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AJUSTES DE CURVAS DE LACTAÇÃO DE VACAS MESTIÇAS DAS RAÇAS 

HOLANDESA E GIR  

 

Resumo – O objetivo do presente estudo foi ajustar a curva de lactação de um 

rebanho bovino, utilizando-se 415 lactações, referentes a 19.025 controles de 206 

vacas mestiças das raças Holandesa e Gir. Os dados dos controles leiteiros 

semanais utilizados neste estudo são provenientes da propriedade localizada no 

município de Beberibe, na zona litorânea do Estado Ceará, no período de 2006 a 

2010. O ajuste foi feito para a curva média de lactações, utilizando-se seis funções 

matemáticas lineares: Linear (FL), Quadrática (FQ), Quadrática Logarítmica (FQL), 

Logarítmica (FLG), Hiperbólica (FH) e a Cúbica (FC); duas intrinsecamente lineares: 

Gama Incompleta (FGI) e a Exponencial (FE); e cinco não lineares descritas por 

Papajcsik & Bodero, 1988 (FPD); Jenkins &Ferrel, 1984 (FJF); Dhanoa et al., 1981 

(FD); Cappio-Borlino et al., 1995 (FCB)e Sikka, 1950 (FS). Os critérios utilizados 

para verificar a qualidade do ajuste para cada função foram o coeficiente de 

determinação ajustado (R²a),o quadrado médio do resíduo (RQM), o teste de Durbin-

Watson,  o gráfico de distribuição de resíduo e a comparação das curvas estimada e 

observada por avaliação visual. Os valores dos R²a para os modelos lineares 

variaram de 27 a 99%, sendo que 81% dos R²a estimados apresentaram valores 

elevados para as funções ajustadas, indicando que essas funções poderiam ser 

utilizadas no ajuste da curva de lactação média desse rebanho. Dentre os modelos 

intrinsecamente não lineares a FGI estimou valores do R²a superiores a 80% exceto 

para o grupo genético 1/4H que apresentou valor de 39%. O QMR variou de 0,06 a 

1,51 e apresentou um melhor ajuste para todos os GG. Já os modelos não lineares a 

função que melhor se ajuste foi Dhanoa et al., 1981 (FD) apresentou valores do R²a 

elevados variando de 39 a 99% para os grupos genéticos. Entretanto, verificou-se 

tendência negativa de correlação entre sucessivos resíduos para estas funções, pois 

83% dos valores do DW foram superiores a 2.  

 

Palavras – chave: Bovino. Duração da lactação. Equações matemáticas. Produção 

de leite. 

 

  



 ix 

ADJUSTMENTS OF LACTATION CURVES OF COWS CROSSBRED OF RACES 

HOLSTEIN AND GIR  

 

Abstract – The object of this study was to adjust the lactation curve of a cattle herd, 

using 415 lactations, including 19,025 controls of 206 crossbred cows of Holstein and 

Gir. Data from weekly milk weights used in this study are from property located in the 

municipality of Beberibe, in the littoral zone of Ceará State, in the period from 2006 to 

2010. The adjustment was made for the average lactation curve, using six linear 

mathematical functions: Linear (FL), Quadratic (CF), Quadratic Logarithmic (FQL), 

logarithmic (FLG), hyperbolic (FH) and Cubic (FC), two intrinsically linear: Incomplete 

Gamma (FGI) and Exponential (FE) and five nonlinear described by Papajcsik & 

Bodero, 1988 (FPD); Ferrel & Jenkins, 1984 (FJF); Dhanoa et al., 1981 (FD); Borlino-

Cappio et al., 1995 (FCB) and Sikka, 1950 (FS). The criteria used to assess the 

quality of fit for each function were the adjusted coefficient of determination (R²a), the 

mean square (QMR), the Durbin-Watson and distribution chart of residue and 

comparison of curves and estimated observed by visual evaluation. The values of 

R²a for linear models ranged from 27 to 99%, with 81% of the R²a the estimates 

presented high values for the functions set, indicating that these features could be 

used in adjusting the lactation curve mean that flock. While models for intrinsically 

non-linear models FGI the estimated values of R²a greater than 80% except for the 

genetic group 1/4H showing values of 39%. The QMR ranged from 0.60 to 1.518 and 

showed a better fit for all GG. Since the nonlinear function that best fits was Dhanoa 

et al., 1981 (FD) had values of R²a to high ranging from 39 to 99% for the genetic 

groups. However, there was no tendency of correlation between successive residues 

for these functions, since 83% of DW values were higher than 2. 

 

Key words: Cattle. Duration of lactation. Mathematical equations. Milk production. 
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1. INTRODUÇÃO 

No Brasil a maior parte da produção de leite é proveniente de sistema de 

produção extensivo e de animais adaptados às condições de clima tropical, com 

genótipos aptos a produzirem leite de baixo custo, a pasto, tornando a produção de 

leite sustentável. Uma forma de atender ao sistema de criação no qual os animais 

leiteiros estariam inseridos neste contexto seria promover o cruzamento de raças 

européias especializadas, tais como a raça Holandesa, com raças zebuínas, como a 

raça Gir de linhagens leiteiras. 

O cruzamento dessas raças tem como objetivo aliar a adaptabilidade dos 

zebuínos ao clima tropical ao potencial produtivo das raças européias. Portanto o 

que se busca é a produção de heterose, a complementaridade decorrente da 

contribuição de características desejáveis provenientes das duas raças, além da 

precocidade decorrente da redução do tempo para incorporação de genes de maior 

valor econômico. 

Uma das dificuldades encontradas pelos produtores nestes cruzamentos 

se refere à manutenção dos grupos genéticos no plantel, pois com a utilização dos 

cruzamentos se teria no rebanho diversas composições genéticas, dificultando a 

manutenção de um padrão produtivo e ocasionando uma maior variabilidade nos 

resultados zootécnicos (REIS FILHO, 2006). 

A produção por animal ou de um rebanho está sujeita a uma série de 

fatores que interferem na produtividade. Esses fatores podem ser de ordem 

fisiológica ou ambiental. No contexto fisiológico, podemos citar a idade do animal; 

estádio e ordem de lactação; tamanho do animal; duração do período seco; 

gestação e complicações pós-parto. Outros fatores ainda podem ser considerados 

como grau de sangue do animal e composição genética. Os fatores de ordem 

ambiental envolvem estação ou mês de parição; freqüência e intervalo entre 

ordenhas; período de serviço; instalações e manejo nutricional e dietas dos animais 

(CROCE et al., 2009). 

Dentre os fatores fisiológicos descritos acima, o entendimento de estádio 

de lactação, representado pela curva de lactação de um animal, é de extrema 

importância, pois retrata, de maneira rápida e eficaz, a produção de cada animal, 

bem como a influência de fatores ambientais. 

O estudo da curva de lactação contribui para a predição da produção total 

a partir de registros parciais, possibilitando o descarte precoce e a avaliação de 



2 
 

reprodutores a partir de lactações incompletas de suas filhas, bem como para o 

planejamento estratégico da atividade, em particular quanto à disponibilidade de 

forragens e ao manejo alimentar. Permite ainda identificar, antecipadamente, as 

vacas potencialmente mais produtivas de um rebanho (GLÓRIA et al., 2011).  

Assim, o objetivo deste estudo foi testar alguns modelos matemáticos 

quanto à sua adequação para descrever as curvas de lactação de vacas primíparas 

e multíparas de um rebanho mestiço de Holandês x Gir criado no Estado do Ceará. 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. A bovinocultura leiteira nacional 

Os índices de produtividade observados na atividade leiteira nos países 

de clima tropical são tradicionalmente mais baixos do que os de clima temperado. A 

explicação mais plausível para esse fato são, principalmente, o baixo padrão 

genético dos animais e a utilização de tecnologias inadequadas no manejo 

nutricional, reprodutivo e sanitário, além de ausência quase que completa de 

gerenciamento das propriedades. Atualmente, a maior parte da produção de leite é 

proveniente de animais mestiços zebuínos criados em pastagens, com pouca 

tecnologia e baixo custo de produção (Reis Filho, 2006). 

Segundo Bressan (2002), o baixo padrão genético de grande parte do 

rebanho, aliado à utilização de sistemas extensivos de produção, torna-se uma 

restrição tecnológica para o desenvolvimento da cadeia produtiva do leite, 

acarretando uma baixa produtividade dos rebanhos leiteiros. O mesmo autor relatou 

a necessidade da realização de pesquisas e implantação de projetos cooperativos 

de pesquisa e desenvolvimento em busca da definição de padrão genético para ser 

utilizado em sistemas de produção em clima tropical, indicando a necessidade de 

identificação e avaliação de grupos genéticos leiteiros para as regiões semi-áridas 

do Brasil. 

No Brasil, a maior parte da produção de leite é oriunda da utilização de 

mestiços zebuínos. Dentro desse universo, ocupam posição de destaque os 

mestiços das raças Holandês e Gir. Essas raças apresentam maior rebanho e 

melhores resultados para cruzamento. Geralmente, a raça Holandesa é utilizada 

como raça paterna e a Gir como raça materna. A raça Holandesa é considerada o 

grupo étnico que possui maior potencial para produção de leite no mundo, em zona 

de conforto de temperatura próxima de 22°C e pastagem de clima temperado com 
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suplementação de grãos de cereais em rações de alta densidade energética 

(MARTINS E XIMENES, 2010). 

A utilização em larga escala do cruzamento de raças zebuínas (ou nativas 

adaptadas), que apresentam excelente adaptação às condições tropicais, com raças 

de origem européia especializadas para produção de leite, foi uma tentativa de 

melhorar a produtividade destes sistemas (FACÓ et al., 2002). Isso ocorre, 

geralmente, em razão de sérios problemas de adaptação dos animais puros de 

raças especializadas sob condições tropicais, como estresse térmico, baixa 

qualidade dos alimentos, manejo inadequado, parasitas, entre outros, que, em 

muitos casos, inviabilizam o sistema de produção. 

No Brasil, os Estados com maior produção de leite possuem temperaturas 

médias anuais acima de 27°C, com pastagens tropicais de qualidade relativamente 

inferior, sendo que a modificação do ambiente requer maior investimento do que a 

utilização de genótipos adaptados para produzir leite de menor custo de produção, 

com alimentação de custo reduzido (a pasto). O emprego de raças adaptadas a 

produzir leite em ambientes com temperatura média anual acima de 27°C, em 

pastagens tropical, parece ser a escolha para reduzir os custos de produção 

(MARTINS E XIMENES, 2010). 

2.2. Cruzamentos entre Holandês X Gir  

Em função da crescente demanda e da tendência para a utilização de 

animais da raça Gir nesses cruzamentos, foi implantado em 1985, pela Embrapa, o 

Programa Nacional de Melhoramento do Gir Leiteiro, tendo sido avaliados, até maio 

de 2006, 140 reprodutores através do teste de progênie (MARTINEZ et al., 2006). 

Dada a importância deste tipo de cruzamento no panorama da produção 

de leite nacional, o Ministério da Agricultura e Reforma Agrária (Brasil, 1992), 

através da portaria de n0 266, de 17 de Novembro de 1988, resolveu aprovar o 

regulamento para a formação da Raça Bovina Girolando no país. A proposta da 

formação da raça sintética foi “ordenar a formação de um grupamento bovino 

nacional para produção de leite, em sistema produtivo economicamente viável, nas 

condições tropicais e subtropicais brasileiras”. Em 1996, o mesmo Ministério, através 

da portaria de n0 79, de 01 de fevereiro do referido ano, oficializa a raça Girolando 

(VERNEQUE, 2009). 

Menezes (2000) discorreu sobre os três critérios fundamentais 

estabelecidos para a formação da raça Girolando; ser, quanto à composição racial, 
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produto do cruzamento entre os pais 5/8 Holandês + 3/8 Gir, isto é, ser bi-mestiço 

5/8 Holandês + 3/8 Gir; ser um “tipo” próximo de um “modelo” reconhecidamente 

com características exteriores comuns aos rebanhos leiteiros e ter produção de leite 

que comprove sua superioridade à média do rebanho com que convive. 

Na formação de populações de animais cruzados para se alcançar os 

animais preconizados para a formação da raça sintética, ou seja, o 5/8 bi-mestiço. 

Para esse cruzamentos, se faz necessário à utilização de diversos grupos genéticos, 

quais são: animais puros das raças Holandesas e Gir, 1/2, 3/4 (Gir e ou Holandês) e 

5/8 (Holandês), que combinados entre si resultam no 5/8 Holandês e 3/8 Gir (bi-

mestiço) (GIROLANDO, 2012). 

Segundo Facó (2001), o cruzamento em raças animais exploradas 

economicamente tem como objetivos a produção de heterose ou vigor híbrido, a 

combinação dos méritos genéticos de diferentes raças em um único indivíduo e a 

rápida incorporação do material genético desejado.  

A base genética dos efeitos dos cruzamentos pode ser dividida em dois 

componentes principais: aditivo e não aditivo. O componente aditivo é aquele 

atribuído ao mérito genético médio das raças envolvidas no cruzamento, enquanto o 

componente não aditivo é a heterose, definida como a diferença entre a média da 

característica avaliada (fenótipo) nos indivíduos oriundos do cruzamento (os 

mestiços) e a média desta mesma característica medida nos pais. Assim, a heterose 

representa um desvio da aditividade (MARTINS E XIMENES, 2010). 

Segundo Falconer & Mackay (1996), a heterose é resultado do aumento 

da heterozigose nos indivíduos resultantes dos cruzamentos e atribuída à interação 

genética intraloco (dominância). O conhecimento da natureza e da magnitude dos 

efeitos genéticos dos cruzamentos, ou seja, efeitos genéticos aditivo, de dominância 

e epistasia, é fundamental para o delineamento de programas de cruzamentos e de 

melhoramento genético para bovinos leiteiros nos trópicos. 

2.3. Produção de leite e duração da lactação 

A produção de leite na lactação (PL) é definida como a quantidade total 

de leite produzida por uma vaca ao longo de uma lactação completa (FACÓ et al., 

2000), ou seja, o somatório da produção diária durante o período compreendido 

entre o parto e o encerramento da lactação através de secagem voluntária ou 

induzida. 
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A duração da lactação (DL) é o período normal de produção de leite, após 

o parto até o momento da sua secagem. Em bovinos especializados, com intervalo 

de partos de 12 meses, ocorrendo uma padronização da duração da lactação para 

305 dias. A duração da lactação é de extrema importância, particularmente em 

mestiços Europeu-Zebu, uma vez que animais zebuínos têm lactações mais curtas 

quando comparados aos europeus especializados para produção de leite. A principal 

importância da DL está no fato que a produção de leite até os 305 dias de lactação e 

a produção total de leite por lactação estão altamente correlacionadas com essa 

característica (PEROTTO et al., 2006).  

Segundo Rangel et al. (2009), a duração da lactação nos zebus é uma 

característica com variação genética e a eliminação de lactações curtas e o ajuste 

para duração da lactação reduzem a variação genética existente na produção de 

leite. Quanto mais curta for à lactação maior será o período seco e menor será o 

percentual de vacas em lactação no rebanho, trazendo como consequência uma 

menor produção de leite por dia, afetando diretamente a eficiência econômica da 

atividade. 

2.4. Curva de lactação 

 O ciclo de lactação de uma vaca apresenta 4 fases: a 1ª fase é terço 

inicial da lactação, inicia-se a produção de leite com o colostro (3 a 5 dias) e a 

secreção torna-se normal. O consumo de matéria seca (MS) é menor do que a 

exigência da vaca nesse período. Nesta fase, ocorre o pico de produção (4ª a 8ª 

semana).  Na 2ª fase, terço médio da lactação, esta fase situa-se entre a 10ª a 20ª 

semana da lactação. Nota-se um aumento gradativo no consumo de MS, com pico 

entre 60 a 90 dias de lactação, para depois haver um decréscimo linear da produção 

a uma razão de 2,5% por semana ou 8 a 10% ao mês. Como a produção começa a 

cair, o consumo de alimento torna-se maior que as exigências do animal, 

ocasionando um aumento das reservas corporais. Na 3ª fase, o terço final da 

lactação, ocorre o decréscimo de produção até o encerramento da lactação. É a 

melhor fase para repor o peso e o escore corporal perdidos na fase inicial da 

lactação. Na 4ª fase, período seco, não há produção de leite nessa fase e há uma 

queda acentuada no consumo de MS, devido ao crescimento fetal, diminuindo 

espaço interno para o rúmen (CROCE et al., 2009). 

Portanto o ciclo de lactação de uma vaca dura aproximadamente 12,5 

meses. A lactação propriamente dita só ocorre após o parto e segue durante uma 
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média de 10 meses. Para realizar a transição entre lactações é realizado o período 

seco da vaca, que dura geralmente os 60 dias antecedentes ao próximo parto. 

Dentro de cada ciclo produtivo da fêmea bovina leiteira, existem diferentes fases nas 

quais há variação de parâmetros fisiológicos (NUNES, 2005). 

A curva de lactação é a representação gráfica da produção de leite no 

decorrer de uma lactação. Uma curva de lactação típica é composta de uma fase 

inicial, em que a produção aumenta do parto e se estende até a fase de pico, 

aproximadamente na oitava semana, caracterizada pela produção máxima 

observada e por fim, uma fase de declínio continuado até o final da lactação Melo et 

al. (2007).  

Nas raças zebuínas, de modo geral, a curva de lactação é decomposta 

em dois segmentos: produção inicial e taxa de declínio da produção, os quais são 

influenciados por fatores genéticos e não-genéticos (COBUCI et al., 2000). 

 Segundo Cruz et al. (2009), o conhecimento da forma da curva de 

lactação é importante por várias razões. Nos sistemas de manejo em que o 

fornecimento de ração é feito com base nas produções prévias dos animais, vacas 

que apresentam curvas de lactação com menores declínios necessitam de menores 

quantidades de concentrado, do que as que têm o mesmo nível de produção e 

curvas com maiores declínios. Altas produções de leite, no período inicial da 

lactação, levam a um esforço fisiológico extra por parte dos animais, causando, 

frequentemente, diminuição no desempenho reprodutivo e aparecimento de doenças 

de origens metabólicas. No entanto, moderada produção, nesse período, combinada 

com maiores persistências da lactação, é preferida a altas produções no início da 

lactação, aliada a rápidos declínios da produção de leite após esse período. E 

melhor conhecimento da provável curva de lactação das vacas permite alimentação 

mais eficiente, pois maiores respostas à alimentação são mais facilmente detectadas 

quando as vacas são agrupadas de acordo com o formato esperado da curva de 

lactação. 

A curva de lactação também pode ser utilizada para o estudo da produção 

de leite individual ou de um rebanho e para obtenção de medidas de composição do 

leite ajustadas para o estágio de lactação. Esse conhecimento permite predizer a 

produção total por meio de uma informação de produção (MELO et al., 2007). 

Assim, o produtor pode tomar decisões baseadas em produções no início 

da lactação, além de identificar problemas como mastite subclínica, quando ocorre 
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abrupta redução na produção. Outra vantagem é a possibilidade de melhorar o 

manejo reprodutivo dos animais em lactação (WOOD, 1980; MCMANUS et al., 

2008), uma vez que podem ser estipuladas épocas de acasalamento para aumentar 

a produção utilizando informações do pico de produção. 

Existem alguns modelos matemáticos para estimar os parâmetros práticos 

da curva de lactação de um rebanho. Estes parâmetros são: tempo de pico, 

produção no pico e persistência. O pico de produção pode ser definido como a 

produção máxima em uma lactação. A persistência pode ser definida como a 

extensão em que o pico de lactação é mantido ou a taxa de declínio após o pico de 

produção (CRUZ et al.,2009). 

2.4.1. Pico de lactação 

O pico de lactação é definido como a produção máxima de leite alcançada 

num dia da lactação e um dos principais fatores que determinam a produção de leite, 

o período e a forma da curva de lactação. Ele pode ser facilmente visualizado num 

gráfico que representa a curva de lactação, pois o pico será o ponto de inflexão de 

uma curva com forma desejável. A partir do pico, a produção de leite tende a cair 

numa taxa mais ou menos constante até o fim da lactação, que coincide com o 

período em que a fêmea prepara-se para uma nova gestação. (Bianchini Sobrinho, 

1984) sugeriu que o pico de lactação é o valor da função correspondente ao ponto 

máximo da curva e pode ser calculado para a maioria dos modelos. 

O pico de lactação geralmente ocorre no terço inicial da lactação (5 a 7 

semanas) onde ocorre a maior intensidade produtiva leiteira da vaca. Durante este 

período é indispensável uma atenção intensa e especial sobre sua alimentação, pois 

por produzir altas quantidades de leite, a vaca se encontra em maior estado de 

estresse e exige uma maior sustentação nutricional. Nesse estágio da lactação, ela 

tem um limite para ingerir a quantidade necessária de alimento. Dessa forma, no 

início da lactação, é normal a vaca mobilizar reservas corporais. A habilidade em 

mobilizar suas reservas corporais contribui para a manifestação de seu potencial 

genético de produção de leite (COSTA, 2004).  

Alguns autores relatam que determinadas lactações não apresentam pico. 

Isso pode ocorrer devido ao fato do sistema de pesagem adotado não proporcionar 

controles antes da ocorrência do pico. Muñiz et al., 2008 mencionaram dificuldades 

nos ajustes de curva de lactação de bovinos para detectar o pico de produção por 
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ocorrer em poucas semanas após o parto e, as vezes por falta de informação neste 

período, o que dificulta a estimação dos parâmetros associados a ele.  

Segundo Bianchini Sobrinho,1988, o pico é mais facilmente identificado 

em sistema de pesagem semanal do que em sistema de intervalos maiores, 

entretanto, em sistema de pesagem diária seria difícil identificar o pico, devido a 

grande variação da produção de leite. 

A persistência do pico de produção pode ser definida como o período em 

que o animal permanece produzindo em alto nível. Ferreira (2003) a definiu como a 

habilidade do animal em manter um alto fluxo de leite por alguns dias no período de 

lactação. 

2.4.2 Persistência da lactação 

A produção total de leite é função da persistência na lactação, do pico de 

produção de leite e da duração da lactação, sendo a persistência o principal 

componente da curva de lactação e é, freqüentemente, denominado de persistência 

na lactação, ou persistência na curva de lactação, ou persistência na produção de 

leite ou, simplesmente, persistência. Assim, pode-se dizer que uma vaca é mais 

persistente do que outra, se sua curva de lactação apresentar menor declínio. 

A persistência é uma das principais características que definem a forma 

de uma curva de lactação e, segundo observado na literatura, tem uma importante 

correlação com a produção inicial, o período ascendente da produção ou tempo de 

pico e, principalmente, com a produção no pico. Segundo Cobuci et al., (2003), 

encontra-se na literatura dois tipos de medidas de persistência: uma usa razões 

entre produções de diferentes segmentos da lactação e outra, funções matemáticas 

complexas. Há ainda um terceiro tipo de medida, que avalia a persistência como 

uma porcentagem de declínio da produção de leite, semanal ou mensal, que é 

considerado constante por alguns autores. 

Os efeitos da idade da vaca no parto e da ordem de parto sobre a 

persistência têm sido, na maioria dos estudos, avaliados separadamente. Em alguns 

trabalhos, o efeito da idade é avaliado em uma mesma ordem de parto. Em grande 

parte dos trabalhos que envolvem esses fatores, têm-se observado que a 

persistência na primeira lactação é maior do que nas demais lactações. A explicação 

mais comum para esse fato tem sido o baixo nível de desenvolvimento da glândula 

mamária de vacas primíparas (TEKERLI et al., 2000). 

2.5 Modelos matemáticos usados para estudar curvas de lactações 



9 
 

Na literatura constam diversas modelos matemáticas que podem ser 

utilizadas para representar curvas de lactação, podendo ser classificadas como 

lineares, intrinsecamente lineares e não-lineares. Uma função linear é aquela cuja 

variável é dependente de uma combinação linear dos seus parâmetros. Já 

intrinsecamente linear quando pode ser linearizada através de transformação 

logarítmica. As funções não-lineares são as que não podem sofrer transformações 

de modo a produzir uma função linear dos parâmetros e isso implica em maiores 

dificuldades nos ajustes. 

A utilização de um modelo matemático depende da habilidade do mesmo 

em descrever a produção de leite com menor erro de predição associado 

(RODRIGUEZ et al., 2010). 

Nos modelos que serão descritos a seguir, deve-se considerar “Y” como a 

produção total de leite no instante “t”, em que “t” é o tempo decorrido do parto até a 

data do controle leiteiro (semanal); e “a”, “b”, “c” e “d” são os parâmetros específicos 

de cada modelo, com características variáveis da forma da curva de lactação. 

Embora os símbolos utilizados para representar os parâmetros das 

funções sejam os mesmos, eles não possuem a mesma interpretação matemática 

ou biológica. Entre as funções sugeridas, existem variações quanto ao significado de 

seus parâmetros e da representação de informações sobre o pico de produção, o 

tempo do pico e a persistência da lactação.  

Os primeiros trabalhos usando modelos matemáticas para descrever 

curvas de lactação em bovinos foram propostos por Brody et al. (1923). Estes 

autores utilizaram um modelo algébrico simples expresso como Y = ae−ct, onde a é o 

valor inicial da produção; e é a função exponencial; c é o parâmetro associado à 

inclinação e t é o tempo da lactação, caracterizando-se por uma produção 

decrescente durante toda a lactação. Por não ser condizente com o comportamento 

biológico, essa equação poderia não ser adequada para o ajuste de curva. Autores 

como Muñoz-Berrocal et al., 2005 usaram o modelo proposto por Brody para o 

estudo da curva de lactação em Búfalos Murrah e seus mestiços em sistema de 

criação semi extensivo, no Estado de São Paulo.  

Posteriormente, Sikka (1950) propôs uma função exponencial parabólica: 

Y = ae(bt −ct2 ), na tentativa de melhor explicar o aumento da produção ocorrido na 

primeira fase da lactação, em que: Y= produção de leite; a = fator de escala que 

expressa a fase inicial da lactação; e = função exponencial; b = fator associado à 
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inclinação da curva que expressa a fase ao redor do pico da lactação; c = parâmetro 

de estimação que define a persistência da lactação; e t = semana de lactação. Esse 

modelo, que descreve uma curva de lactação em forma de sino, em que o pico de 

produção estimado ocorre em b/2c, caracterizando o meio da distribuição foi 

utilizada por Cobuci et al., 2000 estudando curva de lactação na raça Guzerá. 

Um ano depois da função proposta por Nelder (1966), Wood (1967) 

sugeriu uma função gama incompleta: Y = atbe−ct , em que Y é a produção de leite 

na semana t; a é o parâmetro relacionado à produção inicial de leite; b define a taxa 

de ascensão média na fase pré-pico de produção; e c indica a taxa média de 

declínio da produção após o pico. Neste modelo, a persistência é definida como c-

(b+1), o tempo para o pico de produção como b/c dias, e a produção no pico como 

a(b/c)be-b. A função gama incompleta se resume em três parâmetros e atinge o 

máximo de produção, representada em semanas e estimada como a razão dos 

valores de c e b obtidos pela equação de predição. Esta função foi utilizada por 

vários autores como Gołębiewski et al., 2011; Rebouças et al., 2008; Sarmento et al., 

2003; Regazzi et al., 2003 e é mais utilizada para comparação de curva de lactação 

em bovinos.  

Dave et al. (1971) propôs o seguinte modelo: Y = a + bt − ct2 . A função 

quadrática apresenta ajuste simples apresentando ponto de máximo quando o 

coeficiente quadrático é menor que zero e o tempo para se atingir o pico é b/2c. 

Segundo Cruz et al., 2009, esta função é de fácil utilização e seus parâmetros têm 

significado biológico. Foi utilizada por Mcmanus et al., 2003 e Guimarães et al., 2006 

para estudar curvas de lactações. 

Madalena et al. (1979), propôs o modelo linear simples Y = a − bt para 

estudar o ajuste da curva de lactação de animais mestiços (Holandês x Gir). 

Segundo Cruz et al., 2009, a função linear, apesar de representar curva de lactação 

de alguns animais, possui a limitação de não acompanhar as oscilações existentes 

na produção de leite ao longo da lactação, subestimando ou superestimando a 

produção em vários estágios da lactação.  

Ao estudarem o modelo linear logarítmico Y = a + bt + c ln(t) Singh & 

Gopal (1982) relatou que o modelo não pode ser definido no tempo zero pela 

característica logarítmica da função, sendo o pico de produção predito de c/b dias 

depois do parto seguido por um lento e contínuo declínio. Esse modelo foi testado 
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para rebanhos mestiços bovinos por Cobuci et al., 2000; Cobuci et al., 2001; Scalez 

et al., 2009. 

Dhanoa (1981) propôs formas alternativas ao modelo Wood (1967), 

adicionando uma variável c, que significa o tempo necessário para atingir o pico de 

lactação. O modelo pode ser descrito como Y = atbce−ct segundo Guimarães et al., 

2006.  

Bianchini Sobrinho (1984) propôs a função linear hiperbólica e a função 

quadrática logarítmica. Para a função linear hiperbólica Y = a + bt + c 1/t estimar 

curvas típicas e picos de lactação os parâmetros “a” e “b” do modelo matemático 

devem ser negativos. A função quadrática logarítmica Y = a + bt + ct2 + ln(t), tem 

sido testada por alguns autores apresentado bons resultados no ajuste (MUÑOZ-

BERROCAL et al., 2005; BIAGIOLI, 2009; CRUZ et al., 2009).  

Após a introdução da função gama incompleta (Y = atbe-ct), Jenkins & 

Ferrell (1984) propôs uma função com o expoente b suprimido; Y = at e– ct e a adição 

do parâmetro a como denomiador dos demais Y = a/t e -ct. Essa função foi utilizada 

por Mcmanus et al., 2003.  

Papajacsik & Bodero (1988) descreveram um modelo semelhante ao de 

Wood, mas consideraram o valor do parâmetro b como 1, eliminando sua influência 

sobre o modelo Y = a t e – ct  uma função exponencial representada por dois 

parâmetros e foi utilizado por Scalez et al., 2009, trabalhando com vacas leiteiras da 

região de Rondonópolis, MT, com o objetivo de avaliar cinco modelos matemáticos 

para ajuste da curva de lactação média.  

Cappio & Borlino et al. (1995) também fizeram uma modificação não-

linear da função de Wood, Y = at bc e(-ct) indicada para produções com declínio 

acentuado logo após o pico da lactação e em que o pico ocorre em a(b/c)bc(-b). 

2.6 Métodos estatísticos para avaliação dos modelos matemáticos  

Existem na literatura vários métodos para a escolha dos melhores 

modelos, o coeficiente de determinação ajustado (R²a), o quadrado médio do 

resíduo (QMR), o teste de Durbin-Watson (DW) e o gráfico de distribuição de resíduo 

para comparação das curvas estimada e observada.  

2.6.1 Coeficiente de determinação ajustado (R2a) 

Os modelos foram comparados por meio do coeficiente de determinação 

corrigido para o número de parâmetros do modelo. O coeficiente corrigido foi 

utilizado pelo fato de que, quanto maior o número de parâmetros do modelo, menor 
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o grau de liberdade do resíduo e maior a soma de quadrados do modelo de 

regressão.  

R²a = (n-1) R² - P/ (n-P-1)                                                                                        (1) 

No qual n= número de observações; P= número de parâmetros do 

modelo; R²= coeficiente de determinação (CRUZ et al., 2009). 

2.6.2 Quadrado médio do resíduo (QMR) 

O QMR foi corrigido dividindo-se a soma de quadrados do resíduo, obtida 

pela análise de variância, pelo número de observações, em uma estimativa de 

máxima verossimilhança. Esse procedimento foi feito para que se pudesse comparar 

o QMR dos diferentes modelos, em razão da existência de um modelo com número 

diferente de parâmetros (Scalez et al., 2009). 

2.6.3 Gráfico de distribuição de resíduos 

Foram utilizados gráficos de distribuição de resíduos para mostrar a 

qualidade do ajuste proporcionado para cada função e a presença de autocorrelação 

residual para a curva média. O gráfico mostra a dispersão dos resíduos em função 

do tempo. Se os resíduos apresentam-se distribuídos aleatoriamente em relação à 

variável classificatória t, é indicativo de bom ajuste. Quando ocorre autocorrelação 

positiva, o gráfico apresenta uma reta ascendente, e se negativa, apresenta uma 

reta descendente (GLORIA et al., 2010). 

2.6.4. O teste de Durbin-Watson (DW) 

É um número que testa autocorrelação dos resíduos a partir de uma 

análise de regressão estatística. O valor da estatística de Durbin-Watson é sempre 

entre zero e quatro. Um valor de dois significa que não há autocorrelação na 

amostra. Valores que se aproximam de zero indicam autocorrelação positiva e os 

valores próximos de quatro indicam autocorrelação negativa. Para o teste de DW ser 

significativo, o valor DW deve ser inferior a 1,29 (GONÇALVES et al.,2006). 

3. MATERIAL E MÉTODOS  

3.1. Descrição dos dados e da propriedade  

Foram utilizados registros de 19025 controles leiteiros semanais de 415 

lactações encerradas de vacas leiteiras mestiças Holandês X Gir, com composições 

genéticas variando de 1/8 a 15/16 Holandês, entre os anos de 2006 e 2010, da 

propriedade localizada no município de Beberibe, na zona litorânea do Estado do 

Ceará.  
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Essa propriedade tem características físicas de relevo plano, o solo 

predominantemente arenoso e clima tropical quente semi-árido brando, 

apresentando uma estação chuvosa de março a junho e uma estação seca de julho 

a fevereiro. A pluviosidade média anual é de 914,1mm, a temperatura média de 

25°C e umidade relativa de 70% (FUNCEME, 2011).  

3.2. Descrição e manejo do rebanho 

Os animais foram organizados em seis grupos genéticos com base na 

proporção aproximada de genes da raça Holandesa: grupo 1 (G1) 1/4Holandês com 

18 vacas; grupo 2 (G2) 1/2Holandês com 11 vacas; grupo 3 (G3)5/8Holandês com 

34 vacas; grupo 4 (G4) 3/4Holandês 36 vacas; grupo 5 (G5) 7/8Holandês com 86 

vacas; grupo 6 (G6) 31/32Holandês com 27 vacas. 

Os animais foram criados em sistema intensivo, em instalações do tipo 

“loose housing”, com galpão de sombreamento para repouso coletivo, dotado de 

cama e comedouros nas laterais, estrutura de cimento somente para o fornecimento 

de alimento, onde se tem um corredor central, por onde é distribuído o alimento por 

meio de caminhão. Não existe nenhum controle da competição pelo alimento, neste 

caso. Além das instalações mencionadas, existe também área de solário e 

reservatório para o fornecimento de água. 

As vacas eram distribuídas em piquetes de acordo com o nível de 

produção para facilitar o fornecimento da dieta e o manejo. Alimentação era baseada 

em cana-de-açúcar como volumoso exclusivo e suplementação concentrada, mineral 

e vitamínica de acordo com nível de produção de leite por lactação. Eram 

submetidas a três ordenhas diárias, realizadas mecanicamente em sala do tipo 

espinha de peixe em circuito fechado, sem bezerro ao pé e sem fornecimento de 

alimento durante a ordenha, sendo registros de produção efetuados semanalmente. 

3.3 Modelos matemáticos utilizados para o ajuste das curvas médias de 

lactação de diferentes grupos genéticos (GG) em rebanho de bovinos mestiços 

Holandês (H) x Gir (G). 

Para o ajuste das curvas de lactação, foram empregados 13 modelos 

(Quadro 1), nos quais Y representa a produção de leite; a, b, c e d são parâmetros a 

serem estimados; e t é o tempo (semanal) após o parto em que foi medida a 

produção de leite. Foram utilizadas seis modelos lineares, dois intrinsecamente-

lineares e cinco não lineares para ajustar a curva média de lactações de vacas 
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primíparas e de multíparas, cujo ajuste foi calculado através da média diária de 

produção de leite em cada controle semanal da lactação. 

Quadro 1 - Modelos matemáticos lineares (LIN), intrinsecamente linear (INLIN) e não 

lineares (NLIN) utilizados no ajuste das curvas de bovinos mestiços de H x G. 

  Modelo  Função Autor 

1 LIN y = a + bt + ct² Dave et al (1971) 

2 LIN y = a + bt Madalena et al (1979) 

3 LIN y = a + bt + cln(t)  Singh & Gopal (1982) 

4 LIN y = a + bt + ct²+ dln(t) Bianchini Sobrinho (1984) 

5 LIN y = a + bt+ c/t Bianchini Sobrinho (1984) 

6 LIN y = a + bt + ct² + dt³ ** 

7 INLIN Y =a e –ct Brody  et al (1923) 

8 INLIN y = at b e –ct Wood (1967) 

9 NLIN y = a e (bt-ct²) Sikka (1950) 

10 NLIN y = atbc e –ct Dhanoa et al (1981) 

11 NLIN y = a/t e –ct Jenkins & Ferrel (1984) 

12 NLIN y = at e –ct Papajcsik & Bodero (1988) 

13 NLIN y = atbc e( -ct) Cappio-Borlino et al (1995) 

**Modelo proposto neste trabalho. 

3.4 Ajustes dos modelos matemáticos para as curvas médias de lactação de 

diferentes GG em rebanho de bovinos mestiços H x G 

As análises descritivas dos dados foram realizadas por meio dos 

procedimentos estatísticos contidos no SAS (2007), verificando restrições, limitações 

e a consistência das informações. Posteriormente o programa R versão 2.15.0 foi 

utilizado para a representação gráfica das curvas de lactação mediante os 

parâmetros estimados pelo procedimento LM para os modelos lineares e o NLS para 

modelos não-lineares, sendo que nesse programa os Softwares comerciais com 

interfase gráfica são usualmente mais fáceis de usar, os resultados estão 

apresentados neste trabalho. 

3.5 Métodos estatísticos para avaliação dos modelos matemáticos que 

apresentaram melhor ajuste para as curvas médias de lactações das vacas 

mestiças dos diferentes GG 
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Utilizou-se para a escolha dos melhores modelos, o coeficiente de 

determinação ajustado (R²a), e o gráfico de distribuição de resíduo para comparação 

das curvas estimada e observada 

3.5.1 Coeficiente de determinação ajustado (R2a) 

Os modelos foram comparados por meio do coeficiente de determinação 

corrigido para o número de parâmetros do modelo.  

R²a = (n-1) R² - P/ (n-P-1)                                                                                        (1) 

No qual n= número de observações; P= número de parâmetros do 

modelo; R²= coeficiente de determinação. 

A escolha dos melhores modelos foi determinada pelo maior valor do R²a, 

os modelos que apresentaram valores de R²a superior a 80% são classificados com 

bom ajuste. 

3.5.2 Gráfico de distribuição de resíduos 

O gráfico mostra a dispersão dos resíduos em função do tempo. Se os 

resíduos apresentam-se distribuídos aleatoriamente em relação à variável 

classificatória t, é indicativo de bom ajuste.  

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Produções médias observadas 

As vacas primíparas produziram menor quantidade de leite no início da 

lactação com declínio menos acentuado e apresentaram valores de pico de 

produção (PP) e produção total (PT) inferiores, e o tempo de pico (TP) tardio 

comparado com as multíparas, podendo ser observado na tabela 1.  

Tabela 1. Produção de leite inicial (PI) tempo do pico (TP), a produção de leite no 

pico (PP) e a produção total (PT) das vacas primíparas e multíparas dos diferentes 

grupos genéticos. 

GG N PI(kg/dias) TP(semana) PP (kg/dias) PT(kg) CV 

Primíparas 

1/4H 391 14,06 4 17,80 4693,95 42% 

1/2H 249 13,12 15 16,83 4029,05 35% 

5/8H 529 16,65 17 27,86 7060,75 35% 

3/4H 345 22,61 7 24,61 6060,35 32% 

7/8H 1335 18,53 5 24,74 6237,25 33% 

31/32H 340 20,13 10 27,08 6716,10 40% 
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Multíparas 

1/4H 1130 20,44 6 e 7 26,72 5630,30 39% 

1/2H 725 17,72 5 25,85 4873,90 37% 

5/8H 538 22,70 4, 5 e 6 33,37 7890,35 33% 

3/4H 2400 22,97 6 28,57 6466,00 35% 

7/8H 2930 23,32 4 29,98 6517,85 36% 

31/32H 412 23,79 6 31,71 7521,30 33% 

 

 Cruz et al., 2009, estudando lactações de vacas  das raças Guzerá e 

Sindi, observou valores semelhantes aos obtidos no presente estudo. Segundo 

Rodrigues et al., 2010 as vacas primíparas apresentaram menores níveis de 

produção ao longo do período de lactação, com decréscimos menores que garantem 

uma persistência mais elevada. Contudo, com o avançar da idade e, 

consequentemente, com a maturidade fisiológica das vacas, melhores desempenhos 

são alcançados. 

4.2. Modelos matemáticos 

Existem na literatura vários modelos matemáticos utilizados para 

descrever a curva de lactação de bovinos. Estudos com curvas de lactação em 

bovinos tiveram início em 1923 (BRODY et al., 1923). Os modelos matemáticos 

usados para representar curvas de lactação são divididos em três tipos: linear, 

intrinsecamente linear e não linear.  

Nos modelos que serão descritos a seguir, deve-se considerar “Y” como a 

produção total de leite no instante “t”, em que “t” é o tempo decorrido do parto até a 

data do controle leiteiro (semanal); e “a”, “b”, “c” e “d” são os parâmetros específicos 

de cada modelo, com características variáveis da forma da curva de lactação. Brody 

et al. (1923), citados por Cobuci et al. (2000), foram alguns dos primeiros 

pesquisadores a propôs um modelo para descrever a curva de lactação.  

4.3 Modelos Lineares 

Foram estudadas seis modelos lineares para o ajuste das curvas de 

vacas mestiças Holandês X Gir de diferentes composições genéticas, primíparas e 

multíparas. 

4.3.1 Função linear (FL)  

A função linear y = a + bt é representada por dois parâmetros a e b, 

possuindo a vantagem de ser estimada através de regressão simples. Sua 
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representação no plano cartesiano é uma reta (linha), onde o y é a variável 

dependente e t a variável independente (Tabela 2).  

Tabela - 2 Parâmetros estimados para as curvas médias de lactação das vacas 

primíparas e multíparas dos diferentes grupos genéticos de acordo com a Função 

Linear (FL).  

GG a b 

Primíparas 

1/4H 16,7330 -0,0082 

1/2H 16,2988 -0,0205 

5/8H 25,6941 -0,0154 

3/4H 25,4172 -0,0397 

7/8H 25,8701 -0,0377 

31/32H 27,0195 -0,0339 

Multíparas 

1/4H 27,9193 -0,0575 

1/2H 26,1179 -0,0616 

5/8H 34,6666 -0,0535 

3/4H 30,4620 -0,0688 

7/8H 30,1799 -0,0647 

31/32H 33,3496 -0,0626 

A FL estimou os valores dos parâmetros para a curva de lactação das 

vacas primíparas e multíparas dos diferentes grupos genéticos, sendo esses 

positivos para o parâmetro a e negativo para o b.  

De acordo com Scalez et al., 2009 esses valores determinam o formato 

de curva típica para essa função. O parâmetro a representa a produção inicial e b a 

taxa de declínio médio da produção devendo ser negativo. Caso contrário à 

produção cresceria com o tempo e a curva seria uma reta ascendente. Segundo a 

literatura esta função pode ser utilizada para o ajuste de curvas de lactação de 

vacas zebuínas, devido sua característica linear. 

A FL não apresentou um bom ajuste para a curva de lactação média de 

nenhum dos grupos genéticos do cruzamento entre Holandês X Gir. Devido à sua 

linearidade, a função linear não estima o tempo de pico e estimou a produção inicial 

como o pico de produção, como está ilustrado na tabela 3. 
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Gonçalves et al. (2006) trabalhando vacas da raça Gir relatou que o 

formato da curva apresentou tendência linear, com pico de produção no início da 

lactação, e tendência de queda contínua na produção diária. Formato semelhante foi 

obtido por Cobuci et al. (2000) para vacas Guzerá, Bianchini Sobrinho (1984) para 

vacas da raça Gir e El Faro (1996) para vacas Caracu. Madalena et al. (1979) e 

Gonçalves et al. (1996) observaram esse formato, para lactações de vacas da raça 

Gir, mestiças e puras, respectivamente.  

Tabela 3 - Valores estimados por grupo genético para tempo de pico (TP), pico de 

produção (PP), produção total em 305 dias (PT305), coeficiente de determinação 

ajustado (R²a), Durbin-Watson (DW) e quadrado médio do resíduo (QMR), 

avaliadores de ajuste da FL utilizada para descrever a curva de lactação das vacas 

primíparas e multíparas. 

GG PP(kg/dia) PT(305) R²a(%) DW QMR 

 Primíparas 

1/4H 16,68 3203,19 36,58 0,150 2,33 

1/2H 16,16 4252,15 64,58 0,205 2,68 

5/8H 25,59 6281,00 27,58 0,478 4,00 

3/4H 25,14 5357,93 86,07 0,407 2,51 

7/8H 25,61 4206,12 84,27 0,428 1,60 

31/32H 26,78 5070,04 80,66 0,439 2,43 

 Multíparas 

1/4H 27,52 3027,87 90,33 0,269 3,59 

1/2H 25,69 4221,39 91,65 0,340 2,44 

5/8H 34,29 5507,82 81,44 0,434 2,91 

3/4H 29,98 3053,65 93,38 0,338 2,23 

7/8H 29,73 3287,14 95,48 0,401 1,86 

31/32H 32,91 5442,72 86,56 0,389 3,13 

 

O R²a das vacas primíparas da FL foram de 27,58%, 36,58% e 64,58% 

para 5/8H, 1/4H, 1/2H, respectivamente, e > 80% para os demais grupos genéticos. 

Já os das multíparas foram superiores a 80% para todos os grupos genéticos. Cruz 

et al. ( 2009) relatou resultados maiores do que 93% nos valores dos coeficientes de 

determinação ajustados para a curva média para a FL nas raças Guzerá e Sindi. 
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Os valores foram significativos para o teste de DW (DW < 1,29) e 

apresentaram autocorrelação positiva, pois os valores foram próximos de 0.  

4.3.2 Função quadrática (FQ)  

A função quadrática y = a + bt + ct² é composta por três parâmetros a, b e 

c, cujas estimativas podem ser visualizadas na tabela 4 para as vacas primíparas e 

multíparas dos diferentes grupos genéticos. O parâmetro a é o intercepto e 

representa, aproximadamente, a produção inicial; b e c são, respectivamente, os 

coeficientes de regressão linear e quadrático. Sua representação no plano 

cartesiano é uma parábola.  

Tabela 4 - Parâmetros estimados para as curvas médias de vacas primíparas e 

multíparas de acordo com a Função Quadrática (FQ).  

GG a b c 

Primíparas 

1/4H 17,3183 0,0157 -0,0008 

1/2H 14,0849 -0,0172 0,0002 

5/8H 22,5694 -0,0010 -0,0002 

3/4H 23,7085 -0,0207 -0,0009 

7/8H 23,4332 -0,0227 -0,0003 

31/32H 25,6136 -0,0187 -0,0004 

Multípara 

1/4H 26,4444 -0,0025 -0,0013 

1/2H 24,1578 -0,0238 -0,0004 

5/8H 31,4682 0,0003 -0,0013 

3/4H 28,7448 -0,0135 -0,0013 

7/8H 30,2212 -0,0667 0,0001 

31/32H 29,9065 0,0098 -0,0014 

 

A FQ estimou para os parâmetros c valores negativos exceto para o grupo 

genético 1/2H das vacas primíparas e o 7/8H multíparas, no entanto estimando a 

produção máxima (pico) no inicio da lactação o que caracterizou curvas atípicas. 

Para uma curva ser considerada típica deve apresentar formato côncavo com ponto 

de máximo e não de mínimo, o que caracteriza as curvas de lactação (OLIVEIRA et 

al., 2007).  
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Os valores do R²a estimados para as curvas de lactação das vacas 

primípara e multíparas foram superiores a 80% para FQ, exceto para os GG 1/4H e 

5/8H das vacas primíparas, como pode visualizar na tabela 5. Dias (2011) relatou 

resultados dos coeficientes de determinação ajustados para a curva média da FQ 

superior a 94% para rebanhos holandeses. Valores semelhantes foram encontrados 

nesse estudo para os grupos genéticos 3/4H e 7/8H das vacas multíparas.  

Na equação quadrática, o tempo para se atingir o pico é b/2c e os valores 

obtidos para esta função foram semelhantes aos obtidos para produção do pico pela 

função linear. 

Tabela 5 – Valores estimados por grupo genético para tempo de pico (TP), pico de 

produção (PP), produção total em 305 dias (PT305), coeficiente de determinação 

ajustado (R²a), Durbin-Watson (DW) e quadrado médio do resíduo (QMR), 

avaliadores de ajuste da FQ utilizada para descrever a curva de lactação das vacas 

primíparas e multíparas. 

GG TP(semanas) PP(kg) PT(305) R²a(%) DW QMR 

Primíparas 

1/4H 0,8964 17,19 6143,81 39,26 0,149 1,89 

1/2H 0,3348 14,98 4568,51 82,96 0,216 1,95 

5/8H 0,2530 24,97 7616,83 51,32 0,478 2,89 

3/4H 0,1081 23,64 7301,37 89,15 0,408 2,31 

7/8H 0,3653 23,50 7166,96 91,43 0,431 1,97 

31/32H 0,1928 25,55 7734,46 83,18 0,439 2,46 

Multíparas 

1/4H 0,9518 26,22 8995,55 91,37 0,269 4,89 

1/2H 0,2444 23,97 7898,56 93,44 0,350 3,14 

5/8H 0,1405 31,49 9603,63 87,24 0,438 2,76 

3/4H 0,5121 28,47 9977,83 94,47 0,347 2,76 

7/8H 0,3200 29,76 9232,37 95,37 0,401 1,85 

31/32H 0,3445 29,90 9121,99 91,83 0,393 3,07 

 

4.3.3 Função logarítmica (FLG)  

A função logarítmica y = a + bt + cln(t)  é o inverso da função exponencial 

de mesma base e é composta por três parâmetros a, b e c, cujas estimativas podem 

ser visualizadas na tabela 6. Considera-se para o modelo a variável “y” como a 
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produção de leite no estádio “t” da lactação, em que “t” é o período de tempo 

decorrido do parto até a data em que foi medida a produção de leite (em semanas); 

“a” é a produção inicial de leite; e “b”, a taxa de declínio da produção de leite durante 

o período da lactação. O parâmetro “c” está relacionado com o logaritmo da variável 

independente t. Este parâmetro quando é negativo contribui para aumentar o 

declínio da produção de leite e, quando é positivo, faz com que a produção caia 

mais lentamente, ou sempre aumente, dependendo de sua magnitude. Em todas as 

curvas dos grupos e ordem de lactação, o referido parâmetro estimado foi positivo 

(Tabela 6). 

Tabela 6 - Parâmetros estimados para as curvas médias de vacas primíparas e 

multíparas de acordo com a Função Logarítmica (FLG).  

GG a b c 

Primíparas 

1/4H 16,3723 -0,01024 0,034771 

1/2H 12,5292 -0,04559 0,384271 

5/8H 17,8783 -0,0606 0,753543 

3/4H 22,5288 -0,05641 0,278486 

7/8H 20,3328 -0,06969 0,533871 

31/32H 22,7404 -0,05861 0,412557 

Multíparas 

1/4H 23,0766 -0,08549 0,4669 

1/2H 20,9157 -0,0917 0,501557 

5/8H 26,3760 -0,10137 0,799314 

3/4H 25,4628 -0,09774 0,481986 

7/8H 27,5715 -0,07979 0,251486 

31/32H 25,9168 -0,10556 0,716614 

 

Segundo Guimarães et al. (2006), a FLG não pode ser definida no tempo 

zero pela característica logarítmica da função. O tempo de pico de produção predito 

é c/b dias depois do parto, seguido por um lento e contínuo declínio. 

Os valores encontrados para R²a e para os parâmetros foram superiores 

aos relatados por Scalez et al. (2009) trabalhando com a raça Holandesa acima de 

3/4 (R²a = 61,47), exceto para o grupo genético 1/4H em vacas primíparas ( R²a 

igual a 35,64%) A produção média diária observada nesse grupo foi de 8,11 kg, com 
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produção inicial de 10,58 kg de leite. Formas atípicas de curva de lactação são 

decorrentes das estimativas negativas para os parâmetros do modelo. Nesse caso, o 

formato observado foi devido às estimativas negativas obtidas para o parâmetro “b”. 

Tabela 7 – Valores estimados por grupo genético para tempo de pico (TP), pico de 

produção (PP), produção total em 305 dias (PT305), coeficiente de determinação 

ajustado (R²a), Durbin-Watson (DW) e quadrado médio do resíduo (QMR), 

avaliadores de ajuste da FGL utilizada para descrever a curva de lactação das vacas 

primíparas e multíparas. 

GG TP(semanas) PP(kg) PT(305) R²a(%) DW QMR 

Primíparas 

1/4H 3,3947 16,42 4958,71 35,64 0,150 2,42 

1/2H 8,4296 15,34 3760,53 84,28 0,224 1,806 

5/8H 12,4347 25,89 5605,13 79,70 0,492 2,25 

3/4H 4,9364 23,69 6688,99 89,03 0,412 2,56 

7/8H 7,6611 24,20 6069,61 97,05 0,430 1,55 

31/32H 7,0385 25,49 6801,48 89,51 0,437 2,03 

Multíparas 

1/4H 5,4617 25,34 6776,52 94,73 0,274 4,93 

1/2H 5,4695 23,96 6098,68 96,17 0,359 2,39 

5/8H 7,8850 32,33 7868,56 95,17 0,437 2,69 

3/4H 4,9311 27,47 7450,18 96,78 0,357 2,63 

7/8H 3,1520 27,83 8140,08 96,49 0,400 2,20 

31/32H 6,7888 30,51 7647,27 95,06 0,396 2,81 

 

4.3.4. Função hiperbólica (FH)  

A função y = a + bt+ c/t é composta por três parâmetros a, b e c, cujas os 

parâmetros podem ser visualizadas na tabela 8. 

Tabela 8 - Parâmetros estimados para as curvas médias de vacas primíparas e 

multíparas de acordo com a Função Hiperbólica (FH).  

GG a b c 

Primíparas 

1/4H 17,3421 -0,0105 -0,3301 

1/2H 17,9641 -0,0275 -0,8472 
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5/8H 29,4556 -0,0299 -2,0390 

3/4H 26,6298 -0,0444 -0,6573 

7/8H 28,5669 -0,0481 -1,4619 

31/32H 29,4184 -0,0431 -1,3004 

Multíparas 

1/4H 30,5497 -0,0676 -1,4259 

1/2H 28,9550 -0,0726 -1,5379 

5/8H 38,9718 -0,0701 -2,3338 

3/4H 33,0763 -0,0789 -1,4171 

7/8H 32,1200 -0,0722 -1,0517 

31/32H 37,0206 -0,0767 -1,9899 

 

A FH estimou tempo de pico e produção no pico, cujas estimativas dos 

parâmetros b e c foram negativas. 

Os valores R²a dos grupos genéticos das vacas multíparas e o 7/8H das 

vacas primíparas, foram superiores a 93%, já os valores dos parâmetros a foram 

superiores aos resultados de Cruz et al. (2009), que relatou as médias do parâmetro 

a estimado pela FH para as lactações individuais de vacas Guzerá variaram entre 

3,61 e 20,19, e de 4,42 e 22,21 para Sindi, com R²a de 93% e 94% respectivamente. 

Este parâmetro está relacionado com a produção inicial.  

Tabela 9 – Valores estimados por grupo genético para tempo de pico (TP), pico de 

produção (PP), produção total em 305 dias (PT305), coeficiente de determinação 

ajustado (R²a), Durbin-Watson (DW) e quadrado médio do resíduo (QMR), 

avaliadores de ajuste da FH utilizada para descrever a curva de lactação das vacas 

primíparas e multíparas. 

GG TP(dias) PP(kg) PT(305) R²a(%) DW QMR 

Primíparas 

1/4H 1,2492 16,52 4310,92 41,43 0,154 2,52 

1/2H 1,2615 15,82 2918,69 78,00 0,226 2,15 

5/8H 0,8487 25,99 6193,83 77,63 0,513 2,81 

3/4H 1,8196 24,24 3989,79 88,15 0,414 2,58 

7/8H 1,2697 24,84 4236,94 96,84 0,434 1,20 

31/32H 1,2752 26,09 4956,62 92,35 0,438 1,95 
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Multíparas 

1/4H 1,5249 26,19 3021,10 95,77 0,284 4,45 

1/2H 1,5209 24,26 2076,12 97,27 0,371 2,65 

5/8H 1,2132 33,30 5363,01 96,86 0,445 2,10 

3/4H 1,6523 28,39 2741,87 97,26 0,368 2,10 

7/8H 1,8343 28,26 3077,81 97,94 0,406 1,83 

31/32H 1,3750 31,55 4146,30 95,17 0,411 2,73 

A curva da FH estimou o pico próximo de 24 kg na 4ª semana, sendo a 

que conseguiu estimar melhor a produção de leite nas vacas multíparas do grupo 

genético 1/2H, como está ilustrado na figura 4. 

A FH foi a que melhor se ajustou a curva de lactação observada para 

vacas multíparas dos grupos genético 1/4H, 5/8H, 3/4H e 31/32H, como pode ser 

observada nas figuras 2, 6, 8 e 12, respectivamente. 

4.3.5. Função quadrática logarítmica (FQL)  

A FQL y = a + bt +  ct²+ dln(t) é composta por quatro parâmetros lineares 

a, b, c e d, cujas estimativas estão demonstradas na tabela 10. Esta função possui 

um parâmetro a mais do que a função quadrática, que é relacionado com o logaritmo 

da variável independente t. A exemplo do que ocorre com a função logarítmica, 

quando esse parâmetro é negativo, contribui para acentuar o declínio da produção 

de leite e, quando é positivo, faz com que a produção caia mais lentamente, ou 

sempre aumente, dependendo de sua magnitude. Em todas as funções, por ordem 

de lactação, o referido parâmetro estimado foi positivo (Tabela 11). 

Uma das restrições para que essa função estime o pico é que a 

expressão b2 – 8cd seja maior que zero. Para todos os grupos genéticos, a 

expressão foi superior à zero, portanto a FQL estimou o pico, tanto para as 

primíparas como para as multíparas. 

Tabela 10 - Parâmetros estimados para as curvas médias de vacas primíparas de 

acordo com a Função Quadrática Logarítmica (FQL).  

GG a b c d 

Primíparas 

1/4H 15,1918 -0,0792 0,0010 0,402 

1/2H 12,9151 -0,0175 -0,0004 0,145 

5/8H 16,7843 -0,1245 0,0001 1,094 
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3/4H 22,9826 -0,0299 -0,0004 0,137 

7/8H 19,9033 -0,0948 0,0004 0,667 

31/32H 21,6691 -0,1212 0,0009 0,746 

Multíparas 

1/4H 21,6842 -0,1668 0,0012 0,900 

1/2H 20,0021 -0,1451 0,0008 0,786 

5/8H 25,0356 -0,1797 0,0011 1,216 

3/4H 24,3271 -0,1641 0,0010 0,835 

7/8H 25,5270 -0,1992 0,0017 0,888 

31/32H 25,6069 -0,1237 0,0003 0,813 

 

Os valores do parâmetro foram todos positivos, indicando curvas típicas. 

Os R²a foram maiores do que 80%, exceto para o grupo genético 1/4H. 

Segundo Cruz et al. (2009) o valor de a está, relacionado às produções 

iniciais. Estimativas negativas para esse parâmetro indicam ocorrência de curvas 

atípicas.  

Tabela 11 – Valores estimados por grupo genético para tempo de pico (TP), pico de 

produção (PP), produção total em 305 dias (PT305), coeficiente de determinação 

ajustado (R²a), Durbin-Watson (DW) e quadrado médio do resíduo (QMR), 

avaliadores de ajuste da FQL utilizada para descrever a curva de lactação das vacas 

primíparas e multíparas. 

GG TP(semanas) PP(kg) PT(305) R²a(%) DW QMR 

Primíparas 

1/4H 4,258 17,16 3853,39 58,99 0,160 1,55 

1/2H 6,554 15,34 3840,96 84,96 0,219 1,80 

5/8H 4,939 26,35 6323,66 83,82 0,536 2,32 

3/4H 5,517 23,43 5947,30 89,03 0,414 2,42 

7/8H 4,719 24,48 6096,95 97,32 0,433 1,24 

31/32H 4,491 26,20 6472,10 91,80 0,436 1,99 

Multíparas 

1/4H 4,587 26,26 5744,16 96,26 0,281 3,45 

1/2H 4,693 23,96 5037,54 96,71 0,365 2,39 

5/8H 4,531 33,19 8189,25 96,67 0,445 1,94 
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3/4H 4,683 28,16 6251,48 97,50 0,359 1,69 

7/8H 4,578 28,86 6264,90 99,39 0,413 1,22 

31/32H 4,859 30,71 7246,83 95,00 0,399 2,83 

Os valores do R²a foram superiores a 80% para os GG exceto para o GG 

1/4H das vacas primíparas, porém foram inferiores aos estudados, por Gonçalves et 

al., 2002 trabalhando com vacas holandesas o R²a foi próximo de (99%). Já os 

valores do QMR e DW foram semelhantes 2,13 0,104, respectivamente. 

A FQL foi a que apresentou o melhor ajuste em relação a curva de 

lactação observada das vacas primíparas do grupo genético 3/4H e 31/32H como 

pode ser observada nas figuras 7 e 11, respectivamente. O comportamento das 

vacas multíparas do grupo genético 1/4H e 7/8H encontra-se ilustrada nas figuras 2 

e 10. 

4.3.6. Função Cúbica (FC)  

A função y = a + bt +  ct²+ dt³ é composta por quatro parâmetros lineares 

a, b, c e d, cujas estimativas estão demonstradas na tabela 12. 

A média da produção inicial (parâmetro “a”) foi menor para as vacas 

primíparas do que para as multíparas, com valores de 18,28 e 22,83 kg, 

respectivamente. Os valores dos parâmetros “b” e “d” foram positivos, enquanto os 

do “c” foram negativos indicando curvas típicas. 

Tabela 12 - Parâmetros estimados para as curvas médias de vacas primíparas e 

multíparas de acordo com a Função Cúbica (FC).  

GG a b c d 

Primíparas 

1/4H 16,2175 0,020 -0,0018 0,00001 

1/2H 13,1315 0,059 -0,0031 0,00002 

5/8H 18,3093 0,188 -0,0089 0,00001 

3/4H 23,0500 0,017 -0,0023 0,00001 

7/8H 21,0165 0,090 -0,0053 0,00005 

31/32H 23,9877 0,048 -0,0035 0,00002 

Multíparas 

1/4H 23,0746 0,086 -0,0067 0,00008 

1/2H 22,2880 0,038 -0,0041 0,00008 

5/8H 27,7873 0,131 -0,0079 0,00004 
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3/4H 25,2182 0,084 -0,0071 0,00008 

7/8H 27,6799 0,023 -0,0046 0,00005 

31/32H 28,6249 0,043 -0,0036 0,00002 

 

Tabela 13 – Valores estimados por grupo genético para tempo de pico (TP), pico de 

produção (PP), produção total em 305 dias (PT305), coeficiente de determinação 

ajustado (R²a), Durbin-Watson (DW) e quadrado médio do resíduo (QMR), 

avaliadores de ajuste da FC utilizada para descrever a curva de lactação das vacas 

primíparas e multíparas. 

GG TP(semanas) PP(kg) PT(305) R²a(%) DW QMR 

Primíparas 

1/4H 5,57 16,63 5066,17 47,25 0,196 1,61 

1/2H 9,70 15,34 4658,19 84,79 0,251 1,63 

5/8H 10,68 26,56 7950,26 80,49 0,422 2,63 

7/8H 8,54 23,99 7288,34 95,97 0,373 1,47 

31/32H 6,90 25,23 7681,93 85,33 0,431 2,17 

Multíparas 

1/4H 6,51 25,18 7670,50 95,41 0,227 2,29 

1/2H 4,67 22,94 6993,99 94,43 0,245 2,91 

5/8H 8,42 32,08 9742,86 92,23 0,464 2,86 

3/4H 6,04 27,12 8263,26 97,68 0,306 1,91 

7/8H 2,49 27,88 8503,01 97,27 0,406 2,15 

31/32H 6,01 29,57 9017,75 92,14 0,453 2,87 

A curva que melhor ajustou foi a FC para as vacas primíparas do grupo 

genético 5/8H, como podemos observar na figura 5.  

4.4. Comparação entre as funções lineares 

4.4.1. Vacas primíparas do grupo genético 1/4 Holandês 

A curva de lactação das vacas primíparas do GG 1/4H apresentou 

produção inicial e média de 14,06 kg e 15,39 kg, respectivamente e uma 

ascendência até o pico com a produção de 17,80 kg na 4ª semana seguido de uma 

descendência, como pode ser observado na figura 1.  
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Devido aos valores dos R²a de todas as funções tem sido inferiores a 80% 

nenhum dos modelos lineares demonstrou bons ajustes para a curva de lactação 

observada do GG 1/4H. 

Todas as curvas dos modelos lineares superestimaram a produção inicial, 

sendo que a FH e FQL estimaram valores próximos de 15 kg e as demais superiores 

a 16 kg (Figura 1).  FL e FQ estimaram produção máxima no inicio da lactação. 

 

Figura 1 − Curvas de lactações observadas e estimadas para os modelos lineares 

referentes às vacas primíparas do grupo genético 1/4H.  

Os gráficos das figuras 2 a 8 ilustram a dispersão dos resíduos em função 

do tempo. As figuras 2, 6 e 7, que representam as funções FL, FLG e FH, 

respectivamente, as que apresentaram uma fase descendente seguida de uma 

ascendente. A figura 3 não apresentou distribuição aleatória dos resíduos que 

tenderam para a esquerda entre os valores 14,5 a 15,0. As figuras 4 e 5 das FC e 

FQL, respectivamente, apresentaram distribuição aleatória, mas a curva ajustou com 

as oscilações da curva observada foi a da FQL, que apresentou menores resíduos 

(1,55) ao longo de toda a lactação e ausência de autocorrelação residual, por 

mostrar a distribuição dos resíduos próximos da linha média, podendo ser observada 

na figura 5. 
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Figura 2 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FL para vacas 

primíparas do grupo genétio 1/4H. 

 

Figura 3 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FQ para vacas 

primíparas do grupo genétio 1/4H. 

 

Figura 4 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FC para vacas 

primíparas do grupo genétio 1/4H. 

 

Figura 5 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FQL para vacas 

primíparas do grupo genétio 1/4H. 

 

Figura 6 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FLG para vacas 

primíparas do grupo genétio 1/4H. 

 

Figura 7 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FH para vacas 

primíparas do grupo genétio 1/4H. 

 

4.4.2. Vacas multíparas do grupo genético 1/4 Holandês 

As produções média e inicial da curva de lactação das vacas multíparas 

do grupo genético 1/4H foram 18,46 kg e 20,44 kg, respectivamente, observando-se 

caráter ascendente até o pico de 26,72 kg, na 6ª semana (mantido até a 7ª semana),  

seguido de descendência, como pode ser observado na tabela 2. 

As FL e FQ apresentaram produção máxima no início da curva de 

lactação, seguida de declínio. A FH e a FQL estimaram a produção inicial com 

eficiência, mas estimaram o pico de produção antecipado, antes 6ª semana, com 
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valores de 26,19 kg e 26,26 kg, sendo essas as que melhores se ajustaram, (figura 

8). 

 

Figura 8 − Curvas de lactações observada e estimadas para os modelos lineares 

referentes às vacas multíparas do grupo genético 1/4H.  

Valores dos R²a superiores a 80% indica bons ajuste das funções. Isso 

aconteceu para todas as funções lineares no ajuste da curva de lactação do GG 

1/4H das vacas multíparas. A FQL representou melhor a curva de lactação do GG 

1/4H das vacas multíparas. Os gráficos das figuras 9 a 14 mostram a dispersão dos 

resíduos em função do tempo. Contudo os resíduos da FC apresentaram 

distribuições aleatórias em relação à variável classificatória t, e menor variação dos 

resíduos ao longo de toda a lactação bem como ausência de autocorrelação 

residual, por mostrar a distribuição dos resíduos próximos da linha média, como 

pode ser observado na figura 11. Portanto, as FQL e FC apresentaram bons ajustes 

para a curva de lactação desse grupo genético. 

 

Figura 9 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FL para vacas 

multíparas do grupo genétio 1/4H. 

 

Figura 10 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FQ para vacas 

multíparas do grupo genétio 1/4H. 
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Figura 11 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FC para vacas 

multíparas do grupo genétio 1/4H. 

 

Figura 12 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FQL para vacas 

multíparas do grupo genétio 1/4H. 

 

Figura 13 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FLG para vacas 

multíparas do grupo genétio 1/4H. 

 

Figura 14 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FH para vacas 

multíparas do grupo genétio 1/4H.

 

4.4.3. Vacas primíparas do grupo genético 1/2 Holandês 

A figura 15 ilustra a curva observada para as primíparas 1/2H, que 

apresentaram pico de produção de 16,12 kg, na 7ª semana, e um declínio 

subseqüente, chegando à produção de 12,87 kg na 11ª semana (menor que a 

produção inicial) e aumentando a produção para 16,16 kg na 12ª semana. Um 

segundo pico ocorreu na 15ª semana, com uma produção de 16,83 kg. 

As curvas de FQL, FLG e FH estimaram valores inferiores a 13,12 kg 

referentes à produção inicial nas vacas primíparas desse grupo genético. As demais 

curvas superestimaram esse valor, sendo que a FL estimou a produção máxima 

(pico) no início da curva de lactação, enquanto a FH fez uma estimativa antecipada e 

inferior a 16,12 kg. Nenhuma das curvas testadas conseguiu estimar com segurança 

o pico de produção. Portanto, o modelo que melhor se ajustou à curva de lactação 

das primíparas 1/2H foi a FC. As FQL e FLG, apresentaram menores variações nos 

valores dos resíduos (1,80) ao longo de toda a curva de lactação e ausência de 

autocorrelação residual, mostrando a distribuição dos resíduos próximos da linha 

média (figuras 19 e 20). 
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Figura 15 − Curvas de lactações observada e estimadas para os modelos lineares 

referente às vacas primíparas do grupo genético 1/2H.  

 

Figura 16 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FL para vacas 

primíparas do grupo genétio 1/2H. 

 

Figura 17 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FQ para vacas 

primíparas do grupo genétio 1/2H. 

 

 

Figura 18 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FC para vacas 

primíparas do grupo genétio 1/2H. 

 

Figura 19 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FQL para vacas 

primíparas do grupo genétio 1/2H. 
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Figura 20 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FLG para vacas 

primíparas do grupo genétio 1/2H. 

 

 

Figura 21 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FH para vacas 

primíparas do grupo genétio 1/2H. 

4.4.4. Vacas multíparas do grupo genético 1/2 Holandês 

Na ilustração da figura 22, a curva observada das vacas multíparas do 

GG 1/2H apresentou produção inicial de 17,72 kg, seguida de elevação progressiva 

até o pico de produção de 25,85 kg, que ocorreu na 5ª semana.  

A FH estimou a produção inicial em 17,72 kg, correspondente ao exato 

valor observado. As demais curvas avaliadas superestimaram a produção inicial da 

lactação. Todas as curvas subestimaram o pico de produção em valores inferiores 

ao 25,85 kg observados, portanto a curva da FH estimou o pico próximo de 24 kg na 

4ª semana, sendo a que conseguiu um bom ajuste da produção de leite nas vacas 

multíparas do grupo genético 1/2H. 

A FQL estimou produção inicial de 18,99 kg e o pico de 23,96 kg, inferior 

ao observado na curva de lactação desse grupo genético. Contudo, foi a que 

apresentou menores resíduos (2,39) ao longo de toda a lactação e ausência de 

autocorrelação residual, mostrando a distribuição dos resíduos próximos da linha 

média (Figura 26). Esses elementos indicaram solidamente seu potencial de 

representar o fenômeno observado.  
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Figura 22 − Curvas de lactações observada e estimadas para os modelos lineares 

referente às vacas multíparas do grupo genético 1/2H.  

 

 

Figura 23 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FL para vacas 

multíparas do grupo genétio 1/2H. 

 

Figura 24 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FQ para vacas 

multíparas do grupo genétio 1/2H. 

 

 

Figura 25 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FC para vacas 

multíparas do grupo genétio 1/2H. 

 

 

Figura 26 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FQL para vacas 

multíparas do grupo genétio 1/2H. 
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Figura 27 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FLG para vacas 

multíparas do grupo genétio 1/2H. 

 

Figura 28 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FH para vacas 

multíparas do grupo genétio 1/2H. 

 

4.4.5. Vacas primíparas do grupo genético 5/8 Holandês 

A figura 29 ilustra a curva observada das vacas primíparas do grupo 

genético 5/8H, com a produção inicial de 16,65 kg e um pico de produção de 27,86 

kg, que ocorreu tardiamente, na 17ª semana.  

A FH e a FQL subestimaram os valores de produção inicial. A FLG 

estimou valores próximos e as demais superestimaram a produção inicial, mas a 

curva que melhor se ajustou foi a FC, tanto na fase de ascendência (mesmo essa 

sendo inferior a do pico), quanto na fase de descendência. Apresentou ainda menor 

variação dos resíduos (-2,90 a 2,63) ao longo de toda a lactação e ausência de 

autocorrelação residual, por mostrar a distribuição dos resíduos próximos da linha 

média (figura 32). 

 

 

Figura 29 − Curvas de lactações observada e estimadas para os modelos lineares 

referentes às vacas primíparas do grupo genético 5/8H. 



36 
 

  

 

Figura 30 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FL para vacas 

primíparas do grupo genétio 5/8H. 

 

 

Figura 31 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FQ para vacas 

primíparas do grupo genétio 5/8H. 

 

 

Figura 32 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FC para vacas 

primíparas do grupo genétio 5/8H. 

 

 

Figura 33 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FQL para vacas 

primíparas do grupo genétio 5/8H. 

 

 

Figura 34 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FLG para vacas 

primíparas do grupo genétio 5/8H. 

 

 

Figura 35 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FH para vacas 

primíparas do grupo genétio 5/8H. 

 

4.4.6. Vacas multiparas do grupo genético 5/8 Holandês 

A curva de lactação observada nas vacas multíparas do grupo genético 

5/8H apresentou produção inicial de 22,70 kg, seguida de uma fase de ascendência 

até o pico de produção de 33,37 kg, persistindo durante as semanas 4ª, 5ª e 6ª. 
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A FL e a FQ estimaram a produção inicial como sendo a produção 

máxima da curva de lactação. A FH subestimou esse valor e as demais 

superestimaram a produção inicial. A FQL estimou o pico de produção tardio, na 7ª 

semana. Portanto, as curvas que melhor se ajustaram foram as FC, FQL e FH, que 

estimaram o pico de produção de 32,08kg, 33,19kg, 33,30kg, respectivamente, 

semelhantes aos valores da curva observada (figura 36). Essas curvas 

apresentaram menor variação dos resíduos (2,86; 2,69; 2,10, respectivamente) ao 

longo de toda a lactação e ausência de autocorrelação residual, por mostrar a 

distribuição dos resíduos próximos da linha média (figuras 39, 40 e 42). 

 

Figura 36 − Curvas de lactações observada e estimadas para os modelos lineares 

referentes às vacas multíparas do grupo genético 5/8H. 

 

Figura 37 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FL para vacas 

multíparas do grupo genétio 5/8H. 

 

 

Figura 38 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FQ para vacas 

multíparas do grupo genétio 5/8H. 
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Figura 39 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FC para vacas 

multíparas do grupo genétio 5/8H. 

 

 

Figura 40 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FQL para vacas 

multíparas do grupo genétio 5/8H. 

 

 

Figura 41 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FLG para vacas 

multíparas do grupo genétio 5/8H. 

 

 

Figura 42 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FH para vacas 

multíparas do grupo genétio 5/8H. 

4.4.7. Vacas primíparas do grupo genético 3/4 Holandês 

A figura 43 ilustra a curva de lactação observada, muito oscilante das 

vacas primíparas do grupo genético 3/4H, apresentando uma produção inicial de 

22,61 kg seguida de uma fase ascendente até o pico de produção de 24,61 kg na 7ª 

semana. 

A FL e a FQ superestimaram a produção inicial, indicando esses como 

valores máximos da curva de lactação como pode ser visualizado na figura 43, e 

apresentaram uma grande dispersão dos resíduos em função do tempo. (Figuras 44 

e 45). As curvas de lactações das FH e FLG subestimaram a produção inicial e a FC 

não conseguiu estimar os parâmetros para a curva de lactação para vacas 

primíparas do GG 3/4H. Já a FQL estimou valores próximos à produção inicial e 

apresentou menores variações dos resíduos ao longo de toda a lactação e ausência 

de autocorrelação residual, por mostrar a distribuição dos resíduos próximos da linha 

média, caracterizando um bom ajuste (Figura 46). 
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Figura 43 − Curvas de lactações observada e estimadas para os modelos lineares 

referentes às vacas primíparas do grupo genético 3/4H.  

 

Figura 44 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FL para vacas 

primíparas do grupo genétio 3/4H. 

 

Figura 45 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FQ para vacas 

primíparas do grupo genétio 3/4H. 

 

 

 

 

Figura 46 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FQL para vacas 

primíparas do grupo genétio 3/4H. 

 

Figura 47 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FLG para vacas 

primíparas do grupo genétio 3/4H. 

 



40 
 

 

Figura 48 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FH para vacas 

primíparas do grupo genétio 3/4H. 

 

4.4.8. Vacas multíparas do grupo genético 3/4 Holandês 

A curva de lactação observada das vacas multíparas do GG 3/4H mostra 

uma produção inicial (PI) de 22,97 kg seguindo ascendente até o pico de produção 

(PP) de 28,57 kg que ocorreu na 6ª semana, como ilustrada a figura 49. 

A FH e FQL estimaram valores próximos ao da produção inicial 

observada, já as demais superestimaram esse valor. No entanto a FH estimou o pico 

de produção semelhante ao observado e apresentou menores variações de resíduos 

ao longo de toda a lactação e, consequentemente ausência de autocorrelação 

residual, por mostrar a distribuição dos resíduos próximos da linha média, podendo 

ser observada na figura 55. 

 

 

Figura 49 − Curvas de lactações observada e estimadas para os modelos lineares 

referente às vacas multíparas do grupo genético 3/4H.  
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Figura 50 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FL para vacas 

multíparas do grupo genétio 3/4H. 

 

Figura 51 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FQ para vacas 

multíparas do grupo genétio 3/4H. 

 

Figura 52 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FC para vacas 

multíparas do grupo genétio 3/4H. 

 

Figura 53 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FQL para vacas 

multíparas do grupo genétio 3/4H. 

 

Figura 54 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FLG para vacas 

multíparas do grupo genétio 3/4H. 

 

Figura 55 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FH para vacas 

multíparas do grupo genétio 3/4H. 

 

4.4.9. Vacas primíparas do grupo genético 7/8 Holandês 

A curva de lactação das vacas primíparas do grupo genético 7/8H 

ilustrada na figura 57 apresenta produção inicial 18,53 kg seguida de uma fase 

ascendente até o pico de produção de 24,74 kg ocorrido na 5ª semana. 

A FH subestimou, e as demais superestimaram a produção inicial, sendo 

que a FL e a FQ indicando esses como valores máximos da curva. A FH apresentou 

valores superiores ao do pico, portanto a FQL e a FLG mesmo apresentando valores 

inferiores para o pico, estimou valores menores dos resíduos ao longo de toda a 
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lactação e ausência de autocorrelação residual, por mostrar a distribuição dos 

resíduos próximos da linha média, podendo ser observada nas figuras 60 e 61. 

 

Figura 56 − Curvas de lactações observada e estimadas para os modelos lineares 

referentes às vacas primíparas do grupo genético 7/8H.  

 

Figura 57 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FL para vacas 

primíparas do grupo genétio 7/8H. 

 

Figura 58 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FQ para vacas 

primíparas do grupo genétio 7/8H. 

 

Figura 59 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FC para vacas 

primíparas do grupo genétio 7/8H. 

 

Figura 60 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FQL para vacas 

primíparas do grupo genétio 7/8H. 
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Figura 61 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FLG para vacas 

primíparas do grupo genétio 7/8H. 

 

 

Figura 62 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FH para vacas 

primíparas do grupo genétio 7/8H. 

4.4.10. Vacas multíparas do grupo genético 7/8 Holandês 

A figura 64 ilustra a curva de lactação observada das vacas multíparas do 

grupo genético 7/8H apresentando produção inicial de 23,32 kg seguida de uma fase 

de ascendência até o pico de produção com 29,98 kg no qual ocorreu na 4ª semana. 

 Todas as funções superestimaram a produção inicial, mas a FQ e a FL 

apresentaram os mesmos valores da produção máxima sendo a inicial, portanto não 

propôs um bom ajuste.  A FQL e a FH estimaram a produção inicial próximo à 

observada, já a FLG e a FC estimaram valores superiores a 25 kg. Todas 

subestimaram o pico de produção, portanto nenhuma das curvas conseguiu estimar 

o pico de produção próximo de 29,98 kg. Contudo a FQL apresentou menores 

valores de resíduos ao longo de toda a lactação e ausência de autocorrelação 

residual, por mostrar a distribuição dos resíduos próximos da linha média, podendo 

ser observada na figura 67. 
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Figura 63 − Curvas de lactações observada e estimadas para os modelos lineares 

referentes às vacas multíparas do grupo genético 7/8H.  

 

Figura 64 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FL para vacas 

multíparas do grupo genétio 7/8H. 

 

Figura 65 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FQ para vacas 

multíparas do grupo genétio 7/8H. 

 

Figura 66 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FC para vacas 

multíparas do grupo genétio 7/8H. 

 

Figura 67 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FQL para vacas 

multíparas do grupo genétio 7/8H. 

 

Figura 68 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FLG para vacas 

multíparas do grupo genétio 7/8H. 

 

Figura 69 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FH para vacas 

multíparas do grupo genétio 7/8H. 

 

4.4.11. Vacas primíparas do grupo genético 31/32 Holandês 

A curva de lactação observada das vacas primíparas do grupo genético 

31/32H apresentou muita oscilação, mas se caracterizou por uma produção inicial de 

20,13 kg seguida de uma fase de ascendência até a 10ª semana quando ocorreu o 

pico de produção de 27,08 kg.  
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A FL e FQ superestimaram a produção inicial, apresentando essa como a 

produção máxima da curva de lactação, FC e FLG não conseguiram estimar o pico 

de produção e apresentaram curvas semelhantes, a FH estimou a produção inicial 

mais próxima de 20,13 kg e o pico inferior ao observado e um pouco antecipado, já 

FQL estimou o pico de produção superior a 26 kg e mais próximo ao controle 

ocorrido, e apresentou menor variação dos resíduos ao longo de toda a lactação e 

ausência de autocorrelação residual, por mostrar a distribuição dos resíduos 

próximos da linha média, podendo ser observada na figura 74. 

 

Figura 70 − Curvas de lactações observada e estimadas para os modelos lineares 

referentes às vacas primíparas do grupo genético 31/32H.  

 

 

Figura 71 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FL para vacas 

primíparas do grupo genétio 31/32H. 

 

 

Figura 72 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FQ para vacas 

primíparas do grupo genétio 31/32H. 
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Figura 73 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FC para vacas 

primíparas do grupo genétio 31/32H. 

 

 

Figura 74 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FQL para vacas 

primíparas do grupo genétio 31/32H. 

 

Figura 75 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FLG para vacas 

primíparas do grupo genétio 31/32H. 

 

 

Figura 76 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FH para vacas 

primíparas do grupo genétio 31/32H. 

 

4.4.5. Vacas primíparas do grupo genético 5/8 Holandês 

Curva de lactação observada das vacas multíparas do grupo genético 

31/32H apresentou produção inicial de 23,79 kg seguida de uma fase de 

ascendência até atingir o pico de produção com produção de 31,71 kg na 6ª semana 

como ilustra na figura 77.  

As funções superestimaram a produção inicial exceto a FH, porém a FC, a 

FL e a FQ superestimaram a produção inicial em valores superiores a 27 kg. No 

entanto a curva que melhor se ajustou foi a da FH que estimou o pico de produção 

próximo ao observado e apresentou menor variação dos resíduos ao longo de toda a 

lactação e ausência de autocorrelação residual, por mostrar a distribuição dos 

resíduos próximos da linha média, podendo ser observada na figura 83. 
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Figura 77 − Curvas de lactações observada e estimadas para os modelos lineares 

referente às vacas multíparas do grupo genético 31/32H.  

 

Figura 78 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FL para vacas 

multíparas do grupo genétio 31/32H. 

 

Figura 79 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FQ para vacas 

multíparas do grupo genétio 31/32H. 

 

 

Figura 80 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FC para vacas 

multíparas do grupo genétio 31/32H. 

 

Figura 81 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FQL para vacas 

multíparas do grupo genétio 31/32H. 
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Figura 82 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FLG para vacas 

multíparas do grupo genétio 31/32H. 

 

Figura 83 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FH para vacas 

multíparas do grupo genétio 31/32H. 

Os valores dos R²a variaram de 27 a 99%, sendo que 81% dos R²a 

estimados foram elevados para as funções ajustadas, indicando que qualquer uma 

dessas poderia ser utilizada no ajuste da curva de lactação média desse rebanho, os 

menores valores de R²a foram estimados para vacas primíparas. A FQL apresentou 

o melhor ajuste para as curvas de lactações observadas das vacas primíparas dos 

grupos genéticos 1/4H, 3/4H e 31/32H e para as multíparas dos grupos genéticos 

1/4H e 7/8H, a FH foi a que melhor se ajustou para as vacas multíparas dos grupos 

genéticos 1/2H, 1/4H, 5/8H, 3/4H, 31/32H e a FC que melhora ajustou a curva de 

lactação para as vacas primíparas do grupo genético 5/8H. 

4.5. Modelo Intrinsecamente Linear 

4.5.1. Função exponencial (FE) 

Brody et al. (1923) foi pioneiro em trabalhos usando funções matemáticas 

e em descrever curvas de lactação para bovinos, propôs a função exponencial (FE)  

y = a e –ct que é composta por dois parâmetros a e c. A FE estimou os parâmetros 

para as curvas médias de vacas primíparas e multíparas com valores positivos, 

caracterizado curvas típicas e estão demonstrados nos Tabela 14.  

Tabela 14 - Parâmetros estimados para as curvas médias de vacas primíparas e 

multíparas através da Função Exponencial (FE).  

GG a c 

Primíparas 

1/4H 16,790 0,037 

1/2H 16,329 0,010 

5/8H 25,886 0,014 

3/4H 25,654 0,004 

7/8H 26,160 0,012 
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31/32H 27,330 0,010 

Multíparas 

1/4H 28,986 0,020 

1/2H 27,386 0,025 

5/8H 31,898 0,023 

3/4H 35,136 0,013 

7/8H 31,860 0,022 

31/32H 34,102 0,017 

 

Cobuci et al., (2000), estudando a FE para o ajuste de curva de lactação 

de vacas da raça Guzerá apresentou resultados inferiores ao observados para os 

valores médios positivos dos parâmetro a e c: 12,48 e 1,02 para primíparas e 26,78 

e 0,39 para multíparas, respectivamente. 

Tabela 15 – Valores estimados por grupo genético para pico de produção (PP), coeficiente 

de determinação ajustado (R²a), Durbin-Watson (DW) e quadrado médio do resíduo (QMR), 

avaliadores de ajuste da FE utilizada para descrever a curva de lactação das vacas 

primíparas e multíparas 

GG PP(kg) R²a (%) QMR 

 Primíparas 

1/4H 16,790 38,50 0,986 

1/2H 16,329 61,31 1,370 

5/8H 25,886 82,74 2,309 

3/4H 25,654 27,97 1,676 

7/8H 26,160 80,27 1,729 

31/32H 27,330 78,75 1,648 

 Multíparas 

1/4H 28,986 86,25 2,129 

1/2H 27,386 85,63 2,317 

5/8H 31,898 88,32 2,066 

3/4H 35,136 77,55 2,312 

7/8H 31,860 93,60 1,591 

31/32H 34,102 81,27 2,762 

Os resultados do R²a variaram de 27 a 93% sendo que apenas 58% 

desses valores foram superiores a 80%, e valores QMR variaram de 0,98 a 2,76. 
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4.5.2. Função gama incompleta (FGI) 

A FGI, y = a t b e -ct proposta por Wood (1967) é uma função composta por 

três parâmetros sendo esses estimados para as curvas médias de vacas primíparas 

e multíparas através da FGI podem ser visualizados na tabela 16, onde o 

parâmentro b apresentou valores positivos, representando curva de lactação típica. 

As curvas típicas ocorrem quando todos os parâmetros são positivos. Segundo as 

restrições deste modelo o parâmetro b deve variar de 0 a 1 e está associado com a 

produção até o pico de produção. O parâmetro c é associado com a taxa de declínio 

após o pico (BALANCIN JUNIOR et al., 2010)  

Tabela 16 - Parâmetros estimados para as curvas médias de vacas primíparas e 

multíparas através da Função Gama Incompleta (FGI).  

GG a b c 

Primíparas 

1/4H 16,309 0,020 0,005 

1/2H 12,308 0,212 0,024 

5/8H 22,089 0,118 0,022 

3/4H 18,132 0,238 0,019 

7/8H 19,840 0,203 0,026 

31/32H 22,404 0,014 0,020 

Multíparas 

1/4H 21,715 0,229 0,037 

1/2H 19,501 0,277 0,045 

5/8H 23,725 0,239 0,041 

3/4H 25,695 0,233 0,029 

7/8H 25,976 0,167 0,035 

31/32H 24,972 0,238 0,034 

 

Na equação de Wood (1967), tem-se que Y é a produção de leite na 

semana t; a é o parâmetro relacionado à produção inicial de leite; b define a taxa de 

ascensão média na fase pré-pico de produção; e c indica a taxa média de declínio 

da produção após o pico. Nessa função, a persistência é definida como c-(b+1), o 

tempo para o pico de produção, como (b/c) dias e a produção no pico, como 

a(b/c)be-b. Podendo ser observado na tabela 17. 
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Tabela 17 – Valores estimados por grupo genético para tempo de pico (TP), pico de 

produção (PP), persistência do pico (S), produção total em 305 dias (PT305), coeficiente de 

determinação ajustado (R²a), Durbin-Watson (DW) e quadrado médio do resíduo (QMR), 

avaliadores de ajuste da FGI utilizada para descrever a curva de lactação das vacas 

primíparas e multíparas 

GG TP PP S PT(305) R²a (%) QMR 

                                                           Primíparas 

1/4H 4,06 16,51 2,34 4852,53 39,48 0,990 

1/2H 8,51 15,84 1,94 3769,86 83,83 0,897 

5/8H 12,42 26,15 2,12 6716,14 81,84 1,171 

3/4H 5,36 24,59 1,85 5505,25 88,24 1,409 

7/8H 7,76 24,64 1,90 6090,87 97,29 0,647 

31/32H 0,71 25,96 1,71 6496,51 91,30 1,067 

                                                           Multíparas 

1/4H 6,16 27,10 1,75 5998,32 96,38 1,105 

1/2H 6,07 24,58 1,71 4471,39 96,27 1,194 

5/8H 7,93 33,44 1,88 7655,54 96,48 1,066 

3/4H 5,80 29,27 1,71 6166,08 97,25 1,136 

7/8H 4,77 28,45 1,69 6455,83 99,11 0,600 

31/32H 6,95 31,39 1,81 7304.75 94,47 1,518 

 

A FGI foi comparada por meio dos valores do R²a, que foram superiores a 

80% exceto para o GG 1/4H que apresentou valor de 39%, e o QMR variou de 0,600 

a 1,518. 

Esses resultados são esperados e corroboram os observados por Glória 

et al., 2010 indicando que bons ajustes seriam obtidos se os valores do R²a forem 

superiores ou iguais a 0,80. Menores valores de R2a foram observados por Scalez et 

al., 2009 para curvas de lactação de vacas raça Holandesa acima de 3/4H. Já 

Gantner et al., 2010 estudando curva de lactação em vacas primíparas Holandesas 

observou que os resultados dos coeficientes de determinação ajustados (R²a) para o 

modelo de Wood variou de 95% até 97%. 

4.6. Comparação entre as modelos intrinsecamente lineares 

4.6.1. Vacas primíparas do grupo genético 1/4 Holandesa 
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As curvas médias estimadas apresentaram produção inicial seguida de 

fase ascendente até o pico de lactação e fase descendente posterior ao pico, para 

todos os grupos como ilustra nas figuras 84, 87, 90, 102, 105, 108, 111, 114, 117, 

120, 123 e 126.  

A produção inicial da curva de lactação das vacas primíparas do grupo 

genético 1/4H foi 14,06 kg, observando-se caráter ascendente até o pico de 17,80 kg 

na 4ª semana, seguido de uma fase de descendência (Figura 84). 

 

Figura 84  – Curva de lactação do grupo genetico 1/4H das vacas primíparas para os 

modelos intrinsecamente lineares. 

A FGI e a FE, não acompanharam as oscilações que ocorreram na 

produção ao longo da lactação e superestimaram a produção inicial. Entretanto, a 

função FGI estimou resíduos menores ao longo de toda a lactação. Para as funções 

FE e FGI, os resíduos foram de -0,3 até 1,00 kg, e -0,5 até 1,2 kg, respectivamente, 

(Figuras 85 e 86), e apresentaram distribuição aleatória em relação a variável 

classificatória e próximos da linha média. 

 

 

Figura 85 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FE para vacas 

primíparas do grupo genétio 1/4H. 
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Figura 86 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FGI para vacas 

primíparas do grupo genétio 1/4H. 

4.6.2. Vacas multíparas do grupo genético 1/4 Holandesa 

A produção inicial da curva de lactação das vacas multíparas do grupo 

genético 1/4H foi 20,44 kg e apresentou ascendência até o pico de 26,72 kg na 6ª 

semana  (mantido até a 7ª semana), seguida de descendência, como pode ser 

observado na figura 87. 

 

Figura 87  – Curva de lactação do grupo genetico 1/4H das vacas multíparas para os 

modelos intrinsecamente lineares. 

A FE superestimou a produção inicial já FGI representou bem a curva de 

lactação observada (Figura 87) e estimou resíduos menores ao longo de toda a 

lactação. Para as funções FE e FGI, os resíduos foram de -3,90 até 1,00 kg e -1,50 

até 0,09 kg, respectivamente (Figuras 88 e 89), No entanto a FGI apresentaram 

distribuição aleatória e ausência de autocorrelação residual, por indicar a distribuição 

dos resíduos próximos da linha média. 

 

Figura 88 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FE para vacas 

multíparas do grupo genétio 1/4H. 

 

Figura 89 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FGI para vacas 

multíparas do grupo genétio 1/4H. 
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4.6.3. Vacas primíparas do grupo genético 1/2 Holandesa 

A figura 90 ilustra a curva observada das primíparas 1/2H apresentou uma 

produção de 16,12 kg na 7ª semana e um declínio chegando à produção de 12,87 kg 

na 11ª semana (menor que a inicial) e aumentando a produção para 16,16 kg na 12ª 

semana e o pico só ocorreu na 15ª semana com uma produção de 16,83 kg.  

 

Figura 90 – Curva de lactação do grupo genetico 1/2H das vacas primíparas para os 

modelos intrinsecamente lineares. 

A FGI representou melhor à curva de lactação observada (Figura 90), em 

comparação a função FE, mesmo que elas superestimaram a produção inicial e a 

final. A FGI estimou resíduos menores ao longo de toda a lactação, os quais 

variaram entre -0,01 e 0,10 kg, apresentando ausência de autocorrelação residual, 

figuras 100 e 101, e a distribuição dos resíduos próximos da linha média, 

respectivamente. 

 

Figura 91 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FE para vacas 

primíparas do grupo genétio 1/2H. 

 

 

Figura 92 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FGI para vacas 

primíparas do grupo genétio 1/2H. 
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4.6.4. Vacas multíparas do grupo genético 1/2 Holandesa 

Na ilustração da figura 102 a curva observada das vacas multíparas do 

grupo genético 1/2H apresentou produção inicial de 17,72 kg, seguida de uma 

ascendência até o pico de produção de 25,85 kg que ocorreu na 5ª semana.  

 

Figura 93 – Curva de lactação do grupo genetico 1/2H das vacas multíparas para os 

modelos intrinsecamente lineares. 

A função FGI estimou resíduos menores ao longo de toda a lactação e 

apresentou ausência de autocorrelação residual, por mostrar a distribuição dos 

resíduos próximos da linha média. Portanto representou bem a curva de lactação 

observada (Figura 102), em comparação a função FE, que não acompanhando as 

oscilações que ocorreram na produção ao longo da lactação e superestimou a 

produção inicial e a final. Para as funções FE e FGI, os resíduos foram de  -3,00 até 

1,00 kg, e -1,20 até 0,60 kg, respectivamente (Figuras 103 e 104).  

 

Figura 94 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FE para vacas 

multíparas do grupo genétio 1/2H. 

 

Figura 95 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FGI para vacas 

multíparas do grupo genétio 1/2H. 

4.6.5. Vacas primíparas do grupo genético 5/8 Holandesa 
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A figura 96 ilustra a curva observada das vacas primíparas do grupo 

genético 5/8H com a produção inicial de 16,65 kg e um pico de produção de 27,86 

kg que ocorreu tardiamente na 17ª semana.  

 

Figura 96 – Curva de lactação do grupo genetico 5/8H das vacas primíparas para os 

modelos intrinsecamente lineares. 

A FGI apresentou melhor ajuste para a curva de lactação observada 

(Figura 96) e estimou resíduos menores ao longo de toda a lactação. Além de 

apresentar ausência de autocorrelação residual, por mostrar a distribuição dos 

resíduos próximos da linha média, em comparação a FE. Para as funções FE e FGI, 

os resíduos foram de -1,10 até 2,00 kg e -0,90 até 1,10 kg, respectivamente (Figuras 

97 e 98).  

 

Figura 97 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FE para vacas 

primíparas do grupo genétio 5/8H. 

 

Figura 98 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FGI para vacas 

primíparas do grupo genétio 5/8H. 

4.6.6. Vacas multíparas do grupo genético 5/8 Holandesa 

A curva de lactação ilustrada na figura 99 das vacas multíparas do grupo 

genético 5/8H apresenta produção inicial de 22,70 kg seguida de uma fase de 
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ascendência até o pico de produção de 33,37 kg e persistiu durante as semanas 4, 5 

e 6. 

 

Figura 99 – Curva de lactação do grupo genetico 5/8H das vacas multíparas para os 

modelos intrinsecamente lineares. 

A FE superestimou a produção inicial e a final. A FGI representou bem a 

curva de lactação observada (Figura 99), e estimou resíduos menores ao longo de 

toda a lactação, apresentando ausência de autocorrelação residual, por exibir a 

distribuição dos resíduos próximos da linha média. Para as funções FE e FGI, os 

resíduos foram de -3,00 até 2,10 kg e -0,01 até 0,01 kg, respectivamente (Figuras 

100 e 101).  

 

Figura 100 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FE para vacas 

multíparas do grupo genétio 5/8H. 

 

Figura 101 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FGI para vacas 

multíparas do grupo genétio 5/8H. 

4.6.7. Vacas primíparas do grupo genético 3/4 Holandesa 

A figura 102 ilustra a curva observada das vacas primíparas do grupo 

genético 3/4H muito oscilante, mas apresentou uma produção inicial de 22,61 kg 

seguida de uma fase ascendente até o pico de produção de 24,61 kg na 7ª semana. 



58 
 

 

Figura 102 – Curva de lactação do grupo genetico 3/4H das vacas primíparas para 

os modelos intrinsecamente lineares. 

A FGI representou bem a curva de lactação observada (Figura 102), e 

estimou resíduos menores ao longo de toda a lactação, apresentando ausência de 

autocorrelação residual, por indicar à distribuição dos resíduos próximos da linha 

média, em comparação a função FE, que não acompanhando as oscilações que 

ocorreram na produção de leite observada. Para as funções FE e FGI, os resíduos 

foram de -1,60 até 0,85 kg e -0,45 até 0,50 kg, respectivamente (Figuras 103 e 104).  

 

Figura 103 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FE para vacas 

primíparas do grupo genétio 3/4H. 

 

Figura 104 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FGI para vacas 

primíparas do grupo genétio 3/4H. 

4.6.8. Vacas multíparas do grupo genético 3/4 Holandesa 

A produção inicial foi de 22,97 kg seguindo ascendente até o pico de 

produção de 28,57 kg que ocorreu na 6ª semana da curva de lactação das vacas 

multíparas do grupo genético 3/4H ilustrada na figura 105. 
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Figura 105 – Curva de lactação do grupo genetico 3/4H das vacas multíparas para 

os modelos intrinsecamente lineares. 

A FGI apresentou melhor ajuste para a curva de lactação observada 

(Figura 105) e estimou resíduos menores ao longo de toda a lactação em 

comparação a função FE, que não acompanhando as oscilações que ocorreram na 

produção da lactação observada. Para as funções FE e FGI, os resíduos foram de -

2,49 até 2,00 kg e -0,89 até 0,99 kg, respectivamente (Figuras 106 e 107). Também 

apresentaram ausência de autocorrelação residual, por mostrar a distribuição dos 

resíduos próximos da linha média. 

 

Figura 106 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FE para vacas 

multíparas do grupo genétio 3/4H. 

 

Figura 107 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FGI para vacas 

multíparas do grupo genétio 3/4H. 

4.6.9. Vacas primíparas do grupo genético 7/8 Holandesa 

Curva de lactação das vacas primíparas do grupo genético 7/8H ilustrada 

na figura 108 apresenta produção inicial 18,53 kg seguida de uma fase ascendente 

até o pico de produção de 24,74 kg ocorreu na 5ª semana. 
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Figura 108 – Curva de lactação do grupo genetico 7/8H das vacas primíparas para 

os modelos intrinsecamente lineares. 

A FE superestimou a produção inicial e a final, e apresentou uma 

tendência ascendente indicando uma autocorrelação positiva. A FGI representou 

bem à curva de lactação observada (Figura 108), apresentando ausência de 

autocorrelação residual, por mostrar a distribuição dos resíduos próximos da linha 

média e estimou resíduos menores ao longo de toda a lactação. Para as funções FE 

e FGI, os resíduos foram de -2,00 até 1,90 kg e -0,40 até 0,49 kg, respectivamente 

(Figuras 118 e 119).  

 

Figura 109 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FE para vacas 

primíparas do grupo genétio 7/8H. 

 

Figura 110 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FGI para vacas 

primíparas do grupo genétio 7/8H. 

4.6.10. Vacas multíparas do grupo genético 7/8 Holandesa 

A figura 111 ilustra a curva de lactação observada das vacas multíparas 

do grupo genético 7/8H apresentando produção inicial de 23,32 kg seguida de uma 

fase de ascendência até o pico de produção com 29,98 kg no qual ocorreu na 4ª 

semana. 
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Figura 111 – Curva de lactação do grupo genetico 7/8H das vacas multíparas para 

os modelos intrinsecamente lineares. 

A FGI apresentou um bom ajuste para a curva de lactação observada 

(Figura 111), estimando resíduos menores ao longo de toda a lactação e 

apresentando ausência de autocorrelação residual, por indicar à distribuição dos 

resíduos próximos da linha média, em comparação a função FE, que apresentou 

tendência ascendente indicando uma autocorrelação positiva (Figura 124). Para as 

funções FE e FGI, os resíduos foram de -1,00 até 1,20 kg e -0,20 até 0,49 kg, 

respectivamente (Figuras 112 e 113).  

 

Figura 112 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FE para vacas 

multíparas do grupo genétio 7/8H. 

 

Figura 113 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FGI para vacas 

multíparas do grupo genétio 7/8H. 

4.6.11. Vacas primíparas do grupo genético 31/32 Holandesa 

A curva de lactação observada das vacas primíparas do grupo genético 

31/32H apresentou muita oscilação, mas se caracterizou por uma produção inicial de 

20,13 kg seguida de uma fase de ascendência até a 10ª semana quando ocorreu o 

pico de produção de 27,08 kg.  
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Figura 114 – Curva de lactação do grupo genetico 31/32H das vacas primíparas 

para os modelos intrinsecamente lineares. 

A FGI representou bem a curva de lactação observada (Figura 114), em 

comparação a FE, que não acompanhando as oscilações que ocorreram na 

produção ao longo da lactação. Além disto, a função FGI estimou resíduos menores 

ao longo de toda a lactação. Para as funções FE e FGI, os resíduos foram de -1,00 

até 1,10 kg e -0,60 até 0,69 kg, respectivamente (Figuras 115 e 116). Essas funções 

apresentaram ausência de autocorrelação residual, por ilustrar a distribuição dos 

resíduos próximos da linha média. 

 

Figura 115 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FE para vacas 

primíparas do grupo genétio 31/32H. 

 

Figura 116 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FGI para vacas 

primíparas do grupo genétio 31/32H. 

4.6.1. Vacas multíparas do grupo genético 31/32 Holandesa 

A curva de lactação ilustrada na figura 117 das vacas multíparas do grupo 

genético 31/32H apresentou produção inicial de 23,79 kg seguida de uma fase de 

ascendência até atingir o pico de produção com produção de 31,71 kg na 6ª 

semana.  
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Figura 117 – Curva de lactação do grupo genetico 31/32H das vacas multíparas para 

os modelos intrinsecamente lineares. 

As FE e FGI apresentaram valores dos resíduos de -3,50 até 1,95 kg e -

1,00 até 0,90 kg, respectivamente (Figuras 118 e 119), apresentando ausência de 

autocorrelação residual, por exibir a distribuição dos resíduos próximos da linha 

média. Mas a FGI representou melhor a curva de lactação observada (Figura 117), 

em comparação a função FE, superestimou a produção inicial e a final.  

 

Figura 118 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FE para vacas 

multíparas do grupo genétio 31/32H. 

 

Figura 119 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FGI para vacas 

multíparas do grupo genétio 31/32H. 

Os resultados encontrados neste estudo coincidem com os trabalhos 

mencionados por Muñoz-Berrocal et al., 2005 que utilizando as mesmas funções, 

obtiveram os maiores R²a para a FGI. Já Gloria et al,. (2010) relatou que a FGI 

tendia a superestimar a produção no início e no final da lactação. Os autores 

verificaram também que este modelo poderia causar um ajuste pouco eficiente, em 

razão da falta de ajustamento quando os valores de produção eram elevados, além 

de existirem problemas nas primeiras lactações, devido às variações fisiológicas dos 

animais. 
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A FGI estimou valores do R²a superiores a 80% exceto para o GG 1/4H 

que apresentou valor de 39%, e o QMR variou de 0,60 a 1,51 e apresentou um 

melhor ajuste para todos os GG.  

4.7. Modelos Não Lineares 

Foram estudadas cinco modelos não lineares para o ajuste das curvas de 

lactação das vacas primíparas e multíparas de vários grupos genéticos das raças 

Holandesas e Gir. Entretanto, duas funções de Wood modificadas por Jenkins & 

Ferrel (1984) e Papajcsik & Bodero (1988) não convergiram para nenhum dos GG e 

tão como para a maioria deles, respectivamente. 

4.7.1. Função de Wood modificada por Cappio-Borlino. 

Os parâmetros avaliadores de ajuste dessa função utilizada para 

descrever a curva de lactação das vacas primíparas e multíparas para os grupos 

genéticos podem ser visualizadas na tabela 18. 

Tabela 18 - Parâmetros estimados e avaliadores: coeficiente de determinação 

ajustado (R2a) e o quadrado médio do resíduo (QMR), para as curvas médias de 

vacas primíparas e multíparas através da FCB. 

GG a b c PT(305) R²a (%) QMR 

Primíparas 

1/4H 16,983 -0,021 0,018 4569,87 34,96 1,03 

1/2H 15,147 0,390 -0,060 4001,60 68,06 1,26 

5/8H 24,834 -0,002 0,077 6729,01 39,76 1,34 

3/4H 24,062 -0,018 0,053 6964,32 89,31 2,13 

7/8H 24,269 -0,012 0,060 6791,91 89,78 1,25 

31/32H 25,902 -0,016 0,049 7289,99 81,94 1,53 

Multíparas 

1/4H 26,598 -0,030 0,052 7502,48 93,22 1,76 

1/2H 24,224 -0,027 -0,060 6778,29 90,90 1,61 

5/8H 32,456 -0,014 0,059 8194,32 85,71 1,60 

3/4H 28,867 -0,031 0,055 9289,17 94,49 2,14 

7/8H 30,126 -0,050 0,041 8578,30 93,81 1,58 

31/32H 30,567 -0,015 0,065 8712,92 91,20 1,91 

 

O pico de produção dessa função foi estimado sendo a produção inicial 

para todos os grupos genéticos, seguida de um declínio acentuado. O R²a 
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apresentou valores superiores a 80% para todos os grupos genéticos das vacas 

multíparas e para os 3/4, 7/8 e 31/32 das vacas primíparas. Segundo Guimarães et 

al., 2006, FCB foi modificação da função de Wood, indicada para produções com 

declínio acentuado logo após o pico da lactação. 

4.7.2. Função Dhanoa (1981) 

A FD y = atbc e -ct é composta por três parâmetros a, b e c. Os parâmetros 

estimados e de ajuste da FD utilizada para descrever a curva de lactação das vacas 

primíparas e multíparas para os GG, podem ser visualizadas na tabela 19. 

Dhanoa (1981) elaborou um modelo que foi uma reparametrização da 

função de Wood, sendo o parâmetro b o tempo para se atingir o pico de produção. 

Tabela 19 - Parâmetros estimados para as curvas médias de vacas primíparas e 

multíparas através da FD.  

GG a b c 

Primíparas 

1/4H 16,309 -4,069 -0,005 

1/2H 12,309 -8,518 -0,025 

5/8H 18,132 -12,427 -0,019 

3/4H 22,089 -5,368 -0,022 

7/8H 19,843 -7,762 -0,026 

31/32H 22,404 -7,165 -0,020 

Multíparas 

1/4H 21,715 -6,162 -0,037 

1/2H 19,501 -6,071 -0,046 

5/8H 25,695 -7,933 -0,029 

3/4H 23,726 -5,802 -0,041 

7/8H 25,977 -4,775 -0,035 

31/32H 24,973 -6,955 -0,343 

 

Tabela 20 - Parâmetros avaliadores: coeficiente de determinação ajustado (R2a) e o 

quadrado médio dos resíduos (QMR), para as curvas médias de vacas primíparas e 

multíparas através da FD.  

GG PP PT(305) R²a (%) QMR 

Primíparas 
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1/4H 16,41 4759,94 39,48 0,99 

1/2H 15,93 3962,84 83,82 0,89 

5/8H 23,83 6047,05 81,84 1,40 

3/4H 26,36 6491,65 88,24 1,17 

7/8H 24,12 5857,35 97,29 0,64 

31/32H 25,87 6521,32 91,29 1,06 

Multíparas 

1/4H 26,23 5850,41 96,38 1,10 

1/2H 24,85 5318,32 96,26 1,19 

5/8H 28,24 6503,18 97,24 1,33 

3/4H 33,23 7719,07 96,47 1,06 

7/8H 28,99 6808,30 99,10 0,60 

31/32H 31,65 7281,63 94,47 1,51 

 

Os valores do R²a foram os mais elevados variando de 39 a 99% para os 

grupos genéticos, sendo que os menores valores foram para as primíparas, e já os 

valores da QMR foram os menores, variando de 0,60 a 1,51. 

4.7.3. Função Sikka (FS) 

A FS y = a e (bt-ct²) é composta por três parâmetros a, b e c. Os parâmetros 

estimados e de ajuste da FS utilizada para descrever a curva de lactação das vacas 

primíparas e multíparas para os grupos genéticos, podem ser visualizadas na tabela 

21. 

Essa função apresentou valores de R²a de 41 a 97%, sendo que valores 

inferiores a 80% forma estimados para os grupos genéticos 1/4H e 5/8H das vacas 

primíparas, e os resultados da QMR variam de 0,86 a 1,88. 

FS descreve uma curva de lactação em forma de sino, em que o pico de 

produção estimado ocorre em b/2c, caracterizando o meio da distribuição.  

A FS não acompanhou as oscilações que ocorreram na produção ao 

longo da lactação e estimou produção inicial como o pico de produção para todos os 

GG. 

Tabela 21 - Parâmetros estimados e avaliadores: coeficiente de determinação 

ajustado (R²a) e o quadrado médio do resíduo (QMR), para as curvas médias de 

vacas primíparas e multíparas através da FS. 
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GG a b c PT(305) R²a(%) QMR 

Primíparas 

1/4H 17,30 -7,701 -8,621 4788,50 41,44 0,97 

1/2H 13,83 1,488 6,216 3746,93 84,90 0,86 

5/8H 22,46 1,335 3,948 5633,35 56,05 1,34 

3/4H 23,38 6,937 3,452 6377,55 89,33 1,82 

7/8H 22,76 7,509 4,710 5552,53 93,72 0,98 

31/32H 25,29 2,994 2,530 6276,90 84,60 1,41 

Multíparas 

1/4H 25,09 2,439 5,733 5290,23 93,67 1,46 

1/2H 22,76 5,720 7,844 4684,80 94,67 1,45 

5/8H 30,51 7,007 4,900 5930,73 89,75 1,24 

3/4H 26,89 4,469 7,126 7245,52 96,70 1,88 

7/8H 29,23 -8,479 3,548 6287,58 96,33 1,21 

31/32H 28,96 7,151 5,985 6703,90 92,43 1,77 

 

4.8. Comparação entre as funções não lineares 

As curvas apresentaram produção inicial seguida de fase ascendente até 

o pico de lactação e fase descendente posterior ao pico, para todos os grupos como 

ilustra nas figuras.  

4.8.1. Vacas primíparas do grupo genético 1/4 Holandês 

A produção inicial da curva de lactação das vacas primíparas do grupo 

genético 1/4H foi 14,06 kg teve uma ascendência até o pico 17,80 kg na 4ª semana 

seguido de uma descendência, como pode ser observado na figura 120. 
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Figura 120  – Curva de lactação do grupo genetico 1/4H das vacas primíparas para 

os modelos não lineares. 

Os gráficos das figuras 121 a 123 mostram a dispersão dos resíduos em 

função do tempo. E os resíduos apresentam-se distribuídos aleatoriamente em 

relação à variável classificatória t, é indicativo de bom ajuste. Apresentaram uma 

fase descendente seguida de ascendente, portanto quando ocorre autocorrelação 

positiva, o gráfico apresenta uma reta ascendente, e se negativa, apresenta uma 

reta descendente. Se estes se apresentam dispersos sem mostrar alguma 

tendência, é indicativo de bom ajuste. Porém a FS apresentou menor variação nos 

valores residuais, indicando melhor ajuste. 

 

 

Figura 121 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FD  para vacas 

primíparas do grupo genétio 1/4H. 

 

 

Figura 122 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FCB  para vacas 

primíparas do grupo genétio 1/4H. 
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Figura 123 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FS  para vacas 

primíparas do grupo genétio 1/4H. 

4.8.2. Vacas multíparas do grupo genético 1/4 Holandês 

A produção inicial da curva de lactação das vacas multíparas do grupo 

genético 1/4H foi 20,44 kg teve uma ascendência até o pico 26,72 kg na 6ª semana 

e manteve até a 7ª semana seguido de uma descendência, como pode ser 

observado na figura 124. 

 

Figura 124  – Curva de lactação do grupo genetico 1/4H das vacas multíparas para 

os modelos não lineares. 

A função FD representou bem a curva de lactação observada (Figura 

124), em comparação as demais funções, que não acompanharam as oscilações 

que ocorreram na produção ao longo da lactação e superestimaram a produção 

inicial. E os resíduos apresentam-se distribuídos, o que é indicativo de bom ajuste. 

Além disto, a função FD estimou resíduos menores ao longo de toda a lactação. 

Para as funções FCB e FS, os resíduos variaram de -0,9 até 1,9 kg e -1,0 até 0,8 kg, 

respectivamente (Figuras 126 e 127), e apresentaram autocorrelação positiva, o 

gráfico apresenta uma reta ascendente. 
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Figura 125 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FD  para vacas 

multíparas do grupo genétio 1/4H. 

 

Figura 126 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FCB  para vacas 

multíparas do grupo genétio 1/4H. 

 

Figura 127 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FS  para vacas 

multíparas do grupo genétio 1/4H. 

4.8.3. Vacas primíparas do grupo genético 1/2 Holandês 

A figura 128 ilustra a curva observada das primíparas 1/2H apresentou um 

pico de produção de 16,12 kg na 7ª semana declinando até chegar à produção de 

12,87 kg na 11ª semana (menor que a produção inicial) e aumentando a produção 

para 16,16 kg na 12ª semana. Ocorrendo o segundo pico na 15ª semana com uma 

produção de 16,83 kg.  

 

Figura 128  – Curva de lactação do grupo genetico 1/2H das primíparas para os 

modelos não lineares. 

A FP subestimou a produção inicial e a final e superestimou o pico de 

produção. O gráfico mostra a dispersão dos resíduos em função do tempo e que 
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ocorreu autocorrelação negativa, pois apresenta uma reta descendente. No entanto 

a FD representou bem a curva de lactação observada (Figura 130), em comparação 

com as FCB e FS, que não acompanharam as oscilações que ocorreram na 

produção ao longo da lactação e superestimaram a produção inicial. E os resíduos 

apresentam-se distribuídos aleatoriamente em relação à variável classificatória t, é 

indicativo de bom ajuste. Além disto, a função FD estimou resíduos menores ao 

longo de toda a lactação.  

 

Figura 129 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FP  para vacas 

primíparas do grupo genétio 1/2H. 

 

Figura 130 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FD  para vacas 

primíparas do grupo genétio 1/2H. 

 

Figura 131 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FCB  para vacas 

primíparas do grupo genétio 1/2H. 

 

Figura 132 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FS  para vacas 

primíparas do grupo genétio 1/2H. 

4.8.4. Vacas multíparas do grupo genético 1/2 Holandês 

Na ilustração da figura 133 a curva observada das vacas multíparas do 

grupo genético 1/2H apresentou produção inicial de 17,72 kg, seguida de uma 

ascendência até o pico de produção de 25,85 kg que ocorreu na 5ª semana.  
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Figura 133  – Curva de lactação do grupo genetico 1/2H das multíparas para os 

modelos não lineares. 

A FP subestimou a produção inicial e a final e estimou o pico de produção 

um pouco tardio. O gráfico mostra a dispersão dos resíduos em função do tempo e 

que ocorreu autocorrelação negativa, pois apresenta uma reta descendente. No 

entanto a FD representou bem a curva de lactação observada (Figura 137), em 

comparação com as FCB e FS, que não acompanharam as oscilações que 

ocorreram na produção ao longo da lactação e superestimaram a produção inicial. E 

os resíduos apresentam-se distribuídos aleatoriamente em relação à variável 

classificatória t, é indicativo de bom ajuste. Porém, as funções FCB e FS, os 

resíduos variaram de -0,01 a 1,8 kg e -0,01 até 1,5 kg, respectivamente (Figuras 135 

e 136), e apresentaram autocorrelação positiva, o gráfico apresenta uma reta 

ascendente. 

 

Figura 134 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FP  para vacas 

multíparas do grupo genétio 1/2H. 

 

Figura 135 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FD  para vacas 

multíparas do grupo genétio 1/2H. 
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Figura 136 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FCB  para vacas 

multíparas do grupo genétio 1/2H. 

 

Figura 137 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FS  para vacas 

multíparas do grupo genétio 1/2H. 

4.8.5. Vacas primíparas do grupo genético 5/8 Holandês 

A figura 138 ilustra a curva observada das vacas primíparas do grupo 

genético 5/8H com a produção inicial de 16,65 kg e um pico de produção de 27,86 

kg que ocorreu tardiamente na 17ª semana. 

 

Figura 138  – Curva de lactação do grupo genetico 5/8H das vacas primíparas para 

os modelos não lineares. 

A FD representou bem a curva de lactação observada (Figura 138), em 

comparação com as FCB e FS, que não acompanharam as oscilações que 

ocorreram na produção ao longo da lactação e superestimaram a produção inicial. E 

os resíduos apresentam-se distribuídos aleatoriamente em relação à variável 

classificatória t, é indicativo de bom ajuste. Além disto, a função FD estimou resíduos 

menores ao longo de toda a lactação. 
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Figura 139 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FD  para vacas 

primíparas do grupo genétio 5/8H. 

 

Figura 140 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FCB  para vacas 

primíparas do grupo genétio 5/8H. 

 

Figura 141 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FS  para vacas 

primíparas do grupo genétio 5/8H. 

4.8.6. Vacas multíparas do grupo genético 5/8 Holandês 

A figura 141 ilustra a curva de lactação observada vacas multíparas do 

grupo genético 5/8H apresenta produção inicial de 22,70 kg seguida de uma fase de 

ascendência até o pico de produção de 33,37 kg e persistiu durante as semanas 4, 5 

e 6. 

 

Figura 142  – Curva de lactação do grupo genetico 5/8H das vacas multíparas para 

os modelos não lineares. 

A FD representou bem a curva de lactação observada (Figura 142), em 

comparação com as FCB e FS, que não acompanharam as oscilações que 

ocorreram na produção ao longo da lactação e superestimaram a produção inicial. E 
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os resíduos apresentam-se distribuídos aleatoriamente, indando bom ajuste. Além 

disto, a função FD estimou resíduos menores ao longo de toda a lactação. 

 

 

Figura 143 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FD  para vacas 

multíparas do grupo genétio 5/8H. 

 

Figura 144 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FCB  para vacas 

multíparas do grupo genétio 5/8H. 

 

Figura 145 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FS  para vacas 

multíparas do grupo genétio 5/8H. 

4.8.7. Vacas primíparas do grupo genético 3/4 Holandês 

A figura 146 ilustra a curva observada das vacas primíparas do grupo 

genético 3/4H muito oscilante, mas apresentou uma produção inicial de 22,61 kg 

seguida de uma fase ascendente até o pico de produção de 24,61 kg na 7ª semana. 

 

Figura 146  – Curva de lactação do grupo genetico 3/4H das vacas primíparas para 

os modelos não lineares. 
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Apesar da FD subestimar a produção inicial e o pico, foi a que melhor 

representou a curva de lactação observada (Figura 146), em comparação com as 

FCB e FS, que não acompanharam as oscilações que ocorreram na produção ao 

longo da lactação e superestimaram a produção inicial. E os resíduos apresentam-se 

distribuídos aleatoriamente em relação à variável classificatória t, é indicativo de bom 

ajuste. Além disto, a função FD estimou resíduos menores ao longo de toda a 

lactação. 

 

Figura 147 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FD  para vacas 

primíparas do grupo genétio 3/4H. 

 

Figura 148 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FCB  para vacas 

primíparas do grupo genétio 3/4H. 

 

Figura 149 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FS  para vacas 

primíparas do grupo genétio 3/4H. 

4.8.8. Vacas multíparas do grupo genético 3/4 Holandês 

A produção inicial foi de 22,97 kg seguindo ascendente até o pico de 

produção de 28,57 kg que ocorreu na 6ª semana da curva de lactação das vacas 

multíparas do grupo genético 3/4H ilustrada na figura 150. 
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Figura 150  – Curva de lactação do grupo genetico 3/4H das vacas multíparas para 

os modelos não lineares. 

A FP subestimou a produção inicial e a final e estimou o pico de produção 

um pouco tardio. O gráfico mostra a dispersão dos resíduos em função do tempo e 

que ocorreu autocorrelação negativa, pois apresenta uma reta descendente. No 

entanto a FD representou bem a curva de lactação observada (Figura 151), em 

comparação com as FCB e FS, que não acompanharam as oscilações que 

ocorreram na produção ao longo da lactação e superestimaram a produção inicial e 

não conseguiu estimar o pico de produção. Apresentando os resíduos distribuídos 

aleatoriamente, o que indica bom ajuste. Porém, as funções FCB e FS, os resíduos 

variaram de 1,6 a -1,0 kg e -0,9 até -0,2 kg, respectivamente (Figuras 152 e 153). 

 

Figura 151 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FP  para vacas 

multíparas do grupo genétio 3/4H. 

 

Figura 152 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FD  para vacas 

multíparas do grupo genétio 3/4H. 
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Figura 153 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FCB  para vacas 

multíparas do grupo genétio 3/4H. 

 

Figura 154 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FS  para vacas 

multíparas do grupo genétio 3/4H. 

4.8.9. Vacas primíparas do grupo genético 7/8 Holandês 

A curva de lactação das vacas primíparas do grupo genético 7/8H 

ilustrada na figura 155 apresenta produção inicial 18,53 kg seguida de uma fase 

ascendente até o pico de produção de 24,74 kg ocorreu na 5ª semana. 

 

Figura 155  – Curva de lactação do grupo genetico 7/8H das vacas primíparas para 

os modelos não lineares. 

A FD representou bem a curva de lactação observada (Figura 154), em 

comparação com as FCB e FS, que não acompanharam as oscilações que 

ocorreram na produção ao longo da lactação e superestimaram a produção inicial. E 

os resíduos apresentam-se distribuídos aleatoria, indicando bom ajuste. Além disto, 

a função FD estimou resíduos menores ao longo de toda a lactação. 
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Figura 156 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FD  para vacas 

primíparas do grupo genétio 7/8H. 

 

Figura 157 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FCB  para vacas 

primíparas do grupo genétio 7/8H. 

 

Figura 158 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FS  para vacas 

primíparas do grupo genétio 7/8H. 

4.8.10. Vacas multíparas do grupo genético 7/8 Holandês 

A figura 159 ilustra a curva de lactação observada das vacas multíparas 

do grupo genético 7/8H apresentando produção inicial de 23,32 kg seguida de uma 

fase de ascendência até o pico de produção com 29,98 kg no qual ocorreu na 4ª 

semana. 

 

Figura 159  – Curva de lactação do grupo genetico 7/8H das vacas multíparas para 

os modelos não lineares. 

A FP subestimou a produção inicial e a final e estimou o pico de produção 

um pouco tardio. O gráfico mostra a dispersão dos resíduos em função do tempo e 
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que ocorreu autocorrelação negativa, pois apresenta uma reta descendente. No 

entanto a FD representou bem a curva de lactação observada (Figura 159), em 

comparação com as FCB e FS, que não acompanharam as oscilações que 

ocorreram na produção ao longo da lactação e superestimaram a produção inicial. E 

os resíduos apresentam-se distribuídos aleatoriamente em relação à variável 

classificatória t, é indicativo de bom ajuste. Porém, as funções FCB e FS, os 

resíduos variaram de -0,9 a 2,4 kg e -0,2 até 1,8 kg, respectivamente (Figuras 162 e 

163), e apresentaram autocorrelação positiva, o gráfico apresenta uma reta 

ascendente. 

 

 
Figura 160 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FP  para vacas 

multíparas do grupo genétio 7/8H. 

 

Figura 161 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FD  para vacas 

multíparas do grupo genétio 7/8H. 

 

Figura 162 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FCB  para vacas 

multíparas do grupo genétio 7/8H. 

 

Figura 163 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FS  para vacas 

multíparas do grupo genétio 7/8H. 

4.8.11. Vacas primíparas do grupo genético 31/32 Holandês 

A curva de lactação observada das vacas primíparas do grupo genético 

31/32H ilustrada na figura 164, apresentou muita oscilação, mas se caracterizou por 

uma produção inicial de 20,13 kg seguida de uma fase de ascendência até a 10ª 

semana quando ocorreu o pico de produção de 27,08 kg.  
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Figura 164  – Curva de lactação do grupo genetico 31/32H das vacas primíparas 

para os modelos não lineares. 

Apesar da FD subestimar a produção do pico, foi a que melhor 

representou a curva de lactação observada (Figura 164), em comparação com as 

FCB e FS, que não acompanharam as oscilações que ocorreram na produção ao 

longo da lactação e superestimaram a produção inicial e não conseguiu estimar a 

produção do pico. E os resíduos apresentam-se distribuídos aleatoriamente em 

relação à variável classificatória t, é indicativo de bom ajuste. Além disto, a função 

FD estimou resíduos menores ao longo de toda a lactação. 

 

Figura 165 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FD  para vacas 

primíparas do grupo genétio 31/32H. 

 

Figura 166 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FCB  para vacas 

primíparas do grupo genétio 31/32H. 
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Figura 167 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FS  para vacas 

primíparas do grupo genétio 31/32H. 

4.8.12. Vacas multíparas do grupo genético 31/32 Holandês 

A curva de lactação ilustrada na figura 168 das vacas multíparas do grupo 

genético 31/32H apresentou produção inicial de 23,79 kg seguida de uma fase de 

ascendência até atingir o pico de produção com produção de 31,71 kg na 6ª 

semana.  

 

Figura 168  – Curva de lactação do grupo genetico 31/32H das vacas multíparas 

para os modelos não lineares. 

A FP subestimou a produção inicial e a final e superestimou o pico de 

produção um pouco tardio. O gráfico mostra a dispersão dos resíduos em função do 

tempo e que ocorreu autocorrelação negativa, pois apresenta uma reta 

descendente. No entanto a FD representou bem a curva de lactação observada 

(Figura 168), em comparação com as FCB e FS, que não acompanharam as 

oscilações que ocorreram na produção ao longo da lactação e superestimaram a 

produção inicial. E os resíduos apresentam-se distribuídos aleatoriamente em 

relação à variável classificatória t, é indicativo de bom ajuste. Porém, as funções 

FCB e FS, os resíduos variaram de -0,5 a 2,0 kg  e -1,0 até 1,0 kg, 

respectivamente (Figuras 170 e 171). 
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Figura 169 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FP  para vacas 

multíparas do grupo genétio 31/32H. 

Figura 170 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FD  para vacas 

multíparas do grupo genétio 3132H. 

Figura 171 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FCB  para vacas 

multíparas do grupo genétio 31/32H. 

Figura 172 - Distribuição dos resíduos 

estimados pela FS  para vacas 

multíparas do grupo genétio 31/32H. 

Resultados diferente foi encontrado por Scalez et al., 2009 que demostrou 

estimativas dos resíduos se distribuíram de forma homogênea entre -5 e 5 litros e 

em torno do valor zero. Entretanto, os resíduos estimados para a FPB apresentaram 

uma tendência de correlação serial positiva e indicaram a subestimação da produção 

leiteira no início e superestimação da produção no final da lactação. 

A FD apresentou valores do R²a elevados variando de 39 a 99% para os 

grupos genéticos, sendo que valores inferiores a 80% foram encontrados para as 

vacas primíparas, também apresentando os menores valores do QMR, variando de 

0,60 a 1,51. Portanto o melhor ajuste ocorreu para a FD seguida da FS para todos 

os GG. 

5. CONCLUSÕES 

A Função Gama Incompleta foi a que apresentou melhor ajuste entre 

todas as funções estudadas e pode ser utilizada para estimar a produção de leite 

das vacas primíparas e multíparas para todos os grupos genéticos Holandês x Gir 

deste rebanho. 

A produção de leite média observada e estimada foi maior 

para 5/8 Holandês x Gir. 
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São necessários estudos subsequentes a este para que seja obtidas 

recomendações de manejo, pois efeitos de ambientes não foram analisados por não 

ter sido objetivo deste trabalho. 
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