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Resumo: Objetivou-se avaliar a influência dos fatores ambientais sobre a produção de leite de búfalas da
raça Murrah. Foram utilizadas 1.506 lactações de búfalas primíparas manejadas em propriedades do
estado de São Paulo. As análises foram realizadas pelo método dos quadrados mínimos, por intermédio
do PROC GLM. O modelo estatístico incluiu os efeitos fixos de rebanho, ano de parto, interação
rebanho-ano de parto, estação do parto, número de ordenhas e idade da búfala no parto. A produção
média semanal de leite, a produção inicial e no pico foram de 6,0 kg, 5,13 kg e 7,53 kg, respectivamente.
Os fatores ambientais rebanho, ano do parto, número de ordenhas e idade no parto influenciaram a
produção de leite das búfalas Murrah.
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Environmental factors that influence milk of buffaloes
Abstract: Data comprising 1506 lactations of first parity buffaloes in herds from the state of Sao Paulo
were used to evaluate the influence of environmental factors on milk production of Murrah buffaloes.
The analyzes were performed by the method of least squares by PROC GLM. The model included fixed
effects of herd, calving year, herd-year of calving, calving season, milking number and age at calving.
The average weekly milk production, initial and peak production was 6.0 kg, 5.13 kg and 7.53 kg,
respectively. Environmental factors herd, year of calving, milking number of and age at calving
influenced the milk production of Murrah buffaloes.
Keywords: buffaloes, lactation curve, Murrah breed
Introdução
O leite de búfalas se destaca por apresentar altos teores de gordura, proteína e sólidos totais,
quando comparados ao leite de bovinos, condicionando maior rendimento na fabricação dos produtos
lácteos. Além disso, os bubalinos apresentaram outras vantagens como a elevada rusticidade e
capacidade de adaptação a solos pobres e a conversão de forragens de baixa qualidade em produtos de
alto valor comercial, como a carne e o leite (Amaral & Escrivão, 2005). No entanto, a espécie apresenta
baixos índices produtivos com produção média diária de leite de 4,78 ± 1,32 kg (Lopes, 2009).
Neste contexto, o conhecimento da influência dos fatores ambientais sobre a produção de leite e a
curva de lactação auxilia o produtor nas tomadas de decisões quando ás práticas de manejo a serem
adotadas na propriedade, visando a melhoria dos índices produtivos. A influência dos fatores ambientais
estação de parto e idade no parto sobre a produção de leite foi observada por Lopes, (2009), em búfalas
Murrah. Contudo, McManus et al. (2003) verificaram que a estação de parto, pode não alterar as
características de produção total, produção inicial e taxa de declínio da lactação de cabras, em virtude dos
semelhantes manejos alimentar nas diferentes estações do ano. Objetivou-se com este estudo avaliar a
influência de fatores ambientais sobre a produção de leite de búfalas da raça Murrah.
Material e Métodos
Os registros de produção de leite foram provenientes de rebanhos bubalinos criados no estado de
São Paulo, coletados pelo programa de controle leiteiro do Departamento de Zootecnia da Universidade
Estadual Paulista/ UNESP Jaboticabal. A base de dados inicial continha 65.101 registros de produção de
leite semanal e após a exclusão de alguns registros que poderiam comprometer a consistência dos dados
(tais como lactações com registros repetidos, búfalas com menos de 24 e mais de 48 meses de idade no
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parto, lactações que iniciaram o primeiro controle após 75 dias do parto e duração de lactação inferior a
duas semanas ou superior a 43 semanas), restaram 18.923 registros semanais, de 1.506 lactações,
coletados no período de 1985 a 2005.
A avaliação da influência dos fatores ambientais sobre a produção de leite foi realizado pelo
método dos quadrados mínimos, por intermédio do PROC GLM do SAS (2002). Utilizou-se o seguinte
modelo estatístico Yijkwl = μ + Ri + Aj + RAij + Ek + Ow + Cl+ εijkwl , em que Yijkwl = observação (produção
de leite semanal); μ = constante comum a todas as observações; Ri = efeito do rebanho i (i = 12
rebanhos); Aj = efeito do ano de parto (j = 1985 a 2005); RAij = efeito da interação rebanho i-ano parto j;
Ek= efeito da estação de parto (k = 1 (seca) - abril a setembro; e 2 (chuvosa) - outubro a março); Ow =
efeito do número de ordenhas diárias (w = 1 ou 2 ); Cl = efeito da classe de idade da búfala no parto
(l = 1 - 24 a 36 meses; e 2 – 37 a 48 meses de idade); εijkwl = erro aleatório associado a cada observação,
sendo εijkwl ~ NID (0, I e²).
Resultados e Discussão
A produção média semanal de leite foi de 6,0 kg com produção inicial de 5,13 kg e pico de
lactação de 7,53 kg, ocorrendo aproximadamente na 10ª semana (Figura 1). O declínio da produção foi
gradual, apresentando maior declive nas últimas semanas da lactação (entre 29ª a 42ª semanas), o que era
esperado para este estágio de lactação, devido as búfalas se encontrarem no terço final da gestação. O
declínio da produção dos animais pode ser mais ou menos acentuado, dependendo de fatores como
manejo, condições fisiologias, ambientais e reprodutivas, além das diferenças genéticas entre os rebanhos
(McManus et al., 2003).

Figura 1- Número de observações (Δ), média (x) e desvio padrão (□) da produção semanal de leite de
búfalas Murrah.
Todos os fatores ambientais influenciaram a produção de leite das búfalas, com exceção para
estação de parição que não apresentou diferença entre as duas estações analisadas (Tabela 1).
Este resultado pode ter ocorrido em virtude de semelhantes sistemas de manejos e alimentações
nas duas estações estudadas (seca e chuvosa). Contudo, diferenças entre as estações seca e chuvosa
foram observadas por Macedo et al. (2001), os quais registraram maior produção de leite na estação seca
(6,18 kg) e menor na estação chuvosa (3,58 kg). Segundo os autores, isto ocorreu em virtude do
fornecimento de suplementação volumosa na estação seca e a ausência desta na estação chuvosa. Em
razão desta diferença observada nas distintas estações os autores evidenciaram a existência de um
potencial a ser desenvolvido para aumento de produção de leite dos bubalinos, desde que se proporcione
um plano nutricional adequado nas duas estações.
Diferenças de potenciais genéticos, alimentação, manejo, temperatura e precipitação
pluviométrica, entre as distintas fazendas podem ser apontadas como causadoras desta variação na
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produção de leite. De acordo com Cobuci et al. (2001), variações na curva de lactação dos animais se
devem mais as diferenças dos fatores ambientais que dos fatores genéticos.
A influência do ano do parto sobre a produção de leite no decorrer dos anos condicionou o
aumento na média de produção de leite de 3,55 kg para 7,13 kg, no último ano. O aumento crescente da
produção ao longo dos anos pode ser atribuído não somente à melhoria no manejo dos animais, como
também a mudanças no critério de seleção dos animais.
As búfalas ordenhadas duas vezes ao dia apresentaram produção 60% maior em comparação
aquelas ordenhadas uma vez ao dia (3,96 kg). Quando a capacidade de armazenamento de leite pelo
úbere é atingida, este diminui consideravelmente sua produção, até o momento de um novo estimulo
(ordenha), iniciando novamente a síntese do leite. Em razão disto, o estímulo causado por duas ordenhas
diárias pode ter condicionado a elevação na produção de leite.
As búfalas de maior idade apresentaram em média maior produção de leite (6,7 kg) em
comparação as mais jovens (5,94 kg) (P<0,01). Geralmente, fêmeas no início de sua vida produtiva
apresentam menor produção de leite quando comparados a fêmeas em completo desenvolvimento
fisiológico (Tonhati et al., 2000), pois além de produzir leite, estes animais se encontram em processo de
desenvolvimento corporal e fisiológico, não apresentando ainda todo seu potencial produtivo.
Tabela 1. Resumo da análise de variância para a produção semanal de leite
Fatores Ambientais
Grau de Liberdade
Fazenda de produção
11
Ano do parto
19
Número de ordenhas
1
Semana do controle
41
Estação do parto
1
Idade no parto
1

Quadrado médio
1486,87**
7637,32**
343,42**
385,15**
11,12NS
1116,59**

** = (P<0,01); NS= não significativo

Conclusões
O rebanho, ano do parto, número de ordenha e a idade no parto são os principais efeitos
ambientais que influenciaram a produção de leite das búfalas Murrah.
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