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~ste trabalho foi executado graças ao suporte
financeiro oriundo de convênios que o Instituto de
Pesquísas e Experimentação Agropecuárias do Nor-
te - IPEAN mantém com a Superintendência do
Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM, possi-
bilitando a divulgação de técnicas e resultados de
pesquisas. que visam sobretudo a resolução de pro-
btemas básicos da agricultura amazônica.
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INTRODUÇAO

•

A grande adaptabilidade do búfalo na região amazônica,
particularmente nas extensas áreas baixas e úmidas de nossa
imensa planície, onde a criação dos bovinos é adversa, bem
como a sua considerável aptidão para carne e leite, levaram
o IPEAN a desenvolver estudos mais especializados acêrca dês-
te animal tão promissor ao progresso da pecuária de nossa
região. Assim, êste Instituto tem adquirido bubalinos de
diferentes origens, de modo a conhecer as suas características
mais acentuadas de produção.

Dessa maneira, foram introduzidos 10 animais (em 1948)
e 1 reprodu tor (em 1965) Baio, procedentes de Alagoas, para
avaliação de suas possibilidades zootécnicas, na Estàção Ex-
perimental do Baixo Amazonas (Monte Alegre - Pará), do
IPEAN.

o Baio apresenta um padrão, em linhas gerais. serne-
lhante ao da largamente conhecida raça preta Murrah, va-
riando a coloração de sua pelagem, que vai da baia, especial-
mente quando o animal é jovem, à cinza.

Observações preliminares sôbre os animais considerados
Baío, do plantel dêste Instituto, têm apresentado resultados
de saldo bastante alentador. ~ste estudo tem como objetivo
mostrar tais resultados.



PRODUÇAO LEITEIRA

•

o quadro acima, embora os dados sejam de pequeno
número de animais e resultantes de apenas um contrôle, [á
mostra um notável potencial leiteiro para o Baio, principal-
mente eonsíderando-se que, além da produção ser em regime
exclusívo de pasto com uma ordenha diária, quatro dêsses

eram vacas de primeira cria, e um, de
doi dê es possuiam uma têta

;ê • conseqüência,
pro1~~ A

c

Em recente viagem da equipe de Zootecnia do IPEAN à
Estação Experimental do Baixo Amazonas, foi realizado o
contrôle leiteiro de 10vacas consideradas Baio. O quadro
abaixo sumariza os resultados obtidos nesse contrôle, em
uma ordenha diária.
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Média de produção
diária de Leite (kg)

5,00

Média de percentagem
de gordura

N9 de animais
controLados

5,90

e e -
CO

eesá
o b balino

: I e 3,34 qui-
percentagem de gor-

Prêto: 7,40 (1) e
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PlanteI de anima" bubaliaos, ir'zln;nrln f Baio de leite"
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Quanto à sua aptidão para produção de carne, pôde-se
observar que, de modo geral, são animais de grande porte,
precoces em desenvolvimento ponderal e possuem uma con-
formação para carne, bem apreciável .

APTIDÃO PARA CARNE

•

•••••
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Ob ervar os cbifre curt bastante

OUTRAS CARACTERíSTICAS CONSIDERADAS

•

Os CHIFRES do Baio apresentam-se pequenos, em forma
de espiral, assemelhando-se aos da raça pretá Murrah. ~te
tipo de chifres pequenos apresenta uma série de vantagens
em relação ao tipo de chifres longos encontrado no búfalo
Prêto de nossa região: 1. provoca menos danificação às
construções de contenção; 2. diminui acidentes com os tra-
tadores; 3. diminui machucaduras e ferimentos nas lutas
entre animais; 4. aumenta o número de animais por área,
em confinamento, ou em transportes de gado para o mata-
douro ou outros locais; 5. reduz as partes refugadas de
percentagem de carcaça e de quantidade de couros, eau-
sadas por ferimentos e machucaduras, durante embarque,
transportação e desembarque .

•
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'.
I A PELAGEM de um número expressivo de animais ob-

servados, apresentava a coloração baia, com os pêlos claros e
pele e olhos pígmentados . Entretanto, tem ocorrido um
considerável aparecimento de animais albinos. ~ste albi-
nismo é resultante de um acentuado grau de consangüínída-
de existente, O IPEAN, a respeito dêste problema, tem to-
mado medidas zootécnicas, visando evitar a manifestação>
desta característica indesejável,
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~~~~~~~~~ rebanho Baio.• . e a de pigmentação

animais ob-
1.6)8 claros e

rrido um
te albr-

000 ida-
tem to-

"lUllifo estação.

Bezerro Baio de boa caracterização .

•

•



CONCLUSÃO PRELIMINAR

Preliminarmente, pôde-se concluir, dizendo que o Baía
apresenta-se altamente promissor como animal de dupla fi-
nalidade - carne e leite.

PRELIMINARY CONCLUSION

From prelíminary observations, it was concluded that the
Baio water-buffalo in the Amazon Region is a híghíy
promising animal for beef and milk.
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