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RESUMO 

 

RIBEIRO, Marta J. B. Curva de crescimento de codornas ajustadas por modelos não 

lineares. Sergipe: UFS, 2014. 99 p. (Dissertação – Mestrado em Zootecnia) 

 

RESUMO: Objetivaram-se, neste estudo, comparar modelos não lineares ajustados às 

curvas de crescimento de codornas para determinar qual modelo que melhor descreve o 

crescimento, verificar a similaridade dos modelos analisando as estimativas dos parâmetros 

e, aplicar a identidade de modelos em diferentes grupos de Linhagens e Tratamentos. Para 

a análise, foram utilizados os dados peso e idade de codornas européias de corte (Coturnix 

coturnix coturnix) proveniente de três linhagens, em um esquema fatorial 2x4, instalado 

em um delineamento inteiramente casualizado, com dois níveis de energia metabolizável e 

quatro níveis de proteína bruta, com seis repetições. Os modelos não lineares utilizados 

foram: Brody, Von Bertalanffy, Richards, Logístico e Gompertz. Para a escolha do melhor 

modelo utilizou-se o coeficiente de determinação ajustado, o Percentual de convergência, o 

Quadrado Médio do Resíduo, o Teste de Durbin-Watson, o Critério de informação Akaike 

e o Critério de informação Bayesiano como avaliadores da qualidade do ajuste. Utilizou-se 

a análise de agrupamento para verificar, baseado nas estimativas médias dos parâmetros, a 

similaridades entre os modelos. Testou-se a identidade de modelos para verificar se os 

parâmetros das curvas, para os oito tratamentos e para as três linhagens, seriam iguais. 

Entre os modelos estudados, o Logístico foi o mais adequado para descrever as curvas de 

crescimento. Os modelos Logístico e Richards foram considerados similares nas análises 

sem distinção de linhagem, assim também nas análises das Linhagem 1, 2 e 3. Não houve 

diferença significativa para os parâmetros do modelo escolhido entre tratamentos dentro de 

cada linhagem, contudo, houve diferença significativa, exceto para o Tratamento 5, para os 

parâmetros entre linhagens dentro de cada tratamento, ocasionada pelo peso adulto. 

 

Palavras-chave: Análise de agrupamento, identidade de modelos, modelo Logístico, peso 

adulto, qualidade do ajuste. 

 

 

  



 

ii 
 

ABSTRACT 

 

RIBEIRO, Marta J. B. Growth curve of quail setting for nonlinear models. Sergipe: 

UFS, 2014. 99 p. (Dissertation – Master in Zootecnia).  

 

ABSTRACT: This study aims to compare non-linear models fitted to the growth curves of 

quail in order to determine which model best describes the growth , to verify the similarity 

of the models by analyzing estimates of the parameters and to apply the model identity in 

different groups of strains and Treatments . We used the weight and age data from 

European quails (Coturnix coturnix coturnix) from three strains, in a 2x4 factorial design, 

housed in a completely randomized design with two levels of energy and four levels of 

crude protein, with six replications. Non-linear models were used: Brody, Von Bertalanffy, 

Richards, Logistic and Gompertz. To choose the best model we used the adjusted 

coefficient of determination, the percentage of convergence, the Mean Square Residue, the 

Durbin - Watson test, the Akaike information criteria and the Bayesian information criteria 

as evaluators of the quality of fit. We used cluster analysis to verify, based on average 

estimates of the parameters, the similarities between the models. We tested the identity of 

the models in order to verify whether the curve parameters for the eight treatments and for 

the three strains, would be equal. Among the models studied, the Logistic was the most 

appropriate to describe the growth curves. The Logistic and Richards models were similar 

in the analyzes irrespective of strain, so the analysis of Lineage 1, 2 and 3. There was no 

significant difference for the chosen parameters between treatments within each strain, 

however, there was significant difference, except for treatment 5, for the parameters of 

strains within each treatment, caused by the adult weight. 

 

Keywords: Cluster analysis, identity models, logistic model, adult weight, setting quality. 
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INTRODUÇÃO 

 

A coturnicultura brasileira é voltada principalmente para a produção de ovos, cujo 

produto é bem aceito pelos consumidores. A carne é considerada exótica, e o seu consumo 

ainda é pequeno devido ao preço alto para os padrões brasileiros (PRIOLI et al., 2010). 

Segundo Móri et al. (2005b), pouco se conhece sobre o potencial produtivo de 

codornas de corte no Brasil e sobre os custos de produção, tornando seu preço elevado e 

pouco competitivo no mercado varejista em relação a outras aves. Contudo, a 

coturnicultura tem despertado grande interesse de produtores, empresas e pesquisadores, 

por exigir investimentos e mão-de-obra menores que outras culturas (MÓRI et al., 2005a) 

e, além disso, a oferta de carne de codornas pode, em curto prazo de tempo, se converter 

em importante fonte alternativa de proteína para o consumo humano (SILVA et al., 2007). 

Nesse contexto, um sistema de produção de codornas de corte é necessário para 

analisar, em períodos pré-definidos, características que influenciam diretamente no 

crescimento do animal. Estudos deste tipo podem ser conduzidos por regressão temporal, 

utilizando-se modelos não lineares, por possuírem parâmetros biologicamente 

interpretáveis. 

Os modelos não lineares podem auxiliar o pesquisador no processo de tomada de 

decisão por apresentarem parâmetros com interpretação biológica, que informam o peso à 

maturidade (o peso na idade adulta) e a taxa de maturidade (medida de precocidade).  

Na literatura encontram-se vários modelos não lineares que são usados para 

descrever curvas de crescimento animal, portanto, é necessário critérios para avaliar a 

qualidade do ajuste dos modelos, com a finalidade de determinar qual o modelo adequado 

para descrever o crescimento do animal. 

Além disso, é comum um ou mais modelos não lineares apresentarem estimativas 

semelhantes, neste caso é possível verificar, pelo método da análise de agrupamento, o 

quanto esses modelos possuem estimativas similares ou não.  

Geralmente, em estudos de curvas de crescimento, o pesquisador tem interesse em 

comparar as estimativas dos parâmetros das curvas entre diferentes grupos, a fim de 

identificar em qual grupo o processo de crescimento foi eficiente. Regazzi (2003) sugere a 

técnica de identidade de modelos como a metodologia mais indicada para tal finalidade. 

Portanto, o objetivo do presente trabalho foi escolher o modelo que melhor ajustou-

se aos dados, para descrever o crescimento de codornas européias de corte, em seguida, 
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classificar quanto à similaridade os modelos de regressão, ajustados aos dados sem 

distinção de linhagem e também para cada linhagem e, por fim, avaliar a influência de 

diferentes grupos (tratamentos; linhagens) sobre os parâmetros estimados do modelo 

escolhido. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. Curvas de crescimento 

 

O crescimento dos animais tem uma forte relação com a quantidade e qualidade da 

carne. Assim, torna-se de fundamental importância o conhecimento do processo de ganho 

de massa corporal do animal, pois esse conhecimento possibilita que se faça um 

planejamento da produção de carne, otimizando os lucros dessa atividade. Este ganho pode 

ser influenciado pela alimentação, por condições climáticas e pelo estado sanitário, 

associados às características genéticas (MAZZINI et al., 2003) 

Conforme Afonso et al. (2009), o processo de crescimento dos animais é um 

fenômeno complexo, sendo de grande importância para a área de zootecnia. O peso dos 

animais é uma das características usadas para mensurar o processo do crescimento, sendo 

muito importante nos programas de seleção.  

Em produção animal, é comum o uso de modelos para a descrição matemática de 

fenômenos biológicos, como o crescimento (THOLON e QUEIROZ, 2009). Segundo 

Freitas (2005), a possibilidade de interpretação biológica dos parâmetros, é um importante 

critério na avaliação dos modelos de curva de crescimento. Assim, as curvas de 

crescimento permitem resumir em três ou quatro parâmetros as características de 

crescimento da população (peso inicial, taxa de crescimento e peso adulto); avaliar o perfil 

de respostas de tratamentos ao longo do tempo; estudar as interações das respostas das 

subpopulações ou tratamentos com o tempo; detectar, em uma população, animais mais 

pesados em idades mais precoces, e, obter a variância entre e dentro de indivíduos nas 

avaliações genéticas. 

Na literatura, vários modelos não lineares são utilizados para estimar curvas de 

crescimento, entretanto, é preciso definir qual o modelo que melhor ajusta-se aos dados e, 

a maioria dos estudos comparam modelos de crescimento utilizando o Coeficiente de 

determinação ajustado  Raj
   e o desvio padrão residual como avaliadores da qualidade do 

ajuste. De acordo com Silveira (2010), se outros importantes avaliadores como o teste de 

Durbin-Watson, Critério de informação de Akaike (AIC), Critério de informação 

bayesiano (BIC) e percentual de convergência também forem considerados, a indicação do 

melhor modelo pode ser mais precisa, uma vez que estes avaliadores levam em 
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consideração outros fatores como a análise da independência residual e o grau de 

parametrização dos modelos comparados. 

 

2.2. Modelos de regressão não linear 

 

2.2.1 Regressão não linear 

 

Segundo Regazzi (2010), um modelo é dito não linear quando ele não é linear em 

relação aos parâmetros e nem pode ser linearizado por meio de transformações, uma vez 

que admite uma estrutura de erros aditiva. Seja o modelo de regressão não linear escrito 

como: 

 i i iy f x ,      , i = 1,... , n                                    (1) 

 

em que: iy  representa a observação da variável dependente,  if x ,   é a função 

esperança ou função resposta conhecida, ix  representa a observação da variável 

independente, 1 2 p

'
, ,...,         é um vetor de parâmetros p dimensional desconhecido e 

i  representa o efeito do erro aleatório não observável suposto NIID com média zero e 

variância desconhecida  . 

Funções    i i 1 2 pf x , f x , , ,...      dos principais modelos de regressão não linear 

são utilizados para descrever curvas de crescimento animal (Tabela 1) e, de forma geral 

estes modelos têm por objetivo descrever uma trajetória assintótica da variável dependente 

peso, em função da variável independente tempo. Geralmente, a diferença entre tais 

modelos é dada pela definição do ponto de inflexão da curva, que confere uma forma 

sigmóide a mesma, porém para alguns modelos este ponto pode não existir. 

Para todos os modelos apresentados na Tabela 1, o parâmetro β1 representa o peso 

adulto, ou peso assintótico, do animal; e o parâmetro β3 a taxa de maturidade, ou 

velocidade de crescimento. Os modelos que apresentam o parâmetro β4 possuem ponto de 

inflexão variável, cuja localização é determinada pelo parâmetro em questão. Os demais 

modelos ou apresentam o ponto de inflexão fixo, ou não o possuem, como é o caso dos 

modelos Brody e Michaelis-Menten (SILVEIRA, 2010).  
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     TABELA 1 – Modelos de regressão não linear para descrever curvas de crescimento 

 

 Modelo de Curva de Crescimento  Referência 

          
  x2 3 i

i 1 i

e

y e e
 

    
Gompertz  

(GOMPERTZ e PHILOS, 1825) 

           
1 i

i i

i 2

x
y e

x


 

  
Michaelis-Menten  

(MICHAELIS e MENTEN, 1913) 

    

  3 2 3 i

i 1 i

x
y 1 e e

  
   

 Mitscherlich (1919) 

 
 3 i

i 1 2 i

x
y 1 e e


   

 Brody (1945) 

   3 i
3

i 1 2 i

x
y 1 e e


   

 Von Bertalanffy (1957) 

   2 3 i 4

1
i i1

x

y e

1 e
  


 

  Richards (1959) 

 
  

   43 2 i

1
i i1

4

x

y e

1 e
  


 



 
Schnute (1981) 

             2 3 i

1
i ix

y e
1 e

 


 

  
Logístico  

(RATKOWSKI, 1983) 

 

3 4
i

i 1 2 i

e x
y e e

 


     
Weibull 

(RATKOWSKI, 1983) 

  
 3 i

i 1 2 i

x
y e e


     

Meloun I 

(MELOUN e MILITKY, 1996) 

          
 2 3 i

i 1 i

x
y e e

 
     

Meloun II 

(MELOUN e MILITKY, 1996) 

 

4 4

4 4

2 3 1 i
i i

3 i

x
y e

x

 

 

  
 

   
Michaelis-Menten Modificado 

(LOPEZ et al., 2000) 

Fonte: Silveira (2010); yi: peso corporal à idade xi; β1: peso adulto; β3: taxa de maturidade; 

β4: ponto de inflexão variável; β2: constante de integração, exceção para modelo Michaelis-

Menten que representa a idade na qual se atinge a metade do peso adulto. 
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De forma geral, não há uma interpretação prática para o parâmetro β2, sendo este 

uma constante de integração, com exceção do modelo Michaelis-Menten (Tabela 1) no 

qual este parâmetro representa a idade na qual se atinge a metade do peso adulto 

(SILVEIRA, 2010). 

Sarmento et al. (2006) explica que Brody, Logístico, Gompertz e Von Bertalanffy 

são casos especiais do modelo Richards. Este último por ter o parâmetro β4 flexível, o qual 

determina o ponto de inflexão, pode assumir a forma dos outros quatro modelos em 

questão. Devido ao fato de apresentar um parâmetro a mais, o modelo Richards geralmente 

apresenta excelentes ajustes, porém é de difícil convergência.  

Nesse contexto, os modelos não lineares convencionais para o ajuste de curva de 

crescimento são Von Bertalanffy, Brody, Gompertz, Logístico e Richards (MAZZINI et 

al., 2003; SILVA et al., 2004; FREITAS, 2005; SARMENTO et al., 2006; MALHADO et 

al, 2008; AFONSO et al., 2009; CARNEIRO et al., 2009; MAIA et al., 2009). 

 

2.2.2 Formulação dos modelos de regressão não lineares 

  

Por definição, segundo Mazucheli e Achcar (2002), um modelo de regressão é não 

linear se pelo menos um dos seus parâmetros aparecem de forma não linear. Por exemplo, 

os modelos: 

 

E y  = exp  θ1 + θ2x)                         (2) 

E y  = θ1 + θ2 exp(-θ3x)                     (3) 

E y  =  θ1 + θ2x)
-1

                      (4) 

E y  =  θ1 – θ2)
-1

 [exp(-θ1x) + exp(-θ2x)]               (5) 

 

São todos não lineares e o operador E(⋅) denota a função esperança ou função de 

regressão. No modelo (2 , os parâmetros θ1 e θ2 são não lineares. No modelo (3 , θ1 e θ2 

são lineares enquanto que θ3 é não linear. Já nos modelos (4) e (5 , ambos os parâmetros θ1 

e θ2 são não lineares. 

Um modelo de regressão não linear é considerado “intrinsecamente linear” se este 

pode ser reduzido a um modelo linear por meio de uma reparametrização apropriada. Pode-

se, ainda, usar o termo “intrinsecamente linear” para referir-se a modelos que podem ser 

linearizados via alguma transformação. Por exemplo, aplicando-se logaritmo em ambos os 

membros da equação (2) pode-se reduzí-la à forma linear. Em geral, na prática, um modelo 
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não linear é linearizado para facilitar a obtenção das estimativas dos parâmetros. Caso não 

seja possível obter uma reparametrização ou uma transformação apropriada, que reduza o 

modelo a forma linear, tem-se os chamados modelos “intrinsecamente não lineares”. 

 

2.2.3 O método de estimação por mínimos quadrados 

 

O método de estimação por mínimos quadrados, conforme Mazucheli e Achcar 

(2002), é usado na análise de dados em que as observações são constituídas por variáveis 

resposta yi obtidas em diferentes níveis da variável independente xi , (i =1,...,n). Assume-se 

que a relação variável resposta/variável independente pode ser adequadamente 

representada por uma equação da forma: 

 

y = f(x;θ  + ε                              (6) 

 

Em que y = (y1,...,yn)
t
 e x = (x1,...,xn)

t
 são os vetores de variáveis resposta e variável 

explicativa, respectivamente, θ =  θ1 ,...,θp)
t
 é o vetor de  parâmetros desconhecidos, f(x;θ  

= f(x1 ;θ , ..., f(xn;θ  e uma função das variáveis regressoras e dos parâmetros chamada de 

função esperança ou função de regressão e ε =  ε1 ,...,εn)
t
 é o vetor de erros aleatórios. Em 

geral, por motivos de inferência, assume-se que os erros são variáveis aleatórias 

independentes e identicamente distribuídas, normais com média 0 e variância constante 

σ
2
In , em que In representa a matriz identidade de ordem n. 

Considerando que a função esperança é contínua e admite derivadas de primeira e 

segunda ordens com relação aos parâmetros, define-se a soma de quadrados dos erros de 

(6) por  

  

 ( )  ∑ [    (    )]
  

                                 (7) 

 

Pode-se notar que após a realização de um dado experimento (xi, yi), são observações 

fixas e conhecidas, portanto S θ  depende exclusivamente de θ. Denota-se por  ̂ os 

estimadores de mínimos quadrados de θ, ou seja, os valores de  ̂ que minimizam S θ . Para 

determinação dos estimadores de mínimos quadrados  ̂ deve-se derivar (7) com relação a 

cada θj (j = 1, ..., p). Procedendo desta forma, determina-se p equações, chamadas de 

equações normais ou homogêneas, que são especificadas por: 
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∑[    (    )]

 

   

[
  (    )

   
]
   ̂

                                       (8) 

 

E quando   (    )    ⁄  não depender de θ, ou    (    )  ⁄   
   , tem-se as 

equações normais de um modelo de regressão linear. Para funções esperança não lineares, 

θ estará presente em pelo menos uma das derivadas parciais de f(xi;θ).  

Os estimadores de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) são explicados em 

detalhes por Souza (1998). Com a mesma finalidade, Seber e Wild (2003) apresentam a 

demonstração do método de estimação. 

 

2.2.4 Obtenção das estimativas de mínimos quadrados 

 

Métodos iterativos são propostos na literatura para obtenção das estimativas de 

mínimos quadrados dos parâmetros de um modelo de regressão não linear. Os mais 

utilizados são o método de Gauss-Newton ou método da linearização, o método Steepest-

Descent ou método do gradiente e o método de Marquardt, os quais fazem uso das 

derivadas parciais da função esperança f(xi;θ  com relação a cada parâmetro. 

Atualmente, softwares estatísticos possuem rotinas com a implementação desses 

métodos e, em geral, as estimativas são de rápida convergência. Entretanto, a rapidez na 

convergência depende da complexidade do modelo em estudo e, principalmente, da 

qualidade dos valores iniciais, necessários em qualquer método iterativo. 

Existem vários métodos numéricos disponíveis para o cálculo do estimador de 

mínimos quadrados (SOUZA, 1998), entretanto, para esse estudo adotou-se o método de 

Gauss-Newton. Hoffmann e Vieira (1998) desenvolveram a determinação das estimativas 

de mínimos quadrados dos parâmetros pelo método de Gauss-Newton e, maiores 

informações a respeito do algoritmo Gauss-Newton e do critério de convergência são 

apresentadas por Seber e Wild (2003). 

Considerando como verdadeiras, segundo Mazucheli et al. (2002), as suposições de 

que os erros, em (6), são variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas, 

normais com média zero e variância constante σ
2
, pode-se fazer certas considerações a 

respeito dos estimadores de mínimos quadrados. A validade dessas suposições pode ser 

avaliada através dos chamados diagnósticos de regressão. 
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2.2.5 Coeficiente de determinação em modelos de regressão não linear 

 

Quando se utiliza a análise de regressão para definir a relação funcional entre 

variáveis, defronta-se com o problema da especificação, ou seja, a determinação da forma 

matemática da função que será ajustada, que pode ser feita utilizando-se o conhecimento 

que se tem a priori sobre o fenômeno e o conhecimento adquirido pela inspeção dos dados 

numéricos disponíveis. Frequentemente ajusta-se mais de um modelo e, com base nos 

resultados e testes estatísticos, escolhe-se aquele que melhor se ajusta aos dados e melhor 

representa o fenômeno que estiver sendo estudado (REGAZZI, 2003). 

Em modelos de regressão linear que incluem o termo constante β0 (intercepto), o 

coeficiente de determinação R
2
 representa a proporção da variação explicada pelo modelo. 

Nesse caso, o quadrado do coeficiente de correlação entre os valores observados e preditos 

é exatamente o R
2
. Se o modelo é linear e o termo constante não está presente (sem 

intercepto), o R
2
 é redefinido (SEARLE, 1971 apud REGAZZI e SILVA, 2010), e muito 

cuidado deve ser tomado na sua interpretação, pois ele não é mais igual ao quadrado do 

coeficiente de correlação entre os valores observados e preditos. Pode ocorrer que o valor 

do coeficiente de determinação, na versão sem intercepto, domine em muito o valor 

correspondente ao caso com intercepto em modelos equivalentes.  

Segundo Souza (1998), no caso de modelo de regressão não linear, a adequacidade 

do ajustamento pode ser medida pelo quadrado do coeficiente de correlação entre os 

valores observados e preditos. Essa medida pode ser calculada com a utilização da seguinte 

fórmula: 

 

R =ryŷ
 =
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ŷ
i
-
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                        9  

 

Em que SQR é a soma de quadrados do resíduo e SQTc a soma de quadrados total 

corrigida pela média. O que se observa, na prática, é que, em muitos trabalhos de pesquisa, 

no caso não linear o cálculo do R
2
 não é feito de uma única maneira. Alguns utilizam a 

fórmula (9) R =1-
SQR

SQTotalc
  (SOUZA, 1998), outros a fórmula      

   

         
, na qual a 
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SQTnc é a soma de quadrados total não corrigida pela média. Com esses cálculos, às vezes 

obtêm-se valores extremamente altos, por exemplo, R
2
 = 99%, mesmo havendo enorme 

discrepância entre os valores observados e preditos. Um engano comumente mantido é a 

crença de que o R
2
, a “proporção da variação explicada”, é usado para decidir se um 

modelo de regressão não linear resulta num bom ajuste aos dados. Somente quando se tem 

um modelo linear com o termo constante é que o R
2
 representa a variação explicada pelo 

modelo. O fato é que, independentemente de haver ou não um termo constante no modelo, 

o R
2
 não tem nenhum significado óbvio no caso de modelos de regressão não linear, e 

nunca precisa ser calculado (RATKOWSKY, 1990 apud REGAZZI e SILVA, 2010). 

Como nos trabalhos de pesquisa há tendência de querer apresentar o R
2
, recomenda-se que 

o cálculo seja efetuado via R =ryŷ
  e não interpretá-lo como no caso de regressão linear com 

intercepto. Pode-se utilizar este R
2
 mais como uma estatística descritiva, tendo o devido 

cuidado na sua interpretação. É importante verificar se não há grandes discrepâncias entre 

os valores observados e preditos, olhar a magnitude da variância residual para decidir se é 

suficientemente pequena, utilizar análise de resíduos, dentre outras técnicas de diagnóstico 

e, assim, optar pelo modelo mais adequado (REGAZZI e SILVA, 2010). 

 

2.3. Avaliadores da qualidade do ajuste 

 

Quando diferentes modelos de regressão não linear são ajustados a um mesmo 

conjunto de dados é preciso, nesse caso, utilizar ferramentas estatísticas com o intuito de 

compará-los para então decidir qual o melhor modelo. Tais ferramentas são denominadas 

de avaliadores da qualidade de ajuste, e na literatura são apresentadas várias propostas para 

os mesmos. 

Silveira (2010) sugere que se importantes avaliadores como o teste de Durbin-

Watson (DW), critério de informação de Akaike (AIC), critério de informação bayesiano 

(BIC) e percentual de convergência também sejam considerados, a indicação do melhor 

modelo pode ser mais precisa, uma vez que estes avaliadores levam em consideração 

outros fatores como a análise da independência residual e o grau de parametrização dos 

modelos comparados.  

Guedes et al. (2004), no estudo com curvas de crescimento de cordeiros das raças 

Santa Inês e Bergamácia, as funções de crescimento foram comparadas pela interpretação 

biológica dos parâmetros e pelos indicadores de qualidade do ajuste: Coeficiente de 
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determinação ajustado  Raj
  , Quadrado Médio do Resíduo (QMR) e teste de Durbin-

Watson. 

Ao analisar a curva de crescimento de bovinos machos Hereford, Mazzini et al. 

(2003) compararam as funções quanto ao percentual de convergência, Quadrado Médio do 

Resíduo (QMR), Coeficiente de determinação ajustado  Raj
  , Erro de Predição Médio 

(EPM) e teste t de Student. 

Silva et al. (2004) em estudo de curvas de crescimento em bovinos da raça Nelore, 

adotaram os seguintes critérios de ajuste: Porcentagem de convergência (C%), Coeficiente 

de determinação ajustado para o número de parâmetros do modelo  Raj
  , Autocorrelação 

residual de primeira ordem (r) e o teste de Durbin-Watson (DW). 

Freitas (2005), ao ajustar modelos não lineares a curvas de crescimento na produção 

animal referente a dados de peso-idade de oito espécies, considerou como critérios para 

avaliação do ajuste: Convergência, Coeficiente de determinação e Interpretabilidade 

biológica dos parâmetros. 

Guimarães et al. (2006) adotaram o Gráfico de dispersão do resíduo, a Média dos 

Desvios Absolutos (MDA), o Quadrado Médio dos Resíduos (QMR), o Coeficiente de 

determinação ajustado  Raj
   e a comparação das curvas estimada e observada por avaliação 

visual para a escolha do melhor modelo no estudo da curva de lactação em caprinos. 

Os critérios utilizados por Sarmento et al. (2006), para selecionar o modelo que 

melhor descreveu a curva de crescimento de ovinos Santa Inês, foram: Quadrado Médio do 

Resíduo (QMR); Coeficiente de determinação (R
2
); análise gráfica dos resíduos; Desvio 

Médio Absoluto dos Resíduos (DMA). 

Malhado et al. (2008), ao estudar curva de crescimento em ovinos mestiços Santa 

Inês x Texel, utilizaram como critério para seleção do melhor modelo o Quadrado Médio 

do Resíduo (QMR),  o Coeficiente de determinação (R
2
), o Percentual de Convergência 

(C%) e a Análise gráfica dos modelos com o peso médio observado. 

Maia et al. (2009), na comparação de modelos de regressão não lineares em 

bananeiras, utilizaram os seguintes avaliadores de qualidade de ajuste: Quadrado Médio do 

Resíduo (QMR); Porcentual de Convergência (%C); Critério de Informação Bayesiano 

(BIC); Coeficiente de determinação (R
2
). 

Afonso et al. (2009), ajustaram funções não lineares às curvas de crescimento de 

fêmeas ovinas da raça Santa Inês na região Norte Fluminense, e os critérios para selecionar 

a melhor função foram o Quadrado Médio dos Resíduos (QMR), o Desvio Médio Absoluto 
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(DMA), o Coeficiente de determinação (R
2
), o Percentual de Convergência e a análise 

gráfica dos resíduos. 

Os critérios utilizados por Carneiro et al. (2009) para selecionar o modelo não linear 

que melhor descreveu o crescimento em caprinos da raça Mambrina foram: Quadrado 

Médio do Resíduo (QMR); Coeficiente de determinação (R
2
); Percentual de Convergência 

(C%); Desvio Médio Absoluto dos Resíduos (DMA). 

Silveira et al. (2011) consideraram o Coeficiente de determinação ajustado  Raj
  , o 

critério de informação de Akaike (AIC), o critério de informação Bayesiano (BIC), Erro 

Quadrático Médio de Predição (MEP) e o Coeficiente de determinação predito (Rp
 ) como 

avaliadores da qualidade do ajuste dos modelos não lineares para curva de crescimento de 

ovinos cruzados. Assim também Souza et al. (2013), ao ajustar modelos não lineares 

tradicional e alternativos à curva de crescimento de ovelha Morada Nova, utilizaram os 

mesmos critérios para seleção do melhor modelo. 

 

2.4. Análise de agrupamento 

 

Em muitos trabalhos de curvas de crescimento, é comum o pesquisador identificar 

um ou mais modelos com estimativas próximas ou ajustes semelhantes visíveis 

graficamente, sendo necessário saber o quanto esses modelos podem ser considerados 

similares ou não estatisticamente.  

Neste caso, uma alternativa para esta situação é o uso de métodos multivariados, 

como a análise de agrupamento, com o propósito de agrupar modelos com resultados 

semelhantes segundo suas características (variáveis), conforme algum critério de 

similaridade ou dissimilaridade. 

Maia et al. (2009), ao estudarem método de comparação de modelos de regressão não 

lineares em bananeiras, compararam pelo método da análise de agrupamentos as curvas de 

crescimento provenientes do modelo Logístico em relação aos diferentes tratamentos, 

identificando assim as curvas entre os tratamentos que tiveram comportamento biológico 

estatisticamente semelhantes.  

Silveira et al. (2011), utilizaram a análise de agrupamento para classificar modelos 

de regressão não lineares usados para descrever a curva de crescimento de ovinos 

cruzados, tendo em vista os resultados de diferentes avaliadores de qualidade de ajuste. 
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Souza et al. (2013), ao avaliarem modelos não lineares alternativos para estudo de 

crescimento em ovinos da raça Morada Nova, realizaram uma classificação multivariada 

utilizando-se de avaliadores da qualidade do ajuste, fundamentada na análise de 

agrupamento.  

 

2.5. Identidade de Modelos 

 

Em análise de regressão, um problema que tem aplicação importante é determinar se 

um conjunto de curvas é idêntico (REGAZZI, 2003). Uma solução é o teste de identidade 

de modelos, uma técnica de análise de regressão, que permite determinar se existe 

igualdade entre duas ou mais curvas estimadas. 

Geralmente, em estudos de curvas de crescimento, o pesquisador tem interesse em 

comparar as estimativas dos parâmetros das curvas entre as diferentes populações, a fim de 

indicar para qual delas o processo de crescimento foi mais eficiente. Tais comparações 

geralmente são designadas como identidade de modelos, e as metodologias consideradas 

podem variar de acordo com as características dos dados, como por exemplo, presença ou 

não de repetição (SILVEIRA, 2010). 

Quanto ao estudo de identidade de modelos de regressão não linear, Regazzi (2003) 

apresenta um teste de razão de verossimilhança com aproximação dada pela estatística de 

qui-quadrado e conclui que se trata de uma metodologia geral a qual pode ser usada em 

qualquer modelo de regressão não linear. Porém cabe ressaltar que o autor admitiu apenas 

um valor observado da variável dependente para cada valor da variável independente, ou 

seja, não havia repetições.  

Regazzi e Silva (2004) avaliaram o teste proposto na presença de repetição, mais 

especificadamente, na presença de dados provenientes de um delineamento inteiramente 

casualizado, e, além disso, realizaram comparações com uma aproximação dada pela 

estatística F. Os autores concluíram que a hipótese de identidade de modelos envolvendo 

repetições pode ser testada por ambas as metodologias,    e F, porém julgam necessário 

testar anteriormente a falta de ajustamento e a heterogeneidade de variâncias.  

Ao considerar o ajustamento de equações de regressão não linear e o teste da razão 

de verossimilhança, com aproximações pelas estatísticas qui-quadrado e F, para testar as 

hipóteses de igualdade de qualquer subconjunto de parâmetros e de identidade dos modelos 

para dados com repetições provenientes de experimento com delineamento em blocos 

completos casualizados, Regazzi e Silva (2010) concluíram que as duas aproximações 
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podem ser utilizadas, mas a aproximação pela F deve ser preferida, principalmente para 

pequenas amostras (N < 120). 

Guimarães et al. (2006), utilizaram o teste da igualdade de parâmetros e da 

identidade de modelos de regressão não linear para determinar se uma única curva de 

lactação poderia ser adotada para descrever as diferenças entre as lactações e entre as 

raças. Os autores comprovaram: que existem diferenças no formato da curva de produção 

entre as cabras Saanem e Alpina; que existem variações no formato da curva para as 

diferentes lactações estudadas. 

Bonafé et al. (2010) estudaram a identidade de modelos de regressão não linear para 

avaliar o crescimento de diferentes linhagens de codornas de corte, ajustaram aos dados o 

modelo de regressão não linear de Richards e realizaram o teste de igualdade de 

parâmetros e sugerem que duas curvas são necessários, pois os parâmetros foram 

diferentes significativamente para as duas linhagens. 

Silva et al. (2010), ao avaliar curvas de crescimento de machos e fêmeas de codornas 

de corte, ajustadas ao modelo não linear de Richards, testou a igualdade de parâmetros e de 

modelos e concluiu que curvas de crescimento utilizando o modelo não linear de Richards 

deve ser ajustadas em separado para machos e fêmeas de codornas de corte. 

Silveira et al. (2011), aplicou a técnica de identidade de modelos a fim de identificar 

o cruzamento mais produtivo e concluiu que o cruzamento Dorper x Santa Inês como 

sendo o mais indicado para pecuária local. 

Ao comparar o crescimento de duas gerações de codornas Japonesas por meio do 

modelo de Gompertz, Costa et al. (2013) realizou o teste de igualdade de parâmetros do 

modelo e concluiu que uma equação comum não deve ser utilizada para descrever o 

crescimento das duas gerações.  
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CAPÍTULO 1 

 

Escolha de modelos não lineares para determinar a curva de crescimento de codornas 
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RESUMO 

 

RIBEIRO, Marta J. B. Escolha de modelos não lineares para determinar a curva de 

crescimento de codornas. Sergipe: UFS, 2014. 

 

RESUMO: O objetivo deste trabalho foi analisar modelos não lineares, para descrever o 

crescimento de codornas européias de corte, comparados por avaliadores da qualidade do 

ajuste, com a finalidade de identificar qual modelo melhor ajustou-se aos dados. Para a 

análise foram utilizados os dados peso e idade de codornas européias de corte (Coturnix 

coturnix coturnix) proveniente de três linhagens, em um esquema fatorial 2x4, instalado 

em um delineamento inteiramente casualizado, com dois níveis de energia metabolizável e 

quatro níveis de proteína bruta, com seis repetições. Os modelos não lineares utilizados 

foram: Brody, Von Bertalanffy, Richards, Logístico e Gompertz. Para a escolha do melhor 

modelo utilizou-se o Coeficiente de determinação ajustado, o Percentual de convergência, 

o Quadrado Médio do Resíduo, o Teste de Durbin-Watson, o Critério de informação 

Akaike e o Critério de informação Bayesiano como avaliadores da qualidade do ajuste. 

Entre os modelos estudados, o Logístico foi o mais adequado para descrever as curvas de 

crescimento de codornas. 

 

Palavras-chave: Idade; modelo Logístico; peso; qualidade do ajuste. 
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ABSTRACT 

 

RIBEIRO, Marta J. B. Choice of non-linear models to determine the growth curve of 

quail. Sergipe: UFS, 2014. 

 

ABSTRACT: The objective of this study was to analyze non-linear models to describe the 

growth of European quails, compared by evaluators of the setting quality, in order to 

identify which model best fit to the data. We used the weight and age data from European 

quails (Coturnix coturnix coturnix) from three strains, in a 2x4 factorial design, housed in a 

completely randomized design with two levels of metabolizable energy and four levels of 

crude protein with six replications. Non-linear models were used: Brody, Von Bertalanffy, 

Richards, Logistic and Gompertz. To choose the best model we used the adjusted 

coefficient of determination, the percentage of convergence, the Residual Mean-Square, 

the Durbin-Watson test, the Akaike information criteria and the Bayesian information 

criteria as evaluators of the setting quality. Among the models studied, the Logistic was the 

most appropriate to describe the growth curves of quail. 

 

Keywords : Age; Logistic model; weight; setting quality 
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INTRODUÇÃO 

 

Em um sistema de produção de codornas de corte, os resultados obtidos de peso-

idade são medidas em intervalos pré-definidos, analisando o comportamento do peso ao 

longo do tempo. Para esse tipo de análise recomenda-se o uso de modelos de regressão não 

lineares, por possuir parâmetros biologicamente interpretáveis. 

Os modelos não lineares podem ser utilizados para descrever o crescimento do 

animal ao longo do tempo, possibilitando avaliar os fatores genéticos e de ambiente que 

influenciam a forma da curva de crescimento e, desse modo, alterá-la por meio de seleção, 

ou seja, identificando animais com maior velocidade de crescimento, sem alterar o peso 

adulto, em vez de selecionar animais cada vez maiores (SARMENTO et al., 2006) 

Vários estudos já foram realizados com curvas de crescimento: em ovinos 

(SARMENTO et al., 2006; MALHADO et al., 2008; AFONSO et al., 2009; SILVEIRA et 

al., 2011); em caprinos (CARNEIRO et al., 2009); em bovinos (MAZZINI et al., 2003; 

SILVA et al., 2004); em algumas espécies de animais – camarão, rã, coelho, frango, 

caprino, ovino, suíno, bovino (FREITAS et al., 2005).  

Estudos que visem avaliar o desempenho de animais, com localidade e características 

econômicas definidas, por exemplo, são necessários para obtenção de informações sobre 

linhagens, as quais podem ser importantes para programas de melhoramento animal. 

O objetivo deste trabalho foi analisar modelos não lineares, para descrever o 

crescimento de codornas européias de corte, com a finalidade de identificar qual modelo 

melhor ajustou-se aos dados. 



 

23 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Os dados analisados são provenientes de um experimento realizado no galpão 

experimental do Setor de Coturnicultura da Fazenda Experimental Professor Hélio Barbosa 

da Escola Veterinária da Universidade Federal de Minas Gerais. Foram utilizadas codornas 

européias de corte (Coturnix coturnix coturnix) provenientes de três linhagens, de ambos 

os sexos, com sete dias de idade, durante seis períodos experimentais de sete dias (1-7, 8-

14, 15-21, 22-28, 29-35, 36-42 dias de idade). 

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com seis repetições de 

doze codornas por unidade experimental, em esquema fatorial 2 x 4 (dois níveis de energia 

metabolizável – 2900 e 3100 kcal de EM/kg de dieta – e quatro níveis de proteína bruta – 

22%, 24%, 26% e 28% de PB), cujos tratamentos são obtidos pelas combinações dos 

níveis dos fatores (Tabela 1). 

 

TABELA 1 – Tratamentos do delineamento inteiramente casualizado  

 

Nível de Energia Metabolizável (kcal) Proteína Bruta (%) Tratamento (T) 

2900 

22 T1 

24 T2 

26 T3 

28 T4 

3100 

22 T5 

24 T6 

26 T7 

28 T8 

 

Considerando os oito tratamentos e as seis repetições, calcularam-se os pesos médios 

das codornas, em cada intervalo de tempo para a Linhagem 1, a Linhagem 2 e a Linhagem 

3. 

 

Metodologia estatística 

 

Modelos não lineares convencionais 

  

Foram utilizados cinco modelos não lineares, para estimar a curva de crescimento 

das codornas e os parâmetros da curva (Tabela 2).  
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TABELA 2 – Modelos de regressão não lineares para curvas 

de crescimento  

 

Modelo Modelo de Curva de Crescimento  

Richards   2 3 i 4

1
i i1

x

y e

1 e
  


 

  

Gompertz 
  x2 3 i

i 1 i

e

y e e
 

    

Logístico 
  2 3 i

1
i ix

y e
1 e

 


 

  

Brody 
 3 i

i 1 2 i

x
y 1 e e


   

 

Von 

Bertalanffy 
  3 i

3

i 1 2 i

x
y 1 e e


   

 

 

 

Onde yi é o peso corporal à idade xi; β1, o peso assintótico quando t tende a mais 

infinito, ou seja, este parâmetro é interpretado como peso à idade adulta, peso à maturidade 

ou peso adulto; β2 uma constante de integração, relacionada aos pesos iniciais do animal e 

sem interpretação biológica definida e cujo valor é estabelecido pelos valores iniciais de y 

e x; β3 é interpretado como a taxa de maturação, ou taxa de maturidade, ou ainda 

velocidade de crescimento, que deve ser entendida como a mudança de peso em relação ao 

peso à maturidade, ou seja, como indicador da velocidade com que o animal se aproxima 

do seu tamanho adulto; β4 é o parâmetro que dá forma à curva, sua fixação determina a 

forma da curva e conseqüentemente, o ponto de inflexão. 

 

Avaliadores da qualidade do ajuste 

 

Para a comparação de modelos de crescimento deste estudo foram utilizados seis 

avaliadores da qualidade do ajuste: Percentual de convergência (C%); Coeficiente de 

determinação ajustado (R
2

aj); Quadrado Médio do Resíduo (QMR); Teste de Durbin-

Watson; Critério de informação de Akaike (AIC); Critério de informação Bayesiano (BIC). 
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Constatada a convergência de todos os modelos, foram obtidos os valores médios 

correspondentes a cada avaliador da qualidade do ajuste para cada modelo, e definido qual 

modelo adotar para a curva de crescimento de codornas. 

 

a) Percentual de convergência (C%) 

 

Para cada um dos modelos não lineares ajustou-se uma curva para os tratamentos 

(oito dietas) em cada linhagem (três linhagens), totalizando vinte e quatro observações (N 

= 24). Assim, foi possível observar qual modelo apresentou maior número de convergência 

(n) e, calculou-se o percentual de ajustes que convergiram: 

 

  =
n

 
 1                                                                                   1  

 

b) Coeficiente de determinação ajustado   aj
   

 

É usado para comparar a qualidade do ajuste de modelos com diferentes números de 

parâmetros (p) (SILVEIRA, 2010). Sua fórmula é dada por:  

 

 2 2 2

aj

p-1
R R - 1-R

N-p

 
  

 
,                                                        (2) 

em que:   

2 SQR
R  = 1 - 

SQT
,  

 
n 2

i i

i=1

ˆSQR = Y  - Y  é a soma de quadrados do resíduo,  

 i i
ˆŶ  = f x ,θ ,  

 
n

2

i

i=1

SQT = Y  - Y  é a soma de quadrados total,  

N é o número de observações utilizadas para ajustar a curva e  

p é o número de parâmetros na função, incluindo o intercepto. 
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c) Quadrado Médio do Resíduo (QMR) 

 

O Quadrado Médio do Resíduo (QMR), calculado dividindo-se a soma de quadrados 

do resíduo, obtida pelo SAS, pelo número de observações, que é o estimador de máxima 

verossimilhança da variância residual, para que se pudesse comparar o QMR dos diferentes 

modelos, visto possuírem números diferentes de parâmetros a serem estimados 

(SARMENTO et al., 2006) 

 

d) Teste de Durbin-Watson (DW) 

 

O Teste de Durbin-Watson tem o nome de seus inventores, que o criaram em 1950 e, 

continua a ser o teste mais importante para a verificação da autocorrelação (HILL et al., 

2003). Sua estatística é: 

 

d=
∑ (et-et-1)

 n
t= 

∑ et
 n

t=1

                                                                

 

Onde os    (3) são os desvios da regressão ajustada pelo método de mínimos 

quadrados ordinários. 

Hill et al. (2003) sugerem o uso de programas de computador que calculem o valor-p 

para as variáveis explanatórias do modelo em questão. Em lugar de comparar o valor 

calculado d com alguns valores tabelados de dc, recorrem ao computador para calcular o 

valor-p do teste. Se esse valor-p for menor do que o nível de significância especificado, 

rejeita-se H0:   = 0 e concluímos que existe autocorrelação.  

No entanto, para tornar mais simples a maneira de efetuar o teste, foram tabelados, 

para diferentes valores de n (tamanho da amostra) e de p (número de parâmetros), aos 

níveis de significância de 1% (ANEXO A) e 5% (ANEXO B) (unilaterais), intervalos que 

contêm o valor crítico, cujas expressões, hipóteses e tabela são apresentadas por Hoffmann 

e Viera (1998). 

Para testar        contra       , o valor de d é comparado com dL e dU.. Se d 

< dL, o resultado é significativo, rejeitando-se    em favor de   . Se d > dU, o resultado é 

não-significativo, isto é, não se rejeita   . Se dL < d < dU, o resultado é inconclusivo. 
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Para testar        contra       , o valor de d é comparado com 4 – dL e 4 – 

dU.. O resultado é significativo se d > 4 – dL e não-significativo se d < 4 – dU. Se 4 – dU  < 

d < 4 – dL, o resultado é inconclusivo. Obviamente o resultado será o mesmo se 

compararmos 4 – d com dL e dU. 

 

e) Critério de Informação de Akaike (AIC) 

 

Permite utilizar o princípio da parcimônia na escolha do melhor modelo, ou seja, de 

acordo com este critério nem sempre o modelo mais parametrizado é melhor e, menores 

valores de AIC refletem um melhor ajuste (AKAIKE, 1974 apud SILVEIRA, 2010). Sua 

expressão é dada por:  

 

                                 AIC = -2  + 2ploglike
                                                  (4) 

 

em que: p é o número de parâmetros e loglike o valor do logaritmo da função de 

verossimilhança considerando as estimativas dos parâmetros. 

 

f) Critério de Informação Bayesiano (BIC) 

 

Assim como o AIC, também leva em conta o grau de parametrização do modelo p, e 

da mesma forma, quanto menor for o valor de BIC (SCHWARZ, 1978 apud SOUZA, 

2010), melhor será o ajuste do modelo. Sua expressão é dada por: 

 

                                             BIC = -2  + pln(n)loglike  

 

em que: n é o número de observações utilizadas para ajustar a curva; p é o número de 

parâmetros. 

 

Análise dos dados 

 

Os modelos de regressão não linear (Tabela 2) foram ajustados aos dados de peso-

idade de codornas por meio do PROC MODEL dos SAS (SAS INSTITUTE, 2002) via 

método dos quadrados mínimos ordinários com algoritmo de Gauss-Newton. 

(5) 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

Os pesos médios dos oito tratamentos (Tabela 3), para a Linhagem 1, a Linhagem 2 e 

a Linhagem 3, foram utilizados para obtenção das estimativas dos parâmetros, para cada 

modelo não linear. 

 

TABELA 3 - Pesos médios
1
 (g) obtidos por Tratamento (T) nas Linhagens 

 

 EM 2900 3100 

 PB 22 24 26 28 22 24 26 28 

Idade (dias) T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

L
in

h
ag

em
 1

 

7 23,83 23,23 24,00 23,90 24,23 23,58 23,75 23,21 

14 63,09 68,45 73,81 73,36 65,18 68,16 68,75 71,49 

21 113,20 124,17 132,40 129,46 120,93 125,56 127,18 129,39 

28 165,09 175,73 187,27 182,88 176,33 179,36 178,29 182,68 

35 206,52 219,62 227,15 222,99 218,01 223,23 218,71 220,12 

42 257,32 263,14 264,95 261,20 257,13 263,45 257,22 259,63 

L
in

h
ag

em
 2

 

7 26,22 28,69 27,30 27,31 27,28 26,51 26,52 28,24 

14 62,73 69,40 70,00 70,60 64,12 64,91 69,12 73,10 

21 115,69 127,50 128,15 131,39 116,30 126,72 127,32 132,87 

28 167,18 184,12 180,37 186,16 166,29 179,23 183,70 187,87 

35 199,17 211,06 212,41 209,95 202,22 216,85 221,57 231,48 

42 227,37 240,69 238,09 249,99 236,75 246,81 251,43 253,77 

L
in

h
ag

em
 3

 

7 25,50 25,33 25,68 25,14 26,14 25,14 24,90 26,27 

14 62,35 66,00 67,57 71,13 60,33 65,34 67,59 65,35 

21 113,22 123,38 125,74 127,29 115,17 121,42 126,81 124,48 

28 160,92 172,51 174,54 175,35 167,26 173,25 180,24 175,28 

35 207,72 219,12 214,70 214,86 218,95 215,75 223,09 219,98 

42 220,58 232,75 231,11 225,13 228,55 230,14 236,10 232,52 
1
Erro padrão = 2,6827 

EM: Energia Metabolizável (kcal) 

PB: Proteína Bruta (%) 
 

 

 

De forma que, as estimativas dos parâmetros dos modelos não lineares (Tabela 4) 

foram obtidas pelas médias de cada parâmetro, para o modelo Logístico (ANEXO C), 

Gompertz (ANEXO D), Von Bertalanffy (ANEXO E), Brody (ANEXO F) e Richards 

(ANEXO G). 
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TABELA 4 – Estimativas médias dos parâmetros para os modelos não lineares 

 

Modelos 
Estimativas 

β̂
1
 β̂

 
 β̂

 
 β̂

 
 

Logístico 273,28 13,81 0,1151 - 

Gompertz 344,29 3,26 0,0561 - 

Von Bertalanffy 457,34 0,70 0,0350 - 

Brody 2286,29 0,99 0,0024 - 

Richards 252,56 137,74 0,1604 -0,6329 

 

O peso adulto de codornas é aproximadamente 260g (MORI et al., 2005), então 

constatou-se superestimação do peso adulto nos modelos Gompertz, Von Bertalanffy e 

Brody.  

Conseqüentemente, os resultados dos critérios utilizados para avaliar o modelo que 

melhor descreve a curva de crescimento (Tabela 5) foram obtidos pelas médias de cada 

critério, para o modelo Logístico (ANEXO H), Gompertz (ANEXO I), Von Bertalanffy 

(ANEXO J), Brody (ANEXO K) e Richards (ANEXO L). 

 

TABELA 5 – Resultados dos avaliadores da qualidade do ajuste 

 

Modelo C% Estatística Raj
  QMR DW AIC BIC 

Logisitco 100 média  0,9875 89,34 2,5971 41,66 41,04 

Gompertz 100 média 0,9870 92,58 2,4093 45,30 44,68 

Von Bertalanffy 41,66 média  0,7240 2160,51 1,9950 52,87 52,25 

Brody 4,16 média  0,9563 281,30 2,1260 52,70 52,07 

Richards 66,66 média  0,9941 41,46 3,2897 39,94 39,10 

 

Verificou-se que, apenas o Logístico e o Gompertz obtiveram 100% de convergência 

(Tabela 5) e, com base no coeficiente de determinação ajustado (Raj
 ), os modelos Richards 

(99,41%), Logístico (98,75%) e Gompertz (98,70%) melhor se ajustaram aos dados. 

Quanto ao QMR, o modelo Richards (41,46) obteve menor resíduo.  

Pelos resultados d do Teste DW (Tabela 5) comparados aos valores tabelados 

(ANEXO A) ao nível de significância de 1%, para os modelos com três parâmetros (n = 6, 

dU ≈ 1, 6  e para o modelo com quatro parâmetros  n = 6, dU ≈ 1,7  , concluíram que não 

existe autocorrelação entre os desvios das regressões, ou seja, os erros são independentes. 

O modelo Von Bertalanffy (1,9950) obteve menor valor para o Teste DW (Tabela 5), 

mesmo assim garantiu a decisão de não rejeitar H0, ou seja, garantiu que os erros são 

independentes,  entretanto, não atende satisfatoriamente quanto aos demais avaliadores da 

qualidade do ajuste: convergência menor que 50% (41,66%); maior QMR (2160,51); 
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maiores AIC (52,87) e BIC (52,25). Os resultados do Teste DW dos modelos Logístico, 

Gompertz, Brody e Richards também garantiram a independência dos erros. 

Ao comparar os modelos com base nos critérios de informação AIC e BIC, 

respectivamente, os modelos Logístico (41,66; 41,04) e Richards (39,94; 39,10) obtiveram 

os menores valores (Tabela 5). 

Os modelos Logístico e Richards discordaram apenas no QMR (respectivamente: 

89,34; 41,46) e no percentual de convergência (respectivamente: 100%; 66,66%), pois o 

Richards possui melhor resultado para o QMR, enquanto que o Logístico possui melhor 

resultado para o percentual de convergência (Tabela 5).  

Apesar de o modelo Richards ser penalizado pelo princípio da parcimônia por 

possuir quatro parâmetros, o que interfere nas interações e consequentemente no menor 

percentual de convergência, apresentou menores valores para o AIC e o BIC; enquanto 

isso, o Logístico possui três parâmetros e não obteve problemas quanto à convergência. 

Contudo, optou-se pelo modelo Logístico, por apresentar percentual de convergência de 

100%, e ser considerado mais simples para a estimação dos três parâmetros. 

Diversos autores utilizaram alguns desses critérios de avaliação para definir qual 

modelo utilizar em suas análises (MAZZINI et. al. 2003; SILVA et al., 2004; FREITAS, 

2005; GUIMARÃES et al., 2006; SARMENTO et al., 2006; MALHADO et al., 2008; 

MAIA et al., 2009; AFONSO et. al., 2009; CARNEIRO et al., 2009; SILVEIRA et al., 

2011). 

Ao analisar a curva de crescimento de bovinos machos Hereford, Mazzini et al. 

(2003) ajustaram as funções Brody, Gompertz, Logística, Richards e Von Bertalanffy, 

compararam as funções quanto ao Percentual de Convergência, Quadrado Médio do 

Resíduo (QMR), Coeficiente de determinação ajustado  Raj
  , Erro de Predição Médio 

(EPM) e Teste t de Student e concluíram que as funções que apresentaram melhor ajuste 

foram Von Bertalanffy e Gompertz, seguidas pela Logística. As funções de Brody e 

Richards apresentaram baixo percentual de convergência, mostrando-se inadequadas para 

descrever os dados em estudo. 

Freitas (2005) em estudo sobre curvas de crescimento ajustou os modelos Brody, 

Gompertz, Logístico, Richards e Von Bertalaffy em dados de peso-idade de oito espécies 

de animais – camarão, rã, coelho, frango, caprino, ovino, suíno, bovino – considerou como 

critérios para avaliação do ajuste a Convergência, o Coeficiente de determinação e a 

Interpretabilidade biológica dos parâmetros. Concluiu que o modelo Logístico, seguido do 
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Von Bertalaffy foram os mais versáteis para ajustar dados de crescimento das espécies dos 

animais estudadas. 

Analisando estes modelos não lineares para descrever o crescimento em ovinos 

mestiços Santa Inês x Texel, Malhado et al. (2008) utilizaram como critério para seleção 

do melhor modelo o Quadrado Médio do Resíduo (QMR),  o Coeficiente de determinação 

(R
2
), o Percentual de Convergência (C%) e a Análise gráfica dos modelos com o peso 

médio observado e consideraram o Logístico o  mais adequado para modelar o crescimento 

dos animais no período estudado. 

Ao utilizar os modelos já citados para curva de crescimento em caprinos da raça 

Mambrina, criados na caatinga, Carneiro et al. (2009) utilizaram os critérios: Quadrado 

Médio do Resíduo (QMR); Coeficiente de determinação (R
2
); Percentual de Convergência 

(C%); Desvio Médio Absoluto dos Resíduos (DMA). Constataram que o modelo Logístico 

apresentou melhor ajuste na descrição da curva de crescimento. 

Maia et al. (2009) utilizaram os modelos Brody, Gompertz, Logístico e Von 

Bertalanffy e os seguintes avaliadores de qualidade de ajuste: Quadrado Médio do Resíduo 

(QMR); Percentual de Convergência (%CG); Critério de Informação Bayesiano (BIC); 

Coeficiente de determinação e concluíram que o modelo Logístico apresentou melhor 

qualidade de ajuste e pode ser utilizado para descrever a curva de crescimento de 

bananeiras. 
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CONCLUSÃO 

Os modelos não lineares, Logístico e Richards, apresentaram melhores resultados 

quanto aos critérios de avaliação adotados, contudo, o Logístico é recomendado para 

descrever curvas de crescimento de codornas. 
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CAPÍTULO 2 

 

Estudo de modelos de regressão não linear, em curvas de crescimento de codornas, 

por meio de análise de agrupamento 
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RESUMO 

 

RIBEIRO, Marta J. B. Estudo de modelos de regressão não linear, em curvas de 

crescimento de codornas, por meio de análise de agrupamento. Sergipe: UFS, 2014. 

 

RESUMO: O objetivo deste estudo foi verificar a similaridade dos modelos não lineares 

ajustados à curva de crescimento de codornas européias de corte, utilizando método de 

análise de agrupamento, para isto analisou-se os dados sem distinção de linhagem e em 

seguida para as três diferentes linhagens. Para a análise foram utilizados os dados peso e 

idade de codornas européias de corte (Coturnix coturnix coturnix) proveniente de três 

linhagens, em um esquema fatorial 2x4, instalado em um delineamento inteiramente 

casualizado, com dois níveis de energia metabolizável e quatro níveis de proteína bruta, 

com seis repetições. Os modelos não lineares utilizados para comparação foram: Brody, 

Von Bertalanffy, Richards, Logístico e Gompertz. Após constatação da convergência dos 

modelos realizou-se a análise de agrupamento e concluiu-se que os modelos Logístico e 

Richards foram considerados similares nas análises sem distinção de linhagem, assim 

também nas análises das Linhagem 1, 2 e 3. 

 

Palavras-chave: Modelo Gompertz; Modelo Logístico; Modelo Richards. 
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ABSTRACT 

 

RIBEIRO, Marta J. B. Study of nonlinear regression models, in the curves of growth of 

quail, through cluster analysis. Sergipe: UFS, 2014. 

 

ABSTRACT: The aim of this study was to determine the similarity of non-linear models 

adjusted to the growth curve of European quails curve using the method of cluster analysis. 

To do so we analyzed the data irrespective of strain and then for the three different strains. 

We used the weight and age data from European quails (Coturnix coturnix coturnix) from 

three strains, in a 2x4 factorial design, housed in a completely randomized design with two 

levels of metabolizable energy and four levels of crude protein with six replications. Non-

linear models used for comparison were: Brody, Von Bertalanffy, Richards, Logistic and 

Gompertz. After finding the convergence of the models, the cluster analysis was performed 

and we concluded that the Logistic and Richards models were similar in the analyzes 

irrespective of strain, so the analysis of strains 1, 2 and 3. 

 

Keywords : Gompertz model; Logistic model; Richards model. 
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INTRODUÇÃO 

 

O estudo de crescimento de animais possibilita comparar o comportamento do 

animal diante das diversas situações experimentais empregadas. Para isto, modelos não 

lineares são utilizados para descrever o crescimento ao longo do tempo, por apresentarem 

parâmetros com interpretação biológica.  

Em muitos trabalhos de curvas de crescimento, é comum um ou mais modelos com 

estimativas semelhantes, com curvas ajustadas graficamente próximas, sendo necessário 

saber o quanto estes modelos podem ser considerados similares ou não estatisticamente. 

Contudo, isto é um exame visual da similaridade e portanto pode ser bastante subjetivo. 

Uma alternativa para esta situação é o uso de métodos multivariados, como a análise 

de agrupamento, com o propósito de agrupar modelos com resultados semelhantes segundo 

suas características (variáveis), conforme algum critério de similaridade ou dissimilaridade 

(MAIA et al., 2009; SILVEIRA et al., 2011; SOUZA et al., 2013). 

A análise de agrupamento, a qual possibilita a formação de grupos homogêneos de 

acordo com a avaliação simultânea de várias características de interesse, pode ser útil para 

agrupar modelos cujos resultados das estimativas dos parâmetros dos modelos sejam 

similares. 

Desta forma, o objetivo do presente trabalho foi utilizar a análise de agrupamento, 

para classificar modelos de regressão não lineares usados para descrever a curva de 

crescimento de codornas de corte, considerados similares tendo em vista os resultados das 

estimativas dos parâmetros de cada modelo, analisadas sem distinção de linhagem como 

também para as três diferentes linhagens de codornas de corte. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

Os dados analisados são provenientes de um experimento realizado no galpão 

experimental do Setor de Coturnicultura da Fazenda Experimental Professor Hélio Barbosa 

da Escola Veterinária da Universidade Federal de Minas Gerais. Foram utilizadas codornas 

européias de corte (Coturnix coturnix coturnix) provenientes de três linhagens, de ambos 

os sexos, com sete dias de idade, durante seis períodos experimentais de sete dias (1-7, 8-

14, 15-21, 22-28, 29-35, 36-42 dias de idade). 

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com seis repetições de 

doze codornas por unidade experimental, em esquema fatorial 2 x 4 (dois níveis de energia 

metabolizável – 2900 e 3100 kcal de EM/kg de dieta – e quatro níveis de proteína bruta – 

22%, 24%, 26% e 28% de PB), cujos tratamentos são obtidos pelas combinações dos 

níveis dos fatores (Tabela 1). 

 

TABELA 1 – Tratamentos do delineamento inteiramente casualizado  

 

Nível de Energia Metabolizável (kcal) Proteína Bruta (%) Tratamento (T) 

2900 

22 T1 

24 T2 

26 T3 

28 T4 

3100 

22 T5 

24 T6 

26 T7 

28 T8 

 

Após constatação da convergência dos modelos não lineares Richards, Gompertz, 

Logístico, Brody e o Von Bertalanffy, foram calculados os valores médios correspondentes 

às estimativas de cada parâmetro, os quais foram submetidos à análise de agrupamento, 

sem distinção de Linhagem e, em seguida, para cada Linhagem. 

 

Metodologia estatística 

 

Parâmetros dos modelos não lineares 
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Cinco modelos não lineares convencionais (Tabela 2) foram utilizados. Onde yi é o 

peso corporal à idade xi; β1, o peso assintótico quando t tende a mais infinito, ou seja, este 

parâmetro é interpretado como peso à idade adulta, peso à maturidade ou peso adulto; β2 

uma constante de integração, relacionada aos pesos iniciais do animal e sem interpretação 

biológica definida e cujo valor é estabelecido pelos valores iniciais de y e x; β3 é 

interpretado como a taxa de maturação, ou taxa de maturidade, ou ainda velocidade de 

crescimento, que deve ser entendida como a mudança de peso em relação ao peso à 

maturidade, ou seja, como indicador da velocidade com que o animal se aproxima do seu 

tamanho adulto; β4 é o parâmetro que dá forma à curva, sua fixação determina a forma da 

curva e conseqüentemente, o ponto de inflexão. 

 

TABELA 2 – Modelos de regressão não lineares para curvas de crescimento  

 

Modelo Modelo de Curva de Crescimento  

Richards   2 3 i 4

1
i i1

x

y e

1 e
  


 

  

Gompertz 
  x2 3 i

i 1 i

e

y e e
 

    

Logístico 
  2 3 i

1
i ix

y e
1 e

 


 

  

Brody 
 3 i

i 1 2 i

x
y 1 e e


   

 

Von 

Bertalanffy 
  3 i

3

i 1 2 i

x
y 1 e e


   

 

 

Análise de agrupamento 

 

Foi utilizado o método do centróide de análise de agrupamento e neste método, a 

distância entre dois grupos R e S é dada pela distância euclidiana quadrática entre os 

vetores de médias, centróides, dos dois grupos (FERREIRA, 2011). 

Se o grupo R possui nr indivíduos, ou unidades, e o grupo S, ns, então os centróides 

dos grupos são: 
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y = =
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, 

em que ry e sy são os vetores de observações dos objetos pertencentes aos grupos R e S, 

respectivamente. 

 A partir dos centróides, deve-se obter a distância euclidiana quadrática entre os dois 

grupos por 

                                                  
p 2

2

rs ru su

u=1

d  = y  - y .                                                    (1) 

 O processo começa com cada indivíduo sendo um grupo, onde o seu centróide é um 

vetor de observações p-variado. Calcula-se a distância euclidiana quadrática entre todos os 

pares e obtemos a matriz de dissimilaridades  2

ijD= d n×n   . Quando um novo grupo (RS) 

é formado a partir da junção dos grupos R e S, de distância quadrática mínima entre todos 

os pares de grupos, o seu centróide é dado pela média ponderada 

r sr s
rs

r s

n y  + n y
y  = 

n  + n
. 

 Após a união dos grupos R e S, deve-se determinar a distância entre o grupo RS e 

os demais grupos. Assim, para um grupo T qualquer, a distância quadrática 
 
2

rs t
d  pode ser 

dada pela fórmula (1), a partir dos centróides dos grupos RS e T. No entanto, se temos 

apenas a matriz de dissimilaridades, pode-se utilizar uma fórmula de atualização de 

distâncias quadráticas, dada por 

                                    
 

 
2 2 2 2s r sr

rt st rsrs t 2

r s r s r s

n n nn
d  = d  + d  - d

n +n n +n n +n
                             (2) 

em que as distâncias quadráticas 2

rtd , 2

std  e 2

rsd  são provenientes da matriz de 

dissimilaridades antes da atualização efetuada em função do agrupamento dos grupos R e 

S.  
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Através da fórmula (2) pode-se atualizar a matriz de distâncias após o agrupamento 

dos grupos R e S, e então, aplicar o algoritmo geral dos métodos hierárquicos para esse 

método a partir da matriz de dissimilaridades, sem a necessidade de utilizar os dados 

originais (FERREIRA, 2011). O uso deste algoritmo permite obter um número máximo de 

grupos correspondente ao número de indivíduos, ou unidades, e a visualização de todos 

estes possíveis grupos torna-se possível mediante a construção de um gráfico, o 

dendograma.  

 

a) Determinação do número de grupos 

 

Nos métodos hierárquicos pode-se escolher o número de grupos k, escolhendo um 

ponto de corte na escala de distância e cortando os ramos do diagrama de árvores 

(dendograma). O problema desta aproximação é depender de algum critério para realizar 

isso, pois deve-se ter boa qualidade do agrupamento final determinado. O ponto de corte 

determina o número de grupos e a qualidade do agrupamento (FERREIRA, 2011). 

Mojena (1977) propôs um critério para podermos determinar o número de grupos k 

que otimiza a qualidade do ajuste do agrupamento aos dados. A idéia é buscar a maior 

amplitude nas distâncias de junção dos grupos formados. 

No entanto, Hair et al. (2005) explica que a seleção da solução final exige muito 

julgamento do pesquisador e é considerada por muitos como subjetiva. Ainda que métodos 

mais sofisticados tenham sido desenvolvidos para auxiliar na avaliação das soluções de 

agrupamentos, cabe ao pesquisador tomar a decisão final quanto ao número de 

agrupamentos a ser aceito como solução final. 

 

Análise dos dados 

 

Após a obtenção das estimativas dos parâmetros para cada modelo, elaboraram-se os 

conjuntos de dados multivariados, nos quais os modelos correspondem às unidades, e as 

estimativas dos parâmetros às variáveis. Estes foram submetidos à análise de agrupamento 

no PROC CLUSTER (SAS INSTITUTE, 2002), considerando o método centróide. Em 

seguida, utilizou-se o PROC TREE (SAS INSTITUTE, 2002), o qual forneceu o 

dendograma para verificar os grupos obtidos em relação às estimativas dos parâmetros. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os pesos médios dos oito tratamentos (Tabela 3), para a Linhagem 1, a Linhagem 2 e 

a Linhagem 3, foram utilizados para obtenção das estimativas dos parâmetros, para cada 

modelo não linear. 

 

TABELA 3 - Pesos médios
1
 (g) obtidos por Tratamento (T) nas Linhagens 

 

 EM 2900 3100 

 PB 22 24 26 28 22 24 26 28 

Idade (dias) T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

L
in

h
ag

em
 1

 

7 23,83 23,23 24,00 23,90 24,23 23,58 23,75 23,21 

14 63,09 68,45 73,81 73,36 65,18 68,16 68,75 71,49 

21 113,20 124,17 132,40 129,46 120,93 125,56 127,18 129,39 

28 165,09 175,73 187,27 182,88 176,33 179,36 178,29 182,68 

35 206,52 219,62 227,15 222,99 218,01 223,23 218,71 220,12 

42 257,32 263,14 264,95 261,20 257,13 263,45 257,22 259,63 

L
in

h
ag

em
 2

 

7 26,22 28,69 27,30 27,31 27,28 26,51 26,52 28,24 

14 62,73 69,40 70,00 70,60 64,12 64,91 69,12 73,10 

21 115,69 127,50 128,15 131,39 116,30 126,72 127,32 132,87 

28 167,18 184,12 180,37 186,16 166,29 179,23 183,70 187,87 

35 199,17 211,06 212,41 209,95 202,22 216,85 221,57 231,48 

42 227,37 240,69 238,09 249,99 236,75 246,81 251,43 253,77 

L
in

h
ag

em
 3

 

7 25,50 25,33 25,68 25,14 26,14 25,14 24,90 26,27 

14 62,35 66,00 67,57 71,13 60,33 65,34 67,59 65,35 

21 113,22 123,38 125,74 127,29 115,17 121,42 126,81 124,48 

28 160,92 172,51 174,54 175,35 167,26 173,25 180,24 175,28 

35 207,72 219,12 214,70 214,86 218,95 215,75 223,09 219,98 

42 220,58 232,75 231,11 225,13 228,55 230,14 236,10 232,52 
1
Erro padrão = 2,6827 

EM: Energia Metabolizável (kcal) 

PB: Proteína Bruta (%) 
 

 

Os modelos Logístico e Gompertz obtiveram 100% de convergência, o Richards 

obteve 66,66%, o Von Bertalanffy e o Brody, respectivamente, 41,66% e 4,16%. Após 

constatação da convergência, as estimativas dos parâmetros sem distinção de linhagem 

(Tabela 4) foram obtidas pelas médias das estimativas de cada parâmetro e do erro padrão, 

para o modelo Logístico (ANEXO C), Gompertz (ANEXO D), Von Bertalanffy (ANEXO 

E), Brody (ANEXO F) e Richards (ANEXO G).  
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TABELA 4 – Estimativas e erro padrão (EP) médios dos parâmetros para os modelos não 

lineares, sem distinção de Linhagem 

 

Modelos 
Estimativas 

β̂
1
 EP β̂

 
 EP β̂

 
 EP β̂

 
 EP 

Logístico 273,28±14,90 13,81±1,53 0,1151±0,01 - 

Gompertz 344,29±58,55 3,26±0,23 0,0561±0,01 - 

V. Bertalanffy 457,34±152,34 0,70±0,04 0,0350±0,01 - 

Brody 2286,29±11826,70 0,99±0,02 0,0024±0,01 - 

Richards 252,56±21,30 137,74±278,15 0,1604±0,05 -0,6329±0,38 

Parâmetros com interpretação biológica: β1 = peso adulto; β3 = taxa de maturidade 

 

Sendo o peso adulto de codornas aproximadamente 260g (MORI et al., 2005) e 

comparando os modelos considerando os intervalos pelo erro padrão das estimativas 

(Tabela 4), observou-se que os modelos Logístico (258,38 β̂
1
 288,18) e Richards 

(231,26 β̂
1
 273,86) obtiveram estimativas semelhantes para o peso adulto e, os modelos 

Gompertz (285,84 β̂
1
 402,84), Von Bertalanffy (305,00 β̂

1
 609,68) e Brody 

(2286,29) superestimaram o peso adulto. Quanto à taxa de maturidade, o Brody (0,0024) 

resultou estimativa baixa e, obtiveram estimativas próximas: o Logístico (0,1051 

β̂
 
 0,1251) e o Richards (0,1104 β̂

 
 0,2104); o Von Bertalanffy (0,0250 β̂

 
 0,0450) 

e o Gompertz (0,0461 β̂
 
 0,0661). 

Considerando os resultados obtidos pelo método da análise de agrupamentos, foi 

obtido o dendograma para as estimativas médias dos parâmetros do modelo sem distinção 

de linhagem (Figura 1).  
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FIGURA 1 – Dendograma resultante da análise de agrupamento fundamentada nas 

estimativas médias dos parâmetros dos modelos não lineares (β̂
 
, β̂
 
, β̂
 
, β̂
 
) sem distinção 

de Linhagens, para os modelos Logístico (L), Gompertz (G), Von Bertalanffy (V), Brody 

(B) e Richards (R).  

 

A maior amplitude das distâncias, para os modelos sem distinção de Linhagem 

(Figura 1), foi notada entre os pontos de junção dada na migração de dois grupos para um 

grupo. Assim, a sugestão é escolher k = 2 grupos de modelos não lineares, onde um grupo 

é formado apenas com o Brody (B), e o segundo grupo é formado pelos demais modelos: 

Logístico (L), Gompertz (G), Richards (R) e Von Bertalanffy (V). 

As estimativas dos parâmetros dos modelos para a Linhagem 1 (Tabela 5), a 

Linhagem 2 (Tabela 6) e a Linhagem 3 (Tabela 7) também foram obtidas pelas médias das 

estimativas de cada parâmetro e do erro padrão (respectivamente ANEXOS M, O, Q) para 

o modelo Logístico, Gompertz, Von Bertalanffy, Brody (que convergiu apenas para a 

Linhagem 3) e  Richards (respectivamente ANEXOS N, P, R).  
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TABELA 5 – Estimativas e erro padrão (EP) médios dos parâmetros para os modelos não 

lineares, para Linhagem 1 

 

Modelos 
Estimativas 

β̂
1
 EP β̂

 
 EP β̂

 
 EP β̂

 
 EP 

Logístico (L) 298,83±14,85 13,65±1,30 0,1066±0,01 - 

Gompertz (G) 395,91±75,38 3,29±0,15 0,0501±0,01 - 

Von Bertalanffy (V) 584,77±245,60 0,71±0,03 0,0267±0,01 - 

Richards (R) 299,01±34,68 7,51±11,54 0,0965±0,03 -1,2930±0,95 

Parâmetros com interpretação biológica: β1 = peso adulto; β3 = taxa de maturidade 

 

Analisando as estimativas e o erro padrão (Tabela 5), os modelos Logístico (283,98 

β̂
1
 313,68) e Richards (264,33 β̂

1
 333,69) obtiveram estimativas semelhantes para o 

peso adulto e para a taxa de maturidade (Logístico 0,0966 β̂
 
 0,1166; Richards 0,0696 

β̂
 
 0,1265). O Gompertz (320,53 β̂

1
 471,29) e o Von Bertalanffy (339,17 

β̂
1
 830,38) superestimaram o peso adulto e resultaram estimativas próximas quanto à taxa 

de maturidade (Von Bertalanffy 0,0167 β̂
 
 0,0367; Gompertz 0,0401 β̂

 
 0,0601. 

 

TABELA 6 – Estimativas e erro padrão (EP) médios dos parâmetros para os modelos 

não lineares, para Linhagem 2 

 

Modelos 
Estimativas 

β̂
1
 EP β̂

 
 EP β̂

 
 EP β̂

 
 EP 

Logístico (L) 268,81±17,83 12,98±1,37 0,1147±0,01 - 

Gompertz (G) 335,41±59,65 3,15±0,22 0,0555±0,01 - 

Von Bertalanffy (V) 404,84±95,44 0,68±0,03 0,0400±0,01 - 

Richards (R) 258,03±20,66 44,65±76,46 0,1418±0,05 -0,6918±0,43 

Parâmetros com interpretação biológica: β1 = peso adulto; β3 = taxa de maturidade 

 

Comparando as estimativas e o erro padrão (Tabela 6), os modelos Logístico 

(250,98 β̂
1
 286,64) e Richards (237,37 β̂

1
 278,69) obtiveram estimativas 

semelhantes para o peso adulto e para a taxa de maturidade (Logístico 0,1047 

β̂
 
 0,1247; Richards 0,0918 β̂

 
 0,1918). O Gompertz (275,76 β̂

1
 395,06) e o Von 

Bertalanffy (309,40 β̂
1
 500,28) superestimaram o peso adulto e resultaram estimativas 

semelhantes quanto à taxa de maturidade (Von Bertalanffy 0,0300 β̂
 
 0,0500; Gompertz 

0,0455 β̂
 
 0,0655). 
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TABELA 7 – Estimativas e erro padrão (EP) médios dos parâmetros para os modelos 

não lineares, para Linhagem 3 

 

Modelos 
Estimativas 

β̂
1
 EP β̂

 
 EP β̂

 
 EP β̂

 
 EP 

Logístico (L) 252,86±11,94 14,94±1,98 0,1242±0,01 - 

Gompertz (G) 301,55±37,43 3,35±0,52 0,0628±0,01 - 

Bertalanffy (V) 364,92±97,02 0,70±0,05 0,0400±0,01 - 

Brody (B) 2286,29±11826,70 0,99±0,02 0,0024±0,01 - 

Richards (R) 237,53±19,93 283,57±591,50 0,1959±0,06 -0,4444±0,21 

Parâmetros com interpretação biológica: β1 = peso adulto; β3 = taxa de maturidade 

 

Ao analisar as estimativas e o erro padrão (Tabela 7), observou-se que os modelos 

Logístico (240,92 β̂
1
 264,80) e Richards (217,60 β̂

1
 257,46) obtiveram estimativas 

semelhantes para o peso adulto e, os modelos Gompertz (264,12 β̂
1
 338,98), Von 

Bertalanffy (267,90 β̂
1
 461,94) e Brody (2286,29) superestimaram o peso adulto. 

Quanto à taxa de maturidade, o Brody (0,0024) resultou estimativa baixa e, obtiveram 

estimativas próximas: o Logístico (0,1142 β̂
 
 0,1342) e o Richards (0,1359 

β̂
 
 0,2559); o Von Bertalanffy (0,0300 β̂

 
 0,0500) e o Gompertz (0,0528 

β̂
 
 0,0728). 

Sarmento et. al. (2006), ao estudar a curva de crescimento de ovinos Santa Inês, 

observaram que as diferenças entre os modelos Von Bertalanffy, Gompertz e Richards 

foram pequenas, permitindo afirmar que se ajustaram de forma satisfatória aos dados de 

crescimento. 

Considerando os resultados obtidos pelo método da análise de agrupamentos, foram 

obtidos os dendogramas para a Linhagem 1 (Figura 2), a Linhagem 2 (Figura 3)  e a 

Linhagem 3 (Figura 4).  

 

 



 

48 
 

Observação 

D
is

tâ
n

ci
a
 

 

Figura 2 – Dendograma resultante da análise de agrupamento fundamentada nas 

estimativas médias dos parâmetros dos modelos não lineares (β̂
 
, β̂

 
, β̂

 
, β̂

 
), para 

Linhagem 1, para os modelos Logístico (L), Gompertz (G), Von Bertalanffy (V) e 

Richards (R). 

 

No dendograma referente à Linhagem 1 (Figura 2), a maior amplitude das distâncias 

foi notada entre os pontos de junção dada na migração de dois grupos para um grupo,  a 

sugestão é também escolher k = 2 grupos de modelos não lineares, onde um grupo é 

formado apenas com o Von Bertalanffy (V), e o segundo grupo é formado pelos modelos 

Logístico (L), Richards (R) e o Gompertz (G). 
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Figura 3 – Dendograma resultante da análise de agrupamento fundamentada nas 

estimativas médias dos parâmetros dos modelos não lineares (β̂
 
, β̂

 
, β̂

 
, β̂

 
), para 

Linhagem 2, para os modelos Logístico (L), Gompertz (G), Von Bertalanffy (V) e 

Richards (R). 

 

Observou-se no dendograma referente à Linhagem 2 (Figura 3), que a distância entre 

os pontos de junção na migração de três grupos para dois grupos  foi visivelmente igual à 

distância entre os pontos de junção na migração de dois grupos para um. Neste caso, foi 

escolhido k =2 grupos de modelos não lineares, sendo um grupo formado com o Gompertz 

(G) e o Von Bertalanffy (V) e o segundo grupo composto pelos modelos Logístico (L), 

Richards (R). 
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Figura 4 – Dendograma resultante da análise de agrupamento fundamentada nas 

estimativas médias dos parâmetros dos modelos não lineares (β̂
 
, β̂

 
, β̂

 
, β̂

 
), para 

Linhagem 3, para os modelos Logístico (L), Gompertz (G), Von Bertalanffy (V), Brody 

(B) e Richards (R). 

 

No dendograma referente à Linhagem 3 (Figura 4), a maior amplitude das distâncias, 

foi notada entre os pontos de junção dada na migração de dois grupos para um grupo. 

Permitindo escolher k = 2 grupos de modelos não lineares, onde um grupo foi formado 

apenas com o Brody (B), e o segundo grupo foi formado pelos modelos Logístico (L), 

Gompertz (G), juntamente com o Von Bertalanffy (V) e o Richards (R). Este resultado foi 

semelhante aos grupos formados pelo dendograma resultante das estimativas médias dos 

parâmetros dos modelos não lineares sem distinção de Linhagens (Figura 1). 

Os modelos Logístico, Gompertz e Richards foram considerados similares nas 

análises da Linhagem 1, da Linhagem 3 e sem a distinção de Linhagem. E na análise da 

Linhagem 2, apenas os modelos Logístico e Richards foram similares. 

As estimativas dos parâmetros se comportam de maneira diferenciada para os 

diferentes modelos em função da Linhagem estudada. Contudo, a similaridade dos 

modelos é dependente da linhagem de codorna que está sendo estudada. 

Maia et al. (2009), ao estudarem método de comparação de modelos de regressão não 

lineares em bananeiras, verificaram que o método da análise de agrupamento na 
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comparação dos tratamentos possibilitou detectar três grupos de tratamentos, 

assemelhando-se ao comportamento biológico e, que o método apresenta grande potencial 

para a comparação de curvas provenientes de diferentes tratamentos, facilitando, assim, a 

interpretação dos resultados pelo pesquisador. 

Souza et al. (2013), ao avaliarem modelos não lineares alternativos para estudo de 

crescimento em ovinos da raça Morada Nova, realizaram uma classificação multivariada, 

fundamentada na análise de agrupamento, utilizando-se de avaliadores da qualidade do 

ajuste, constataram que os modelos Meloun I e Meloun IV foram os que melhor 

representaram o crescimento destes ovinos. 

Silveira et al. (2011), utilizaram a análise de agrupamento para classificar modelos 

de regressão não lineares usados para descrever a curva de crescimento de ovinos 

cruzados, tendo em vista os resultados de diferentes avaliadores de qualidade de ajuste e a 

análise de agrupamento indicou o modelo Richards como o modelo mais adequado para 

descrever as curvas de crescimento dos três grupos genéticos considerados. 
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CONCLUSÃO 

 

O uso dos modelos não lineares aliados à classificação multivariada, através do 

método da análise de agrupamento, mostraram-se adequados para serem utilizados em 

estudos de curvas de crescimento de codornas de corte, em que os modelos Logístico e 

Richards foram considerados similares em todas as análises. 
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CAPÍTULO 3 

 

Identidade de modelos de curva de crescimento de codornas  
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RESUMO 

 

RIBEIRO, Marta J. B. Identidade de modelos de curva de crescimento de codornas. 

Sergipe: UFS, 2014. 

 

RESUMO: Objetivou-se, neste estudo, aplicar a técnica de identidade de modelos para 

comparar a influencia dos oito tratamentos e das três linhagens de codorna, sobre os 

parâmetros estimados pelo modelo de regressão não linear Logístico, que descreveu a 

curva de crescimento de codornas. Para a análise foram utilizados dados de peso e idade, 

de codornas européias de corte (Coturnix coturnix coturnix) provenientes de três linhagens, 

em um esquema fatorial 2x4, instalado em um delineamento inteiramente casualizado, com 

dois níveis de energia metabolizável e quatro níveis de proteína bruta, com seis repetições. 

Realizou-se o teste de identidade de modelos e constatou-se que não houve diferenças 

significativas para os parâmetros do modelo entre os tratamentos avaliados em cada 

linhagem, contudo, houve diferença significativa, exceto para o Tratamento 5, para os 

parâmetros entre linhagens dentro de cada tratamento, ocasionada pelo peso adulto. 

 

Palavras-chave: Modelo Logístico; igualdade de parâmetros; razão de verossimilhança; 

teste de hipótese. 
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ABSTRACT 

 

RIBEIRO, Marta J. B. Models identity of growth curve of quail. Sergipe: UFS, 2014. 

 

ABSTRACT: The objective of this study was to apply the technique of model identity to 

compare the influences of the eight treatments and the three strains of quail on the 

parameters estimated by Logistic non-linear regression, which described the growth curve 

of quail model. We used the weight and age of European quails (Coturnix coturnix 

coturnix) from three strains, in a 2x4 factorial design, housed in a completely randomized 

design with two levels of energy and four levels of crude protein with six replications. We 

carried out the identity testing of models and found that there were no significant 

differences for the model parameters between the treatments evaluated in each strain, 

however, there was significant difference, except for treatment 5, for the parameters of 

strains within each treatment, caused by the adult weight.  

 

Keywords: Logistic Model ; equality of parameters; likelihood ratio; hypothesis testing. 
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INTRODUÇÃO 

  

Ao identificar o modelo que melhor se ajustou ao padrão de crescimento, os 

parâmetros que o descrevem devem ser estudados, identificando-se os fatores que podem 

influenciá-los, como raça, sexo, tipo de parto, época e ano de nascimento e idade da mãe 

ao parto, possibilitando ajustes no padrão de crescimento (SARMENTO et al., 2006).  

Conforme Silveira et al. (2011), além da escolha do melhor modelo, ao se considerar 

várias populações, o pesquisador também tem interesse em comparar os parâmetros das 

curvas a fim de indicar para qual das populações o processo de crescimento foi mais 

eficiente. Segundo Regazzi (2003), a técnica de identidade de modelos é a mais indicada 

para tal finalidade. 

Alguns autores utilizaram o teste de identidade de modelos em seus estudos 

(SARMENTO et al., 2006; GUIMARÃES et al., 2006; SILVEIRA et al., 2011). Contudo, 

há poucos trabalhos que se referem a codornas (BONAFÉ et al., 2010; SILVA et al., 2010; 

COSTA et al., 2013). 

Objetivou-se, por meio da técnica de identidade de modelos, avaliar a influência de 

diferentes tratamentos e linhagens sobre os parâmetros estimados, os quais descreveram a 

curva de crescimento de codornas européias de corte. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

Os dados analisados são provenientes de um experimento realizado no galpão 

experimental do Setor de Coturnicultura da Fazenda Experimental Professor Hélio Barbosa 

da Escola Veterinária da Universidade Federal de Minas Gerais. Foram utilizadas codornas 

européias de corte (Coturnix coturnix coturnix) provenientes de três linhagens, de ambos 

os sexos, com sete dias de idade, durante seis períodos experimentais de sete dias (1-7, 8-

14, 15-21, 22-28, 29-35, 36-42 dias de idade). 

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com seis repetições de 

doze codornas por unidade experimental, em esquema fatorial 2 x 4 (dois níveis de energia 

metabolizável – 2900 e 3100 kcal de EM/kg de dieta – e quatro níveis de proteína bruta – 

22%, 24%, 26% e 28% de PB), cujos tratamentos são obtidos pelas combinações dos 

níveis dos fatores (Tabela 1). 

 

TABELA 1 – Tratamentos do delineamento inteiramente casualizado  

 

Nível de Energia Metabolizável (kcal) Proteína Bruta (%) Tratamento (T) 

2900 

22 T1 

24 T2 

26 T3 

28 T4 

3100 

22 T5 

24 T6 

26 T7 

28 T8 

 

Considerando os oito tratamentos e as seis repetições, calcularam-se os pesos médios 

das codornas, em cada intervalo de tempo para a Linhagem 1, a Linhagem 2 e a Linhagem 

3. 

 

Metodologia estatística 

 

Modelo Logístico 
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O modelo não linear adotado para a estimativa dos parâmetros da curva de 

crescimento foi o Logístico (1): 

 

  2 3 i

1
i ix

y e
1 e

 


 

  

Onde yi é o peso corporal à idade xi; β1, o peso assintótico quando t tende a mais 

infinito, ou seja, este parâmetro interpretado como peso à idade adulta, peso à maturidade 

ou peso adulto; β2 uma constante de integração, relacionada aos pesos iniciais do animal e 

sem interpretação biológica definida e cujo valor é estabelecido pelos valores iniciais de y 

e x; β3 é interpretado como a taxa de maturação, ou taxa de maturidade, ou ainda 

velocidade de crescimento, que deve ser entendida como a mudança de peso em relação ao 

peso à maturidade, ou seja, como indicador da velocidade com que o animal se aproxima 

do seu tamanho adulto. 

 

Identidade de modelos 

 

Sugerido o melhor modelo para a curva de crescimento de codornas de corte, em 

seguida aplicou-se o método de identidade de modelos de regressão não linear proposto 

por Regazzi (2003) e Regazzi e Silva (2004) com o intuito de verificar diferenças nas 

estimativas dos parâmetros entre tratamentos analisados em cada linhagem e entre 

linhagens analisadas em cada tratamento.  

Para apresentar tal método, considere o modelo Logístico acrescido de uma variável 

dummy (COSTA NETO, 1977; MARTINS e DOMINGUES, 2011) cujo objetivo é 

representar cada um dos oito tratamentos e cada uma das três linhagens. Tal modelo, 

denominado a partir de agora de modelo completo é: 

 

y
ik
=∑Dk [

β
1k

(1+e(β k-β kxi))
]

 

k=1

+ei                                                                

 

 

 

 

(1) 
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Em que:  

 

K: varia de 1 a 8 para os tratamentos em cada linhagem; varia de 1 a 3 para a linhagem em 

cada tratamento; 

ik

k k

1 se a observação y  pertence ao grupo k
D  é uma variável indicadora, tal que: D ;

0 em caso contrário


 
  

e β1k, β2k, e β3k são os parâmetros do modelo; ei é o termo de erro aleatório, ei ~    ,σ
2
). 

 

O ajuste dos modelos completos (fórmula 2) é necessário para a utilização do método 

da razão de verossimilhança (REGAZZI, 2003; REGAZZI e SILVA, 2004), o qual permite 

testar as hipóteses para os oito tratamentos em cada linhagem (K = 8) e para as três 

linhagens em cada tratamento (K = 3): 

 

H0: β11 = β12 = ... = β1K vs H1: nem todos β1k são iguais 

H0: β21 = β22 = ... = β2K vs H1: nem todos β2k são iguais 

H0: β31 = β32 = ... = β3K vs H1: nem todos β3k são iguais 

 

Para todos os parâmetros foi feita a comparação, pelo teste da hipótese H0. Para isso, 

foi necessário o uso do modelo completo para os grupos do Tratamento (k = 8) e para os 

grupos da Linhagem (k = 3): 

 

y
i
=D1

β
11

(1+e(β 1-β 1xi))
+D 

β
1 

(1+e(β  -β  xi))
+ +Dk

β
1k

(1+e(β k-β kxi))
+ei                         

 

E necessário também, o modelo reduzido em cada parâmetro βj, onde j = 1, 2, 3, para 

os grupos do Tratamento (k = 8) e para os grupos da Linhagem (k = 3): 

 

y
i
=D1

β
1

(1+e(β 1-β 1xi))
+D 

β
1

(1+e(β  -β  xi))
+ +Dk

β
1

(1+e(β k-β kxi))
+ei                     

 

De maneira análoga, os modelos completo e reduzido são feitos para os demais 

parâmetros  β2 e β3). 
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As somas de quadrados dos resíduos provenientes dos ajustes dos modelos completo 

e reduzido, representadas respectivamente por SQRΩ e SQRω, são utilizadas para obter a 

seguinte estatística qui-quadrado: χ
2

calculado = N ln(SQRΩ/ SQRω). A regra de decisão 

consiste em rejeitar H0 um nível de significância α se χ
2

calculado ≥ χ
2
α ν , em que ν = pΩ - pω 

é o número de graus de liberdade, sendo pΩ e pω, respectivamente, o número de parâmetros 

estimados nos modelos completo e reduzido. 

Ao comparar as duas aproximações, isto é, as estatísticas    e F por simulação de 

dados, Regazzi e Silva (2004) concluíram que para um número total de observações 

suficientemente grande (N ≥ 1    as duas aproximações são praticamente equivalentes e 

para amostras menores, a aproximação dada pela estatística F deve ser a preferida, uma vez 

que a taxa de erro do tipo I foi sempre menor, independentemente do valor de N. 

Caso decida-se pela rejeição da hipótese H0, conclui-se que existe pelo menos uma 

diferença entre as estimativas do parâmetro βj. Neste caso, uma nova seqüência de 

hipóteses foi efetuada com o intuito de identificar, em cada grupo de Tratamento, quais 

linhagens (k = 1, 2, 3) foram iguais ou diferentes em relação ao parâmetro β1.: 

 

H0: β11 = β12  vs H1: os β1k são estatisticamente diferentes 

H0: β11 = β13  vs H1: os β1k são estatisticamente diferentes 

H0: β12 = β13  vs H1: os β1k são estatisticamente diferentes 

 

Para tanto, considere como exemplo a comparação entre as linhagens 1 e 2, a qual 

exige a utilização da fórmula 5 para o  modelo completo e da fórmula 6 para o modelo 

reduzido: 

 

y
i
=D1

β
11

(1+e(β 1-β 1xi))
+D 

β
1 

(1+e(β  -β  xi))
+ei                                              

                   

y
i
=D1

β
1

(1+e(β 1-β 1xi))
+D 

β
1

(1+e(β  -β  xi))
+ei                                            6  
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Análise dos dados 

 

O modelo Logístico foi ajustado aos dados de peso-idade de codornas para os 

tratamentos em cada linhagem, mas também para as linhagens em cada tratamento, pelo 

método Gauss-Newton, por meio do PROC MODEL (SAS INSTITUTE, 2002) com 

auxílio de variáveis dummy.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os pesos médios das oito dietas (tratamentos), para a Linhagem 1, a Linhagem 2 e a 

Linhagem 3 (Tabela 2), foram utilizados para testar a igualdade de parâmetros para 

tratamentos e linhagens. O modelo não linear adotado para estimar a curva de crescimento 

de codornas de corte foi o Logístico. 

 

TABELA 2 - Pesos médios
1
 (g) obtidos por Tratamento (T) nas Linhagens 

 

 EM 2900 3100 

 PB 22 24 26 28 22 24 26 28 

Idade (dias) T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

L
in

h
ag

em
 1

 

7 23,83 23,23 24,00 23,90 24,23 23,58 23,75 23,21 

14 63,09 68,45 73,81 73,36 65,18 68,16 68,75 71,49 

21 113,20 124,17 132,40 129,46 120,93 125,56 127,18 129,39 

28 165,09 175,73 187,27 182,88 176,33 179,36 178,29 182,68 

35 206,52 219,62 227,15 222,99 218,01 223,23 218,71 220,12 

42 257,32 263,14 264,95 261,20 257,13 263,45 257,22 259,63 

L
in

h
ag

em
 2

 

7 26,22 28,69 27,30 27,31 27,28 26,51 26,52 28,24 

14 62,73 69,40 70,00 70,60 64,12 64,91 69,12 73,10 

21 115,69 127,50 128,15 131,39 116,30 126,72 127,32 132,87 

28 167,18 184,12 180,37 186,16 166,29 179,23 183,70 187,87 

35 199,17 211,06 212,41 209,95 202,22 216,85 221,57 231,48 

42 227,37 240,69 238,09 249,99 236,75 246,81 251,43 253,77 

L
in

h
ag

em
 3

 

7 25,50 25,33 25,68 25,14 26,14 25,14 24,90 26,27 

14 62,35 66,00 67,57 71,13 60,33 65,34 67,59 65,35 

21 113,22 123,38 125,74 127,29 115,17 121,42 126,81 124,48 

28 160,92 172,51 174,54 175,35 167,26 173,25 180,24 175,28 

35 207,72 219,12 214,70 214,86 218,95 215,75 223,09 219,98 

42 220,58 232,75 231,11 225,13 228,55 230,14 236,10 232,52 
1
Erro padrão = 2,6827 

EM: Energia Metabolizável (kcal) 

PB: Proteína Bruta (%) 
 

 

 Realizou-se então, o teste de identidade de modelos para os tratamentos dentro de 

cada linhagem pela estatística   , por possuir um número total de observações (N = 144) 

suficientemente grande (Tabela 3). 
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TABELA 3 – Teste de identidade de modelos tendo em vista os parâmetros do modelo 

Logístico, para os tratamentos dentro de cada linhagem 

 

 
Hipóteses   N 

SQRΩ 

(Completo) 

SQRω 

(Reduzido) 

2

Calculadoχ  

Linhagem 1 

 

H0: β11 = β12 = ... = β18 vs H1 48 580,2 648,3 5,3271 

H0: β21 = β22 = ... = β28 vs H1 48 580,2 601,4 1,7226 

H0: β31 = β32 = ... = β38 vs H1 48 580,2 641,9 4,8509 

Linhagem 2 

H0: β11 = β12 = ... = β18 vs H1 48 1003,4 1138,4 6,0590 

H0: β21 = β22 = ... = β28 vs H1 48 1003,4 1035,5 1,5115 

H0: β31 = β32 = ... = β38 vs H1 48 1003,4 1043,2 1,8671 

Linhagem 3 

H0: β11 = β12 = ... = β18 vs H1 48 1010,3 1055,3 2,0917 

H0: β21 = β22 = ... = β28 vs H1 48 1010,3 1043,5 1,5520 

H0: β31 = β32 = ... = β38 vs H1 48 1010,3 1028,6 0,8617 

*H1 indica que existe pelo menos uma diferença entre as dietas em relação a cada um 

dos parâmetros da curva dentro de cada linhagem estudada. 

βij sendo:  i = parâmetro; j = Tratamento 

N = 8 tratamentos x 6 intervalos de tempo = 48 

v = 24 – 17 = 7 
2

Tabeladoχ  = χ
2

5%(7) = 14,06714 
 

 

De acordo com os testes realizados (Tabela 3), notou-se que os oito tratamentos, 

comparadas em cada linhagem, não apresentaram diferenças significativas para o peso 

adulto  β1 , a constante de integração  β2  do modelo e a taxa de maturidade  β3), portanto, 

consideraram-se iguais as estimativas de cada parâmetro (Tabela 4). Foi possível observar 

também uma relação inversa forte (r = -0,94) entre o peso adulto (β̂
1
) e a taxa de 

maturidade (β̂
 
) apenas na Linhagem 1 (ANEXO S). 
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TABELA 4 – Estimativas dos parâmetros e erro padrão no modelo completo para 

Tratamento dentro de cada Linhagem 

 

Linhagem Tratamento β̂
1
 β̂

 
 β̂

 
 

1 

1 318,84±21,65 14,18±1,57 0,0955±0,0082 

2 305,95±15,50 13,76±1,67 0,1037±0,0082 

3 294,39±11,82 13,31±1,73 0,1114±0,0084 

4 293,36±12,62 12,95±1,65 0,1086±0,0084 

5 293,28±13,60 14,64±1,95 0,1091±0,0086 

6 300,62± 13,74 14,26±1,83 0,1082±0,0084 

7 289,26±12,76 13,50±1,77 0,1092±0,0086 

8 288,64±12,08 13,28±1,75 0,1106±0,0086 

2 

1 251,51±14,35 13,05±2,63 0,1137±0,0130 

2 260,37±12,53 12,58±2,46 0,1179±0,0125 

3 258,13±12,40 12,55±2,48 0,1183±0,0127 

4 270,17±13,67 12,15±2,23 0,1138±0,0120 

5 271,93±18,39 12,37±2,15 0,1042±0,0119 

6 270,97±13,73 14,17±2,76 0,1174±0,0123 

7 277,13±13,94 13,79±2,59 0,1161±0,0119 

8 279,81±13,14 13,29±2,46 0,1175±0,0118 

3 

1 247,13±13,58 14,10±3,02 0,1178±0,0135 

2 256,06±12,23 14,51±3,09 0,1226±0,0132 

3 251,40±11,73 13,65±2,91 0,1228±0,0133 

4 243,35±10,60 13,15±2,90 0,1264±0,0138 

5 254,68±12,62 16,41±3,67 0,1244±0,0135 

6 251,63±11,80 14,81±3,25 0,1246±0,0135 

7 255,93±10,99 15,25±3,37 0,1285±0,0134 

8 254,24±11,59 14,88±3,25 0,1255±0,0134 

 

 As curvas de crescimento obtidas através das estimativas no modelo completo 

(Tabela 4) podem ser analisadas graficamente para os Tratamentos (dietas) na Linhagem 1 

(Figura 1), na Linhagem 2 (Figura 2) e na Linhagem 3 (Figura 3). 
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FIGURA 1 – Curvas de crescimento estimadas, ajustadas pelo modelo Logístico, para 

os Tratamentos na Linhagem 1 

 

 

 
 

FIGURA 2 – Curvas de crescimento estimadas, ajustadas pelo modelo Logístico, para 

os Tratamentos na Linhagem 2 
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FIGURA 3 – Curvas de crescimento estimadas, ajustadas pelo modelo Logístico, para 

os Tratamentos na Linhagem 3 

 

Da mesma forma, foi feito o teste de identidade de modelos pela estatística    (N = 

144) para as linhagens dentro de cada tratamento (Tabela 5) e, com base nos testes 

realizados, concluiu-se que em cada tratamento estudado as linhagens apresentaram 

diferenças apenas quanto ao peso adulto  β1), com exceção para o Tratamento 5, o qual não 

apresentou diferenças significativas. 
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TABELA 5 – Testes de identidade de modelos tendo em vista os parâmetros 

do modelo Logístico, para as linhagens dentro de cada tratamento 

 

 
Hipóteses  N 

SQRΩ 

(Completo) 

SQRω 

(Reduzido) 

2

Calculadoχ   

T1 

 

H0: β11 = β12 = β13 vs H1 18 330,4 701,5 13,5525*  

H0: β21 = β22 = β23 vs H1 18 330,4 337,6 0,3880  

H0: β31 = β32 = β33 vs H1  18 330,4 413,8 4,0514  

T2 

H0: β11 = β12 = β13 vs H1 18 359,8 629,8 10,0773*  

H0: β21 = β22 = β23 vs H1 18 359,8 370,0 0,5031  

H0: β31 = β32 = β33 vs H1  18 359,8 418,4 2,7160  

T3 

H0: β11 = β12 = β13 vs H1 18 243,4 497,6 12,8716*  

H0: β21 = β22 = β23 vs H1 18 243,4 246,7 0,2424  

H0: β31 = β32 = β33 vs H1  18 243,4 262,1 1,3323  

T4 

H0: β11 = β12 = β13 vs H1 18 391,4 683,4 10,0323*  

H0: β21 = β22 = β23 vs H1 18 391,4 396,1 0,2148  

H0: β31 = β32 = β33 vs H1  18 391,4 435,4 1,9176  

T5 

H0: β11 = β12 = β13 vs H1 18 395,9 538,4 5,5339  

H0: β21 = β22 = β23 vs H1 18 395,9 439,6 1,8846  

H0: β31 = β32 = β33 vs H1  18 395,9 454,4 2,4806  

T6 

H0: β11 = β12 = β13 vs H1 18 293,5 533,4 10,7530*  

H0: β21 = β22 = β23 vs H1 18 293,5 294,6 0,0673  

H0: β31 = β32 = β33 vs H1  18 293,5 332,1 2,2240  

T7 

H0: β11 = β12 = β13 vs H1 18 267,4 403,6 7,4102*  

H0: β21 = β22 = β23 vs H1 18 267,4 277,9 0,6932  

H0: β31 = β32 = β33 vs H1  18 267,4 321,2 3,2997  

T8 

H0: β11 = β12 = β13 vs H1 18 311,7 456,8 6,8796*  

H0: β21 = β22 = β23 vs H1 18 311,7 320,8 0,5179  

H0: β31 = β32 = β33 vs H1  18 311,7 343,3 1,7381  

* H1 indica que existe pelo menos uma diferença entre as linhagens em 

relação a cada um dos parâmetros da curva dentro de cada dieta estudada. 

βij sendo: i = parâmetro; j = Linhagem 

T = Tratamento 

N = 3 linhagens x 6 intervalos de tempo = 18 

v = 9 – 7 = 2 
2

Tabeladoχ =  χ
2

5%(2) = 5,99 
 

  

Em seguida, realizou-se o teste de identidade de modelos tendo em vista a 

comparação do parâmetro peso adulto  β1) das linhagens dentro de cada tratamento (Tabela 

6), exceto para o tratamento 5 pois não indicou diferenças significativas. 
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TABELA 6 – Testes de identidade de modelos tendo em vista o parâmetro peso 

adulto do modelo Logístico, para as linhagens dentro de cada tratamento 

 

Hipóteses  N 
SQRΩ 

(Completo) 

SQRω 

(Reduzido) 

2

Calculadoχ  

Tratamento 1 

H0: β11 = β12 vs H1 12 199,5    419,5 8,91* 

H0: β11 = β13 vs H1 12 228,1 513,0 9,72* 

H0: β12 = β13 vs H1 12 236,1 238,5 0,12 

Tratamento 2 

H0: β11 = β12 vs H1 12 240,4 404,2 6,23* 

H0: β11 = β13 vs H1 12 189,4 402,7 9,05* 

H0: β12 = β13 vs H1 12 290,9 293,7 0,11 

Tratamento 3 

H0: β11 = β12 vs H1 12 159,7 289,5 7,36* 

H0: β11 = β13 vs H1 12 148,0 349,3 10,30* 

H0: β12 = β13 vs H1 12 182,1 188,8 0,43 

Tratamento 4 

H0: β11 = β12 vs H1 12 307,9 352,9 1,63 

H0: β11 = β13 vs H1 12 135,7 428,0 13,78* 

H0: β12 = β13 vs H1 12 339,7 441,9 3,15 

Tratamento 6 

H0: β11 = β12 vs H1 12 191,0 263,5 3,86* 

H0: β11 = β13 vs H1 12 164,8 396,8 10,54* 

H0: β12 = β13 vs H1 12 231,4 278,8 2,23 

Tratamento 7 

H0: β11 = β12 vs H1 12 161,3 175,2 0,99 

H0: β11 = β13 vs H1 12 186,9 318,4 6,39* 

H0: β12 = β13 vs H1 12 186,5 249,1 3,47 

Tratamento 8 

H0: β11 = β12 vs H1 12 164,1 173,6 0,67 

H0: β11 = β13 vs H1 12 234,0 371,1 5,53* 

H0: β12 = β13 vs H1 12 225,1 313,4 3,97* 

* H1 indica que existe diferença entre as linhagens, em relação ao parâmetro β1 da 

curva, dentro de cada dieta estudada. 

N = 2 linhagens x 6 intervalos de tempo = 12 

v = 6 – 5 = 1 
2

Tabeladoχ =  χ
2

5%(1) = 3,84 para N = 12 
 

  

 os Tratamentos 1,  ,   e 6 o peso adulto  β1) da Linhagem 1 é diferente quando 

comparado ao peso adulto  β1) das Linhagens 2 e 3. Para os Tratamentos 4 e 7, o peso 

adulto  β1  diferiu entre as Linhagens 1 e  .  o Tratamento 8, o peso adulto  β1) das 

Linhagens 1 e 2 é diferente da Linhagem 3 (Tabela 6). 

Ao fixar um tratamento e, pelas estimativas do parâmetro peso adulto (β̂
1
) para cada 

linhagem, observou-se que a Linhagem 1 apresentou peso adulto superior quando 
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comparada as demais linhagens (Tabela 7). Com exceção no Tratamento 5, constatou-se 

uma relação inversa forte entre o peso adulto (β̂
1
) e a taxa de maturidade (β̂

 
) nos demais 

tratamentos (ANEXO T). 

 

 

TABELA 7 – Estimativas dos parâmetros e erro padrão no modelo 

completo para Linhagem dentro de cada Tratamento 

 

Tratamento Linhagem β̂
1
 β̂

 
 β̂

 
 

1 

1 320,54±26,90 14,18±1,92 0,0953±0,0101 

2 251,59±13,47 13,05±2,46 0,1137±0,0122 

3 247,13±12,68 14,10±2,82 0,1178±0,0126 

2 

1 307,26±20,15 13,75±2,13 0,1034±0,0106 

2 260,79±12,36 12,47±2,37 0,1174±0,0122 

3 255,97±11,89 14,56±3,03 0,1228±0,0129 

3 

1 294,39±12,50 13,31±1,83 0,1114±0,0089 

2 258,21±9,98 12,53±1,99 0,1182±0,0102 

3 251,70±9,46 13,49±2,29 0,1223±0,0106 

4 

1 293,71±16,97 12,94±2,21 0,1085±0,0113 

2 270,17±13,94 12,15±2,27 0,1138±0,0122 

3 243,34±10,77 13,16±2,95 0,1264±0,0140 

6 

1 300,62±15,95 14,26±2,12 0,1082±0,0097 

2 270,90±12,11 14,19±2,44 0,1174±0,0108 

3 251,78±10,42 14,73±2,84 0,1243±0,0119 

7 

1 289,26±14,14 13,50±1,97 0,1092±0,0095 

2 277,07±11,74 13,80±2,19 0,1162±0,0101 

3 255,72±9,19 15,45±2,89 0,1290±0,0113 

8 

1 288,64±14,46 13,28±2,10 0,1106±0,0103 

2 279,72±11,94 13,32±2,25 0,1176±0,0107 

3 254,14±10,49 14,95±2,97 0,1257±0,0122 

 

As curvas de crescimento obtidas através das estimativas no modelo completo 

(Tabela 7) podem ser analisadas graficamente para Tratamento 1 (Figura 4), Tratamento 2 

(Figura 5), Tratamento 3 (Figura 6), Tratamento 4 (Figura 7), Tratamento 6 (Figura 8), 

Tratamento 7 (Figura 9) e Tratamento 8 (Figura 10). 
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FIGURA 4 – Curvas de crescimento estimadas, ajustadas pelo modelo Logístico, para 

as Linhagens no Tratamento 1 

 

 
 

FIGURA 5 – Curvas de crescimento estimadas, ajustadas pelo modelo Logístico, para 

as Linhagens no Tratamento 2 
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FIGURA 6 – Curvas de crescimento estimadas, ajustadas pelo modelo Logístico, para 

as Linhagens no Tratamento 3 

 

 
 

FIGURA 7 – Curvas de crescimento estimadas, ajustadas pelo modelo Logístico, para 

as Linhagens no Tratamento 4 
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FIGURA 8 – Curvas de crescimento estimadas, ajustadas pelo modelo Logístico, para 

as Linhagens no Tratamento 6 

 
 

FIGURA 9 – Curvas de crescimento estimadas, ajustadas pelo modelo Logístico, para 

as Linhagens no Tratamento 7 
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FIGURA 10 – Curvas de crescimento estimadas, ajustadas pelo modelo Logístico, 

para as Linhagens no Tratamento 8 
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CONCLUSÃO 

 

Qualquer tratamento pode ser utilizado para as linhagens, pois os diferentes 

tratamentos em cada linhagem não resultaram diferenças significativas para peso adulto, a 

constante de integração e a taxa de maturidade. Entretanto, ao fixar um tratamento e 

analisando as linhagens, verificou-se diferenças quanto ao peso adulto, exceto para o 

Tratamento 5, pois as diferenças foram ocasionadas por maiores peso adulto na Linhagem 

1. 
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ANEXOS 
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ANEXO A 

 

1A. Valores críticos do teste de Durbin-Watson para o nível de 

significância de 1% 

 
Fonte: Johnston (1972), p. 431 apud Hoffmann e Vieira (1998) 
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ANEXO B 

 

1B. Valores críticos do teste de Durbin-Watson para o nível de 

significância de 5% 

 
Fonte: Johnston (1972), p. 431 apud Hoffmann e Vieira (1998) 
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ANEXO C 

 

1C. Estimativas dos parâmetros do modelo Logístico  

dieta/linhagem β̂
1
 EP β̂

 
 EP β̂

 
 EP 

d1l1 321,40 ±24,99 14,19 ±1,36 0,0951 ±0,01 

d1l2 251,84 ±19,82 13,01 ±1,23 0,1135 ±0,01 

d1l3 247,11 ±12,63 14,12 ±1,88 0,1179 ±0,01 

d2l1 307,31 ±15,99 13,76 ±1,24 0,1034 ±0,01 

d2l2 260,52 ±17,90 12,55 ±1,59 0,1178 ±0,01 

d2l3 255,97 ±10,73 14,57 ±1,74 0,1229 ±0,01 

d3l1 295,18 ±10,64 13,29 ±1,24 0,1111 ±0,01 

d3l2 258,27 ±16,19 12,52 ±1,12 0,1182 ±0,01 

d3l3 251,37 ±10,12 13,66 ±1,33 0,1229 ±0,01 

d4l1 294,18 ±10,56 12,94 ±1,15 0,1083 ±0,01 

d4l2 279,30 ±18,42 12,10 ±2,37 0,1133 ±0,01 

d4l3 - - - - - - 

d5l1 294,04 ±14,87 14,60 ±1,12 0,1088 ±0,01 

d5l2 272,57 ±20,32 12,34 ±0,99 0,1039 ±0,01 

d5l3 254,34 ±15,52 16,76 ±3,28 0,1253 ±0,01 

d6l1 - - - - - - 

d6l2 271,02 ±20,54 14,17 ±1,56 0,1174 ±0,01 

d6l3 251,50 ±10,54 14,90 ±1,61 0,1249 ±0,01 

d7l1 290,15 ±14,08 13,48 ±1,36 0,1089 ±0,01 

d7l2 277,19 ±17,24 13,79 ±1,08 0,1161 ±0,01 

d7l3 255,66 ±9,70 15,51 ±1,77 0,1292 ±0,01 

d8l1 289,53 ±12,83 13,26 ±1,60 0,1103 ±0,01 

d8l2 279,73 ±12,18 13,33 ±1,07 0,1176 ±0,01 

d8l3 254,04 ±11,94 15,03 ±1,98 0,1260 ±0,01 

Média 273,28 ±14,90 13,81 ±1,53 0,1151 ±0,01 

EP = Erro Padrão 
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ANEXO D 

 

1D. Estimativas dos parâmetros do modelo Gompertz 

dieta/linhagem β̂
1
 EP β̂

 
 EP β̂

 
 EP 

d1l1 485,67 ±137,20 3,38 ±0,17 0,0398 ±0,01 

d1l2 318,99 ±57,37 3,14 ±0,21 0,0540 ±0,01 

d1l3 306,65 ±49,87 3,25 ±0,30 0,0571 ±0,01 

d2l1 413,63 ±83,27 3,31 ±0,14 0,0475 ±0,01 

d2l2 320,51 ±67,00 3,07 ±0,25 0,0575 ±0,01 

d2l3 308,00 ±41,95 3,34 ±0,32 0,0618 ±0,01 

d3l1 371,31 ±55,75 3,24 ±0,14 0,0542 ±0,01 

d3l2 314,37 ±44,73 3,09 ±0,21 0,0586 ±0,01 

d3l3 300,53 ±34,99 3,23 ±0,27 0,0622 ±0,01 

d4l1 375,08 ±54,75 3,20 ±0,12 0,0522 ±0,01 

d4l2 336,94 ±80,27 3,06 ±0,24 0,0553 ±0,01 

d4l3 284,13 ±28,91 3,17 ±0,30 0,0657 ±0,01 

d5l1 388,13 ±72,14 3,37 ±0,17 0,0504 ±0,01 

d5l2 366,06 ±78,81 3,10 ±0,17 0,0472 ±0,01 

d5l3 309,18 ±55,47 3,55 ±0,47 0,0620 ±0,02 

d6l1 395,15 ±65,68 3,35 ±0,14 0,0506 ±0,01 

d6l2 337,34 ±58,29 3,29 ±0,24 0,0571 ±0,01 

d6l3 300,96 ±37,71 3,37 ±0,32 0,0631 ±0,01 

d7l1 372,48 ±70,93 3,26 ±0,15 0,0521 ±0,01 

d7l2 345,56 ±49,02 3,25 ±0,20 0,0564 ±0,01 

d7l3 299,87 ±34,46 3,47 ±0,37 0,0670 ±0,01 

d8l1 365,84 ±63,30 3,24 ±0,14 0,0536 ±0,01 

d8l2 343,49 ±41,68 3,18 ±0,22 0,0579 ±0,01 

d8l3 303,05 ±41,60 3,38 ±0,36 0,0637 ±0,01 

Média 344,29 ±58,55 3,26 ±0,23 0,0561 ±0,01 

EP = Erro Padrão 
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ANEXO E 

 

1E. Estimativas dos parâmetros do modelo Von Bertalanffy  

dieta/linhagem β̂
1
 EP β̂

 
 EP β̂

 
 EP 

d1l1 805,02 ±507,10 0,73 ±0,04 0,0200 ±0,01 

d1l2 - - - - - - 

d1l3 - - - - - - 

d2l1 - - - - - - 

d2l2 - - - - - - 

d2l3 - - - - - - 

d3l1 - - - - - - 

d3l2 383,52 ±91,10 0,67 ±0,03 0,0400 ±0,01 

d3l3 - - - - - - 

d4l1 482,58 ±104,60 0,69 ±0,02 0,0300 ±0,01 

d4l2 - - - - - - 

d4l3 332,13 ±61,91 0,67 ±0,05 0,0400 ±0,01 

d5l1 - - - - - - 

d5l2 - - - - - - 

d5l3 392,89 ±134,70 0,72 ±0,06 0,0400 ±0,02 

d6l1 - - - - - - 

d6l2 - - - - - - 

d6l3 - - - - - - 

d7l1 - - - - - - 

d7l2 - - - - - - 

d7l3 - - - - - - 

d8l1 466,71 ±125,10 0,70 ±0,02 0,0300 ±0,01 

d8l2 426,16 ±99,79 0,68 ±0,03 0,0400 ±0,01 

d8l3 369,74 ±94,44 0,70 ±0,05 0,0400 ±0,01 

Média 457,34 ±152,34 0,70 ±0,04 0,0350 ±0,01 

EP = Erro Padrão 
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ANEXO F 

1F. Estimativas dos parâmetros do modelo Brody 

dieta/linhagem β̂
1
 EP β̂

 
 EP β̂

 
 EP 

d1l1 - - - 

d1l2 - - - 

d1l3 - - - 

d2l1 - - - 

d2l2 - - - 

d2l3 - - - 

d3l1 - - - 

d3l2 - - - 

d3l3 - - - 

d4l1 - - - 

d4l2 - - - 

d4l3 2286,29±11826,70 0,99±0,02 0,0024±0,01 

d5l1 - - - 

d5l2 - - - 

d5l3 - - - 

d6l1 - - - 

d6l2 - - - 

d6l3 - - - 

d7l1 - - - 

d7l2 - - - 

d7l3 - - - 

d8l1 - - - 

d8l2 - - - 

d8l3 - - - 

Média 2286,29±11826,70 0,99±0,02 0,0024±0,01 

EP = Erro Padrão 
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ANEXO G 

1G. Estimativas dos parâmetros do modelo Richards  

dieta/linhagem β̂
1
 EP β̂

 
 EP β̂

 
 EP β̂

 
 EP 

d1l1 - - - - - - - - 

d1l2 239,89 16,30 51,55 86,11 0,1471 0,04 -0,6212 0,30 

d1l3 226,93 11,47 665,81 1492,70 0,2181 0,07 -0,3561 0,15 

d2l1 - - - - - - - - 

d2l2 248,6 15,20 56,67 115,00 0,1556 0,05 -0,5961 0,35 

d2l3 240,99 14,39 196,58 385,30 0,1891 0,06 -0,4573 0,20 

d3l1 - - - - - - - - 

d3l2 248,09 13,13 46,02 64,89 0,1503 0,04 -0,6320 0,27 

d3l3 239,37 46,02 96,79 253,50 0,1723 0,09 -0,5295 0,36 

d4l1 - - - - - - - - 

d4l2 270,76 33,30 12,12 32,51 0,1134 0,06 -0,9991 1,14 

d4l3 - - - - - - - - 

d5l1 - - - - - - - - 

d5l2 262,89 27,86 25,91 45,02 0,1211 0,04 -0,7569 0,45 

d5l3 - - - - - - - - 

d6l1 - - - - - - - - 

d6l2 262,15 24,78 37,05 70,79 0,1403 0,05 -0,7084 0,42 

d6l3 236,69 17,67 234,16 426,50 0,1959 0,06 -0,4433 0,17 

d7l1 299,012 34,68 7,51 11,54 0,0965 0,03 -1,2930 0,95 

d7l2 266,88 15,28 41,09 52,87 0,1424 0,03 -0,6793 0,27 

d7l3 242,40 13,16 209,84 329,70 0,1966 0,05 -0,4589 0,16 

d8l1 - - - - - - - - 

d8l2 264,99 19,42 86,78 144,50 0,1643 0,05 -0,5417 0,23 

d8l3 238,79 16,89 298,23 661,30 0,2035 0,07 -0,4214 0,19 

Média 252,56 21,30 137,74 278,15 0,1604 0,05 -0,6329 0,38 

EP = Erro Padrão 
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ANEXO H 

1H. Avaliadores da qualidade do ajuste para o modelo Logístico 

dieta/linhagem QMR Raj
  DW loglike AIC BIC 

d1l1 31,48 0,9960 2,9086 -16,78 39,56 38,94 

d1l2 34,55 0,9944 2,6858 -17,06 40,12 39,50 

d1l3 44,10 0,9929 2,5251 -17,79 41,59 40,96 

d2l1 22,94 0,9972 2,8494 -15,83 37,67 37,04 

d2l2 57,04 0,9918 2,7617 -18,57 43,13 42,51 

d2l3 39,93 0,9943 2,7546 -17,50 40,99 40,37 

d3l1 20,41 0,9976 2,9333 -15,48 36,96 36,34 

d3l2 31,78 0,9954 2,7300 -16,81 39,62 39,00 

d3l3 28,82 0,9957 2,7056 -16,52 39,04 38,41 

d4l1 17,35 0,9979 2,8885 -14,99 35,99 35,36 

d4l2 85,20 0,9883 3,0118 -19,77 45,54 44,91 

d4l3 785,00 0,8781 1,0922 -27,29 60,59 59,96 

d5l1 23,92 0,9970 2,9669 -15,96 37,92 37,29 

d5l2 30,17 0,9954 2,8740 -16,65 39,31 38,68 

d5l3 77,15 0,9889 2,4101 -19,47 44,94 44,32 

d6l1 544,40 0,9357 0,9808 -26,20 58,39 57,77 

d6l2 42,96 0,9943 2,8924 -17,72 41,43 40,81 

d6l3 34,13 0,9950 2,3554 -17,02 40,05 39,42 

d7l1 26,89 0,9966 2,9740 -16,31 38,62 37,99 

d7l2 26,82 0,9965 2,6997 -16,30 38,60 37,98 

d7l3 35,35 0,9951 2,3837 -17,13 40,26 39,64 

d8l1 28,81 0,9965 2,8924 -16,52 39,03 38,41 

d8l2 25,90 0,9968 2,5105 -16,20 38,39 37,77 

d8l3 49,13 0,9930 2,5452 -18,12 42,23 41,61 

Média 89,34 0,9875 2,5971 -17,83 41,66 41,04 

C% = (24/24) x 100 = 100% 
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ANEXO I 

1I. Avaliadores da qualidade do ajuste para o modelo Gompertz 

dieta/linhagem QMR Raj
  DW loglike AIC BIC 

d1l1 36,20 0,9954 2,7347 -17,20 40,40 39,78 

d1l2 90,60 0,9854 2,3208 -19,95 45,91 45,28 

d1l3 125,40 0,9797 2,2739 -20,93 47,86 47,23 

d2l1 32,45 0,9961 2,7049 -16,87 39,75 39,12 

d2l2 128,40 0,9814 2,3983 -21,00 48,00 47,38 

d2l3 126,50 0,9818 2,3249 -20,95 47,91 47,28 

d3l1 43,51 0,9949 2,5211 -17,75 41,51 40,88 

d3l2 96,72 0,9859 2,3449 -20,15 46,30 45,67 

d3l3 107,10 0,9841 2,3058 -20,46 46,91 46,29 

d4l1 34,96 0,9957 2,5281 -17,10 40,19 39,57 

d4l2 122,00 0,9833 2,7442 -20,85 47,69 47,07 

d4l3 109,60 0,9830 2,2423 -20,52 47,05 46,42 

d5l1 58,58 0,9928 2,3979 -18,65 43,29 42,67 

d5l2 68,35 0,9896 2,4357 -19,11 44,22 43,59 

d5l3 191,80 0,9723 2,2046 -22,20 50,41 49,78 

d6l1 44,10 0,9948 2,5296 -17,79 41,59 40,96 

d6l2 106,90 0,9857 2,4452 -20,45 46,90 46,27 

d6l3 124,60 0,9817 2,1614 -20,91 47,82 47,19 

d7l1 47,53 0,9941 2,6628 -18,02 42,04 41,41 

d7l2 90,10 0,9884 2,2646 -19,94 45,87 45,25 

d7l3 134,50 0,9815 2,1428 -21,14 48,28 47,66 

d8l1 44,41 0,9945 2,6556 -17,81 41,63 41,00 

d8l2 107,60 0,9865 2,2243 -20,47 46,94 46,31 

d8l3 150,20 0,9785 2,2561 -21,47 48,94 48,32 

Média 92,58 0,9870 2,4093 -19,65 45,30 44,68 

C% = (24/24) x 100 = 100% 
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ANEXO J 

1J. Avaliadores da qualidade do ajuste para o modelo Von Bertalanffy 

dieta/linhagem QMR Raj
  DW loglike AIC BIC 

d1l1 50,31 0,9935 2,5570 -18,19 42,38 41,75 

d1l2 - - - - - - 

d1l3 - - - - - - 

d2l1 - - - - - - 

d2l2 - - - - - - 

d2l3 - - - - - - 

d3l1 - - - - - - 

d3l2 140,30 0,9795 2,3008 -21,27 48,53 47,91 

d3l3 - - - - - - 

d4l1 60,70 0,9926 2,3887 -18,75 43,50 42,88 

d4l2 - - - - - - 

d4l3 161,70 0,9749 2,2469 -21,69 49,38 48,76 

d5l1 13470,00 -0,6667 0,2752 -34,96 75,92 75,29 

d5l2 - - - - - - 

d5l3 260,20 0,9625 2,2575 -23,12 52,24 51,61 

d6l1 - - - - - - 

d6l2 7016,50 0,0638 0,9164 -33,00 72,00 71,38 

d6l3 - - - - - - 

d7l1 - - - - - - 

d7l2 - - - - - - 

d7l3 - - - - - - 

d8l1 70,94 0,9913 2,4927 -19,22 44,44 43,81 

d8l2 160,80 0,9798 2,2313 -21,67 49,35 48,72 

d8l3 213,70 0,9694 2,2842 -22,53 51,05 50,43 

Média 2160,51 0,7240 1,9950 -23,44 52,87 52,25 

C% = (10/24) x 100 = 41,66% 
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ANEXO K 

1K. Avaliadores da qualidade do ajuste para o modelo Brody 

dieta/linhagem QMR Raj
  DW loglike AIC BIC 

d1l1 - - - - - - 

d1l2 - - - - - - 

d1l3 - - - - - - 

d2l1 - - - - - - 

d2l2 - - - - - - 

d2l3 - - - - - - 

d3l1 - - - - - - 

d3l2 - - - - - - 

d3l3 - - - - - - 

d4l1 - - - - - - 

d4l2 - - - - - - 

d4l3 281,30 0,9563 2,1260 -23,35 52,70 52,08 

d5l1 - - - - - - 

d5l2 - - - - - - 

d5l3 - - - - - - 

d6l1 - - - - - - 

d6l2 - - - - - - 

d6l3 - - - - - - 

d7l1 - - - - - - 

d7l2 - - - - - - 

d7l3 - - - - - - 

d8l1 - - - - - - 

d8l2 - - - - - - 

d8l3 - - - - - - 

Média 281,30 0,9563 2,1260 -23,35 52,70 52,07 

C% = (1/24) x 100 = 4,16% 
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ANEXO L 

1L. Avaliadores da qualidade do ajuste para o modelo Richards 

dieta/linhagem QMR Raj
  DW loglike AIC BIC 

d1l1 - - - - - - 

d1l2 42,66 0,9931 2,9644 -16,48 40,95 40,12 

d1l3 23,51 0,9962 3,7080 -14,69 37,38 36,55 

d2l1 - - - - - - 

d2l2 72,01 0,9896 2,9891 -18,05 44,10 43,26 

d2l3 30,80 0,9956 3,6961 -15,50 39,00 38,17 

d3l1 - - - - - - 

d3l2 37,85 0,9945 2,9945 -16,12 40,24 39,40 

d3l3 23,81 0,9965 3,4957 -14,73 37,46 36,62 

d4l1 - - - - - - 

d4l2 127,80 0,9825 3,0119 -19,77 47,54 46,71 

d4l3 - - - - - - 

d5l1 - - - - - - 

d5l2 42,74 0,9935 2,9778 -16,48 40,97 40,13 

d5l3 39,74 0,9943 3,6685 -16,26 40,53 39,70 

d6l1 - - - - - - 

d6l2 58,75 0,9922 3,0489 -17,44 42,88 42,04 

d6l3 18,58 0,9973 3,5607 -13,98 35,97 35,14 

d7l1 38,42 0,9952 3,0236 -16,16 40,33 39,49 

d7l2 33,26 0,9957 2,9775 -15,73 39,46 38,63 

d7l3 20,24 0,9972 3,6100 -14,24 36,48 35,65 

d8l1 - - - - - - 

d8l2 19,32 0,9976 3,2973 -14,10 36,20 35,37 

d8l3 33,94 0,9951 3,6125 -15,79 39,58 38,75 

Média 41,46 0,9941 3,2897 -15,97 39,94 39,10 

C% = (16/24) x 100 = 66,66% 
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ANEXO M 

 

2M. Estimativas dos parâmetros dos modelos Logístico, Gompertz, Von Bertalanffy e 

Brody, para Linhagem 1 

Modelo Dieta/Linhagem β̂
1
 EP β̂

 
 EP β̂

 
 EP 

Logístico 

d1l1 321,40 ±24,99 14,19 ±1,36 0,0951 ±0,01 

d2l1 307,31 ±15,99 13,76 ±1,24 0,1034 ±0,01 

d3l1 295,18 ±10,64 13,29 ±1,24 0,1111 ±0,01 

d4l1 294,18 ±10,56 12,94 ±1,15 0,1083 ±0,01 

d5l1 294,04 ±14,87 14,60 ±1,12 0,1088 ±0,01 

d6l1 - - - - - - 

d7l1 290,15 ±14,08 13,48 ±1,36 0,1089 ±0,01 

d8l1 289,53 ±12,83 13,26 ±1,60 0,1103 ±0,01 

L média 298,83 ±14,85 13,64 ±1,30 0,1066 ±0,01 

Gompertz 

d1l1 485,67 ±137,20 3,38 ±0,17 0,0398 ±0,01 

d2l1 413,63 ±83,27 3,31 ±0,14 0,0475 ±0,01 

d3l1 371,31 ±55,75 3,24 ±0,14 0,0542 ±0,01 

d4l1 375,08 ±54,75 3,2 ±0,12 0,0522 ±0,01 

d5l1 388,13 ±72,14 3,37 ±0,17 0,0504 ±0,01 

d6l1 395,15 ±65,68 3,35 ±0,14 0,0506 ±0,01 

d7l1 372,48 ±70,93 3,26 ±0,15 0,0521 ±0,01 

d8l1 365,84 ±63,30 3,24 ±0,14 0,0536 ±0,01 

G média 395,91 ±75,38 3,30 ±0,15 0,0500 ±0,01 

Bertalanffy 

d1l1 805,02 ±507,10 0,73 ±0,04 0,0200 ±0,01 

d2l1 - - - - - - 

d3l1 - - - - - - 

d4l1 482,58 ±104,60 0,69 ±0,02 0,0300 ±0,01 

d5l1 - - - - - - 

d6l1 - - - - - - 

d7l1 - - - - - - 

d8l1 466,71 ±125,10 0,70 ±0,02 0,0300 ±0,01 

V média 584,77 ±245,60 0,71 ±0,03 0,0300 ±0,01 

Brody 

d1l1 - - - - - - 

d2l1 - - - - - - 

d3l1 - - - - - - 

d4l1 - - - - - - 

d5l1 - - - - - - 

d6l1 - - - - - - 

d7l1 - - - - - - 

d8l1 - - - - - - 

B média - - - - - - 

EP = Erro Padrão 
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ANEXO N 

2N. Estimativas dos parâmetros do modelo Richards, para Linhagem 1 

Modelo D/L β̂
1
 EP β̂

 
 EP β̂

 
 EP β̂

 
 EP 

Richards 

d1l1 - - - - 

d2l1 - - - - 

d3l1 - - - - 

d4l1 - - - - 

d5l1 - - - - 

d6l1 - - - - 

d7l1 299,01±34,68 7,51±11,54 0,0965±0,03 -1,2930±0,95 

d8l1 - - - - 

R média 299,01±34,68 7,51±11,54 0,0965±0,03 -1,2930±0,95 

EP = Erro Padrão 
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ANEXO O 

2O. Estimativas dos parâmetros dos modelos Logístico, Gompertz, Von Bertalanffy e 

Brody, para Linhagem 2 

Modelo Dieta/Linhagem β̂
1
 EP β̂

 
 EP β̂

 
 EP 

Logístico 

d1l2 251,84 ±19,82 13,01 ±1,23 0,1135 ±0,01 

d2l2 260,52 ±17,90 12,55 ±1,59 0,1178 ±0,01 

d3l2 258,27 ±16,19 12,52 ±1,12 0,1182 ±0,01 

d4l2 279,30 ±18,42 12,10 ±2,37 0,1133 ±0,01 

d5l2 272,57 ±20,32 12,34 ±0,99 0,1039 ±0,01 

d6l2 271,02 ±20,54 14,17 ±1,56 0,1174 ±0,01 

d7l2 277,19 ±17,24 13,79 ±1,08 0,1161 ±0,01 

d8l2 279,73 ±12,18 13,33 ±1,07 0,1176 ±0,01 

L média 268,81 ±17,83 12,97 ±1,37 0,1147 ±0,01 

Gompertz 

d1l2 318,99 ±57,37 3,14 ±0,21 0,0540 ±0,01 

d2l2 320,51 ±67,00 3,07 ±0,25 0,0575 ±0,01 

d3l2 314,37 ±44,73 3,09 ±0,21 0,0586 ±0,01 

d4l2 336,94 ±80,27 3,06 ±0,24 0,0553 ±0,01 

d5l2 366,06 ±78,81 3,10 ±0,17 0,0472 ±0,01 

d6l2 337,34 ±58,29 3,29 ±0,24 0,0571 ±0,01 

d7l2 345,56 ±49,02 3,25 ±0,20 0,0564 ±0,01 

d8l2 343,49 ±41,68 3,18 ±0,22 0,0579 ±0,01 

G média 335,41 ±59,65 3,15 ±0,22 0,0555 ±0,01 

Bertalanffy 

d1l2 - - - - - - 

d2l2 - - - - - - 

d3l2 383,52 ±91,10 0,67 ±0,03 0,0400 ±0,01 

d4l2 - - - - - - 

d5l2 - - - - - - 

d6l2 - - - - - - 

d7l2 - - - - - - 

d8l2 426,16 ±99,79 0,68 ±0,03 0,0400 ±0,01 

V média 404,84 ±95,44 0,68 ±0,03 0,0400 ±0,01 

Brody 

d1l2 - - - - - - 

d2l2 - - - - - - 

d3l2 - - - - - - 

d4l2 - - - - - - 

d5l2 - - - - - - 

d6l2 - - - - - - 

d7l2 - - - - - - 

d8l2 - - - - - - 

B média - - - - - - 

EP = Erro Padrão 
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ANEXO P 

2P. Estimativas dos parâmetros do modelo Richards, para Linhagem 2 

Modelo D/L β̂
1
 EP β̂

 
 EP β̂

 
 EP β̂

 
 EP 

Richards 

d1l2 239,89±16,30 51,55±86,11 0,1471±0,04 -0,6212±0,30 

d2l2 248,06±15,20 56,67±115,00 0,1556±0,05 -0,5961±0,35 

d3l2 248,09±13,13 46,02±64,89 0,1503±0,04 -0,6320±0,27 

d4l2 270,76±33,30 12,12±32,51 0,1134±0,06 -0,9991±1,14 

d5l2 262,89±27,86 25,91±45,02 0,1211±0,04 -0,7569±0,45 

d6l2 262,15±24,78 37,05±70,79 0,1403±0,05 -0,7084±0,42 

d7l2 266,88±15,28 41,09±52,87 0,1424±0,03 -0,6793±0,27 

d8l2 264,99±19,42 86,78±144,50 0,1643±0,05 -0,5417±0,23 

R média 258,03±20,66 44,65±76,46 0,1418±0,05 -0,6918±0,43 

EP = Erro Padrão 
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ANEXO Q 

2Q. Estimativas dos parâmetros dos modelos Logístico, Gompertz, Von Bertalanffy e 

Brody, para Linhagem 3 

Modelo Dieta/Linhagem β̂
1
 EP β̂

 
 EP β̂

 
 EP 

Logístico 

d1l3 247,11 ±12,63 14,12 ±1,88 0,1179 ±0,01 

d2l3 255,97 ±10,73 14,57 ±1,74 0,1229 ±0,01 

d3l3 251,37 ±10,12 13,66 ±1,33 0,1229 ±0,01 

d4l3 - - - - - - 

d5l3 254,34 ±15,52 16,76 ±3,28 0,1253 ±0,01 

d6l3 251,50 ±10,54 14,90 ±1,61 0,1249 ±0,01 

d7l3 255,66 ±9,70 15,51 ±1,77 0,1292 ±0,01 

d8l3 254,04 ±11,54 15,03 ±1,94 0,1260 ±0,01 

L média 252,86 ±11,94 14,94 ±1,98 0,1242 ±0,01 

Gompertz 

d1l3 306,65 ±49,87 3,25 ±0,30 0,0571 ±0,01 

d2l3 308,00 ±41,95 3,34 ±0,32 0,0618 ±0,01 

d3l3 300,53 ±34,99 3,23 ±0,27 0,0622 ±0,01 

d4l3 284,13 ±28,91 3,17 ±0,30 0,0657 ±0,01 

d5l3 309,18 ±55,47 3,55 ±0,47 0,0620 ±0,02 

d6l3 300,96 ±37,71 3,37 ±0,32 0,0631 ±0,01 

d7l3 299,87 ±34,46 3,47 ±0,37 0,0670 ±0,01 

d8l3 303,05 ±41,60 3,38 ±0,36 0,0637 ±0,01 

G média 301,55 ±37,43 3,35 ±0,52 0,0628 ±0,01 

Bertalanffy 

d1l3 - . - . - - 

d2l3 - . - . - - 

d3l3 - . - . - - 

d4l3 332,13 ±61,91 0,67 ±0,05 0,0400 ±0,01 

d5l3 392,89 ±134,70 0,72 ±0,06 0,0400 ±0,02 

d6l3 - - - - - - 

d7l3 - - - - - - 

d8l3 369,74 ±94,44 0,70 ±0,05 0,0400 ±0,01 

V média 364,92 ±97,02 0,70 ±0,05 0,0400 ±0,01 

Brody 

d1l3 - - - - - - 

d2l3 - - - - - - 

d3l3 - - - - - - 

d4l3 2286,29 ±11826,70 0,99 ±0,02 0,0024 ±0,01 

d5l3 - - - - - - 

d6l3 - - - - - - 

d7l3 - - - - - - 

d8l3 - - - - - - 

B média 2286,29 ±11826,70 0,99 ±0,02 0,0024 ±0,01 

EP = Erro Padrão 
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ANEXO R 

2R. Estimativas dos parâmetros do modelo Richards, para Linhagem 3 

Modelo D/L β̂
1
 EP β̂

 
 EP β̂

 
 EP β̂

 
 EP 

Richards 

d1l3 226,93±11,47 665,81±1492,70 0,2181±0,07 -0,3561±0,15 

d2l3 240,99±14,39 196,58±385,30 0,1891±0,06 -0,4573±0,20 

d3l3 239,37±46,02 96,79±253,50 0,1723±0,09 -0,5295±0,36 

d4l3 - - - - 

d5l3 - - - - 

d6l3 236,69±17,67 234,16±426,50 0,1959±0,06 -0,4433±0,17 

d7l3 242,40±13,16 209,84±329,70 0,1966±0,05 -0,4589±0,16 

d8l3 238,79±16,89 298,23±661,30 0,2035±0,07 -0,4214±0,19 

R média 237,53±19,93 283,57±591,50 0,1959±0,06 -0,4444±0,21 

EP = Erro Padrão 

 

  



 

98 
 

ANEXO S 

3S. Coeficiente de correlação (r) entre as 

estimativas dos parâmetros peso adulto (β̂
1
) e taxa 

de maturidade (β̂
 
) para Tratamento dentro de cada 

Linhagem 

Linhagem Tratamento β̂
1
 β̂

 
 rβ̂1β̂ 

 

1 

1 318,84 0,0955 

-0,94 

2 305,95 0,1037 

3 294,39 0,1114 

4 293,36 0,1086 

5 293,28 0,1091 

6 300,62 0,1082 

7 289,26 0,1092 

8 288,64 0,1106 

2 

1 251,51 0,1137 

-0,10 

2 260,37 0,1179 

3 258,13 0,1183 

4 270,17 0,1138 

5 271,93 0,1042 

6 270,97 0,1174 

7 277,13 0,1161 

8 279,81 0,1175 

3 

1 247,13 0,1178 

0,27 

2 256,06 0,1226 

3 251,40 0,1228 

4 243,35 0,1264 

5 254,68 0,1244 

6 251,63 0,1246 

7 255,93 0,1285 

8 254,24 0,1255 
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ANEXO T 

3T. Coeficiente de correlação (r) entre as estimativas 

dos parâmetros peso adulto (β̂
1
) e taxa de maturidade 

(β̂
 
) para Linhagem dentro de cada Tratamento 

Tratamento Linhagem  β̂
1
 β̂

 
 rβ̂1β̂ 

 

1 

1 320,54 0,0953 

-0,99 2 251,59 0,1137 

3 247,13 0,1178 

2 

1 307,26 0,1034 

-0,98 2 260,79 0,1174 

3 255,97 0,1228 

3 

1 294,39 0,1114 

-0,97 2 258,21 0,1182 

3 251,7 0,1223 

4 

1 293,71 0,1085 

-0,98 2 270,17 0,1138 

3 243,34 0,1264 

5 

1 294,00 0,1088 

-0,70 2 273,70 0,1029 

3 254,43 0,1251 

6 

1 300,62 0,1082 

-0,99 2 270,90 0,1174 

3 251,78 0,1243 

7 

1 289,26 0,1092 

-0,99 2 277,07 0,1162 

3 255,72 0,1290 

8 

1 288,64 0,1106 

-0,97 2 279,72 0,1176 

3 254,14 0,1257 

 

 


