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Tenha coragem Vá em frente 

 “Determinação, coragem e autoconfiança são fatores decisivos para o 

sucesso. Não importa quais sejam os obstáculos e as dificuldades. Se 

estamos possuídos de uma inabalável determinação, conseguiremos 

superá-los independentemente das circunstâncias, devemos ser sempre  

humildes, verdadeiros e despidos de orgulho”. 

 

Dalai Lama 

 
 
 
 
 

 

“ Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já 

tem a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos 

levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia: e, se não 

ousarmos fazê-la, teremos ficado, para sempre, à margem de nós 

mesmos”. 

 

Fernando Pessoa 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://pensador.uol.com.br/autor/dalai_lama/
http://pensador.uol.com.br/autor/fernando_pessoa/
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RESUMO 

 

MUNIZ, Lorena Mirelle Santos. Crescimento de Ovinos de Diferentes Grupos Genéticos 

Sob Modelos Não Lineares Convencionais e Alternativos. Itapetinga-Ba: UESB, 2012 

(Dissertação – Mestrado em Zootecnia, Área de concentração em Produção de Ruminantes) ** 

 

Objetivou-se analisar modelos não-lineares convencionais (Brody, Gompertz, Logístico, 

Richards e Von Bertalanffy) e alternativos (Schnute, Mitscherlich, Meloun I, Meloun II, 

Meloun III, Meloun IV, Reynolds, Gamito, Meloun V, Meloun VI, Michaelis-Menten, 

Michaelis-Menten Modificado e Weibull) para descrever o crescimento em ovinos puros e 

cruzados. Após definição do modelo de melhor ajuste, calculou-se a taxa de crescimento 

absoluta (TCA) e avaliou-se a influência dos fatores ambientais (grupo genético,  estação de 

monta, tipo de parto e sexo) sobre os parâmetros (β1 e β3) da curva.  Consideraram-se pesagens 

de 272 ovinos provenientes de quatro grupos genéticos SI (Santa Inês x Santa Inês), DSI 

(Dorper x Santa Inês), SISRD (Santa Inês x SRD) e DSRD (Dorper x SRD) do nascimento a 

aproximadamente 300 dias de idade. Realizou-se uma classificação multivariada, fundamentada 

na análise de agrupamento, tendo em vista os seguintes avaliadores da qualidade do ajuste: 

Coeficiente de determinação ajustado (R
2
aj), Critério de Informação de Akaike (AIC), Critério 

de Informação Bayesiano (BIC), Erro Quadrático Médio de Predição (MEP) e o Coeficiente de 

determinação de predição (R
2
p). As coletas foram realizadas no período de 18 de fevereiro/2009 

a 30 de setembro/2011 no Campus Experimental do Departamento de Tecnologia e Ciências 

Sociais da UNEB, Campus 3, localizado no município de Juazeiro-Ba. O modelo Gompertz (D) 

foi considerado o melhor modelo para descrever a curva de crescimento em função de todos os  

grupos genéticos. Observou-se que não houve influencia significativa do sexo, tipo de parto e 

grupo genético sobre os parâmetros das curvas. As correlações entre os parâmetros β1 e β3 foram 

negativas e de magnitudes de média para alta - 0,87.  Os grupos genéticos DSRD e DSI 

apresentaram crescimento similar e curvas praticamente coincidentes, até aproximadamente 180 

dias; os grupos SI e SISRD apresentam similaridade em sua curva durante todo o período de 

crescimento.  

 

 

 

 

Palavras – chave: cruzamento, modelos não-lineares, ovinos 
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ABSTRACT 

 

MUNIZ, Lorena Mirelle Santos. Growth of different genetic groups of sheep under 

conventional and alternative non-linear models. Itapetinga-BA: UESB, 2012 (Master’s 

dissertation in Animal Science, Major in Ruminant Production) ** 

 

The goal of this work was to analyze conventional (Brody, Gompertz, Logistic, Richards and 

Von Bertalanffy) and alternative (Schnute, Mitscherlich, Meloun I, Meloun II, Meloun III, 

Meloun IV, Reynolds, Gamito, Meloun V, Meloun VI, Michaelis-Menten, Modified Michaelis-

Menten and Weibull) non-linear models to describe the growth of pure and crossed sheep. After 

defining the Best adjusted model, the rate of absolute growth (RAG) was calculated and the 

influence of environmental factors (genetic group, mating season, type of parturition and sex) 

was evaluated over the parameters (β1 and β3) of the curve. Weight data of 272 animals from 

four genetic groups SI (Santa Inês x Santa Inês), DSI (Dorper x Santa Inês), SISRD (Santa Inês 

x SRD) and DSRD (Dorper x SRD) from birth to nearly 300 days of age were used. A 

multivariate classification was performed based on grouping analysis according to the following 

evaluators of adjustment quality: Coefficient of adjusted determination (R2aj), Akaike 

Information Criterion (AIC), Bayesian Information Criterion (BIC), Mean Quadratic Error of 

Prediction (MEP) and the Coefficient of Determination of Prediction (R2p). The data were 

collected from February 18
th
 2009 to September 30

th
 2011 in the Experimental Campus of the 

Department of Technology and Social Sciences at UNEB, Campus 3, in the municipality of 

Juazeiro-BA. The Gompertz model (D) was considered the Best model to describe the growth 

curve in function of all genetic groups. No significant influence of sex, type of parturition and 

genetic group was observed over the curve parameters. The correlation values between the 

parameters β1 and β3 were negative and ranged from medium to high – 0.87. The genetic groups 

DSRD and DSI presented similar growth and highly coincident curves up to nearly 180 days, 

while the groups SI and SISRD presented similar curves during all growth period.  

 

 

 

 

Keywords: crossing, non-linaer models, sheep 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

 

 

 A ovinocultura representa no contexto nacional de produção uma atividade de 

importância econômica e social. Na região nordeste observa-se um número crescente de 

produtores interessados em iniciar a atividade a qual apresenta-se como uma promissora 

alternativa para o pequeno, médio e até mesmo grande produtor. Entretanto, a produção e 

comercialização de carne de ovinos ainda não se encontra bem organizada. 

 O mercado consumidor busca a cada dia por alternativas diferentes de fonte de proteína 

animal. Os ovinos são ruminantes com alta capacidade para se alimentarem exclusivamente de 

pastagem e produzirem proteína de alto valor biológico. A definição do tempo necessário para 

que um cordeiro atinja o peso de abate é muito importante, quanto mais cedo for atingido esse 

peso, menores serão as despesas, tornando a atividade economicamente viável. 

 Estudos relacionados ao crescimento dos animais de corte são importantes em programa 

de melhoramento genético por permitir subsídios para a seleção, precocidade e ganho de peso. 

O crescimento desses animais pode ser representado graficamente por uma curva que 

geralmente apresenta comportamento sigmoidal em todas as espécies.  Essa curva relaciona o 

peso à idade fornecendo informações sobre o desenvolvimento do animal em todas as fases da 

vida. 

 As curvas de crescimento que relacionam o peso do animal com sua idade utilizam 

modelos não lineares para condensar grande volume de informação em um pequeno conjunto de 

parâmetros que podem ser interpretados biologicamente. A associação desses parâmetros as 

características produtivas e reprodutivas dos animais é considerada como grande ferramenta em 

programa de seleção.  Os parâmetros apropriados das funções de crescimento podem ser usados 

também para calcular e predizer linhas de crescimento e de maturidade dos animais puros e 

cruzados. 

 O presente estudo utilizou animais puros e cruzados para ajustar o relacionamento entre 

tamanho e idade através da utilização de modelos não-lineares, com intuito de conhecer a idade 

ideal de abate, a maturidade e a velocidade de crescimento. Poucos estudos são encontrados 

utilizando os modelos alternativos para estimar parâmetros de curva. Os primeiros estudos 

foram apresentados por Meloun e Militk (1996) para descrever o crescimento de uma estrutura 

auricular de fetos humanos e, devido à grande flexibilidade apresentada, os mesmos passaram a 

ser utilizados como modelos para descrição de curvas de crescimento de animais. São 

encontrados na literatura apenas os trabalhos de Silveira et al, (2011) e Souza (2010), com 

ovinos, e Muniz et al (2011) utilizando dados de caprinos. 
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 Nesse sentido, este estudo teve como objetivo analisar modelos não-lineares 

convencionais e alternativos para descrever o crescimento em ovinos puros e cruzados, definir o 

modelo de melhor ajuste, calculando a taxa de crescimento absoluta (TCA) e avaliar a 

influência dos fatores ambientais (estação de monta, grupo genético, tipo de parto e sexo) sobre 

os parâmetros (β1 e β3) da curva. 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 
 

2.1. INTRODUÇÃO 

A ovinocultura é uma atividade econômica presente em todos os continentes, com seus 

mais diferentes climas, solos e tipos de vegetação. Caracteriza-se como uma exploração 

pecuária de relativa expressão econômica para inúmeros países, uma vez que de maneira geral, 

esta associada a sistemas extensivos com baixos níveis de tecnologias Leite, (2005). 

A Região Nordeste possui 9 milhões de ovinos, correspondendo a 57,8% dos rebanhos do 

País. O Estado da Bahia concentra os maiores plantéis do Nordeste, com 3 milhões de ovinos 

correspondendo a, aproximadamente, 20% do efetivo de rebanhos do Brasil IBGE, (2009), 

sobressaindo como um estado com vocação para a exploração de pequenos ruminantes 

domésticos, principalmente, devido a sua grande extensão territorial e mão de obra de baixo 

custo e maior rebanho ovino da região Nordeste.  

Embora numericamente expressivo esses rebanhos apresentem níveis acentuadamente 

reduzidos de desempenho. Segundo  Malhado et al. (2009), um dos grandes problemas para o 

desenvolvimento desta atividade é que a maioria dos produtores não está consciente da 

necessidade de produzir carne de boa qualidade, e abastecem o mercado com carcaças de baixa 

qualidade, proveniente do abate de animais com idade avançada. 

 Na intensificação da produção, vários fatores podem ser controlados para se obter um 

produto de melhor qualidade. Além do peso de abate ideal, em menor espaço de tempo, tem-se a 

avaliação da curva de crescimento do animal, do consumo e da conversão alimentar, sendo esta 

fundamental em decorrência dos altos custos com alimentação. Outro fator que pode ser 

explorado é o cruzamento ordenado entre raças, buscando características desejáveis de cada 

raça, via complementaridade, e a exploração da heterose. 

 O processo de crescimento dos animais é um fenômeno complexo, sendo de grande 

importância para a produção animal. De acordo com Tedeschi et al., (2000) o conhecimento e o 

controle do crescimento e desenvolvimento dos ruminantes são tópicos de bastante interesse 

para os pesquisadores, pois o seu domínio permite que o manejo nutricional dos animais possa 
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ser conduzido eficientemente, além de permitir que programas de seleção animal sejam 

elaborados para as características de crescimento inerentes a cada raça. 

 Dentre as características usadas para mensurar o processo do crescimento temos o peso 

dos animais, ferramenta esta, muito importante nos programas de seleção. Entretanto, relações 

matemáticas entre o tamanho do animal e o tempo, denominadas de curvas de crescimento, 

podem contribuir muito na identificação de animais precoces e de alto desempenho. 

 As curvas de crescimento de determinada raça podem auxiliar no estabelecimento de 

programas alimentares específicos e na definição da idade ótima de abate. De acordo com 

Freitas (2005), entre as várias aplicações das curvas de crescimento na produção animal, 

destacam-se: resumir em três ou quatro parâmetros, as características de produção, pois alguns 

parâmetros dos modelos não lineares utilizados possuem interpretabilidade biológica; avaliar o 

perfil de resposta de tratamento ao longo do tempo; estudar interações de respostas das 

subpopulações ou tratamentos com o tempo; identificar em uma população os animais mais 

pesados em idades mais jovens. 

No Brasil, estudos com curva de crescimento de ovinos ainda são pouco comuns, 

principalmente quando se considera diferentes grupos genéticos. Todavia, o conhecimento da 

curva é de extrema importância, pois possibilita manipular seu formato, de forma a interferir na 

eficiência do crescimento e da produção de carne,  Lobô et al.,(2006).  

 Ao estudar curvas de crescimento de diferentes grupos genéticos, obtêm-se informações 

fundamentais para conduzir programas de cruzamento, permitindo identificar produtos cruzados 

com maior precocidade e corrigir falhas de manejos específicos na criação desses produtos.  A 

escolha da função para melhor ajuste aos dados é fundamental nos estudos do crescimento, 

sendo os principais objetivos das modelagens da curva a descrição e a predição do crescimento 

e da maturidade do animal, além das inferências baseadas na interpretação dos parâmetros da 

curva. 

 O desenvolvimento de pesquisas com o objetivo de melhorar práticas de manejo, 

alimentação e seleção de animais, para oferecer um produto de qualidade a um mercado 

exigente tem sido foco de vários estudos. Avaliar produtos proveniente de cruzamentos, 

indicando a(s) melhor(es) raça(s) a serem  utilizadas, buscando alcançar maior peso ao abate 

precocemente também é de suma importância. Entretanto, estudos comparando o crescimento 

de ovinos cruzados são poucos, especialmente usando animais SRD como matrizes.  

 Desta forma, objetivou-se analisar modelos não lineares convencionais e alternativos 

para descrever o crescimento em ovinos puros e cruzados. Após definição do modelo de melhor 

ajuste, calculou-se a taxa de crescimento absoluto (TCA) e avaliou-se a influência dos fatores 

ambientais ( estação de monta,   grupo genético, tipo de parto e sexo) sobre os parâmetros (β1 e 

β3 ) da curva. 
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2.2 OVINOS SANTA INÊS 

 Santa Inês é uma raça ovina deslanada encontrada principalmente na região Nordeste do 

Brasil. Considera-se que teve sua origem do cruzamento de ovinos da raça Bergamácia de 

origem italiana com ovinos da raça Crioula e Morada Nova. No contexto da caracterização 

racial, a Santa Inês é uma raça de porte médio, entretanto, alguns autores consideram-na uma 

raça de grande porte Figueiredo et al., (1990); Silva sobrinho, (1997). Santa Inês, por sua vez, é 

a raça de ovinos local que apresenta o maior rebanho ao longo do território brasileiro, sendo 

encontrado em toda a região Nordeste, bem como em vários estados ao longo do Sudeste, 

Centro-Oeste e região do Norte. Devido à sua elevada rusticidade e prolificidade, menor 

sazonalidade reprodutiva, e tamanho pequeno quando em comparação com outras raças 

especializadas, ovelhas da raça Santa Inês têm sido frequentemente utilizadas para a produção 

de cordeiros puros ou mestiços com outras raças de carne de ovino Costa, (2003). Outra 

característica relevante da raça, a qual talvez constitua uma das suas principais vantagens sobre 

as raças lanadas, é o fato de suas matrizes serem poliéstricas anuais. Por ser uma raça de ovino 

deslanada, formada em região de clima tropical, a estacionalidade reprodutiva é pouco 

marcante.  

De um modo geral, os ovinos da raça Santa Inês tem conquistado espaço em várias 

regiões do país devido á sua grande capacidade de adaptação e a um potencial aceitável de 

produção, tendo sua demanda e importância aumentada significamente nos últimos anos Sousa 

& Morais, (2000).  Segundo Sousa et al. (2003), a raça Santa Inês consiste em boa opção para 

utilização em sistemas de cruzamento.  

 

 

2.3 OVINOS SEM RAÇA DEFINIDA – SRD 

 

Os rebanhos caprinos e ovinos do Brasil são constituídos principalmente por animais 

denominados SRD – Sem Raça Definida, os quais são cruzamentos de raças naturalizadas com 

raças importadas.  Geralmente, esses rebanhos SRD são caracterizados pelo baixo peso e 

reduzida capacidade de produzir carne e leite, porém apresentam alta resistência às doenças e ao 

clima, mesmo quando submetidos a uma alimentação reduzida. 

Os animais SRD obtiveram, com o passar do tempo, suas próprias características genéticas 

que os diferenciam de outras raças vindas da Europa sendo, valorizados por terem se adaptado a 
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localidades com baixa escassez de alimentos. Entretanto, segundo Martins Júnior (2007), o 

desempenho dos animais nesta região é ainda insatisfatório, em decorrência, principalmente da 

criação extensiva que, sujeita os animais a intempéries naturais como as condições climáticas e 

deficiência nutricional em determinadas épocas do ano. SILVA, et al., (2006), citam que para 

caprinos, o baixo desempenho produtivo, juntamente com a exigência do mercado consumidor 

em obter animais mais precoces vem ao longo dos anos impulsionado a importação de animais, 

para através do cruzamento entre raças naturalizadas e exóticas, aumentar a produtividade dos 

rebanhos locais. Esse mesmo quadro pode ser observado para ovinos, em que o cruzamento de 

SRD com exóticas tem sido constante. 

Os animais sem raça definida (SRD), não tem sido submetidos a nenhum tipo de 

seleção, além da natural. É necessário que se faça a quantificação da produtividade e eficiência 

biológica das crias mestiças, permitindo fornecer informações básicas para a melhoria da 

produção de carne ovina na região Nordeste, bem como se avalie o desenvolvimento ponderal 

dos produtos cruzados com SRD.  

 

 

2.4 OVINOS DORPER  

 

Dorper é um composto racial originário da África do Sul resultante do cruzamento de 

Dorset Horn e Blackheaded Persian. Essa raça é bem adaptada a regiões áridas e condições de 

calor, apresenta alta fertilidade, bom comprimento de corpo que é coberto por pêlo curto e lã. 

Além de ser bastante resistente, possuir taxas excepcionais de reprodução, crescimento e alta 

habilidade materna Cloete  et  al.,  (2007).  Segundo Souza & Leite (2000) essa raça apresenta 

alta velocidade de crescimento, carcaça de boa conformação, precocidade sexual  e  rendimento  

de  carcaça  de  48,8%  a  52,6%.  Portanto, cordeiros desta raça podem ser utilizados em 

cruzamentos  com  rebanhos  maternos  comerciais  com  o  objetivo de melhorar a produção de 

carne.  

 Segundo Carneiro et al. (2007), machos da raça Dorper vem sendo cruzados com 

ovelhas deslanadas naturalizadas do Nordeste com o objetivo de melhorar a produção de carne, 

tendo em vista a complementaridade entre raças, prática que favorece a conjugação das 

características desejáveis como rusticidade e qualidade de carcaça. 

 Para Cézar (2004), a raça Dorper apresenta características que a qualificam para ser 

utilizada em cruzamentos planejados com ovelhas SRD ou com a raça Santa Inês, nas regiões 

áridas do Brasil, desde que sejam manejados adequadamente, especialmente onde os recursos 

naturais como água e alimentação são limitados. 
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2.5 CRUZAMENTO E HETEROSE 

 Diversas pesquisas têm sido desenvolvidas na região visando aumento do ganho de peso 

de cordeiros em crescimento, porém, são poucas as informações da avaliação do impacto do 

cruzamento de reprodutores de raças especializadas para carne com matrizes naturalizadas do 

nordeste brasileiro 

Para melhorar o desenvolvimento da ovinocultura, o melhoramento genético animal 

dispõe de duas ferramentas básicas: a seleção e o cruzamento Facó e Villela, (2005).  De acordo 

com Carneiro et al. (2007), o uso do cruzamento de raças especializadas com ovelhas locais 

deslanadas é uma das formas de aumentar a capacidade produtiva dos rebanhos ovinos, com  o 

propósito de atender as necessidades do mercado. Este método beneficia o uso da 

complementaridade de raças, prática que favorece a conjugação das características desejáveis de 

cada raça, e a exploração da heterose. Entretanto, o cruzamento com animais de raças 

naturalizadas deve ser realizado com cautela para evitar a perda deste importante recurso 

genético. A complementaridade é um fenômeno em que se consegue reunir as características de 

duas ou mais raças em um único animal, transformando esse animal em um agregado de alto 

valor produtivo e adaptativo. É devido a esse fato que algumas raças são melhores utilizadas 

como paternas e outras como maternas.  Mourão, (2005). 

A heterose é definida como um fenômeno genético que expressa a superioridade de 

indivíduos cruzados em relação à média dos desempenhos de seus pais. Ferraz e Eler, (2005). 

Para Perotto (2007), a heterose obtida pelo cruzamento pode propiciar maior velocidade de 

crescimento, melhor conformação e melhor qualidade da carne e da carcaça. Portanto, a 

utilização dos cruzamentos constitui uma forma de otimizar o crescimento e a qualidade do 

produto final e, consequentemente, a rentabilidade da cadeia produtiva. 

Segundo Demeke et al. (2003), também incide sobre os cruzamentos o efeito da 

recombinação, que é a quebra de associações epistáticas positivas entre genes de origem 

parental. Este fenômeno parece ser a principal causa do declínio no desempenho de crescimento 

em gerações avançadas de cruzamentos. Portanto, a epistasia parece ser um efeito genético 

importante, que não deve ser ignorado em avaliações de desempenhos de cruzamentos, para 

decisões sobre futuras ações desta estratégia de melhoramento. 

 Os cruzamentos devem ser utilizados de forma a não provocar perda de material 

genético de raças localmente adaptadas às condições adversas do semi-árido. De acordo com 

Oliveira et al. (2005), os animais naturalizados vem sofrendo grande erosão genética devido à 

miscigenação indiscriminada com outras raças existentes na região nordeste Oliveira et al, 

(2005). O cruzamento é uma pratica importantíssima para aumento da produção em pequenos 
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ruminantes, o que deve ser reavaliado é a forma como esta ferramenta vem sendo utilizada. Os 

cruzamentos devem ser utilizados de forma criteriosa, para não provocar a deterioração do 

material genético dos pequenos ruminantes, visto a grande importância social, econômica e 

cultural desses animais para a região Nordeste. 

 

2.6 CURVAS DE CRESCIMENTO 

O crescimento corporal é definido como sendo o aumento de tamanho o qual, 

geralmente, envolve mudanças na forma. O crescimento é um fenômeno complexo, centrado 

nos processos de síntese e metabolismo celular, em que interagem fatores genéticos, hormonais, 

metabólicos e do meio ambiente. Em atividades de pecuária, o termo de crescimento é utilizado 

frequentemente como um período em que o animal aumenta de tamanho e ganho peso, Oliveira 

et al. (2006). 

Uma forma prática e eficiente de se analisar o crescimento do animal é por meio do 

estudo de suas curvas de crescimento, as quais descrevem uma relação funcional entre peso e 

idade Silva et al., (2001). As curvas de crescimento de determinada raça podem auxiliar no 

estabelecimento de programas alimentares específicos e na definição da idade ótima de abate 

Carneiro et al.,( 2007).  

O crescimento dos animais tem uma forte relação com a quantidade e a 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). Geralmente, se utilizam modelos não lineares para condensar 

grande volume de informação em um pequeno conjunto de parâmetros Mcmanus et al., (2003). 

 Os parâmetros dos modelos não-lineares além de possibilitar modelar o crescimento dos 

animais com a idade possuem interpretação biológica, o que facilita o entendimento do processo 

de crescimento e também de várias etapas do manejo e da reprodução. Possibilitam ainda 

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, identificar animais com maior velocidade de 

crescimento, maior ganho de peso em uma fase específica da vida sem alterar o peso adulto, em 

vez de selecionar animais cada vez maiores Santoro et al., (2005); Sarmento et al.,2006). 

 As funções de crescimento apresentam, geralmente, três parâmetros interpretáveis 

biologicamente e outro que se identifica como uma constante matemática. O parâmetro β1, 

definido como peso assintótico ou peso adulto, representa a estimativa de peso à maturidade, 

independente de flutuações de pesos devidas a efeitos genéticos e ambientais Guedes et al., 
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(2004), mas não deve ser considerado o maior peso que o animal pode atingir. Outro parâmetro, 

o β3, corresponde ao índice de maturidade ou à estimativa de precocidade de maturidade e 

determina a eficiência do crescimento de um animal. Quanto maior for o valor desse parâmetro, 

mais precoce é o animal e vice-versa Silva, (2001). O parâmetro β4 é denominado parâmetro de 

inflexão. Ele refere-se ao ponto em que o animal passa de uma fase de crescimento acelerado 

para uma fase de crescimento inibitório e indica o ponto a partir do qual o animal passa crescer 

com menor eficiência. O parâmetro β2 é denominado uma constante de integração ou 

interceptação com o eixo -y, não possui significado biológico e é utilizado apenas para adequar 

o valor inicial do peso vivo.  

Os modelos utilizados, tradicionalmente, para descrever o crescimento em animais são 

modelos biológicos, como as funções Brody (Brody, 1945); Von Bertanflffy (Von Bertalanffy, 

1957); Richards (Richards, 1959); Logística (Nelder, 1961) e Gompertz (Laird, 1965). 

 Na literatura encontram-se muitos estudos que utilizaram os modelos convencionais 

para avaliar as curvas de crescimento animal (Toral et al., 2004; Freitas et al., 2005; Sarmento et 

al., 2006;  Carneiro et al., 2007 e 2009; Malhado et al. 2008 e 2009; Silveira et al., 2011 e Souza 

et al., 2011). Entretanto, poucos estudos abordam os modelos alternativos, recentemente 

utilizados em estudos de crescimento de animais (Schnute, Mitscherlich, Meloun I, Meloun II, 

Meloun III, Meloun IV, Reynolds, Gamito, Meloun V, Meloun VI, Michaelis-Menten, 

Michaelis-Menten Modificado e Weibull).  

Os modelos Schnute, Meloun I e II e Mitscherlich foram utilizados por Meloun e Militk 

(1996) para descrever o crescimento de uma estrutura auricular de fetos e, devido à grande 

flexibilidade apresentada, os mesmos podem se caracterizar como modelos alternativos para 

descrição de curvas de crescimento de animais. 

 Silveira et al., (2011), utilizaram análise de agrupamento como auxilio na seleção de 

modelos não-lineares para curvas de crescimento de ovinos cruzados. O modelo Richards 

apresentou o melhor ajuste de acordo com os testes de identidade de modelos e o grupo genético 

Dorper x Santa Inês foi o mais recomendado para a exploração de carne, uma vez que conseguiu 

conciliar o valor de peso adulto e da taxa de maturidade. Souza et al., (2011), avaliaram as 

curvas de crescimento em ovinos da raça Morada Nova criados  no estado da Bahia e 

constataram que os modelos Von Bertalanffy, Brody e Richards apresentam os melhores ajustes 

e são  equivalentes na descrição do crescimento em ovinos .  

Vale ressaltar que uma grande vantagem desses modelos é a simplicidade e facilidade 

na interpretação dos parâmetros, pois em muitas situações, são requeridos menos parâmetros 

nos modelos não lineares do que nos lineares. Além disso, nos modelos não lineares, os 

parâmetros fornecem um maior conhecimento sobre o fenômeno em estudo, o que gera um bom 
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ajuste, com menos parâmetros, Amaral, (2008). 

Segundo Silveira et al., (2011), a escolha dos melhores modelos não tem sido tarefa 

fácil, uma vez que diferentes avaliadores de qualidade de ajuste são propostos na literatura, e 

cada um preconiza determinada característica, como, por exemplo, a minimização dos erros de 

ajustes, a habilidade de predição e a simplicidade do modelo. Tal escolha é ainda mais difícil 

quando se tem diferentes populações, ou cruzamentos, pois muitas vezes o modelo que melhor 

representou o crescimento dos animais de uma população pode não ser o melhor para as demais. 

 Identificado o modelo que melhor se ajusta ao padrão de crescimento, os parâmetros 

que o descrevem devem ser estudados, determinando os fatores que podem influenciá-los, como 

raça, sexo, tipo de nascimento, época e ano de nascimento e idade da mãe ao parto, 

possibilitando ajustes no padrão de crescimento Sarmento et al., (2006).  

 

3. METODOLOGIA GERAL 

              Foram utilizados dados de pesagens de 272 ovinos proveniente de quatro grupos 

genéticos SI (Santa Inês x Santa Inês – 78 animais), DSI (Dorper x Santa Inês - 62 animais), 

SISRD (Santa Inês x SRD - 67 animais) e DSRD (Dorper x SRD – 65 animais) do nascimento 

a, aproximadamente, 300 dias de idade. As coletas foram realizadas no período de 18 de 

fevereiro/2009 a 30 de setembro/2011 no Campus Experimental do Departamento de 

Tecnologia e Ciências Sociais da UNEB, Campus 3, localizado no município de Juazeiro-BA. O 

experimento constou de três fases principais: 1) Preparo da área de pastagem; 2) Aquisição de 

animais; e 3) Estações de monta e acompanhamento do crescimento dos animais oriundos dos 

acasalamentos.  Foram realizadas três estações de reprodução, utilizando monta natural 

controlada, por um período de 60 dias e, intervalo de partos de 8 meses. O inicio da estação de 

reprodução subseqüente coincidiu com o período de desmame das crias da estação anterior. Para 

realização de cada estação de reprodução os animais foram identificados com colares e placas 

metálicas numeradas no pescoço e mantidos em quatro lotes distintos. Todos os animais foram 

manejados em pastagem de capim-aruana (Panicum maximum cv. IZ-5, cultivar do colonião) 

das 7:00 horas da manhã até as 17:00 horas, obedecendo a uma lotação de 245m²/animal, com 

disponibilização de 10kg de matéria seca/100kg de peso vivo. Os animais pernoitaram em área 

de retenção (aprisco) quando foram suplementados com uma mistura de compostos 

nitrogenados não protéico (Uréia e Sulfato de Amônio, na proporção de 9:1) e sal mineral 

(macro e micronutrientes), obedecendo a seguinte estratégia: 10% da mistura (uréia + sulfato de 

amônio) nas primeiras duas semanas e 20% da mistura (uréia + sulfato de amônio) a partir da 

terceira semana. A partir do início da estação de parição, os animais nascidos foram 

identificados, com um brinco plástico numerado, e mantidos até a idade de 3 meses, idade 

prevista para o desmame, ocasião em que foram separados os 4 grupos genéticos: SISI (Santa 
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Inês x Santa Inês), DSI (Dorper x Santa Inês), SISRD (Santa Inês x SRD) e DSRD (Dorper x 

SRD) .Os animais foram mantidos até o peso vivo de 30kg, idade estipulada para o abate.  

As crias tiveram seus pesos mensurados ao nascer, e a cada 15 dias de idade até, 

aproximadamente 300 dias, ou quando alcançaram o peso de abate de 30 kg.  

 

3.1 MODELOS UTILIZADOS 

Os modelos convencionais e alternativos utilizados no estudo são apresentados na 

Tabela 1. 

 

Tabela 1. Modelos de regressão não-linear para descrever curvas de crescimento dos ovinos  
                dos diferentes grupos genéticos. 

Modelo Modelos Biológicos Não-Lineares Referência 

A    
  

      
          

 
  

    Schnute (1981)  

B                          Mitscherlich (1919) 

C 
  2 3 4

1

1

1 i

i i

x

y e

e
  





 



 
Richards (1959) 

D       
               

Gompertz 

(Gompertz e Philos, 1825) 

E   2 3

1

1 i
i ix

y e
e

 




 


 
Logístico  

(Ratkowski, 1983) 

F          
           

Meloun I 

(Meloun e Militky, 1996) 

G                         

Meloun II 

(Meloun e Militky, 1996) 

H                     

Meloun III 

(Meloun e Militky, 1996) 

I                     

Meloun IV 

(Meloun e Militky, 1996) 
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J             
  
      

Reynolds (1995) 

K    
 

           
    Gamito (1998) 

L    
             

         
    

Meloun V 

(Meloun e Militky, 1996) 

M          
             

Meloun VI 

(Meloun e Militky, 1996) 

N            
          Brody (1945) 

O            
      

 
    Von Bertalanffy (1957) 

P    
    

     
    Michaelis-Menten (1913) 

Q    
    

       
   

  
     

  
    

Michaelis-Menten Modificado 

(Lopez et al., 2000) 

R          
          

         

Weibull 

(Ratkowski, 1983) 

  

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. De forma geral, 

não há uma interpretação prática para o parâmetro β2, sendo este uma constante de integração. 

Nos estudos com os modelos ditos tradicionais o β1 equivale ao A e o β3 ao K. 

 Avaliou-se a influência do sexo (macho ou fêmea) sobre os parâmetros da curva do 

modelo selecionado, através do procedimento GLM do programa SAS (2003). Esta analise 

permitiu definir sobre a utilização de uma curva comum para machos e fêmeas. 

 Para avaliar a qualidade do ajuste dos modelos foi utilizado o Coeficiente de 

determinação ajustado (R
2
aj); Critério de informação de Akaike (AIC); Critério de informação 

bayesiano (BIC); Erro quadrático médio de predição (MEP); Coeficiente de Determinação de 

Predição (R
2

p). 

 Depois de constatada a convergência dos modelos, confeccionou-se um arquivo de 

dados contendo a identificação do modelo e os valores correspondentes a cada avaliador. Estes 

dados foram submetidos à análise de agrupamento no Procedimento CLUSTER e gerar um 
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dendograma. O método de agrupamento utilizado foi o método do centróide. 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. 

Para o modelo selecionado, calculou-se também a taxa de crescimento absoluta (TCA), 

obtida a partir da primeira derivada do modelo ajustado, em relação ao tempo (∂Y / ∂t).  A TCA 

é, na realidade, o ganho de peso obtido por unidade de tempo e, nesse caso, o tempo expresso 

em dias representa o ganho de peso médio diário, estimado ao longo da trajetória de 

crescimento, ou seja, a taxa média de crescimento dos animais dentro da população. O ponto de 

inflexão indica o ganho máximo de peso do animal e que em seguida há o decréscimo de ganho 

de peso, não indicando que o animal para de crescer e sim que ganha menos peso a cada 

unidade de tempo que passa a partir daquele ponto. A partir deste gráfico é possível inferir a 

respeito da administração de um programa alimentar e a idade ótima de abate.  Para os modelos 

que não apresentam ponto de inflexão, utilizou-se o método da máxima curvatura geométrica 

utilizada por CECON et al., 2008 para determinar a idade em que os animais passam a ganhar 

menos peso. 

3.2 AVALIADORES DA QUALIDADE DE AJUSTE 

 Os seguintes avaliadores da qualidade de ajuste dos modelos de regressão não-lineares 

foram utilizados e são definidos a seguir: 

 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 (Burnham, 2004). 

Menores valores de AIC refletem um melhor ajuste (Akaike, 1974). Sua expressão é dada por:  

2 2  AIC loglike p , onde: 

p é o número de parâmetros; 

loglike o valor do logaritmo da função de verossimilhança considerando as estimativas dos 

parâmetros; 

 Critério de Informação Bayesiano (BIC)  

 Assim como o AIC, também tem o grau de parametrização do modelo levado em 

consideração. O melhor ajuste do modelo e indicado pelo menor valor de BIC (Schwarz, 1978). 

Sua expressão é dada por: 
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2 ln( )  BIC loglike p n , onde: 

n é o número de observações utilizadas para ajustar a curva; 

Erro Quadrático Médio de Predição (MEP) 

 Um dos critérios mais eficientes para testar a qualidade de um modelo de regressão é o 

erro quadrático médio de predição (Chrobok, 2004),o menor valor do MEP indica o modelo 

testado mais adequado. É dado por: 

 
n

2
*

i i

i 1

ˆy y

MEP
n








, em que: 

ŷi
*
 representa os dados estimados considerando valores dos parâmetros proveniente de um 

ajuste sem a presença da observação i; 

n é o número de observações; 

Coeficiente de Determinação Ajustado (R
2

aj) 

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

parâmetros (p). Quanto mais próximo de 1, melhor o ajuste. Sua fórmula é dada por:   

                                                      2 2 2

aj

p-1
R R - 1-R

N-p

 
  

 
, onde: 

SQT

SQR
R 12

;  

 



n

i

ii YYSQR
1

2
ˆ é a soma de quadrados do resíduo;  

 ̂,ˆ
ii xfY   ; 

 



n

i

i YYSQT
1

2
é a soma de quadrados total;  

n é o número de observações utilizadas para ajustar a curva; 

p é o número de parâmetros na função, incluindo o intercepto; 

Coeficiente de Determinação de Predição (R
2

p) 
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 Este avaliador é equivalente ao R
2
 comum, apresentando a mesma interpretação, porém 

a diferença é que as somas de quadrado do erro e total são substituídas, respectivamente, pelos 

termos 
n

*2 2

i

i 1

ˆnMEP e y ny


 , os quais contemplam a influência da ausência de cada 

observação no ajuste do modelo. O modelo melhor ajustado é o que o valor mais se aproxima 

de1. É calculado pela seguinte fórmula: 

2

P n
*2 2

i

i 1

nMEP
R̂ 1

ŷ ny


 


, onde: 

y é a média dos n valores yi, i=1,2,...,n; 

 Em seguida confeccionou-se um conjunto de dados multivariados, no qual os modelos 

correspondem às unidades, ou aos indivíduos, e os avaliadores às variáveis. Dessa forma, 

tornou-se possível empregar a análise de agrupamento na tentativa de identificar modelos cujos 

valores dos avaliadores são semelhantes.   

 É necessário frisar que ao considerar o conjunto de dados individuais, para cada 

modelo, os valores dos avaliadores que constituem o conjunto de dados multivariados são dados 

pelas médias dos valores dos avaliadores obtidos para cada animal. Para calcular estas médias 

foram confeccionados gráficos box-plot com o intuito de identificar possíveis outliers 

(discrepâncias), os quais poderiam vir a comprometer a classificação dos modelos, sendo assim, 

uma vez identificados tais valores, os mesmos foram removidos. 

 

 

 

3.3 ANÁLISE DE AGRUPAMENTO COMO AUXILIO NA ESCOLHA DE MODELOS 

Depois de constatada a convergência dos modelos, confeccionou-se um arquivo de 

dados contendo a identificação do modelo e os valores médios correspondentes a cada 

avaliador. Estes dados foram submetidos à análise de agrupamento no Procedimento 

CLUSTER, utilizando o método do centróide (SAS, 2003). Neste método, a distância entre dois 

grupos é dada pela distância euclidiana quadrática entre os vetores de médias (centróides) dos 

dois grupos. 
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3.4 ASPECTOS COMPUTACIONAIS  

 Os modelos de regressão não linear apresentados na (Tabela 1) foram ajustados aos 

dados médios e individuais de crescimento de ovinos por meio do PROC MODEL do SAS
®
 

(SAS 2003). Utilizou-se o método dos quadrados mínimos ordinários via método iterativo de 

Gauss-Newton, porém em alguns poucos casos, devido a problemas de convergência, utilizou-

se o método iterativo de Marquardt.  

 Em relação aos avaliadores da qualidade de ajuste, cabe ressaltar que os valores do R
2

aj 

e a loglike, a qual foi usada para obter os valores do AIC e BIC, foram obtidos diretamente do 

PROC MODEL. Para a obtenção do MEP e do R
2

p, elaborou-se uma adaptação na rotina deste 

procedimento para remover uma observação a cada ajuste.  

 Após a obtenção dos avaliadores de qualidade para cada modelo, confeccionaram-se 

então conjuntos de dados multivariados, os quais foram submetidos à análise de agrupamento 

no PROC CLUSTER considerando o método centróide. Como complemento dessa última 

análise, utilizou-se o PROC TREE para visualizar o dendograma e para verificar quais modelos 

pertencem aos diferentes grupos obtidos pela discriminação estatística em relação aos 

avaliadores de qualidade. 

 

3.5 TAXA DE CRESCIMENTO ABSOLUTA 

Em seguida, selecionado(s) o(s) modelo(s), calculou-se a taxa de crescimento absoluta 

(TCA), obtida a partir da primeira derivada do modelo ajustado, em relação ao tempo( tY  / ) 

A TCA compreende, de fato, o ganho de peso obtido por unidade de tempo e como está sendo 

analisado por dia, representa o ganho de peso médio diário, estimado ao longo da trajetória de 

crescimento, ou seja, a taxa média de crescimento dos animais dentro da população. 
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CAPÍTULO 1 – RESUMO 

 

MUNIZ, Lorena Mirelle Santos. Curvas de crescimento de ovinos puros e cruzados 

utilizando modelos não lineares Convencionais e alternativos / Lorena Mirelle Santos Muniz 

- Itapetinga-Ba: UESB/Mestrado em Zootecnia, cap 1, 2012. 

O objetivo deste trabalho foi analisar modelos não lineares convencionais e alternativos  para 

descrever o crescimento em ovinos puros e cruzados. Após a definição do modelo de melhor 

ajuste, calculou-se a taxa de crescimento absoluta (TCA) e avaliou-se a influência dos fatores 

ambientais (tipo de parto, sexo, estação de monta e grupo genético) sobre os parâmetros β1 e β3 

da curva através da analise de variância. Foram utilizados dados de pesagens de 272 animais do 

nascimento até 300 dias de idade. Para seleção dos modelos, foram utilizados os avaliadores 

AIC, BIC, MEP, R
2
aj e R

2
p e realizada uma análise de agrupamento utilizando os avaliadores 



36 

 

como características.Os modelos não lineares utilizados foram Brody, Gompertz, logístico, 

Richards e Von Bertanffly e ao modelos alternativos foram: (Schnute, Mitscherlich, Meloun I, 

Meloun II, Meloun III, Meloun IV, Reynolds, Gamito, Meloun V, Meloun VI, Michaelis-

Menten, Michaelis-Menten Modificado e Weibull. comparou-se os grupos genéticos SI (Santa 

Inês x Santa Inês), DSI (Dorper x Santa Inês), SISRD (Santa Inês x SRD) e DSRD (Dorper x 

SRD) através da plotagem das curvas para o modelo de melhor ajuste. O modelo Gompertz (D) 

foi o que melhor descreveu o crescimento dos animais. Não houve influencia de sexo, tipo de 

parto, estação de monta e grupo genético sobre os parâmetros β1 e β3, a correlação entre esses 

parâmetros foi negativa (-0,87). O grupo genético DSI apresentou maior peso adulto, sendo 

indicado para programas de cruzamento;  ressaltando a importância  dos Grupos genéticos SI e 

SISRD também podem ser utilizados especialmente a SRD como linhagem materna.  

 

 

 

 

 

Palavra Chave: modelos alternativos, ovinos SRD,  raças cruzadas  
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** Orientador: Paulo Luiz Souza Carneiro, D.Sc., UESB e Co-orientadores: Carlos Henrique 

Mendes Malhado, D.Sc., UESB e  Pedro Humberto F. de Souza, D.Sc.,UNEB –Juazeiro. 

 

CAPÍTULO 1 – ABSTRACT 

 

MUNIZ, Lorena Mirelle Santos. Growth curves of pure and crossed sheep using 

conventional and alternative non-linear models / Lorena Mirelle Santos Muniz - Itapetinga-

BA: UESB/Master in Animal Science, chapter 1, 2012. 

The aim of this work was to analyze conventional and alternative non-linear models to describe 

the growth of pure and crossed sheep.. After defining the best adjusted model, the rate of 

absolute growth (RAG) was calculated and the influence of environmental parameters (type of 

parturition, sex, mating season and genetic group) was evaluated over the parameters β1 and β3 

of the curve using variance analysis. Weight data of 272 animals from birth to 300 days of age 

were used. To select the models, we used the evaluators AIC, BIC, MEP, R2aj and R2p and 

performed a grouping analysis using the evaluator as traits. The non-linear models used were: 
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Brody, Gompertz, logistic, Richards and Von Bertanffly and the alternative ones were: 

(Schnute, Mitscherlich, Meloun I, Meloun II, Meloun III, Meloun IV, Reynolds, Gamito, 

Meloun V, Meloun VI, Michaelis-Menten, Modified Michaelis-Menten and Weibull. We 

compared the genetic groups SI (Santa Inês x Santa Inês), DSI (Dorper x Santa Inês), SISRD 

(Santa Inês x SRD) and DSRD (Dorper x SRD) by plotting the curves for the best adjusted 

model. The model Gompertz (D) described the sheep growth more efficiently. There was no 

influence of sex, type of parturition, mating season and genetic group over the parameters β1 

and β3, and the correlation of these parameters was negative (-0.87). The genetic group DSI 

presented the highest weight when adult, being indicated in crossing programs, highlighting the 

importance of genetic group s SI and SISRD can also be used, mainly SRD, as maternal 

lineages.  

 

 

 

 

 

Keywords: alterative models, SRD sheep, crossed breeds  
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**Advisor: Paulo Luiz Souza Carneiro, D.Sc., UESB and co-advisors: Carlos Henrique Mendes 

Malhado, D.Sc., UESB and  Pedro Humberto F. de Souza, D.Sc.,UNEB –Juazeiro. 

1. INTRODUÇÃO 

 

O Estado da Bahia possui 2,6 milhões de ovinos, correspondendo a, aproximadamente, 

20% do efetivo de rebanhos do Brasil IBGE, (2009) e tem se sobressaído como um estado com 

vocação para a exploração de pequenos ruminantes domésticos, principalmente, devido a sua 

grande extensão territorial, mão-de-obra de baixo custo e maior rebanho ovino da região 

Nordeste. Entretanto, a produção e comercialização de carne na região ainda não estão 

organizadas. Além de baixa oferta, a maioria dos produtores não está consciente da necessidade 

de produzir carne de boa qualidade e colocam no mercado carcaças de animais com idade 

avançada, com péssimas características, dificultando o crescimento do consumo. 

A ovinocultura moderna tem se direcionado para a produção de  carne  que começa  a  
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ser  mais  aceita  pelos  grandes  mercados  consumidores  do  Brasil Boas  et  al.,  (2003).  

Alguns autores relatam que um dos fatores preponderantes  para  a  expansão  e  consolidação  

do  mercado  deste tipo de  carne  no  Brasil  é  a  baixa qualidade  das  carcaças  produzidas 

Almeida  Júnior  et  al.,  (2004).   Garcia et al, ( 2000) citam que  a  maior  parte  da carne  ovina 

no país é proveniente de animais com idade avançada e com baixa qualidade de  carcaça. 

 Os fatores primordiais que motivam a utilização do cruzamento na produção animal é 

aproveitar as vantagens da heterose, utilizar a complementaridade entre entres as raças cruzadas, 

possibilitar a incorporação de material genético desejável de forma rápida. Os benefícios do uso 

desses modelos para o melhoramento genético animal seriam a estimação dos parâmetros das 

curvas de crescimento permitindo a identificação dos animais mais apropriados a determinados 

fins, como maior ganho de peso em uma fase específica da vida. 

 O presente estudo utilizou animais puros e cruzados usados para ajustar o 

relacionamento entre tamanho e idade do animal através da utilização dos modelos não-lineares 

para descrever a curva de crescimentos com intuito de conhecer a idade ideal de abate, a 

maturação e a velocidade de crescimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

             Foram utilizados dados de pesagens de 272 ovinos proveniente de quatro grupos 

genéticos SI (Santa Inês x Santa Inês – 78 animais), DSI (Dorper x Santa Inês - 62 animais), 

SISRD (Santa Inês x SRD - 67 animais) e DSRD (Dorper x SRD – 65 animais) do nascimento 

a, aproximadamente, 300 dias de idade. As coletas foram realizadas no período de 18 de 

fevereiro/2009 a 30 de setembro/2011 no Campus Experimental do Departamento de 

Tecnologia e Ciências Sociais da UNEB, Campus localizado no município de Juazeiro-BA. O 

experimento constou de três fases principais: 1) Preparo da área de pastagem; 2) Aquisição de 

animais; e 3) Estações de monta e acompanhamento do crescimento dos animais oriundos dos 

acasalamentos.  Foram realizadas três estações de reprodução, utilizando monta natural 
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controlada, por um período de 60 dias e, intervalo de partos de 8 meses. O inicio da estação de 

reprodução subseqüente coincidiu com o período de desmame das crias da estação anterior. Para 

realização de cada estação de reprodução os animais foram identificados com colares e placas 

metálicas numeradas no pescoço e mantidos em quatro lotes distintos. Todos os animais foram 

manejados em pastagem de capim-aruana (Panicum maximum cv. IZ-5, cultivar do colonião) 

das 7:00 horas da manhã até as 17:00 horas, obedecendo a uma lotação de 245m²/animal, com 

disponibilização de 10kg de matéria seca/100kg de peso vivo. Os animais pernoitaram em área 

de retenção (aprisco) quando foram suplementados com uma mistura de compostos 

nitrogenados não protéico (Uréia e Sulfato de Amônio, na proporção de 9:1) e sal mineral 

(macro e micronutrientes), obedecendo a seguinte estratégia: 10% da mistura (uréia + sulfato de 

amônio) nas primeiras duas semanas e 20% da mistura (uréia + sulfato de amônio) a partir da 

terceira semana. A partir do início da estação de parição, os animais nascidos foram 

identificados, com um brinco plástico numerado, e mantidos até a idade de 3 meses, idade 

prevista para o desmame, ocasião em que foram separados os 4 grupos genéticos: SI (Santa Inês 

x Santa Inês), DSI (Dorper x Santa Inês), SISRD (Santa Inês x SRD) e DSRD (Dorper x SRD) 

.Os animais foram mantidos até o peso vivo de 30kg, idade estipulada para o abate.  

As crias tiveram seus pesos mensurados ao nascer, e a cada 15 dias de idade até, 

aproximadamente 300 dias, ou quando alcançaram o peso de abate de 30 kg.  

 

2.1 MODELOS UTILIZADOS 

Os modelos convencionais e alternativos utilizados no estudo são 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. De forma geral, 

não há uma interpretação prática para o parâmetro β2, sendo este uma constante de integração. 

Nos estudos com os modelos ditos tradicionais o β1 equivale ao A e o β3 ao K. 

Avaliou-se a influência do sexo (macho ou fêmea) sobre os parâmetros da curva do 

modelo selecionado, através do procedimento GLM do programa SAS (2003). Esta analise 

permitiu definir sobre a utilização de uma curva comum para machos e fêmeas. 

 Para avaliar a qualidade do ajuste dos modelos foi utilizado o Coeficiente de 

determinação ajustado (R
2
aj); Critério de informação de Akaike (AIC); Critério de informação 

bayesiano (BIC); Erro quadrático médio de predição (MEP); Coeficiente de Determinação de 

Predição (R
2

p). 
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Depois de constatada a convergência dos modelos, confeccionou-se um arquivo de dados 

contendo a identificação do modelo e os valores correspondentes a cada avaliador. Estes dados 

foram submetidos à análise de agrupamento no Procedimento CLUSTER e gerar um 

dendograma. O método de agrupamento utilizado foi o método do centróide. 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. 

Para o modelo selecionado, calculou-se também a taxa de crescimento absoluta (TCA), 

obtida a partir da primeira derivada do modelo ajustado, em relação ao tempo (∂Y / ∂t).  A TCA 

é, na realidade, o ganho de peso obtido por unidade de tempo e, nesse caso, o tempo expresso 

em dias representa o ganho de peso médio diário, estimado ao longo da trajetória de 

crescimento, ou seja, a taxa média de crescimento dos animais dentro da população. O ponto de 

inflexão indica o ganho máximo de peso do animal e que em seguida há o decréscimo de ganho 

de peso, não indicando que o animal para de crescer e sim que ganha menos peso a cada 

unidade de tempo que passa a partir daquele ponto. A partir deste gráfico é possível inferir a 

respeito da administração de um programa alimentar e a idade ótima de abate.  Para os modelos 

que não apresentam ponto de inflexão, utilizou-se o método da máxima curvatura geométrica 

utilizada por CECON et al., 2008 para determinar a idade em que os animais passam a ganhar 

menos peso. 

 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Dos 18 modelos utilizados para estimar a curva de crescimento de ovinos puros e 

cruzados, apenas o modelo Reynolds não obteve convergência. Outros seis modelos não 

apresentaram padrão convencional de curva de crescimento (Schnute, Meloun II, Meloun IV, 

Gamito, Michaelis-Menten Modificado e Weibull) e o modelo Richards (c) obteve um 

percentual de convergência muito baixo (3,68%) e dessa maneira não foram apresentados os 

resultados para este modelo. Dificuldades de convergência com o modelo Richards também 

foram relatadas por Braccini Neto et al. (1996) e Sarmento et al. (2006), evidenciando que, 

apesar da maior flexibilidade, por não fixar o ponto de inflexão, esse modelo apresenta maiores 

dificuldades no processo iterativo em seu ajustamento, já que precisa de um parâmetro a mais 

para a sua estimativa. 
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 Verificou-se que o parâmetro β1 mostrou valores próximos para a maioria dos modelos 

estudados, com exceção para os modelos Meloun I (F), Meloun III (H) e  Meloun V (L) que 

apresentaram maiores valores para o parâmetro β1 (Tabela 2). O parâmetro β1 representa a 

estimativa do peso assintótico, que é interpretado como peso adulto, esse peso não é o máximo 

que o animal atinge, e sim o peso médio a maturidade. Outro parâmetro de grande importância é 

o parâmetro β3 que representa a taxa de maturidade do animal , e indica a velocidade de 

crescimento para atingir o peso assintótico. Dessa forma, animais com altos valores de β3 

apresentam maturidade precoce em comparação a animais com valores menores e pesos iniciais 

similares. Quando se comparam as estimativas dos pesos β1 obtidos pelos modelos estudados, 

pode-se verificar que os modelos Von Bertalanffy, Brody e Mitscherlich apresentam valores 

similares (45,30, 45,24 e 45,24 ).  Malhado et al. (2008), verificaram que o maior valor obtido 

para o parâmetro β1,  foram para os modelos Brody e Richards (37,7), seguido dos modelos 

Bertalanffy (32,2), Gompertz (30,6) e Logístico (29,1). Sarmento et al. (2006), estudando 

ovinos Santa Inês criados no estado da Paraíba relataram valores inferiores de β1 para os 

modelos Brody (27,4), Bertalanffy (24,8),  Richards (24,5), Gompertz (24,2) e Logístico (23,2).  

Carneiro et al. (2007) avaliaram o crescimento de ovinos ½ Santa Inês – Dorper, pelo modelo 

Logístico, e obtiveram menor valor para β1 (28,68). 

 Em virtude da variação do peso ao nascimento, os diferentes valores de β3 representam 

as variações da velocidade relativa que o animal cresce (Guedes et al., 2004).  Pôde-se observar 

que as estimativas de β3 para o modelo Logístico (0,0161), foram superiores ao modelos 

Gompertz (0,0091), Von Bertalanffy (0,0076) e Brody (0,0041).  Já Malhado et al. (2008) 

encontraram estimativa para taxa de maturidade (β3) maiores para o modelo Richards (0,202). 

Sarmento et al. (2006) calcularam maior β3 para o modelo Logístico (0,028) e menor para o 

Brody (0,009). Carneiro et al. (2007) encontraram maior valor para β3 (0,026), em comparação 

aos resultados deste estudo. 

 
Tabela 2.  Estimativa dos parâmetros e % de convergência de todos os modelos estudados em  função  de                    

    todos os grupos genéticos.  

Modelos 
Parâmetros % 

Convergência β1 β2 β3 β4 

B Mitscherlich 45,2434 -24,2343 0,0041 - 58,45 

D Gompertz 42,4134 0,7157 0,0091 - 93 

E Logistico 35,9356 1,6044 0,0161 - 97 

F Meloun I 55,2454 51,0949 0,0041 - 58,45 

H Meloun III 55,2426 -3,8688 0,0041 - 58,45 

L Meloun V 69,6107 4,0337 107,7200 0,3 38,97 

M Meloun VI 30,9789 26,6 0,0982 0,0998 54,41 

N Brody 45,2424 0,9164 0,0041 - 58,46 

O Von Bertalanffy 45,3023 0,5156 0,0076 - 86,76 
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 Os critérios utilizados para avaliar os modelos que melhor descrevem a curva média de 

crescimento dos ovinos dos diferentes grupos genéticos são apresentados na Tabela 3. Buscou-

se o modelo que apresentasse R
2
aj e R

2
p, próximos a 1 e menores valores de AIC, BIC e MEP.  

 Todos os modelos apresentaram valores altos e similares para o coeficiente de 

determinação de predição (R
2
p) e coeficiente de determinação ajustado (R

2
aj). O erro quadrático 

médio de predição (MEP) também apresenta similaridade para todos os modelos. A utilização 

somente dos coeficientes de determinação não permitiu discriminar com clareza o(s) melhor 

(es) modelo(s). Estes resultados podem ser indicativos, também, de que a avaliação da 

qualidade de ajuste em modelos não lineares com base apenas no R
2
, como corriqueiramente 

acontece, pode não ser uma boa opção. Assim, a escolha do(s) melhor(es) modelo(s) foi 

baseada, principalmente,  no percentual de convergência, nos menores valores do critério de 

informação de Akaike (AIC) ,  critério de informação Bayesiano (BIC) e MEP.  

Observou-se semelhança entre os modelos Mitscherlich, Meloun I e Meloun III, em 

relação aos valores de AIC, BIC, MEP, R
2
aj e R

2
p e no percentual de convergência (58,48% 

para os três modelos), Tabela 3 o que é corroborado pela análise de agrupamento (Figura 1). Foi 

estipulado um valor para o percentual de convergência, em que os modelos que apresentassem 

percentual de convergência abaixo de 60% foram descartados como critério na escolha do 

melhor modelo. O percentual de convergência dos modelos Gompertz (D), Logistico (E) e Von 

Bertalanffy (O) foram 93%, 97% e 86,76%, respectivamente. Souza e Bianchini Sobrinho 

(1994), salientam que quanto maior o número de convergências individuais em relação ao total 

de animais melhor será o modelo.  O modelo Gompertz (D) apesar de não ter apresentado os 

menores valores de AIC e BIC foi o modelo que obteve um percentual de convergência de 

(93%), apresentando o menor valor de MEP, obtendo valores que se aproximaram muito do 

peso médio observado( figuras 2,3), sendo escolhido para descrever o crescimento dos animais 

dos diferentes grupos genéticos.   

 

Tabela 3.  Estimativas   do   Critério    de    Informação   de    Akaike   (AIC),   Critério   de   Informação                               

                 Bayesiano   (BIC),   Coeficiente   de   determinação   ajustado   (R2a),   Erro quadrático médio   

                 de   predição   (MEP)   e   Coeficiente   de   determinação   de   predição  (R2p),   para todos os  

                grupos genéticos. 

 

Modelos 
  

Média  

  

 

AIC BIC R
2
aj MEP R

2
p  

B 36,4959 38,7226 0,9876 0,9159 0,9986 

D 44,6638 46,9362 0,9830 0,8365 0,9980 

E 51,4139 53,6953 0,9753 0,9072 0,9969 

F 36,6005 38,8238 0,9866 0,9921 0,9985 

H 36,4959 38,7226 0,9876 0,9143 0,9986 

L 37,2995 39,5415 0,9824 0,9831 0,9984 

M 37,8036 40,1165 0,9894 0,9766 0,9984 
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A escolha do modelo Gompertz (D) foi corroborada pela analise de agrupamento na 

qual o modelo Gompertz ficou em um grupo juntamente com o modelo Von Bertalanffy (O), 

sendo que o Gompertz  obteve superioridade em relação ao percentual de convergência e menor 

valores de MEP  (Figura 1). O uso da análise de agrupamento como auxilio na escolha do 

melhor(es) modelo(s) também foi utilizado por Souza et al. (2011)  que obtiveram a formação 

de dois grupos similares entre si e por Silveira et al. (2011) que formaram três grupos distintos. 

Malhado et. al (2008a), estudando curva de crescimento de ovinos mestiços observaram que o 

modelo Logístico estimou com melhor precisão o crescimento dos animais enquanto os modelos 

Gompertez e Von Bertalanfly superestimaram o crescimento. Já Malhado et. al. (2008), 

avaliando o crescimento de caprinos da raça Anglo Nubiano, indicaram o modelo Von 

Bertalanffy como o melhor no ajuste de dados. Freitas et al.(2005), estudando curva de 

crescimento na produção animal encontraram três modelos que foram mais adequados para 

estimar o crescimento de caprinos (Brody, logístico e Von Bertalanfly). Carneiro et. al (2009), 

estudando curva de crescimento em caprinos da raça Mambrina utilizando os modelos 

tradicionais apresentam os modelos Logísticos, Bertalanffy e Gompertz  que obtiveram melhor 

ajuste aos dados, com pequena superioridade desse último. 

 Souza et al. (2011), estudando o aspecto genético das curvas de crescimento de caprinos 

da raça Anglo Nubiano, constataram que o modelo Brody apresentou ajuste médio superior. 

Lewis et al. (2002) optaram pelo modelo Gompertz para o estudo da curva de crescimento de 

ovinos Suffolk sob a alegação de que este modelo apresenta propriedades desejáveis de uma 

função de crescimento. Entretanto, McManus et al. (2003) compararam os modelos Richards, 

Brody e Logístico e recomendaram o modelo Logístico para o ajuste da curva de crescimento de 

ovinos Bergamácia.  

 Essa divergência quanto aos diferentes modelos ajustados é teoricamente 

compreensível, pois depende do padrão de crescimento dos animais em estudo, ou seja, quando 

o ponto de inflexão da curva variar de 0 a 1, o melhor ajuste será obtido com os modelos de 

Brody e Gompertz, mas quando o ponto de inflexão oscila entre 1 e 2, ficará entre os modelos 

Gompertz e Logístico. Souza et al. (2011) encontraram que os modelos Von Bertalanffy, Brody 

e Richards apresentaram melhores ajustes e estes são equivalentes na descrição do crescimento 

de ovinos da raça Morada Nova criados no estado da Bahia. 

  A analise de variância foi utilizada para avaliar possíveis influencias dos fatores 

ambientais nos parâmetros da curva do melhor modelo (Gompertz). Constatou-se que não houve 

influencia do sexo, tipo de parto, grupo genético e estação de monta (P>0,05) nos parâmetros β1 

e β3, o que justificou a utilização de uma única curva. Malhado  et al. (2009),  não encontraram 

N 36,4818 38,7200 0,9882 0,9416 0,9986 

O 41,1307 43,3797 0,9853 0,9165 0,9983 
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influencia dos sexo  e grupo genético (P>0,05)  para o parâmetro β1, mas obtiveram influencia 

significativa (P<0,05) para os mesmos efeitos em relação ao parâmetro β3, de forma a evidenciar 

um padrão de crescimento diferenciado para machos e fêmeas. Malhado et al. (2008a) , 

estudando curvas de crescimento em ovinos mestiços Santa Inês x Texel criados no Sudoeste do 

Estado da Bahia, não observaram influencia de sexo do cordeiro  (P>0,05) nos parâmetros da 

função Logística. Já McManus et al. (2003) e Medeiros et al. (2005) constataram influência do 

sexo em caprinos de diferentes grupos genéticos e Sarmento et al. (2006) observaram que o 

sexo do animal influenciou de maneira expressiva os parâmetros analisados, o que indica uma 

curva para cada sexo na representação do crescimento dos animais, relatam também que os 

machos atingem o peso assintótico mais rápido que as fêmeas podendo ser abatidos 

precocemente. Souza et al. (2011) encontraram  resultados diferentes constatando efeito de sexo 

(P<0,05) para a taxa de maturidade.  

 

 Figura 1. Dendrograma  resultante   da   análise   de  agrupamento  fundamentada nos avaliadores  de 

                   Qualidade de ajuste (AIC, BIC, R2aj, MEP e R2p) para todos os grupos genéticos em função    

                   dos modelos: B, H, N, F, L, M, D, O, E. 

 

 O modelo de melhor ajuste (Gompertz) foi escolhido para descrever a taxa de 

crescimento absoluto (TCA) dos animais. A taxa de crescimento absoluto (TCA) foi obtida pela 

primeira derivada do modelo Gompertz em função do tempo (Figura 4). A TCA foi crescente 
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até atingir o máximo de aproximadamente 142 g  por dia aos 79 dias de idade. Sarmento et al. 

(2006), estudando curvas de crescimento de ovinos Santa Inês, observaram que a TCA foi 

crescente até atingir o máximo, em torno de 170 g por dia e depois decresceu com a idade sendo 

que o ponto em que a função muda de crescente para decrescente, ou seja, o ponto de inflexão 

da curva foi atingido aos 52 dias de idade com peso de, aproximadamente, 0,89g. Esses 

resultados indicam que a taxa máxima de crescimento foi alcançada muito cedo, antes dos três  

meses de idade, e que a essa idade o animal já atingiu a velocidade máxima de crescimento.    

Malhado et. al (2008), avaliando a TCA do rebanho comercial e elite de caprinos da 

raça Anglo Nubiano através da derivada do modelo Von Bertalanfly, relatam que  aos  150 dias 

os rebanhos atingiram seu ganho de peso máximo. Muniz et al. (2011) avaliando a TCA  de 

caprinos da raça Mambrina, através da derivada do modelo Michaelis - Mentem  relatam que 

aos 165  dias o rebanho atingiu seu ganho de peso máximo.   

Souza et al. (2011)  estudando  curva de crescimento de ovinos da raça Morada Nova 

encontraram uma TCA crescente atingindo seu máximo em apenas 38 dias com 

aproximadamente 116g.  Malhado et al. (2008)  verificaram uma TCA crescente ate atingir um 

Maximo de 130 g por dia em ovinos mestiços encontrando um ponto de inflexão de 

aproximadamente 71 dias. Carneiro et. al (2009) avaliando a TCA de caprinos da raça 

Mambrina através da derivada do modelo Logístico, constaram crescimento crescente até 

atingirem seu ganho de peso máximo aos  88 e 72 dias para machos e fêmeas, respectivamente.  

 Biologicamente, o relacionamento mais importante é entre os parâmetros A ou β1 e K ou 

β3. A correlação quando é negativa entre esses parâmetros indica que animais mais precoces têm 

menos probabilidades de atingir o peso adulto mais alto do que animais tardios. 

 A correlação entre os parâmetros β1 e β3 foi significativa (P<0,005)  e negativa com 

valor igual a  -0,87, indicando que animais mais precoces possuem menores chances de atingir 

pesos elevados à idade adulta. Malhado et al. (2008), encontraram correlação negativa -0,44 

entre os parâmetros A e K indicando que os  animais mais precoces possuem menores 

probabilidades de adquirirem pesos elevados a idade adulta. Lopes et al. (2011),  também 

encontram correlações  altamente significativa (P<0,0001) ao avaliar curva de crescimento de 

bovinos da raça nelore com estimativas iguais a -0,74, -0,77 e -0,40 para os modelos Brody, 

Gompertz e Von Bertalanffy, respectivamente. 

Carneiro et al. (2009) estimaram a correlação entre os parâmetros A e K de -0,68 

(P<0,005),  corroborando com o atual estudo e com  os resultados de  Sarmento et al. (2006) 

com ovinos (-0,38).  Souza et al. (2011) também encontraram correlações negativas para os 

parâmetros A e K e igual a -0,65 para o modelo Von Bertalanffy e -0,71 para o modelo Brody e 

Richards.  
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     Idade (dias) 

Figura 2. Estimativa   do   peso   em   função   da   idade,   ajustado pelos   modelos Gompertz (D) e Von  
Bertalanffy  (O)  comparado  aos  dados  observados  em  ovinos cruzados para todos os    

grupos   genéticos. 

               

 

 

 

                                                                   

Figura 3. Estimativa do  peso  em função da idade, ajustado pelos modelos Gompertz (D) comparado    

               aos dados observados em ovinos cruzados para todos os grupos genéticos.  
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Figura 4. Determinação gráfica  da  Taxa  de  Crescimento  Absoluto – TCA  (a),  estimada  pelo      

                modelo  Gompertz (D), para todos os grupos genéticos. 

 

 

Avaliando os parâmetros β1 e β3 estimou -se as médias pelo método dos quadrados 

mínimos utilizando o modelo selecionado (Gompertz), para cada grupo genético 

individualmente. Comparando a estimativa do parâmetro β1 observou-se que o grupo genético 

DSI obteve o maior valor (46,2077), seguido pelo grupo SI (43,1075), DSRD (42,5226) e 

SISRD (41,9998), Tabela 4. Malhado et al (2009) estudando curva de crescimento de ovinos 

encontraram menores valores de β1,  verificou-se que o maior valor foi obtido para o grupo 

genético DSI (32,52 ± 7,64), seguido pelo grupo DRL (29,99 ± 8,88) e DMN (28,48 ± 10,55), 

apesar de não existir diferenças significativas (P>0,05) entre as médias. 

 Através do valor do β3, que indica a taxa de maturidade, observou-se que o grupo 

genético DSRD apresentou-se mais precoce. Segundo Souza et al. (2011) animais com altos 

valores de K, ou seja β3, apresentam maturidade precoce em comparação a animais de valores  

menores e com pesos iniciais similares. 

 Carneiro et al., 2007, comparando o desenvolvimento ponderal por meio de curva de 

crescimento e pesos ajustados, e avaliando a diversidade entre  ovinos da raça Dorper cruzados 

com raças locais, com base nas características morfológicas e de carcaça, utilizaram o modelo 

Logístico na estimativa dos parâmetros da curva e avaliaram o grau de similaridade entre os 

grupos genéticos. Constataram que o grupo genético Dorper x Santa Inês apresentou maior 

velocidade de crescimento, estimado pelo peso à maturidade e taxa de maturação, seguido dos 

grupos genéticos Dorper x Morada Nova e Dorper x Rabo Largo. A análise de agrupamento 
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ressaltou as diferenças entre os grupos genéticos e alocaram os três cruzamentos em dois 

grupos, um formado pelos cruzamentos Dorper x Morada Nova e Dorper x Rabo Largo, e o 

outro pelo cruzamento Dorper x Santa Inês.  

 
                          Tabela 4. Médias Estimadas por Quadrados Mínimos dos parâmetros  

                                          β1, e  β3  para cada  grupo genético. 

  

 

 

 

 

 

 

Observou-se que todos os grupos genéticos apresentam peso ao nascimento semelhante 

(Figura 5). Os grupos DSI e DSRD possuem um padrão de curva similar até aproximadamente 

180 dias de idade e apresenta crescimento superior a raça Santa Inês pura. Esta superioridade, 

provavelmente, está relacionada à heterose. Os grupos SI e SISRD apresentam similaridade em 

suas curvas durante todo o período de crescimento dos animais. Observou-se que produtos 

cruzados obtidos de matrizes SRD com reprodutores Santa Inês apresentaram desempenho 

adequado e semelhante aos produtos obtidos das matrizes Santa Inês, sinalizando a 

possibilidade do uso de animais SRD como matrizes em sistemas de cruzamentos. Os 

cruzamentos usando matrizes SRD devem ser feitos de forma criteriosa para evitar a perda do 

material genético SRD, que é altamente adaptado ao semi-árido, via erosão genética por 

cruzamentos absorventes. VILLARROEL et  al. (2006), avaliando o  ganho de peso e  

rendimento de carcaça de cordeiros mestiços Texel x Santa Inês x SRD em sistemas de manejo 

semi-intensivo, constataram  que o cruzamento Texel sobre fêmeas deslanadas SRD resulta em 

maiores ganho de peso de suas crias, quando comparado com as da raça local Santa Inês, 

enfatizando também a utilização de matrizes SRD em sistema de cruzamento. 

Esta informação é importante para auxiliar os produtores em programas alimentares e na 

definição da melhor idade ao abate. Deve ser salientado que os animais mestiços possuem maior 

velocidade de crescimento e, consequentemente, maior exigência alimentar. Assim, estratégias 

nutricionais para a fase pós-desmama devem ser implementadas, de forma a minimizar os 

efeitos da mudança de dieta nesta fase, amenizando o acentuado decréscimo da TCA na pós-

desmama e estabelecendo a idade de abate com melhor custo-benefício. Sarmento et al (2006), 

Grupos Genéticos 
Parâmetros 

β1 β3 

SISI 43,1075 0,0081 

DSI 46,2077 0,0091 

SISRD 41,9998 0,0084 

DSRD 42,5226 0,0096 
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frisaram que o decréscimo da TCA pode ser resultado de manejo inadequado para acompanhar a 

maior demanda de nutriente à medida que o animal cresce.  

 

 

Figura 5. Estimativa   do   peso   em   função  da  idade  ajustado  pelo  modelo Gompertz (D), em função  

     dos grupos genéticos SI, DSI, SISRD e DSRD.  
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4. CONCLUSÕES 

  

O modelo Gompertz (D) foi o modelo escolhido para descrever a curva de crescimento 

para os animais de todos os grupos genéticos. A correlação entre os parâmetros  β1 e β3 foi 

negativa, indicando que animais mais precoces possuem menor probabilidade de atingir maior 

peso adulto. Os grupos genéticos  DSI, SI e SISRD apresentaram desempenho satisfatório e 

similares podendo ser utilizados em programas de cruzamentos. Os produtos cruzados  dos 

reprodutores Dorper apresentaram maiores pesos e maior velocidade de crescimento; AS 

matrizes SRD com reprodutores Santa Inês apresentaram desempenho adequado e semelhante 

aos produtos obtidos das matrizes Santa Inês, sinalizando a possibilidade do uso de animais 

SRD como matrizes em sistemas de cruzamentos, para produção de animais com boa 

capacidade para ganho de peso. 
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