisa. Os demais componentes confrontados foram, no 
outro trabalho, iguais ou inferiores ao deste. 



TABELA 3. Subprodutos corporais de búfalos Murrah en- 
gordados em pastagem de quicuio-da-amazdnia. 

Peso CV Percentagem em relagBo 
(kg) ( X )  ao peso vazio 

Cabeça 18.9tO.2 5.8 5.4 
Chifres 1.8t0,l 23,3 0.5 
CCrebro 0,5t0,0 14.0 0,l 
carne de cabega 2,7t0,2 22.2 0.8 
L lngua 1,4t0,0 14.3 0.4 
Pulndos 2.7i0.1 20.7 0.8 
coraçao 1.7t0.1 17.1 0.5 
D i a f r s m  1,&:0,? M.1 0.4 
F (gado C.9iO.l 13.1 1.4 
Rins O,8tO,O 13.8 0.2 
Estõnago Li-  15.0t0.3 8.5 4.3 
In test ims Linpos 7,5t0,3 18,O 2.1 
Patas dianteiras 4,6i0,1 7.8 1.3 
Patas traseiras 1.5t0.1 7.3 1.3 
Pele 47.4t1.6 16.7 13.4 

Os búfalos Mediterrâneo, segundo Nascimento 
et al. (1978), possuem percentagens de pele e chifres, 
em relaçao ao peso de abate, muito superiores àquelas 
encontradas em bovinos Nelore. Transformando-se as 
percentagens de pele e chifres deste estudo em relação 
ao peso de abate e comparando-se os resultados com os 
de animais Mediterraneo, obtidos por Nascimento et al. 
(1978), foram encontradas igual percentagem de pele 
(11%), bem como muito menor percentagem de chifres (0.4 
va. O,?'%). 

Os coeficientes de correlação simples entre 
pesos de véspera de abate, de abate e vazio, e variá- 
veis experimentais, esta0 contidos na Tabela 4. Os re- 
sultados, de modo geral, ficaram dentro do esperado, 
com coeficientes de correlaç80 positivos e eignificati- 
vos (P c 0,05 e P c 0,01), indicando que com o aumento 
ou diminuição dos pesos dos búfalos há, respectiva- 
mente, incremento ou reduçao dos pesos das variáveis 
envolvidas. 



TABELA 4. coeficientes de correlaçáo simples entre pe- 
sos e características corporais de bGfalos 
Murrah, engordados em pastagem de quicuio-da- 
-amazbnia. 

Peso 

VCspra Abate Vazio 
de abate 

-- -- 

peso de abate o,~" - - 
peso vazio O,%:: 0,93** - 
Peso de carcaça qumte 0,98,* 0.97" 0.97.. 
Trem anter ior  0.96- 0.95:: 0.92.. 
Trnn poster ior  0.94 0.96. 0.95" 
Cabeca 0.40 0.41 0.28 
carne de cabeça 
Pele 
Patas d iante i ras 
Patas t raseiras 
Chifres 0.10 0.10 0.14 
Lfngua 0.18 0.20 0.19 
CCrebro -0.23~~ -0,20.. -0.31 
Pulmões 0.74" 0.62:: 
Coraçáo O,76*" 0,71 
f (gado i:;** 0.70.. 0.67'~ 
Rins 0.64; 0.61. 0,52* 
E s t & ~ g o  l inpo 0,51*. 0.48.. 0.35. 
In test inos li- 0.58.. 0.57.. O. 48.. 
Diafragma 0.75 0,73 O,R 

* S i g n i f i c a t i v o  de acordo c a  o teste t ao nível de er ro  de 0.01. 
* S ign i f i ca t ivo  & acordo c m  o teste t ao n lve l  de erro de 0,05. 

Considerando apenas os coeficientes de corre- 
lação entre os pesos vazios e as variáveis estudadas, 
pelo fato dos pesos vazios melhor repreoentarem os ani- 
mais avaliados, não foram obtidos coeficientes signifi- 
cativos entre pesos vazios e pesos de cabeça, carne de 
cabeça, chifres, llngua, cérebro e est8mago limpo, in- 
dicando nao haver correspondência entre as modificações 
ocorrentes nos pesos vazios dos búfalos e essas carac- 
terísticas. 

A Tabela 5 mostra os coeficientes de corre- 
laçáo simples entre características de carcaça. Todos 



os coeficientes obtidos foram significativos e positi- 
vos ao nivel de 5 ou 15, a exceção dos coeficientes de 
correlação entre trem anterior e quantidade de gordura, 
bem como quantidades de carne e de gordura, que nHo 
apresentaram aignificãncia. Os resultados exibidos, de 
modo geral, situaram-se dentro do esperado. 

TABELA 5. Coeficientes de correlação simples entre ca- 
racteristicas de carcaça de búfalos Murrah 
engordados em pastagem de quicuio-da-anaz8- 
nia. 

T r a  Trem 4umtidadc Quantidade Runtidade 
Caracterfstica anterior posterior de carne de ossos de p o h r a  

Carcaça qunte O,%" 0.98" 0.98.. O.=" 0.54'. 
Trem mterior o,M*' 0.97- O,&" 0,35 
Trem posterior - O,%" 0.87" 0.63.. 
Qwntidsde de carne - - 0,81** 0.39. 
Qwntidsb de ossos - - - 0.48 

**Significstlvo de acordo can o teste t ao nfvel de erro de 0.01. 
*Sipnificativo de acordo c m  o teste t ao nfvel de erro de 0.05. 

Os rendimentos de carcaça quente dos búfalos 
Murrah, deste estudo, situaram-se mais próximos dos va- 
lores para búfalos Mediterrãneo e Carabao do que para 
búfalos Jafarabadi, que apresentaram os menores rendi- 
mentos. 

Os conteúdos de carne, ossos e gordura de 
carcaça dos búfalos Murrah, bem como a relação carne/ 
ossos, obtidos neste trabalho, foram semelhantes aos 
dos búfalos Mediterrãneo. 

As percentagens de lingua, chifres e rins dos 
búfalos Murrah, desta pesquisa, mostraram valores 
inferiores aqueles encontrados para búfalos Mediterra- 
neo. 
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