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The lactation curves of the milk cows have been described
since 1967 by P. D. P. Wood by this fonmula:

where Y(n) is the entire production during the nth week of
lactation, b and c are constants that describe the outline of
the curve, a a scale value and e the base of natural logarithms
(2,7182818).
It has been noticed, during some years, that animals giving
birth during the Winter months (December and January) have
higher total levels of production, than those who give birth
during Summer. This seems to point out that this variation
would depend on season infJuences d3ueto differences of feeding
habits, eg quantity of available dry food and fodder.
Having as basis this important aspect of season variation
of the milk production, and using suitable calculation technics,
it is possible to foresee month after month the output of a milk
cow, or of a herd, with enough precison to get a planning basis.
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As curvas de lactaciio dos bovinos leiteiros tCm sido descritas desde 1967 por P. D. P. Wood, pela fbrmula:

em que Y(n )C. a producbo total durante a semana n de lactag50,
b e c s5o constantes que descrevem a fonma da curva, a urn
valor escalar e e a base dos logaritmos naturais (2,7182818).
Tern sido notado, ao longo dos tempos, que ani,mais parindo
nos meses de Inverno (Dezembro e Janeiro) possuem niveis
totais de produg60 superiores iqueles que t6m o parto no Verlo,
o que leva a crer que esta variagiio estaria na dependencia de
infiluCncias sazonais acarretadas por diferen~asno maneio alimentar, nomeadamente na quantidade de forragens disponiveis.
Tendo por principio este i~mportanteaspect0 da varia~Hosazonal da produggo leiteira, e usando t6cnicas de c6lculo apropriaclas, 6 pmsivel prever, m6s por m b , o output de uma vaca
leiteira, ou do rebanho, com precis50 suficiente para fornecer
uma base de planeamento.

Desde 1967 que Cersovsky reconheceu a existhcia da influCncia dos factores ambientais na fonma da curva de lactaciio.
Recentemente (Wood - 1968), verificou-se que o efeito da
paridade na curva de lactacgo, particularmente na sua persistCncia, estd relacionada corn o crescimento do animal, pois que,
A medida que se torna mais velho, comeca a sua lactaggo
com urn nivel de produ~gomais elevado, mas, contudo, devido
ao efeito inibidor da gestagiio que ocorre praticamente no
mesmo est6dio de lactacgo, a taxa de declive C mais rhpida.
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Historiando, de relance, a evolugiio do modelo a1gCbrico
que define a curva de lacta~ilo,deve-se a Gaines (1927) a primeira proposta, cuja express80 C

em que k C a taxa de declive mensal e a a produ~goem t = 0.
VujicW e Bat% surgiram posteriormente (1961) corn outra
expressgo
Yt = tn-a e-nt
em que n e a siio parhmetros, tendo o grande inconveniente de
ser necesshrio o cilcuio de ulm valor a para cada period0 t.
Contudo, foi a primei~a tentativa de criar urn modelo que
variasse exponencialmente com o tempo.
PorCm, s6 em 1966, corn Nelder, foi possivel o aparecimento
de urn outro tipo de modelos, relativos a outra esp6cie de curvas
polinomiais inversas dadas por Yx =x(b, +b,x +b2x2)-I, onde
Yx 6 a produciiao na semana x, b,, b, e b2 silo constantes.
A produczo mAxima corn base neste modelo 6 dada quando

e quando o output 6 igual a

F'inal~mente, em 1967, Wood apresenta um moddo similar,
descrito pela f6rmula seguinte

onde a produglo m6xima C atingida quando n=b/c e o nivel
esperado C dado por
a ( b / ~ )e-b
~
Ser6 este o modelo utilizado neste trabaJho, tendo em conta
os efeitos de paridade e sazonalidade.
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0 modelo (1) possui tres parhmetros a, b e c e, como tal,
necessita de urn lirnite L, relativo ao seu desenvolvimento que
defina a duracgo da 1acta~Bo. Outros valores importantes
levados em conta, foram a semana do
de lactaggo (P),
dada por P=;bJc e a m4dia da taxa de declive q da curva
de lacta~lo,hipoteticamente igual a 0.03, bem como o chlculo
da semana em que esse declive surge, dada por

iAs~im, todos os parhImetros foram definidos da seguinte
maneira :
c = M ~ q/ (PAM)

onde Y 6 a produ@io total por Iacta~go.
Para o desenvolvimento dos c&lculos relativos aos tres
parhmetros, foi utilizado um programa com 130 passos servido
por uma cabmladora progamhvel.
0 s chlculos tiveram por base uma amostragem deathria de
583 vacns leiteiras coon as suas lacta~Besindividuais fechadas
e corn registos mensais executados pel0 Servi~ode Contraste
Leiteiro dos Servi~osVeterinhrios de Ponta Delgada.
As lactac6es com menos de 305 dias foram consideradas
como se se tratassem de lactacaes completas, enquanto que
naqueles casos com mais de 305 dias de lacta~go,sb os primeiros 305 dias foram considerados.
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Finalmente foram utilizadas apenas lacta~aesreferentes a
1981/82 o que confere a estes cAlculos e ao trabalho em si,
um carActer de ensaio. Como a repetibilidade dos diversos factores niio foi elevada, o uso deste modelo como ferra~menta
de planealmente e previsgo encontra-se limitado, devendo esta
situa~iioser ultrapassada pela continuidade deste trabalho.
Calculados os p a r h e t r o s a, b e c, a fun~iiode Wood foi
uitlizada depois de sofrer uma transfonmagiio logaritmica, sendo

em que a=lnA, permitindo o chlcdo da previsiio dm outputs
semanais.
Foram tamb6m esibmadas as persist6ncias de lactaciio,
consoante os meses de parkgo, atravbs da fun~iioPI=-(b+
+ l ) h c onde valores baixos de PIindicam persist&nciasbaixas.
As lacta~aesforam classificadas por paridade (1, 2, 3, 4,
5 e 6) e por sazonalidade, e os pargmetros a, b e c da equagiio
(1) avaliados para cada curva.
A paridade definida como 6, vai desde 6 at6 10 e a curva
para este grupo ngo 6 apresentada. 0 efeito sazonalidade 6
referido como Efeito Sazonal da Primavera e descreve o
aumento da produ~goleiteira quando os animais sgo beneficiados pela produc$io forrageira da P!rimavera.
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Efeito tie Paridade
Mkdias de paridade sHo apresentadas na Tabela I e as
curvas das 5 primeiras lacta@es na Figura 1.

TABELA I

Parcimetros da czwva de lacta~iiopara diferentes lacta~6es

1

Media

1

5%

1

0.3019

1

0,0430

JANEIRO
LPMY(MJ)
FEVEREIRO
L P M Y (MJ)
MARC0
L P M Y (MJ)
ABRIL
L P M Y (MJ)
MA10
L P M Y (MJ)
JUNHO
L P M Y (MJ)
JULHO
L P M Y (MJ)
AGOSTO
L P M Y (MJ)
SETEMBRO
L P M Y (MJ)
OUTUBRO
L P M Y (MJ)
NOVErnRO
L P M Y (MJ)
DEZEMBRO
L P M Y (MJ)
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Na Tabela 11 apresentam-se os diversos p a r h e t r o s das
curvas de l a c t a ~ b oagrupadas por mi% de pari~bo, enquanto
que na Tabela 111 se resumem a s produ~Bespotenciais de leite
(MJ/semana) tendo por base a transfo~macbologaritmica da
equacbo de Wood.

TABELA III

Estcidio de lactaciio (period0 de
4 s a w )

Primeiro
Segundo
Terceiro
Quarto
Quinto
Sexto
S6timo
Oitavo
Nono
DBcimo
Dkimo primeiro
M6dia

Efeito de sazunalidade
As constantes da Tabela I representam uma forma b6sica
das curvas de l a c t a ~ b oassociadas a uma dada paridade e nbo
distorcidas pel0 efeito da sazonalidade da produgbo.
Esta sazonalidade toma a forrna de um estimulo da produc$io leiteira associada com a e s t a ~ b ode produ~boe referida
por Wood como <<SpringHump Seasonality)>, que traduzida literalmente seria o @ice Sazonal d a Primaverax
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0 Efeito Sazonal da Primavera foi avaliado calculando o
log do output esperado sazonalmente pelas vacas em diferentes
lacta~6es(1, 2, 3 ...) a t r a v b dos parbmetros da Tabela I e
registando os desvios m6dios em cada semana de lactac$io dos
animais da mesma paridade, parindo em Janeiro, Fevereiro,
M a r ~ o ,etc.
TABELA IV

Efeito da sazolltatidade ozla curva de lacta~iio
Calendhrio do m6s
do inicio da ZactagiZo

Efeito Sazonal
da Primavera

(%I

Janeiro
Fevereiro
Mar~o
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Seteunbro
Outubro
Novembro
Dezembro

h s t e mado, o chkulo mCs por mi% do output por vaca, C!
executado do seguinte modo:
1- Chlculo do output por vaca em cada esthdio de lacta@o
por referhcia A tabela 111;
2- 0lassifica@io das vacas por m&s de parto e multiplicaclo dos valores do output de cada vaca pel0 factor
ESP da Tabela IV.

LACTAM0
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Tendo em vista ilustrar o rnktodo, apresenta-se urn quadro
corn um exemplo para uma vaca de
lactag50 parida no
mQs de Dezembro.
TABELA V

Mdtodo de previsiio da curva ide laeta@o de uma vaca
de 5." lacta~do(parida m b & s de .Dezembro

Periodo

Janeiro
Fevereiro
Marco
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

Output

ESP

Output
:orrig&

0,969
0,944
1,009
1,025
1,126
1,151
1,243
1,266
1,036
1,006
0,987

CONCLUSAO
Uma descrigiio a'lgbbrica da curva de lactaggo dos bovinos
leiteiros tern sido rnuitas vezes dtil ern relag50 a uma variedade
de prop6sitos, incluindo o maneio dihrio do rebanho, a anhlise
da variaggo sazond e tern sido mesrno usada como sistema
de control0 alimentar. Por tal rnotivo, s5o apresentados no firn
deste trabalho 12 mapas corn 60 curvas de lacta~50,representando as produg6es potenciais consoante o ndhmero de lacta~iio.
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@ importante registar que as curvas de lactac5o previstas
para cada mi% de parto, possuem m a representatividade relativa porque foram executadas cam base em 1actacBes de urn
ano (1981/82) e, como tal, n5o sefllectem as infhhcias sazonais
va~i5veisde ano para ano, relacionadas com os factores climC
ticos que afectam o ESP.
Representam tambem em certa medida, ngo as potencialidades produtivas dos animais, mas aquilo que a alirnentacbo
em forragens e concentrados permite.
NZio foram calculadas as infiu6ncias de outros factores
na forma das curvas de lactac50, tais como idade, interval0
inter~partose maneio. Contudo, e com base num estudo efectuado em 1970 em Inglaterra l, envolvendo 1567 lactac8es de
336 vacas Friesian distribuidas por 10 rebanhos em diversas
k e a s do pais, foram atribuidas as seguintes percentagens aos
diferentes factores:
Factor afectando a curva
de lactag%io

Influ6nciiz
(%)

Idade
Interval0 inter-parto
Maneio
Estaciio do parto
Outros factores

Demonstrou-se deste modo que a esta~50de parto era a
fonte de variac5o com maior incidhcia.
Nas nossas condic6es seria praitcamente i~mpossiveldeter,rninar a influhcia do maneio j5 que n5o existe qualquer possibilid'ade de contrdo sobre o memo.
Breeding and Production 1971-72, n." 22, Milk Marketing Board,
Thames Ditton, Surrey.
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Em relaclo Bs persistencias das curvas de lactaclo, verifica-se que os meses de parto com um deolive menor da curva
s60 Dezembro, Janeiro e Fevereiro, e aqueles com persistencia
mais baixa, os de Verlo, principalmente Junho e Julho. Agosto
apmsenta um ligeiro acr6scimo da persistencia devido em parte
ao facto de a e s t a ~ l oOutonal permitir um rebrotamento da erva.
Quanto ao nfimero de 1actacBo a persistencia 6 maior para
a priuneira lactaclo, como demonstram os valores da Tabela VI.

A correla~loentre os par&metros b e c 6 medianamente
positiva (+0,32) a, levando a crer que nas 1actaeBes agrupadas
por meses, quando a p r d u c l o dihria aumenta corn m a taxa
de velocidade maior nas primeiras semanas at6 ao pico de
lactaclo, t a m k m uma taxa de velocidade mais acentuada se
faz sentir no declive da curva de lactaclo, considerando que b
6 a taxa dos acr6schnos da produelo nas primeiras semanas
at6 ao pic0 de lactaclo e, c a taxa de declive das Mtmas
semanas.
A verificaclo de ulma correlaclo positiva de +0,52', entre
a persistencia e o nivel de produelo faz supor que promovendo
uma maior produ~loa persistencia tamb6m pode ser melhorada.
Significancia P < 0,I.
Grau de liberdade para todos os coeficientes de correla6o igual a 10.
Significhcia (P < 0,05).

CURVAS DE LACTiACAO
PARA 0s DTFERENTES MESES DE PART0
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