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O consumo de leite e derivados, nos últimos anos, vem aumentando significativamente no Brasil. Uma 

parcela desse aumento está no consumo de derivados de leite de búfalas. A produção e o consumo desse leite vêm 

crescendo em função da demanda por alimentos diferenciados, como os queijos. O leite bubalino é uma econômica 

fonte para agregação de valor ao produto, sendo que a rentabilidade na produção de queijo e de manteiga, por 

exemplo, chega a ser duas vezes maior quando comparado ao leite de vaca. Os elevados teores de gordura e sólidos 

totais no leite de búfala são os fatores que influenciam o rendimento na fabricação dos derivados lácteos.  Com uma 

modesta produção de leite da espécie bubalina, comparada com a região Norte do nosso país, o Estado do Rio 

Grande do Sul conta com uma cooperativa específica para a produção de leite, carne e seus derivados. Os objetivos 

do trabalho visam coletar dados da produção de leite bubalino junto com proprietários associados à cooperativa, 

visto que pouca informação é disponibilizada quanto à produção, produtividade e manejo de rebanho de búfalos, 

especificamente do rebanho leiteiro. Com os dados coletados será possível analisar a viabilidade da produção de 

leite bubalino, oportunizando novos produtores a ingressar na cadeia produtiva leiteira de búfalos. Também 

possibilitará uma integração universidade-produtor e produtor-aluno, a fim de conhecer a realidade da produção 

desse leite. A coleta de dados inclui participação dos produtores através da aplicação de questionários técnicos 

elaborados por alunos e professores, no período inicial do projeto, em reuniões com a equipe. Os temas do 

questionário abordam índices de produção e práticas relacionadas ao manejo sanitário do rebanho. Dados também 

estão sendo coletados na Secretaria da Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Sul (SEAPA-RS). A aplicação do 

questionário ocorrerá durante visita técnica às propriedades rurais, contactadas previamente através da cooperativa. 

Ao final do projeto, a partir da coleta de dados específicos sobre a produção, produtividade e manejo, espera-se uma 

reunião técnico-informativa com cooperados, para avaliação dos dados levantados. A partir desses dados busca-se 

colaborar com informações que possam subsidiar melhorias na produção de leite de búfala dos produtores 

associados à cooperativa, bem como proporcionar a comunidade acadêmica um conhecimento sobre a cadeia 

produtiva de leite bubalino, gerando também a capacitação e formação de recursos humanos.  

 

Descritores: leite; búfalas; cooperativa; interação. 

 

 

 


