
INFLUÊNCIA DE EFEITOS AMBIENTAIS SOBRE 
A PRODUÇÃO DIÁRIA DE LEITE E INTERVALO
ENTRE PARTOS EM BUBALINOS MURRAH, NO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Maria Luiza de Morais Pessoa Pinto1, Haliny Cristina da Silva Santos2, Janiele Tiburtino de Lira3, Luciana Florêncio 
Vilaça4, Elizabete Rodrigues da Silva5, Cláudio Galvão de Souza Júnior6, Kléber Régis Santoro7, Cláudio Coutinho 

Bartolomeu8



________________
1 Voluntária PIC, Aluna de Graduação em Medicina Veterinária, Unidade Acadêmica de Garanhuns, Universidade Federal Rural de Pernambuco. 
Avenida Bom Pastor, s/n, Bairro Boa Vista, Garanhuns, PE, CEP 55296-901. E-mail: mlmpp@hotmail.com
2 Aluna de Graduação em Medicina Veterinária, Unidade Acadêmica de Garanhuns, Universidade Federal Rural de Pernambuco. Avenida Bom 
Pastor, s/n, Bairro Boa Vista, Garanhuns, PE, CEP 55296-901. E-mail: halinycristina@yahoo.com.br
3 Aluna de Graduação em Zootecnia, Unidade Acadêmica de Garanhuns, Universidade Federal Rural de Pernambuco. Avenida Bom Pastor, s/n, 
Bairro Boa Vista, Garanhuns, PE, CEP 55296-901. E-mail: janiele_l@hotmail.com
4 Bolsista PIBIC/CNPq, Aluna de Graduação em Zootecnia, Unidade Acadêmica de Garanhuns, Universidade Federal Rural de Pernambuco. 
Avenida Bom Pastor, s/n, Bairro Boa Vista, Garanhuns, PE, CEP 55296-901. E-mail: lucianavilaca@zootecnista.com.br
5 Professora, Adjunta da Unidade Acadêmica de Garanhuns, Universidade Federal Rural de Pernambuco. Avenida Bom Pastor, s/n, Bairro Boa 
Vista, Garanhuns, PE, CEP 55296-901. E-mail: elizabete@uag.ufrpe.br 
6 Professor Adjunto da Unidade Acadêmica de Garanhuns, Universidade Federal Rural de Pernambuco. Avenida Bom Pastor, s/n, Bairro Boa Vista, 
Garanhuns, PE, CEP 55296-901. E-mail: claudio@uag.ufrpe.br
7 Orientador, Professor Adjunto da Unidade Acadêmica de Garanhuns, Universidade Federal Rural de Pernambuco. Avenida Bom Pastor, s/n, Bairro 
Boa Vista, Garanhuns, PE, CEP 55296-901. E-mail: krsantoro@uag.ufrpe.br
8  Professor, Adjunto da Unidade Acadêmica de Garanhuns, Universidade Federal Rural de Pernambuco. Avenida Bom Pastor, s/n, Bairro Boa Vista, 
Garanhuns, PE, CEP 55296-901. E-mail: c.coutinho@uag.ufrpe.br
Apoio financeiro: CNPq (505912/2008-2)

Introdução

O crescimento da produção de bubalinos no 
Brasil tem sido rápido e significativo. Rebanhos de 
búfalas possuem características de alta potencialidade 
para produção leiteira. Inúmeras são as vantagens na 
frente das vacas como: resistência a ectoparasitos, 
maior rusticidade, menor freqüência de mamite, menos 
exigentes quanto a pastagens. E, além disso, ainda se 
destaca por apresentar um leite com maior valor 
nutritivo e rendimento industrial [1]. 

Muitos são os fatores que podem vir a 
interferir na produção de leite e no intervalo entre 
partos dessas búfalas tais como alimentação, manejo, 
fatores ambientais, climatologia, fatores genéticos. 

É de grande importância o valor nutritivo da ração 
fornecida ao animal no seu período de lactação para 
uma máxima produção. Outro fator é o conforto 
térmico, pois esse interfere diretamente nas condições 
fisiológicas dos animais ocasionando um declínio na 
produção animal, já que a produtividade dos sistemas 
de produção de leite e a qualidade do leite produzido 
são dependentes do bem-estar animal [2].

Outro ponto crítico é o manejo reprodutivo. O 
intervalo entre partos (IEP) compreende o tempo entre 
dois partos consecutivos e é invés desse parâmetro, um 
dos mais usados, que se mede a eficiência reprodutiva 
na espécie bubalina [3]. O IEP ideal e possível de ser
alcançado é de 12 meses, porém aceita-se que a búfala 
produza dois bezerros a cada três anos [3]. Uma melhor 
utilização de fatores que afetam o IEP contribui para 
uma melhor eficiência reprodutiva, fazendo com que 
obtenha resultados econômicos satisfatórios.

Portanto o objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos 
do ambiente que podem vir a interferir sobre a produção 
diária de leite e intervalos entre partos de búfalas da raça 
Murrah, no estado do Rio Grande do Norte.

Material e métodos

Foram analisadas as produções diárias de leite e os
intervalos. A propriedade está localizada no município de 
Taipu, situada a 50 km de Natal. Apresenta um clima 
tropical chuvoso com verão seca e estação chuvosa no 
outono, com período de chuva de abril a junho, temperatura 
media anual de 25,3oC, umidade relativa de 79% e 2.700 
horas de insolação, a uma altitude de 41 metros [4]. A 
bubalinocultura é explorada à pasto em Sistema de 
Pastoreio Racional Voisin e 80% das reproduções são 
originadas de inseminação artificial e a ordenha é 
mecânica.

Através do PROC GLM e PROC REG do software 
SAS versão 9.1.3, analisou-se os fatores influentes sobre a 
produção diária de leite e o intervalo entre partos. Os 
modelos utilizados foram:

A. Produção diária de leite
PLijklo = µ + APj+ MPk + ANl +MNo + Ii + εijklo

onde: Pijklo é a produção total diária de leite; µ é uma 
constante comum as observações; APj é o ano do parto ( j = 
2000,...,2008); MPk é o mês do parto (k = (1,...,12); ANl o 
ano de nascimento da búfala (l = 1983,1987,1989,...,2005); 
MNo mês de nascimento (o = 1,...,12); Ii é a idade ao parto;
εijklo é o erro associado as observações. 



B. Intervalo entre partos

IEPijklo = µ + APj+ MPk + ANl +MNo + Ii + I2
i + εijklo

onde: IEP ijklo é o intervalo entre partos; µ é uma 
constante comum as observações; APj é o ano do parto 
( j = 2000,...,2008); MPk é o mês do parto (k = 1,...,12);
ANl ano de nascimento da búfala (l = 
1983,1987,1989,...,2005); MNo mês de nascimento (o
= 1,...,12); Ii é a idade ao parto (linear); I2

i  é idade ao 
parto (quadrático); εijklo é o erro associado as 
observações. 

C. Efeito da idade da búfala ao parto sobre o IEP

IEP ij = β0 + β1 Ii + β2 I
2

i + ε ij

onde: β0 é uma constante comum a todas as 
observações. β1; β2 são os coeficientes de regressão; Ii e 
Ii

2  são os efeitos linear e quadrático, da idade da búfala 
ao parto.

A escala de tempo utilizada em todos os modelos 
está em dias.

Resultados e Discussão

Para a produção diária de leite, os parâmetros 
analisados (ano do parto, mês do parto, ano de 
nascimento da búfala e o mês de nascimento) foram 
significativos (P < 0,01), exceto a idade ao parto da 
búfala (P < 0,05) (Tabela 1). Entretanto o mesmo não 
ocorreu com a sua influência sobre o intervalo entre 
partos (Tabela 2). 

Na análise do intervalo entre partos todos os fatores
foram significativos (P < 0,01), sendo que nesse caso a 
idade teve influência tanto linear quanto quadrática 
(Tabela 2). Alguns autores consideram os índices de 
bovinos como comparativos aos bubalinos, sendo um 
dos mais importantes parâmetros para se medir a 
eficiência reprodutiva, com uma média mundial da 
espécie ao redor de 14,5 meses [5]. No rebanho 

estudado, foi encontrado um IEP médio de 300,3537 dias, 
sendo que um manejo adequado poderá reduzir este 
intervalo médio para doze meses, o que seria ideal [5].

Quando feita a análise de regressão do efeito da idade 
sobre a IEP, os parâmetros, linear e quadrático, foram 
significativos (P < 0,01) (Tabela 3). A idade para se obter o 
valor máximo de IEP é de 4.250,80 dias, isso é, 11,61 anos.

Não se recomendaria, para este rebanho, ter animais com 
mais de 12 anos de idade, pois esses poderiam causar
problemas na produção devido aos longos IEP.

Pode-se verificar de forma geral, que os efeitos 
ambientais, traduzidos pelo ano e mês de nascimento e 
parto, apresentaram grande influência sobre a produção 
diária e intervalo entre partos. Isto pode ser devido à maior 
ou menor oferta de alimentos entre as estações seca e 
chuvosa nos diferentes anos, aos quais o rebanho estava 
submetido.

Por isso torna-se necessário acompanhar essas análises 
para que esses animais possam estar produzindo o seu 
máximo, para uma resposta econômica satisfatória.
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Tabela 1. Análise de variância para a influência dos efeitos ambientais sobre a produção diária de leite.

FV GL SQ QM FCalc R2

Mês do nascimento 8 1.078,935982 134, 866998 20,76** 0, 249042
Ano do nascimento 11 565, 241176 51, 385561 7,91**

Mês do parto 18 2.793,510970 155, 195054 23,89**

Ano ao parto 11 1.081,372938 98, 306631 15,13**

Idade ao parto 1 3, 230345 3, 230345 0,5NS

Erro 4.841 31.447,68861 6, 49611
* Significativo a 5% (P < 0,05); ** Significativo a 1% (P < 0,01); NS Não significativo

Tabela 2. Análise de variância para influencia de efeitos ambientais sobre o intervalo entre partos.

FV GL SQ QM FCalc R2

Mês do nascimento 11 792.379,28 720.344,75 33,66** 0,506911
Ano do nascimento 18 23.250.329,14 1.291.684,95 60,35**

Mês do parto 11 2.703.498,35 245.772,58 11,48**
Ano ao parto 8 2.351.437,13 293.929,64 13,73**

Idade ao parto 1 374.103,62 374.103,62 17,48**

Idade de paridade 1 1.531.424,43 1.531.424,43 71,55**

Erro 4.890 103.591.260,5 21.403,2

* Significativo a 5% (P < 0,05); ** Significativo a 1% (P < 0,01); NS Não significativo

Tabela 3. Análise de regressão e estimativas de parâmetros para o efeito linear e quadrático da idade ao ponto sobre o 
intervalo entre partos.

FV GL SQ QM FCalc R2

Idade ao parto linear 1 34.472.084,53 34.472.084,53 1040,14** 0,228903
Idade ao parto quadrática 1 13.617.245,55 13.617.245,55 410,88**
Erro 4.888 161.997.046,0 33.141,8

Parâmetro Estimativa Erro padrão TCalc

βo -43, 21672304 10, 85385767 -3,98**
β1 0, 23831075 0, 00853803 27,91**
β2 -0, 00002803 0, 00000138 -20,27**

* Significativo a 5% (P < 0,05); ** Significativo a 1% (P < 0,01); NS Não significativo
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Figura 1. Gráfico da relação do intervalo de partos (dias) e a idade da búfala ao parto 
(dias).


