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O que é Bubalinocultura?



Por que criar búfalos? 

• Boa precocidade

• Fácil adaptação ao ambiente

• Docilidade dos animais 

• Rusticidade 



Origem
• Asiática

• 2.500 e 1.400 a.C

• Rios: Eufrates, Tigres, Indus e Yangtze

• Primeiro animal a ser domesticado para trabalho 
- Mesopatâmia

• Aproximadamente 4.500 anos





Histórico no Brasil

• Ilha de Marajó, Pará

• Aproximadamente 100 anos



Produção mundial

• 170.000.000 de cabeças

• Principais produtores 

– Índia: 93.480.000

– Paquistão: 23.370.000

– China: 22.800.000



Bubalinocultura no Brasil
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Divisão por região

Norte: 706.072;   Nordeste: 126.757;  Centro Oeste: 65.570;  Sudeste: 115.494;  Sul: 137.058



No Brasil são encontradas 

apenas 4 Raças de Produção 

significativas



Búfalo do Pântano
• 2n=48  

• Ex: Carabao

Búfalo do Rio
• 2n=50

• Ex: Murrah; Jafarabadi; Mediterrâneo



Búfalo do Pântano



Carabao

• Origem Australiana

• Coloração marrom claro ou cinza

• Manchas brancas

• Chifres suavemente curvos, pontiagudos 
e voltados para trás





Búfalo do Rio



Murrah

• Originária da Índia

• Corpo grande e maciço, pele negra com pêlos na 

região torácica

• Os chifres estão inclinados para trás e depois 

para cima (formando um caracol)

• Resistente à enfermidades infectocontagiosas

• Considerada a raça mais leiteira e precoce





Jafarabadi

• Caracteriza-se por ter um corpo alongado e grande, 

pele negra e cabeça grande

• Os chifres são grossos e estão inclinados para 

baixo e depois para cima 

• A garupa é grande, comprida e reta





Mediterrâneo

• Cabeça proporcionalmente grande e convexa

• Chifres médios, grossos e fortes, curvos e voltados 

para o alto, acima da linha da cabeça

• Origem italiana

• Apresentam porte médio e são medianamente 

compactos

• Raça de dupla aptidão - brasileiros tem mais aptidão 
para o corte





Perfil dos Bubalinocultores no Brasil
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• A maioria das propriedades trabalham com duas 

raças (61%), sendo o restante com uma raça.

• Composição do rebanho



Finalidade da produção no Brasil 
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• O Brasil possui o 11º maior rebanho de búfalos 

representando 0,71% do percentual mundial



Segundo a ABCB:

 Aprox. 80 associados 

 Aprox. 3.000.000 de animais

- 2% do rebanho bovino

 Maior rentabilidade em relação aos bovinos (21%)

 Menor custo de produção em relação aos bovinos (20%)

 Maior vida produtiva, (20 anos x 10 anos bovinos)

 Maior índice de fertilidade (85% x 67% dos bovinos)

 2% menor no rendimento de carcaça 

- Peso da cabeça



Bovinos Bubalinos Caprinos Ovinos Camelos

Volume mundial de leite produzido em 2014:  
730.000.000.000 L/ano 

Bovinos- 83,4% 
Bubalinos- 12,9%
Caprinos- 2,2%
Ovinos- 1,3%
Camelos- 0,2%



COMPONENTES DO LEITE

Búfalo                Bovino 

Proteínas 4,00% 3,50%

Lipídios 8,00% 3,50%

Lactose 4,90% 4,70%

Água 82,00% 87,80%

Colesterol Total 214mg% 319mg%

Fonte:  Associação Brasileira dos Criadores de Búfalo



Comparação entre o leite bovino e 

o leite bubalino

• Acentuadamente branco

• Mais doce, devido ao maior teor de lactose

• Valor superior ao do leite de vaca

• R$ 1,10 à 1,30 variando até R$ 1,50 dependendo  
da época do ano





Comparação entre a carne bovina e 

a carne bubalina

• Mais sabor
• Mais maciez

• 40% menos colesterol
• 12 vezes menos gordura
• 55% menos calorias
• 11% a mais de proteínas 
• 10% a mais de minerais









Picanha Costela

TatuMaminha

Alguns cortes comerciais de 

carne Bubalina











Curiosidades



• 14l de leite de búfala produz 1kg de manteiga            

20l de leite de vaca para produzir a mesma 

quantidade



Requeijão de Búfala



• Os búfalos suportam cerca de 1.200 a 1.500 kg

• Desenvolve uma velocidade média de 3 km/h!



Passeios turísticos



Patrulha Militar



Transporte pelos ribeirinhos





• Nos EUA a carne bubalina é utilizada 
para fazer hambúrguer

• Na Argentina, utiliza-se a carne para 
fazer embutidos dietéticos



A verdadeira Muzzarela italiana é feita de leite 

de búfala e não de vaca



Carabao festival – Filipinas







O couro de búfalo é mais grosso e resistente



Artesanato





Dinâmica



Quais são as 4 
raças de búfalos 

no Brasil ? 

Carabao, Murrah, Mediterrâneo e Jafarabadi



Essas raças são 
divididas em duas 

linhagens, quais são ? 

Búfalo do pântano e búfalo do rio



O búfalo pode ser 
utilizado para que ? 

Corte, leite e trabalho



No Brasil, onde 
puderam ser 

encontrados os 
primeiros búfalos?

Ilha do Marajó, Pará



Fale pelo menos duas 
características porque 

devemos criar búfalos? 

Boa precocidade, fácil adaptação ao ambiente, 
docilidade dos animais e rusticidade 



Concluindo

“ Os búfalos se dão bem em qualquer 

lugar, adaptam-se com facilidade e 

ainda possuem vantagens como 

docilidade, rusticidade, precocidade e 

fertilidade.

E mais, têm tripla aptidão, pois além de 

produzir leite e carne de excelente 

qualidade são usados como tração 

animal”



Obrigado!!!
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