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1. INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos a coturnicultura têm apresentado desenvolvimento bastante acentuado, adequando-

se as novas tecnologias de produção, onde a atividade tida como de subsistência, passou a ocupar um cenário 

de atividade altamente tecnificada com resultados promissores aos investidores (PASTORE; OLIVEIRA; 

MUNIZ, 2012). Na produção animal, é comum o uso de modelos matemáticos, principalmente nas pesquisas 

de melhoramento genético. Assim, variáveis quantitativas são tomadas para representar fatores que 

influenciam o fenômeno (RONDON et al., 2002). 

A propriedade essencial das funções de crescimento é que a informação contida em um número de 

pontos, dados pelas coordenadas do peso e tempo, pode ser sumarizada em poucos parâmetros com 

interpretação biológica, o que irá proporcionar estimativas tais como: taxas de crescimento, grau de maturidade 

e tamanho à maturidade (LAIRD & HOWARD, 1967). 

De acordo com Mansour et al. (1991), estes parâmetros nos possibilitam informações, de uma 

população em análise, as quais possam condizer uma variação tanto na genética quanto no ambiente durante 

as avaliações, o que desencadeia a hipótese de animais mais pesados em idades mais precoces (THOLON & 

QUEIROZ, 2009). 

Sendo assim, o estudo da curva de crescimento possibilita uma melhor avaliação da população, 

permitindo planejar mudanças na curva de crescimento dos animais, por meio de seleção e otimização das 

estratégias de alimentação (GOUS, 1998), o que prioriza as necessidades nutricionais em cada fase de 

crescimento. 

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

tempo, possibilitando a avaliação dos fatores genéticos e do ambiente que influenciam a forma da curva de 

crescimento, podendo a partir desse ponto alterá-la por meio de seleção, sem alterar o peso adulto, em vez de 

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

Diversos estudos já foram realizados com curvas de crescimento em animais visando na avaliação 

do desempenho dos mesmos, 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 (RIBEIRO, 2014). 

A partir disso, o objetivo do presente trabalho foi comparar modelos de regressão não lineares para 

descrever o crescimento de codornas japonesas machos e fêmeas do nascimento ao 42º dia de idade. 

2. MATERIAS E MÉTODOS 

O estudo foi realizado nas instalações do Instituto de Estudos em Desenvolvimento Agrário e 

Regional (IEDAR), da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA), Unidade III – Marabá, 

PA. 
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Foram utilizados 147 registros de peso corporal de codornas japonesas, em duas gerações sucessivas, 

as quais foram pesadas a cada sete dias, ou seja, aos 7, 14, 21, 35 e 42 dias de idade. Após o nascimento as 

aves foram alojadas em gaiolas apropriadas para a criação de codornas até 42 dias de idade, com aquecimento 

artificial através de lâmpadas incandescentes até os 21 dias de idade. O ambiente foi equipado com comedouros 

e bebedouros, apropriados para codornas. 

O manejo dos comedouros foi realizado diariamente, sendo a água e a dieta (ração) durante todo o 

período experimental. A ração consumida pelas aves foi produzida com os seguintes ingredientes comerciais: 

com 22% de proteína bruta (PB) e 2.900 kcal/kg de energia metabolizável (EM) do nascimento ao 21º dia de 

idade, e 25% de PB e 2.950 kcal/kg de EM de 22 a 42 dias de idade, segundo informações de exigências 

nutricionais da literatura nacional (SILVA & COSTA, 2009). 

Foram ajustados nos modelos de Von Bertalanffy, Richards, Logístico e Gompertz. Os parâmetros 

dos modelos foram estimados pelo algoritmo de Gauss Newton, descrito por Hartley (1961), por meio do 

procedimento “nls” do Software R (2017). Os critérios utilizados para escolha do modelo de melhor ajuste 

serão coeficientes de determinação (R² = SQ modelo / SQ tratamentos), critério de Informação de Akaike 

(AIC), critério de Informação Bayesiano de Schwarz (BIC) (BURNHAM & ANDERSON, 2004; KAPS & 

LAMBERSON, 2004; PAULA, 2004; BEAL, 2005). Todas as análises estatísticas foram realizados 

considerando-se um nível de significância de até 5% de probabilidade utilizando-se o Software R (2017). 

Para elaboração do relatório foram feitas revisões bibliográficas em trabalhos acadêmicos, periódicos 

e sites, bem como para confecção do mesmo o uso de softwares: Microsoft Word e Microsoft Excel. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na Tabela 1 são apresentados os parâmetros estimados dos modelos de Gompertz, Von Bertalanffy, 

Logístico, Brody e Richards e a análise da qualidade de ajuste (R2, AIC e BIC). 

Tabela 1 - Parâmetros estimados dos modelos não lineares estudados para codornas japonesas. 

MODELO A B K M R2 AIC BIC 

Gompertz 197,1 0,0644 18,2399 - 0,98 1353,9 1362,6 

Bertalanffy 224,0 0,7071 0,0450 3 0,98 1353,3 1362,0 

Logístico 168,8 12,8556 0,1211 -1 0,98 1362,9 1374,4 

Brody 1042,3 1042,2 0,00403 - 0,93 1359,0 1367,7 

Richards 249,2 0,8671 0,0352 2 0,98 1355,7 1367,2 

O parâmetro ‘A’ que indica o peso do animal a idade adulta apresentou maior estimativa para o 

modelo de Brody (1042,3), seguido de Richards (249,2) e do modelo de Von Bertalanffy (224,0), estes três 

modelos superestimaram o peso do animal aos 42 dias de idade. As menores estimativas para este parâmetro 

foram observadas para os modelos de Gompertz (197,1) e Logístico (168,8). 

Analisando o parâmetro ‘A’, os animais de acordo com o modelo de Richards atingirão o peso da 

idade adulta por volta de dez meses de idade. 

Para o parâmetro ‘K’ menores estimativas foram obtidas para o modelo de Brody (0,00403) e 

Richards (0,0352), seguido de Von Bertalanffy (0,0450) e as maiores estimativas de ‘K’ foram observadas 

para o modelo de Gompertz (18,2399) e Logístico (0,1211). A correlação negativa entre esses parâmetros 

indica que animais mais precoces possuem os menores pesos a idade adulta quando comparado aqueles com 

menor velocidade de crescimento. 

O parâmetro ‘B’ indica o grau de maturidade do animal ao nascimento, valores altos desse parâmetro 

indicam baixo grau de maturidade. O parâmetro ‘B’ apresentou maior valor no modelo de Brody (1042,2) e 

menor valor no modelo de Gompertz (0,0644), sendo os resultados intermediários observados nos modelos 

Logístico (12,8556), Von Bertalanffy (0,7071) e Richards (0,8671). O parâmetro ‘B’ não possui interpretação 

biológica, desse modo, não será discutido aprofundadamente. 

Na Tabela 2 são apresentados os pesos observados e os estimados pelos parâmetros em função da 

idade. 

Tabela 2 - Peso vivo observado e estimado pelos modelos para codornas japonesas em função da idade. 

Idade (dias) 
Gompertz Bertalanffy Logístico Brody Richards Observado 

(g/dia) (g/dia) (g/dia) (g/dia) (g/dia) (g/dia) 

1 9,47 7,62 13,62 4,29 6,61 7,39 

7 25,06 25,39 25,94 29,09 25,88 24,5 



 
 

 

14 52,97 54,27 50,25 57,27 55,11 53,61 

21 85,33 85,42 83,95 84,67 85,56 84,14 

28 115,62 114,44 117,79 111,31 114,01 121,72 

35 140,32 139,33 142,39 137,21 139,08 131,37 

42 158,73 159,61 156,37 162,38 160,41 162,3 

A média do peso observado dos animais ao nascimento foi de 7,39g. Ao fazer uma comparação entre 

os pesos observados e os estimados, observa-se que de acordo com os dados obtidos o modelo de Brody 

subestimou o peso dos animais ao nascimento, com peso predito em 4,29g. O modelo de Von Bertalanffy 

(7,62g) foi o que mais se aproximou do peso observado ao nascimento seguido por Richards (6,61g) e 

Gompertz (9,47g). Em resumo, o modelo de Von Bertalanffy, Gompertz e Richards apresentaram valores bem 

semelhantes, e respectivamente, foram os que melhor se ajustaram conforme AIC e BIC. 

Com relação ao peso aos 42 dias, o modelo de Brody foi o que mais se aproximou do valor observado 

(162,30g), seguido de Richards, Von Bertalanffy, Gompertz e logístico. 

Apesar de o modelo Brody ter se aproximado do peso observado aos 42 dias de idade, observa-se 

que em alguns momentos da curva ele ora superestima e ora subestima os pesos, o mesmo observa-se com o 

modelo logístico em relação às estimativas de peso quando comparado aos demais modelos. 

O modelo de Brody apresentaram 24 interações durante o processo de convergência, valor bem acima 

quando comparado aos demais modelos que necessitaram em média de oito interações, mostrando assim 

dificuldade do modelo para atingir a convergência. 

Em relação aos critérios utilizados para análise da qualidade de ajuste dos modelos, observa-se que 

o coeficiente de determinação (R2) apresentou valores altos e semelhantes indicando boa qualidade de ajuste 

para todos os modelos, entretanto não sendo um bom indicador para escolha da melhor equação em virtude da 

semelhança de ajuste. Apesar da pequena diferença encontrada em relação a este critério, o modelo de Von 

Bertalanffy foi o que apresentou maior valor, seguido de Richards, Gompertz e Logístico. O modelo de Brody 

foi o que apresentou o menor valor. 

Considerando os critérios Akaike (AIC) e Bayseiano (BIC) observa-se que o menor valor encontrado 

para ambos os critérios foi para o modelo de Von Bertalanffy, Gompertz, Richards, Brody e Logístico, 

respectivamente. 

Os valores semelhantes encontrados indicam que os respectivos modelos são adequados para 

descrever curvas de crescimento para codornas japonesas, sendo o modelo de Von Bertalanffy o que 

apresentou menor valor. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De acordo com os critérios utilizados o modelo que melhor se ajustou foi o de Von Bertalanffy 

mostrando-se eficiente para descrever a curva de crescimento de codornas japonesas. 
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