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RESUMO 

Foram usados dados de variáveis climáticas e de concepção de 30 búfalas Murrah, em 

pastejo rotacionado intensivo, em Belém, Pará, inseminadas artificialmente com sêmen da 

Bulgária, ou submetidas à monta natural, analisados pelo SAS. Nas fêmeas inseminadas 

artificialmente, a concepção esteve associada à precipitação pluvial, umidade relativa do ar, 

temperaturas mínima, média e máxima e radiação solar global, promovendo a concentração 

das concepções de maio a outubro. Búfalas submetidas à monta natural parecem sentir mais 

o estresse das elevadas temperaturas da Amazônia.  

 

 



SUMMARY 

Were used climatic variables and conception dates of 30 Murrah buffaloes, in intensive 

rotation grazing, in Belem, Para State, Brazil, artificially inseminated with semen of 

Bulgaria, or submitted to the natural crossing, analyzed with SAS. In the females artificially 

inseminated, the conception was associated with the pluvial precipitation, air relative 

humidity, minimum, average and maximum temperatures and global solar radiation, with 

concentration of the conceptions from May to October. Buffaloes submitted to the natural 

crossing seem to feel more of stress of the raised temperatures of the Amazon. 
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INTRODUÇÃO 

Nas zonas tropicais o ambiente afeta a eficiência reprodutiva animal de variadas 

formas, através do frio ou calor excessivos, falta de água ou alimento ou por doenças 

(MÜLLER, 1989). A sazonalidade é importante fator na redução da eficiência reprodutiva 

de búfalos, devido a elevadas temperaturas no verão (PALTA et al., 1997; GANGULI, 

1997; GUIMARÃES, 2000). Zicarelli (1994) e Silva (1991) indicam que quanto mais 

distantes do Equador, embora férteis o ano todo, as búfalas têm sua atividade sexual 

aumentada, quando diminui as horas de luz do dia. No norte brasileiro, com pequena 

diferença de luz ao longo do ano e clima tropical úmido, essa espécie, em condições 

favoráveis de alimentação, é poliestral contínua (RIBEIRO, 1996). Assim, este trabalho 

visa avaliar a influência de variáveis climáticas na fertilidade de búfalas Murrah na 

Amazônia Oriental. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foram utilizados dados de variáveis climáticas e de reprodução de 30 fêmeas 

Murrah, na Unidade de Pesquisa “Dr. Felisberto Camargo”, em Belém, Pará, da Embrapa 

Amazônia Oriental, entre 1991 e 1998, no tipo climático Afi, com menos chuva, de junho a 

novembro, e mais chuva, de dezembro a maio, e médias anuais de 27ºC de temperatura, 

2.800 mm de precipitação pluviométrica, 85% de umidade relativa do ar (BASTOS et. al., 



1986). O pastejo foi rotacionado intensivo em Panicum maximum cv. Tobiatã (2,5 a 5,0 

U.A./ha/ano), em seis piquetes de 1,3 ha. A disponibilidade e valor nutritivo das forrageiras 

sob pastejo estão em Alves (1999) e Sarmento (1999). Foram correlacionadas variáveis 

climáticas e de concepção de búfalas fertilizadas por monta natural e inseminação artificial, 

com sêmen da Bulgária. Os dados foram submetidos à análise descritiva e de correlação, 

através do SAS - Statistical Analysis System (SAS, 1996).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os coeficientes de correlação (r) entre variáveis climáticas e fecundação de 

búfalas fertilizadas por monta natural (MN) e inseminação artificial (IA) estão na Tabela 1. 

Nas búfalas fertilizadas por MN, a temperatura mínima esteve associada à concepção, no 

ano inteiro. Na IA, a precipitação pluviométrica esteve associada negativamente com a 

concepção (P<0,01) e a radiação solar global, positivamente (P<0,01).  

 
Tabela 1. Coeficiente de correlação (r) entre variáveis climáticas e fecundação de búfalas da raça Murrah. 

Concepção Variável climática MN IA 
Umidade relativa do ar - 0,01018 ns - 0,20745 ns 
Precipitação pluviométrica - 0,10832 ns - 0,28114 ** 
Temperatura mínima - 0,25368 * - 0,14921 ns 
Temperatura média - 0,02413 ns 0,09963 ns 
Temperatura máxima - 0,12042 ns - 0,10955 ns 
Radiação solar global 0,01061 ns 0,32279 ** 

MN - Monta Natural, IA - Inseminação Artificial, ns - não significativo, * - significativo a 0,05, ** - 
significativo a 0,01. 

 

A taxa de concepção de búfalas diminui com a elevação da temperatura ambiente e 

umidade relativa do ar (VINCENT, 1972; SRIVASTAVA & SAHNI, 1999). Por outro 

lado, a correlação canônica significativa observada nesse trabalho (ρ = 0,403090*), 

demonstra que a concepção nas búfalas submetidas a MN, esteve associada positivamente 

ao conjunto das variáveis climáticas. Esse efeito foi significativo apenas no período menos 

chuvoso (ρ = 0,564852 *), indicando que a fertilidade sofreu influência das variáveis 

climáticas, apenas nesse período. Na Tabela 2 observam-se coeficientes de correlação (r) 

entre variáveis climáticas e fecundação das búfalas fertilizadas através de MN e IA, no 

período mais e menos chuvoso.  



Tabela 2. Coeficiente de correlação (r) entre variáveis climáticas e fecundação de búfalas da raça Murrah nos 
períodos mais e menos chuvoso. 

Período Variável climática Mais Chuvoso Menos Chuvoso 
 MN IA MN IA 

Umidade relativa do ar 0,11142 ns - 0,31747 * 0,21255 ns - 0,04220 ns 
Precipitação pluviométrica - 0,01259 ns - 0,34607 * 0,00782 ns - 0,21901 ns 
Temperatura mínima - 0,03269 ns 0,12153 ns - 0,28718 ns - 0,25566 ns 
Temperatura média - 0,19036 ns 0,42687 ** - 0,02672 ns - 0,01991 ns 
Temperatura máxima - 0,15228 ns 0,24761 ns - 0,46055 ** - 0, 25302 ns 
Radiação solar global - 0,24765 ns 0,41264 ** - 0,03068 ns 0,27900  ns 
MN - Monta Natural, IA - Inseminação Artificial, ns - não significativo, * - significativo a 0,05, ** - 
significativo a 0,01. 
 

O coeficiente de correlação canônica indicou significância (ρ = 0,428339 *) entre 

a concepção de búfalas inseminadas artificialmente e o conjunto das variáveis climáticas 

estudadas. Entretanto, quando a concepção foi correlacionada às variáveis climáticas, 

observa-se que no período mais chuvoso há correlação negativa com a umidade relativa do 

ar (P<0,05) e precipitação pluviométrica (P<0,05), e positiva com a temperatura média 

(P<0,01) e radiação solar global (P<0,01). No período menos chuvoso, não houve 

associações (Tabela 2). A precipitação pluviométrica esteve correlacionada negativamente 

com a concepção durante o ano inteiro, enquanto a radiação solar global esteve associada 

positivamente. No período de menos chuva houve efeito significativo e negativo apenas 

com a temperatura máxima (P<0,01) na MN. No presente trabalho, apesar de 43% das 

concepções se concentrarem entre julho e setembro, a avaliação estatística demonstrou 

distribuição uniforme das concepções durante o ano inteiro, confirmando os resultados de 

Vale (1988) e Ribeiro (1996), de que na Amazônia o búfalo tem se portado como poliestral 

contínuo, principalmente em áreas onde a disponibilidade de forragem, de bom valor 

nutritivo, é distribuída durante o ano inteiro. 

 

CONCLUSÕES  

A taxa de concepção, nas condições de clima tropical quente e úmido da 

Amazônia Oriental, está associada às variáveis climáticas precipitação pluvial, umidade 

relativa do ar, temperaturas mínima, média e máxima e radiação solar global. Nas fêmeas 

inseminadas artificialmente ela esteve mais associada às variáveis climáticas do que nas 

submetidas à monta natural, principalmente, no período mais chuvoso. As submetidas à 

monta natural sentiram os efeitos de estresse provocado pelas elevadas temperaturas do 



clima tropical quente e úmido. A concepção foi distribuída uniformemente durante os 

meses do ano nos animais em monta natural, enquanto que as inseminadas artificialmente 

concentraram suas concepções em determinado período do ano. 
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