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PRODUÇÃO DE LBITB DB BÚPALAS EM PASTAGEM
CULTIVADA DB TBRRA IKUHDÁVEL COM SUPLEMBNTAÇÃO

PROTÉICA E BNERGÉTICA

Cristo Nazaré Barbosa do Nasciment01
Luiz Octávio Danin de Moura Carvalh02
Miguel SiMio Net03
Saturnino Dutra1

RESUMO: Foi estudado o efeito de cinco tratamentos na produção
diária de leite de búfalas: A) pasto + minerais; B) A + concen-
trado com 15X de PD e 65X de NDT; C) A + concentrado com 15X de
PD e 76X de NDT; D) A + concentrado com 19X de PD e 65X de NDT;
E) A + concentrado com 19X de PD e 76X de NDT. Os concentrados
foram formulados com auxfl io de computador, considerando-se o
valor nutritivo e o preço do farelo de trigo, farelo de babaçu,
farelo de algodão e grãos triturados de milho. Os concentrados
foram ministrados na relação de 1 kg para 3 kg de leite produ-
zido. O del ineamento experimental foi do tipo "change-over",
utilizando-se três quadrados latinos, cada um envolvendo cinco
vacas com quantidades de leite e percentagens de gordura bem
semelhantes, constituindo-se cada fêmea em um bloco com cinco
parcelas, que foram os perfodos sucessivos de produção de
leite, cada um com cinco dias de coleta de dados, antecedidos
por sete dias de adaptação do tratamento usado. Os tratamentos
A, B, C, D e E mostraram, respectivamente, médias de produção
diária de leite de 7,73; 7,61; 8,18; 8,18 e 8,42kg. As elevadas
produtividade e qualidade de forragem, provavelmente,
contribufram para o reduzido efeito da suplementação

1Eng.-Agr. M.Sc. EMBRAPA-CPATU. Caixa Postal 48. CEP 66017-970. Belém, PA.
2Eng.-Agr. EMBRAPA-CPATU.
3Eng• - Àgr. Ph.D. EMBRAPA-CPATU.



concentrada. A análise dos resultados não revelou vantagem
econômica nem significância estatfstica (P < 0,05) da
suplementação de concentrado em búfalas na pastagem cultiva.da
de terra inundável.

Termos para indexação: produtividade leiteira, fêmeas bubali-
nas, alimentação, pasto, concentrados, proteína, energia.

MILK PRODUCTION OF WATER BUFFALOES ON
CULTIVATBD PASTURE OF FLOODABLE AREA WITR

SUPPLEMENTARY PROTBIN ANO ENERGY

ABSTRACT: It was studied the effect .of five treatments on the
daily milk production of water buffaloes: A) pasture +

minerals; B) A + concentrate with 15% of DP and 65% of TDNi C)
A + concentrate with 15X of DP and 76X of TDNi D) A +
concentrate with 19% of DP and 65X of TDNi E) A + concentrate
with 19% of DP and 76X of TDN. The concentrates were formulated
using a cCJq)Uter software and considering the nutritive value
and price of wheat bran, babassu oil meal, ·cottonseed meal and
ground corno The concentrates were fed in the relation of 1kg
for 3kg of mi lk. The statistical design was a change-over,
utilizing three Latin squares of five females, each one
submitted to all treatments (a block), in successive periods of
twelve days (seven for adaptation and five for collecting
data). The treatments A, B, C, D and E showed, respectively,
means of daily milk production of 7.73, 7.61, 8.18, 8.18 and
8.42 kg. The good productivity and quality of forage, probably,
contributed to the small effect of supplementary concentrate.
The analysis of the results did not reveal any economic
advantage or statistical significance (P < 0.05), using
supplementary concentrate in water buffaloes on cultivated
pasture of floodable area.

Index terms: milk productivity, water buffalo females, feeding,
grazing, concentrates, digestible protein, total digestible
nutrients.
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IN'l'RODUÇÃO

A criação de búfalos na Amazônia é, de um
modo geral, realizada exclusivamente em pastagem, mesmo
quando ocorre a extração do leite das fêmeas bubalinas.
Raras são as propriedades onde a suplementação de con-
centrado é efetuada.

Estudos têm revelado que somente a pastagem
cultivada na Amazônia não consegue exibir a potenciali-
dade leiteira da espécie (Nascimento & Moreira, 1974;
Nascimento et aI. 1974; Nascimento & Moura Carvalho,
1974). Por outro lado, dois fatores têm aumentado a di-
ferença entre o potencial leiteiro dos animais e a pro-
dução de leite conseguida em regime exclusivo de pasto.
Primeiro, o fato de que as condições ecológicas regio-
nais são favoráveis à infestação substancial das pasta-
gens cultivadas por plantas invasoras indesejãveis,
tornando-as menos produtivas; segundo, o provãvel me-
lhoramento do potencial leiteiro dos búfalos da Amazô-
nia, pela introdução e uso de reprodutores de expres-
sivo potencial em leite da raça Murrah na cobrição de
fêmeas bubalinas pretas da região.

Trabalhos de Nascimento & Moreira (1974) e
Nascimento et aI. (1974) indicaram aumento de produção
de até 11\ com uso de concentrado na suplementação de
fêmeas bubalinas criadas em pastagem cultivada.

Esses estudos, no entanto, envolveram apenas
a suplementação de farelo de trigo ~ de concentrado ba-
lanceado comercial, contendo 18\ de proteína bruta. Há,
portanto, necessidade de serem estudados níveis de pro-
teína e energia, usando-se formulação computadorizada
com ingredientes disponíveis na região, para melhor
precisão da eficiência e economicidade dos tratamentos.

Este trabalho teve como objetivo avaliar os
efeitos produtivo e econômico do uso da suplementação
de concentrado, com diferentes níveis protéicos e ener-
géticos, na produção de leite de búfalas mantidas em
regime de pastagem cultivada de terra inundãvel.
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MATERIAL B MÉTODOS

A pesquisa foi realizada no Campo Experimen-
tal "Dr. Felisberto Camargo", do Centro de Pesquisa
Agroflorestal da Amazônia Oriental (CPATU), da EMBRAPA,
em Belém, PA. As coordenadas geográficas são 1°28' de
latitude sul e 48°27' de longitude oeste de Greenwich.

O clima da área é, segundo a classificação de
Kõppen, do tipo Afi (Bastos, 1982). A média do total
pluviométrico anual é de cerca de 2.870 mm, com época
mais chuvosa, de dezembro a maio, e menos chuvosa, de
junho a novembro (Bastos et alo 1986). Os valores mé-
dios anuais de temperatura, umidade relativa do ar e de
insolação são, respectivamente, em torno de 26°C, 85\ e
2.400 horas por ano (Boletim.••, 1984).

O experimento foi instalado em áreas devár-
zea alta, várzea baixa e igap6. Os solos de várzea são
Glei Húmico e Glei Pouco Húmico. Os solos de igap6 são
Orgânico e Meio-Orgânico.

No experimento, foram usados os seguintes
tratamentos, representando-se os niveis protéicos e
energéticos da suplementação por proteina digestivel
(PD) e nutrientes digestiveis totais (NDT), respectiva-
mente:

Trat".llto A Pasto + minerais (testemunha)
Pasto + minerais + concentrado com 15\
de PD e 65\ de NDT

Trataaellto B

• Trat".llto C - Pasto + minerais + concentrado com 15\
de PD e 76\ de NDT

· Trat".llto D - Pasto + min$rais + concentrado com 19\
de PD e 65\ de NDT

· Trat".llto B - Pasto + minerais + concentrado com 19\
de PD e 76\ de NDT

O pasto foi repres~ntado por pastagem culti-
vada de terra Lnundãve l, co·n,stituida·pelas gramineas
canarana-erecta-lisa (Echinochloa pyramidalis),' cana-
rana-de-paramaribo (Echinochloa polystachya) e "tanner
grass" (Brachiaria radicans).
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A mistura mineral foi fórnecida à vontade
para os animais do rebanho por ocasião de cada ordenha,
em cochos cobertos nos currais de entrada e saida da
sala de ordenha, e apresentou a seguinte composição:
farinha de ossos autoclavados 80,000 kg; sal comum io-
dado 20,000 kg; sulfato de cobre 0,120 kg; sulfato de
cobalto 0,026 kg; iodato de potãssio o,OOEf'kg.

Os concentrados foram formulados com a~xilio
de computador, considerando-se o valor nutritivo e o
preço dos seguintes alimentos: farelo de trigo, farelo
de babaçu, farelo de algodão e grãos triturados de mi-
lho.

Os teores de PD e NDT dos concentrados usados
são apresentados na Tabela 1. O milho (grão) adquirido
foi triturado para obtenção de melhor mistura. Os ni-
veis protéicos e energéticos das misturas com Os res-
pectivos percentuais dos ingredientes são apresentados
na Tabela 2.

TABELA 1. Teores de proteina digestivel (PD) e nutrien-
tes digestiveis totais (ND~) dos alimentos.

PO NDT
Al imento .•••••........(X) •.............

Farelo de algodão*
Farelo de babaçu**
Farelo de trigo**
Mi lho (grio) **

23,3
20,8
13,0
7,2

64,0
82,0
63,0
80,0

Fontes:
*Estimativas obtidas no laboratório de Nutrição Animal do CPATU, com base na

literatura e nas análises disponíveis.
** C~s (19n).

t,
Para efeito de expressão do potencial lei-

teiro e conseqüente seleção, a todas as fêmeas bubali-
nas envolvidas, com mais de dois meses de lactação e
que no final do experimento nenhuma delas tiv~sse ul-
trapassado a metade da gestação, foi administrado, du-
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rante doze dias (sete de adaptação e cinco de coleta de
dados) , além da pastagem de terra inundâvel, concen-
trado com 19\ de PD e 76\ de NDT, na relação de 1 kg
para 3 kg de leite produzido. Dessas fêmeas, quinze fo-
ram selecionadas e submetidas aos tratamentos com a su-
plementação de concentrado também ministrada na mesma
relação.

TABELA 2. Niveis protêicos e energêticos dos concentra-
dos com respectivos teores dos ingredientes,
com base no valor nutritivo (PD e NDT) e
custo por quilograma.

Suplemento Farelo de FareLo de
algodão babaçu

-------------------(%)

Farelo de Milho
trigo (grão)

Custo/kg de
suplemento

(Cr$)*

15% PD e 65% NDT
15% PD e 76% NDT
19% PD e 65% NOT
19% PO e 76% NDT

11,9212 9,8989
45,05n
7,n01

68,0681

78,1799
28,8303
39,8616
25,2262

26,1120
907,70

1.265,15
1.427,28
1.225,71

52,3683
6,7057

*preço em dezembro de 1992.
Obs.: US$ 1.00 = Cr$ 12.387,00

Os valores de 15 e 19\ de PD e 65 e 76\ de
NDT na suplementação alimentar foram determinados com
base em Nascimento et alo (1974), Philippine ••• (1978),
National ••• (1980) e Ranjhan & Pathak (1979).

As fêmeas experimentais foram selecionadas de
um lote de 40 fêmeas em idade de procriação e um touro,
em regime de pastagem de terra inundâvel e sumplementa-
ção de minerais. Os animais do experimento foram rota-
cionados em três pastos (vârzea alta, vârzea baixa e
igap6). A carga animal usada foi de 0,8 U.A./ha.

O delineamento experimental foi do tipo
"change over" (Gomes, 1966), utilizando-se três quadra-
dos latinos. Cada um desses quadrados teve cinco vacas,
com quantidades de leite e percentagens de gordura bem
semelhantes, constituindo-se cada fêmea em um bloco com
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cinco parcelas, que foram os periodos sucessivos de
produção de leite, cada um com cinco dias de coleta de
dados, antecedidos por sete dias para adaptação do tra-
tamento usado.

Para determinação de economicidade dos trata-
mentos, foi efetuada a anAlise, considerando-se o valor
do leite produzido e apenas o custo das despesas com
ração suplementar e o arraçoamento do suplemento.

RBSULTADOS B DISCUSSÃO

A Tabela 3 contém as médias de produção diA-
ria de leite das búfalas em pastagem cultivada e suple-
mentação de minerais, com ou sem concentrado, e as di-
ferenças em relação à testemunha. Nessa Tabela, ob-
serva-se que a diferença mAxima obtida em relação à
testemunha corresponde a 8,9% de superioridade em pro-
dução de leite.

TABELA 3. Médias de produção dU.ria de leite de búfa-
las, em pastagem cultivada e suplementação de
minerais, com ou sem concentrado, e as dife-
renças em relação à testemunha.

Tratamento
Produção di ,ri a

de leite*
(kg)

Diferença em relação
à testetlUlha

(kg)

A (pasto + minerais)
(testetlUlha)

B (pasto + minerais + concentrado
com 15X de PD e 65X de NDT)

C (pasto + minerais + concentrado
com 15X de PD e 76X de NDT)

D (pasto + minerais + concentrado
com 19X de PD e 65X de NDT)

E (pasto + minerais + concentrado
com 19X de PD e 76X de NDT)

7,733a
7,612a
8,176a

- 0,121
0,443

8,178a 0,445
8,420a 0,687

*M6dias com a mesma letra não diferem estatisticamente entre si (P < 0,05).

A anAlise estatí.stica dos dados de produção
de leite mostrou que não houve diferença significativa
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entre os tratamentos. O acréscimo de 8,9\ é muito seme-
lhante à diferença máxima (8,5\) ençontrada por Nasci-
mento & Moreira (1974), usando suplementação de 1 kg da
mistura de farelo de trigo com 2\ de minerais para cada
2 kg de leite produzido, também com búfalas leiteiras
em pastagem cultivada de terra inundável. O maior au-
mento obtido neste estudo está também próximo de 11,2\
de elevação máxima conseguida por Nascimento et alo
(1974), usando suplementação de 1 kg da mistura de fa-
relo de trigo com 2\ de minerais para cada 3 kg de
leite produzido, a 4\ de gordura, por búfalas em pasta-
gem cultivada de terra inundável.

No entanto, apesar do aumento obtido por Nas-
cimento et alo (1974) ser maior do que o deste traba-
lho, deve ser ressaltado que a relação 1:3 usada na-
quele estudo refere-se à produção diária, corrigida
para 4\ . Como a média da percentagem de gordura do
leite de búfala gira em torno de 7,5\, a relação de 1:3
significa, na realidade, cerca de 1:1,6. Portanto, re-
presentando um gasto de quase o dobro do concentrado/kg
de leite produzido, em relação a este estudo.

Mereceu destaque a relativamente elevada pro-
dução leiteira obtida com apenas pastagem cultivada e
minerais, o que evidência a boa disponibilidade e qua-
lidade de forragem.

A disponibilidade de forragem da pastagem de
terra inundável durante o periodo experimental é exi-
bida na Tabela 4. As médias de kg de matéria verde/ha,
kg de matéria seca/ha e relação percentual caule/folha/
material morto foram, respectivamente, 13.648, 3.055 e
54,0/33,0/13,0. A média de matéria seca durante o expe-
rimento está bem acima do valor minimo considerado sa-
tisfatório, que é de 1.200 kg/ha (Watson & Whiteman,
1981). Mesmo a menor quantidade de ~atéria seca obtida
(1.704 kg/ha) ainda revela-se acima da minima, demons-
trando que não houve falta de forragem em qualquer fase
do experimento.

Conforme pode ser observado na Tabela 5, o
teor de proteina bruta na forragem disponivel foi sem-
pre superior a 10\ (na folha), o que provavelmente pode
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ter contribuido para reduzir o efeito da suplementação-
concentrada.

TABELA 4. Disponibilidade de forragem em pastagem de
terra inundável durante o periodo experimen-
tal.

Matéria Matéria
Ordem da coleta verde seca Caule Folha Material morto

(kg/ha) Ckg/ha) •.._~--_ .•. _--- (X) -- ........ _-_ ..... -

1a <16.09.88) 15.640 3.910 51,3 29,6 19,1
2a (27.09.88) 14.720 3.238 55,8 33,3 10,9
3a (12.10.88) 11.360 1.704 49,0 42,3 8,7
4a (21.10.88) 12.160 3.405 * * *
5a (03.11.88) 14.360 3.016 60,0 26,7 13,3
Média 13.648 3.055 54,0 33,0 13,0

*Não determinado.

TABELA 5. Teores de proteina bruta (PB), residuo mine-
ral fixo (RMF) e digestibilidade in vitro da
matéria orgânica (DIVMO), do caule (C) e da
folha (F) da forragem disponivel.

PB RMF DIVMO
(X) (X) (X)

Coleta
C F C F C F

1a 4,70 10,65 11,23 14,43 51,69 54,18
2a 6,65 11,85 15,61 16,52 51,38 53,78
3a 5,29 12,16 11,n 15,49 54,80 53,79

OUtro aspecto importante a salientar é que a
diferença máxima obtida de 8,9% neste estudo pode ser
consideravelmente maior em áreas onde a pastagem culti-
vada não ofereça produtividade e qualidade satisfat6-
rias.

A Tabela 6 apresenta os valores em cruzeiros,
obtidos em dezembro de 1992, relativos à economicidade
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dos tratamentos utilizados. Os tratamentos B, c, O e E
evidenciaram valores negativos em relação à
testemunha. Estes resultados revelam que o uso de
concentrados nos niveis trabalhados e com os preços
alcançados não é compensador, prevalecendo ainda a
utilização somente da pastagem cultivada de terra
inundAvel e minerais, desde que seja de boa
produtividade e qualidade.

TABELA 6. Valores em cruzeiro· de
nuição da .produção (X),
tação de concentrados (Y)
e Y.

acréscimo ou dimi-
custo da suplemen-
e diferença entre X

Tratamento

Valor do acréscimo
ou diminuição

da produção (X)
(CrS)

Custo da
suplementação de
concentrados (Y)

(CrS)

Diferença
entre
X e Y
(CrS)

A (pasto + minerais à
vontade) (testemunha)

B (pasto· + minerais à
vontade + concentrado
com 15% de PD e 65%
de NDT)

C (pasto + minerais à
vontade + concentrado
com 15% de PD e 76%
de NDT)

D (pasto + minerais à
vontade + concentrado
com 19% de PD e 65%
de NDT)

E (pasto + minerais à
vontade + concentrado
com 19% dePD e 76%
de NDT)

- 411,27

+ 1.507,41

+ 1.513,67

+ 2.336,87 - 1.165,61

*Obtidos em dezembro de 1992.
Obs.: USS 1.00 = CrS 12.387,00
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- 1.985,68

- 2.425,13



Embora tenha apresentado menor produção diá-
ria de leite, o tratamento de pastagem cultivada de
terra inundâvel, com suplementação de minerais e sem
uso de concentrado, exibiu melhor economicidade do que
com a suplementação de concentrados.

CONCLUSÕES

As quantidades diárias de leite das búfalas
suplementadas com concentrados, contendo diferentes ni-
veis de proteina e energia, foram semelhantes em re-
lação ao tratamento sem suplementação de concentrados.

A alta disponibilidade de forragem e o ele-
vado teor de proteina bruta da forragem disponivel
contribuiram para o reduzido efeito da suplementação
concentrada.

A anâlise economLca dos valores biológicos
evidenciou que o uso de concentrado não ê compensador,
prevalecendo a utilização apenas da pastagem cultivada
de terra inundâvel e suplementação de minerais, quando
a produtividade e a qualidade da forragem forem eleva-
das.
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