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A bubalinocultura vem ganhando destaque na exploração animal em todo o mundo. Os búfalos são 

animais dóceis, de boa adaptação, precoces, longevos, apresentam boa conversão alimentar, produzem 

trabalho e podem ocupar áreas inóspitas para exploração de outros animais. Esse animal adquiriu ao longo do 

tempo características próprias de adaptação ao ambiente hostil com alimentação à base de alimentos 

volumosos grosseiros. Entre essas características, destacam-se a rusticidade ao ambiente tropical, 

representada pela alta resistência às doenças comuns do gado bovino, alto potencial reprodutivo e docilidade, 

entre outras. Desta forma, o objetivo do projeto de extensão é realizar um trabalho em uma propriedade da 

Região da Depressão Central do Rio Grande do Sul, com o intuito de analisar os índices zootécnicos dos 

búfalos, fazendo o monitoramento do controle leiteiro e pesagem dos animais. Até a data atual, está sendo  

acompanhado: rotina de ordenha e levantamento de dados de produção, através de pesagens quinzenais da 

produção individual das matrizes; identificação dos animais recém nascidos através de brincos com 

numeração sequencial, diferenciando machos e fêmeas; desmame com pesagem dos animais; verificação das 

identificações individuais de todos os animais da propriedade e revisão da escrituração zootécnica, levantando 

dados para um programa informatizado que está sendo implantado na propriedade; pesagem dos animais de 

sobreano, tanto machos quanto fêmeas; participação na seleção de animais de descarte para venda, tomando 

como base os seguintes critérios: baixa produtividade, problemas reprodutivos e temperamento; execução do 

calendário sanitário na propriedade; acompanhamento de inseminação artificial e diagnóstico de gestação 

realizado por um veterinário. Estes dados irão propiciar o aumento do conhecimento na área de 

bubalinocultura e os dados obtidos serão compilados em trabalhos para serem apresentados em congressos 

nacionais e internacionais. 

 

Descritores: búfalo; primíparas; multíparas; terneiros 

 


