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Introdução

A bubalinocultura mundial é hoje um mercado em 
expansão para novos investidores, tanto para cultura do 
leito quanto para a carne. No Brasil os bubalinos são 
criados há algum tempo, podendo ser encontrados em 
todos os estados do país, segundo estimativas da 
Associação Brasileira de Criadores de Búfalos [1], 
atualmente, o país possui cerca de três milhões de 
animais e sua produção leiteira é crescente a cada ano.

De acordo com dados do IBGE [2], a Região Norte 
concentra o maior rebanho nacional com 541.674 
cabeças (64,49%), seguida das Regiões Sul (12,79%), 
Sudeste (9,12%), Nordeste (9,09%) e Centro-Oeste 
(4,51%). Ainda de acordo com o IBGE [2], a região 
Nordeste apresenta um rebanho de 76.348 cabeças e 
encontra-se em crescimento, mostrando possuir 
potencial a ser explorado.

Porém, são poucos os estudos sobre estes animais no 
estado de Pernambuco, que segundo os dados 
referentes ao primeiro semestre de 2007 [2], tem-se que 
a produção de leite de búfala, cru ou resfriado, foi de 
49.156.000 litros.  

As búfalas possuem alta potencialidade para 
produção leiteira, e quando comparadas com as vacas, 
possuem algumas vantagens, como por exemplo, maior 
rusticidade, maior resistência a ectoparasitos, 
apresentam menor freqüência de mamite, permitem a 
criação em regiões inadequadas para bovinos, são 
menos exigentes quanto à qualidade das pastagens e 
gramíneas, e conseqüentemente apresentam menor 
custo de produção [3].

A representação gráfica da produção de leite durante 
a lactação é designada curva de lactação, sendo esta 
muito importante para entender o comportamento da 
produção durante todo o período no qual o animal 
estará produzindo leite, podendo esta contribuir para a 
implantação de um manejo alimentar e/ou reprodutivo 
mais adequado, para o auxílio na seleção de animais 
com determinadas características desejáveis a produção 
leiteira e para o descarte dos que não forem de 
interesse [4]. O objetivo dos modelos seria predizer a 
produção de leite em qualquer dia da lactação, com o 
mínimo de erro possível, levando em consideração 
ainda as variações ambientais [5].

Portanto, o objetivo do presente trabalho foi o de 
ajustar diferentes modelos para a produção de leite 
total de búfalas Murrah e selecionar o modelo mais 
adequado para descrever a curva de lactação.

Material e métodos

Foram analisadas 5.447 observações de produção 
de leite de búfalas, coletados no período de 
janeiro/2000 a dezembro/2008, provenientes de um 
rebanho para pecuária de leite, de uma fazenda 
localizada no município de Taipu, mesorregião Leste 
Potiguar e na microrregião Litoral Nordeste, Estado do 
Rio Grande do Norte, distando da capital Natal cerca 
de 50 km. O clima da região é do tipo tropical chuvoso, 
com período chuvoso de abril a junho, temperatura 
média de 25,3 °C e umidade relativa anual de 79% [6]. 

Os seguintes modelos de regressão foram utilizados 
para estudar as observações de produção total de leite 



ao longo da lactação, para formar as curvas de lactação 
[7]:

 Linear: Y = β0 + β1 Tempo + ε
 Quadrático: Y = β0 + β1 Tempo + β2 Tempo2 + ε
 Grau quatro: Y = 0 + 1 Tempo + 2 Tempo2 + 

3 Tempo3 + 4 Tempo4 + 
 Gama incompleto: Y = 0 Tempo1 * exp(-2

Tempo) + 
 Jenkins e Ferrell: Y = β0 / ((Tempo * exp (β1

Tempo)) + ε
 Linear hiperbólico: Y = 0 + 1 Tempo + 2 / 

Tempo + 
 Linear logarítmico: Y = 0 + 1 Tempo + 2 loge

(Tempo) + 
 Quadrático logarítmico: Y = 0 + 1 Tempo + 2

Tempo2 + 3 loge (Tempo2) + 
 Polinomial Inverso: Y = Tempo / (β0 + β1 Tempo 

+ β2 Tempo2) + ε

onde: Y é a produção diário de leite (em litros); Tempo 
é o tempo de lactação em dias, decorridos desde o 
parto até a data do controle; 0, 1, 2, 3 e 4 são 
coeficientes de regressão a serem estimados e  é o erro 
aleatório associado a cada observação, considerado 
com distribuição N(0;2

) e iid.
As análises foram realizadas utilizando o software 

SAS versão 9.1.3, utilizando os procedimentos PROC 
REG e PROC NLIN.

O melhor modelo foi julgado como aquele que 
obteve o menor valor para a raiz quadrada do quadrado
médio [8].

Resultados e Discussão

O modelo que melhor se ajustou foi o quadrático 
logarítmico, apresentando um valor de 2,6288, seguido 
dos modelos Grau quatro e Linear Hiperbólico, com 
2,6540 e 2,6542, respectivamente (Tabela 1). O mesmo 
foi encontrado por Muñoz-Berrocal et al. [9], quando 
este avaliou o uso de modelos lineares e não lineares 
para o estudo da curva de lactação em búfalas Murrah e 
seus mestiços, em São Paulo, onde os modelos que 
melhor representaram à curva foram o quadrático 
logarítmico e linear hiperbólico. Já os piores ajustes 
foram obtidos para os modelos Jenkins e Ferrell e 
Polinomial Inverso, com valores iguais a 4,9270 e 
5,4092, respectivamente. O que não foi encontrado por
Pereira [10] onde este observou bons ajustes para os 
modelos Jenkins e Ferrell e Polinomial Inverso, quando 
trabalharam com curva de lactação de búfalas mestiças 
em Rondônia.

As estimativas dos parâmetros são encontradas na 
Tabela 2. Verificaram-se valores próximos das
estimativa de parâmetros para o modelo quadrático 
logarítmico quando comparado com estudos realizados 

com búfalas na Zona da Mata de Pernambuco [11].
Porém, valores diferentes para o modelo gama 
incompleto quando comparado com Oliveira et al. [12], 
quando estes avaliaram curvas de lactação de vacas F1 
Holandês-Gir.
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Tabela 1. Resumo das análises de variância dos modelos para produção de leite de búfalas Murrah.

Modelo SQ QM FCalc 2


Linear 563,88180 563,88180 69,71** 2,8441

Quadrático 2211,22083 1105,61041     141,97** 2,7906

Grau Quatro 6274,65380 1568,66345 222,70** 2,6540

Gama Incompleto 190149 63383,1 7883,72** 2,8354

Jenkins e Ferrell 101735 50867,4 2095,38** 4,9270

Linear Hiperbólico 6253,3      3126,7 443,79** 2,6542

Linear Logarítmico 6075,7 3037,9 429,20**    2,6604

Quadrático Logaritmico 6991,5 2330,5 337,22** 2,6288

Polinomial Inverso 74625,1 24875,0 850,13** 5,4092
* Significativo a 5% (P < 0,05); ** Significativo a 1% (P < 0,01); NS Não significativo

Tabela 2. Estimativa dos parâmetros de regressão para os modelos ajustados aos dados de produção de leite total diário (kg/dia) para 
búfalas Murrah.

Parâmetros
Modelos

β0 β1 β2 β3 β4

Linear
6,2973

(102,11)*
-0.02690
(0.0032)

- - -

Quadrático
5.5529

(0.0792)
0.1001

(0.0092)
-0.0031
(0.0002)

- -

Grau Quatro
3.7119

(0.1085)
0.7266

(0.0293)
-0.0468
(0.0021)

0.0009
(0.0001)

-0.000006
(0.0000004)

Linear Hiperbólico
8.2529

(0.0897)
-0.0938

(0.00382)
-4.7401
(0.1668)

- -

Linear Logarítmico
4.1669

(0.0957)
-0.1884

(0.00653)
2.0116

(0.0721)
- -

Quadrático Logarítmico
3.9450

(0.0965)
-0.4303
(0.0220)

0.00386
(0.000336)

3.0838
(0.1173)

-

Gama Incompleto
4.5866

(0.0860)
0.0577

(0.0301)
0.0319

(0.0510)
- -

Jenkins e Ferrell
9.3228

(0.1730)
-0.0758
(0.0007)

- - -

Polinomial Inverso
-2.0459
(0.0555)

0.8176
(0.0195)

-0.0120
(0.000286)

- -

* Os valores entre parênteses representa o erro padrão do parâmetro de regressão


