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RESUMO 

As informações utilizadas neste estudo foram referentes aos dados de pesos de 228 novilhas 

leiteiras de diferentes grupos genéticos das raças Holandesa e Gir (1/2, 3/4, 5/8, 7/8 e 15/16 

Holandês x Gir), com o objetivo de ajustar modelos para descrever as curvas de crescimento 

de cada um dos grupos genéticos. Para descrição das curvas de crescimento em função do 

peso e idade desses animais foram ajustados os modelos de Brody, Von Bertalanffy, Richards, 

Logístico e Gompertz. O método utilizado para o ajuste foi o interativo de Gauss Newton, por 

meio da técnica dos modelos não lineares usando-se o procedimento NLIN (SAS, 2001). 

Adequação dos modelos foi observada através dos desvios encontrados através da diferença 

entre os valores dos pesos estimados pelos modelos e os pesos observados nas pesagens dos 

animais nas idades 1, 210, 240, 270, 300, 330, 360, 390, 420 e 450 dias. Foi ainda avaliado, 

qual grupo genético mostrou-se ser mais passível a estimação de pesos por modelos não-

lineares. O modelo Logístico foi o que melhor se adequou a maioria dos grupos genéticos 

Holandês x Gir, pois apesar de superestimar os valores dos pesos, foi o mais indicado para 

representar pesos de animais 5/8, 7/8 e 15/16 Holandês x Gir. O grupo genético 1/2 Holandês 

x Gir se apresentou como o mais passível de estimação através dos modelos estudados, em 

virtude de ser bem representado por todos os modelos, principalmente pelo modelo de Von 

Bertalanfy. 

 

 

Palavras-chave: bovinos leiteiros, curvas de crescimento, pesos pós-desmama. 
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ABSTRACT 

The information used in this study they are referring to observations of weights of 228 dairy 

heifers of different genetic groups with different breed genetic of Holstein x Gir (1/2, 3/4, 5/8, 

7/8 and 15/16 Holstein x Gir), with the objective of to adjust models for describe the growth 

curves of each one of the genetic groups. For description of the growth curves in function of 

the weight and age of those animals, were adjusted the models of Brody, Von Bertalanffy, 

Richards, Logistic and Gompertz. The method used for the adjustment was the interactive of 

Gauss Newton, through the technique of the non lineal models being used the procedure 

NLIN (SAS, 2001). The adequacy of the models was observed through the deviations 

observed through the difference among the values of estimated weights for the models and the 

weight observed in the weighing of the animals in the ages 1, 210, 240, 270, 300, 330, 360, 

390, 420 and 450 days. It was still evaluated, which genetic group shown to be easier adjust 

for the estimate of weights for no-lineal models. The Logistic model was it better adapted for 

the most of the genetic groups Holstein x Gir, in spite of overestimating the values of the 

weights, it was the most suitable to represent weights of animals 5/8, 7/8 and 15/16 Holstein x 

Gir. The genetic group 1/2 Holstein x Gir was the group more susceptible to estimate weight 

for all used models, because, it was well represented by all the models, mainly for Von 

Bertalanfy's model, that was the model that best represented the weights of genetic group 1/2 

Holstein x Gir. 

 

 

Key words: dairy cows, growth curve, postweaning 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Brasil possui um dos maiores rebanhos bovinos do mundo, mesmo assim, ainda 

apresenta índices zootécnicos muito abaixo dos alcançados em países de clima temperado. 

Ainda que o rebanho brasileiro seja formado principalmente por animais zebuínos e seus 

mestiços, a pecuária de leite no Brasil pode ser considerada como expressiva, haja vista o 

número de rebanhos explorados para leite no país. 

O rebanho bovino nacional é formado em sua maioria por animais mestiços, devido 

principalmente a ocorrência de cruzamentos desordenados que ocorreram durante a chegada 

dos primeiros zebuínos ao Brasil e que ocorre ainda hoje na maioria das propriedades, devido 

principalmente ao baixo nível tecnológico associado ao reduzido incentivo governamental. No 

entanto, quando estes cruzamentos são realizados de forma racional e controlada, pode-se 

obter bons resultados através da associação de características genéticas inerentes a cada raça 

utilizadas para a formação desses mestiços.   

A distribuição desses animais mestiços por vários estados brasileiros deve-se a sua 

maior adaptação às condições climáticas e nutricionais comuns às regiões tropicais 

predominantes no Brasil, as quais dificultam a utilização das raças de climas temperados. 

A despeito dessa grande capacidade de adaptação, as produções são geralmente 

baixas, sendo influenciadas por muitos fatores. Sabe-se que a taxa de crescimento de bovinos 

criados em ambiente tropical depende da habilidade em crescer, própria de cada animal, de 

vários fatores de ambientes que atuam sobre ele e sua resposta a esses estímulos externos. 

Portanto o crescimento é determinado por componentes genéticos, de ambientes e pela 

interação entre eles, (MACKINNON, 1991). 

O aumento da produtividade dos rebanhos brasileiros pode ser obtido através 

melhoramento genético e das condições de ambiente. Mudanças causadas pelas alterações do 

meio (nutrição, manejo, reprodução e clima) são de natureza temporária, ou seja , causam 

interferência enquanto perdurarem as causas que as determinam. Por outro lado, as mudanças 

genéticas são permanentes e acumulativas, e são obtidas por meio de seleções que causam 

expressivo crescimento de produção se forem realizadas com eficiência e precisão 

(BERGAMASCO et al, 2001). 

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 ser conduzido eficientemente (WEBSTER et al., 1982), além de permitir que 
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programas de seleção animal sejam elaborados para características de crescimento inerentes 

a cada raça (FITZHUGH, 1976). 

Estudos sobre o desenvolvimento ponderal nos bovinos e em especial sobre as curvas 

de crescimento das raças leiteiras são relativamente escassos no Brasil. 

O termo curva de crescimento refere-se à representação gráfica do peso do animal ou 

massa corporal em relação à idade. De acordo com FITZHUGH (1976), tais curvas 

usualmente apresentam um formato sigmóide, ao qual pode ser ajustado ou descrito por 

funções lineares ou não-lineares, que descrevem o tempo de vida em seqüência de medidas de 

tamanho, freqüentemente o peso corporal.  

Modelos matemáticos não-lineares, desenvolvidos empiricamente para relacionar 

peso e idade, têm-se mostrado adequados para descrever à curva de crescimento. Esses 

modelos permitem que conjuntos de informações em séries de peso por idade, sejam 

condensados num pequeno número de parâmetros, para facilitar a interpretação e o 

entendimento dessas curvas (OLIVEIRA et al, 2000). 

BRACCINI NETO, et al. (1996) apontam que a vantagem de se utilizar modelos não 

lineares, em detrimento aos lineares reside na interpretação biológica de seus parâmetros, o 

que não ocorre no caso dos modelos lineares. 

Dentre as funções não lineares utilizadas para descrever a curva de crescimento em 

bovinos, merecem destaque às funções de Brody, von Bertalanffy, Logístico, Gompertz, e 

Richards, as quais são representadas por três parâmetros no caso das três primeiras, e por 

quatro parâmetros no caso da função Richards. 

O modelo de Richards apresenta ligeira vantagem, em termos de qualidade de 

ajustamento aos conjuntos de dados, mas por outro lado, apresenta dificuldades 

computacionais para o ajustamento. 

Tem sido feito o uso desses modelos, para predizer o peso adulto ou o grau de 

maturidade sem ter que realizar medições repetidas ou esperar que o animal alcance sua 

maturidade para tomar decisões relacionadas com a produção.  

Este trabalho teve como objetivo estabelecer um padrão médio de crescimento de 

fêmeas de diferentes grupos genéticos das raças Holandesa e Gir mediante modelos 

matemáticos ajustados pelos pesos vivos e idades do animal. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Crescimento Animal 

 

O crescimento é um processo fisiológico que tem início a partir da etapa pré-natal e 

termina quando o organismo atinge o peso adulto e a conformação característica da espécie. O 

grau de desenvolvimento das dimensões atingido é próprio de cada espécie animal e, dentro 

de cada espécie, elas dependem da raça. Em atividades de pecuária, o termo de crescimento é 

utilizado freqüentemente como um período em que o animal aumenta de tamanho e ganha 

peso. 

Os processos de crescimento e desenvolvimento, apesar de serem intimamente 

ligados, são individualizados, não devendo ser confundidos e utilizados de forma equivocada. 

Durante a fase de crescimento do animal verificam-se dois fenômenos: 

1) o aumento do próprio peso até chegar às dimensões da idade adulta, o que é 

chamado de crescimento; 

2) a modificação da própria conformação corpórea e as várias funções, o que indica o 

desenvolvimento (HAMMOND, 1955). 

O crescimento pode ser expresso através de termos quantitativos (peso, ganho de 

peso, comprimento do tronco e do corpo, etc.), por sua vez o desenvolvimento é avaliado 

levando em conta também, as modificações qualitativas, seja na conformação ou na fisiologia 

dos diferentes tecidos (BIFFANI, 1997). 

Fisiologicamente o aumento da massa dos tecidos realiza-se através do acúmulo do 

DNA, que leva a um aumento do número das células (hiperplasia) e o aumento da quantidade 

de proteína por unidade de DNA, que aumenta as dimensões das células (hipertrofia) 

(BIFFANI, 1997). 

O aumento do peso vivo ao longo da vida de um animal é um fenômeno complexo 

que depende do genótipo do animal, de fatores ambientais como a alimentação, o manejo, o 

estado de saúde e efeitos climatológicos, que tem maior impacto nas épocas iniciais do 

crescimento (HAMMOND, 1959); alguns destes fatores persistem com o tempo e geram um 

efeito variável com a idade e o desenvolvimento do animal; outros pelo contrario, podem 

afetar só em períodos curtos (AGUDELO-GÓMEZ, et al, 2007). 
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Os fatores genotipicos incidem sobre o desenvolvimento fetal e manifestam-se 

desde o nascimento até a fase adulta; a cria cresce de forma lenta durante o primeiro mês pós-

parto, más depois inicia uma fase de um rápido crescimento até alcançar a puberdade, depois 

da qual diminui a velocidade de crescimento até chegar à estabilização na idade adulta. 

 

2.2 Fatores que Influenciam o Crescimento 

 

O crescimento ocorre principalmente em virtude da influência de fatores de meio 

externo aos quais são submetidos os animais, como alimentação, condições climáticas e 

sanitárias da região onde vive e das características inerentes à raça, sexo, peso e idade. Todos 

esses fatores sejam eles ambientais ou genéticos, atuam sobre eventos metabólicos que 

regulam o crescimento e que levam a formação dos tecidos e a produção do calor ou 

termogenese (BIFFANI, 1997). 

Pode-se dizer que o fenótipo do animal é o resultado do efeito de dois componentes: 

o componente genético e o componente ambiente, sendo que, por componente ambiente, 

entenda-se tudo que não for genético (FALCONER, 1989). 

Na verdade os diferentes fatores que influenciam o crescimento atuam com 

intensidade diferenciada ao longo da vida do animal. Para melhor identificar os vários efeitos 

é indispensável dividir o período do crescimento em duas fases: a primeira fase que começa 

ao nascer e vai até ao desmame e a segunda que vai do desmame até a maturidade (BIFFANI, 

1997). 

 

2.3 Curvas de crescimento 

 

Diversos pesquisadores através de seus estudos conseguiram descrever graficamente 

o crescimento do animal e observaram que este tem o formato de uma curva, a qual deram o 

nome de curva de crescimento, esta curva tem um formato sigmóide e apresenta este 

comportamento em todos os animais. Esse tipo de curva tanto pode ser aplicado ao animal 

como um todo, como a qualquer tecido ou região do corpo de um individuo. 

BIFFANI (1997), estabeleceu quatro fases para a curva de crescimento: 

1) fase progressiva: nessa fase a taxa de crescimento é muito elevada e positiva, 

chegando ao máximo no ponto de flexão da curva, o qual corresponde à puberdade 

do animal; 
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2) fase regressiva: a partir do ponto de flexão a taxa do crescimento começa a 

diminuir devido a uma serie de fatores que inibem progressivamente o 

crescimento, embora o animal não deixe de crescer. Graficamente o ponto de 

flexão marca essa inversão na taxa do crescimento; 

3) fase estacionária, quando o animal deixa de crescer e o crescimento pode ser 

considerado apenas uma renovação dos tecidos; 

4) morte: Os tecidos não são renovados e o animal morre.  

As curvas de crescimento permitem avaliar parâmetros biologicamente importantes: 

como o tamanho do animal, peso a maturidade sexual; outra característica importante é a 

relação entre a taxa de crescimento e a taxa de maturidade sexual. Uma estimação precisa dos 

fatores pode servir para propor programas de seleção e melhoramento genético, pois são 

associadas a outras características de importância econômica (GÓMEZ, 1997). 

Segundo FREITAS (2005), entre as várias aplicações das curvas de crescimento na 

produção animal, destacam-se: 

a) resumir em três ou quatro parâmetros, as características de crescimento da 

população, pois alguns parâmetros dos modelos não-lineares utilizados podem ser 

interpretados de forma biológica;  

b) avaliar o perfil de respostas de tratamentos ao longo tempo;  

c) estudar as interações de respostas das sub-populações ou tratamentos com o tempo;  

d) identificar em uma população os animais mais pesados em idades mais jovens; 

essas informações podem ser obtidas investigando-se o relacionamento entre o 

parâmetro k das curvas de crescimento, que expressam a taxa de declínio na taxa 

de crescimento relativa, e o peso limite do animal ou peso assintótico 

(SANDLAND & MCGILCHRIST, 1979; DRAPER & SMITH, 1980; 

DAVIDIAN & GILTINAM, 1996); 

e) obter a variância entre e dentro de indivíduos de grande interesse nas avaliações 

genéticas (MANSOUR et al., 1991). As aplicações de a) a d) são de interesse geral 

nos estudos de curvas de crescimento. 

O crescimento ao longo da vida dos animais tem sido estudado tendo em conta a 

relação peso-idade, nos últimos anos os estudos tem feito uso dos modelos não lineares, 

gerando diferentes modelos de crescimento (BELTRAN et al 1992). Os modelos tem sido 

avaliados segundo sua eficiência de ajuste, a interpretação biológica dos parâmetros, a 
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dificuldade de aplicação computacional e a avaliação dos parâmetros ambientais sobre a 

curva de crescimento (BROWN 1976). 

Um modelo apropriado de crescimento deve fornecer informação sobre parâmetros 

que podem ser interpretados biologicamente; além disso, quando se faz um bom uso do 

modelo, características que são de importância para o crescimento animal podem ser obtidas, 

(LÓPEZ et al, 2000). As funções não lineares tem sido usadas para descrever o crescimento 

em peixes, aves, e mamíferos (KIVISTE et al, 2002). A pesar da maioria das funções de 

crescimento utilizadas, explicarem as curvas de crescimento, não conseguem explicar 

claramente as taxas médias de crescimento na curva, pois em muitos casos o comportamento 

do crescimento varia de acordo com a etapa fisiológica em que se encontra o animal vindo ser 

afetada entre outros aspectos o ganho diário de peso, assim, se faz necessário obter funções 

que se ajustem a todos os dados observados (LÓPEZ, et al 2000). 

As funções que normalmente se usam para avaliar o crescimento são escolhidas de 

uma forma empírica e sua escolha se faz com base na capacidade da função se ajustar aos 

dados, em algumas ocasiões os parâmetros obtidos nestas funções não tem uma interpretação 

biológica. No entanto, as funções de crescimento podem ser caracterizadas mediante ao 

conhecimento de alguns delineamentos fisiológicos ou mecanismos biológicos segundo o 

proposto por Von Bertalanffy, permitindo que os parâmetros obtidos possam ser analisados 

através do ponto de vista produtivo (LÓPEZ, et al 2000). 

O estudo de curvas de crescimento, em bovinos de uma forma particular, se torna 

mais atraente do que em outras espécies, pois os modelos não-lineares são bastante flexíveis 

para se utilizar com dados peso-idade, pelo fato de considerar características inerentes aos 

dados de pesagens, como: 

a) normalmente as pesagens são irregulares no tempo, isto é, o intervalo de duas 

medidas consecutivas quaisquer não ocorre de forma constante; 

b) possuem estrutura incompleta; 

c) as avaliações adjacentes são mais estreitamente correlacionadas que as demais; 

d) a resposta dos indivíduos em função do tempo tem variância crescente, (FREITAS 

2005). 
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2.4 Funções de crescimento 

 

As funções ou equações de crescimento descrevem as variações que representam o 

tamanho de um organismo ou uma população com a idade. O crescimento biológico é o 

resultado de um grande número de processos complexos e, que pode ser descrito expondo a 

evolução do peso, sem que seja necessário realizar ajustes das medidas tomadas. Um segundo 

passo é ajustar um polinômio aos dados, seja uma equação cúbica ou de potências superiores; 

porém, não é aconselhável por três razões: a primeira, porque nem sempre os coeficientes tem 

uma interpretação biológica; a segunda, porque o comportamento da equação pode ser ilógico 

ao ficar fora da concentração de pontos. Por exemplo, a predição do peso adulto poderia 

diminuir com o tempo, o que não ocorre com as equações de curvas de crescimento. A 

terceira razão, é que o ajuste do polinômio é arbitrário, (AGUDELO-GÓMEZ et al, 2007). 

Outros fatores limitantes para o emprego dos polinômios são os seguintes: 

multicolinearidade, desuniformidade ao longo da curva, dependência do comportamento da 

função nas áreas de maior concentração dos pontos, além disso, os polinômios de graus 

elevados são de difícil interpretação biológica, (AGUDELO-GÓMEZ et al, 2007). 

Existe um grande número de funções empregadas para representar o crescimento do 

animal, através de medidas de pesos associados à idade. As funções habitualmente utilizadas 

para descrever o crescimento animal são: 

 

Função de Brody 

 

Yt = A (1 – Be – kt ) + ε 

 

Função de Von Bertalanffy 

 

Yt = A (1 – Be – kt )3 + ε 

 

Função de Richards 

 

Yt = A (1 – Be – kt )m + ε 
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Função Logística 

 

Yt = A (1 + e – kt )-m  + ε 

 

Função de Gompertz 

 

Yt = Ae Be (- kt ) + ε 

 

As funções apresentadas anteriormente possuem diversos paramentos em comum e 

embora existam algumas variações em relação à interpretação e conteúdo, é possível associar 

significado biológico a todos eles. 

Y = Representa os pesos mensurados a várias idades( t ). 

A =Representa o valor assintótico, interpretado como peso assintótico ou medida do peso à 

maturidade. 

B = Constante de integração. Está relacionada com os pesos iniciais dos animais, reflete o 

grau de maturação do animal ao nascimento ( t = 0 ). 

m = Parâmetro de inflexão que estabelece o grau de maturidade. 

 

2.5 Modelo de Brody 

 

O modelo de Brody (1945) considera a velocidade do crescimento proporcional ao 

crescimento que fica por efetuar, assim as taxas de crescimento diminuem à medida que 

aumenta o peso e idade. Este modelo foi proposto para descrever o crescimento após o ponto 

de inflexão. Neste modelo o parâmetro m assume o valor 1. A maioria dos trabalhos que 

utilizam este modelo, consideram o nascimento como o ponto de inflexão, podendo assim ser 

utilizado para descrever o crescimento pós natal, (PAZ 2002).  
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2.6 Modelo de Von Bertalanffy 

 

O modelo de Van Bertalanffy (1949, 1957) foi derivado por seu autor a partir de 

taxas de anabolismo e catabolismo do animal, baseando-se na suposição de que o crescimento 

é a diferença entre estas taxas. Neste modelo o ponto de inflexão m, é fixo em 

aproximadamente 0,30 do valor de A. 

 

2.7 Modelo de Richards 

 

Considerado por muitos pesquisadores como o modelo de crescimento mais 

completo, a função de Richards possui quatro parâmetros, porém com ponto de inflexão 

variável. A importância desse modelo reside no ponto de inflexão, dependente do parâmetro 

m, que deve ser estimado para cada análise, para que se consiga uma melhor interpretação 

biológica, no entanto existe dificuldade em se ajustar este modelo, devido a não convergência 

do processo interativo, causado principalmente pela alta correlação negativa entre B e m (PAZ 

2002). 

 

2.8 Modelo Logístico 

 

Proposto por Verhulst em 1838 para expressar a lei do crescimento de populações 

humanas (LAIRD, 1966), apresenta uma curva simétrica em relação ao ponto de inflexão, 

neste modelo pode-se alcançar 50% do valor assintótico. Aproxima-se em seu segundo trecho 

a função de Brody, porém em seu primeiro trecho se aproxima a uma função exponencial de 

taxa relativa de crescimento constante, em outras palavras, este modelo considera a 

velocidade de crescimento proporcional ao crescimento efetuado e ao crescimento que fica 

por efetuar. Na função Logística o parâmetro B é fixo e igual a 1. 

 

2.9 Modelo de Gompertz 

 

O modelo de Gompertz, foi desenvolvido em 1825 por Benjamin Gompertz para 

estudar as leis de natalidade e mortalidade humanas ,LAIRD (1966), baseia-se em que a taxa 

de crescimento relativo descreve de forma exponencial, a curva é assimétrica em ralação a seu 

ponto de inflexão, sendo o ritmo de desenvolvimento mais lento depois de alcançado este 
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ponto, ou seja, a função de Gompertz foi desenvolvida sob a suposição de que a taxa de 

crescimento especifico caiu exponencialmente com o tempo. O ponto de inflexão neste 

modelo é fixo em 0,37 do valor de A (PAZ 2002). 

 

2.10 Comparação entre modelos de crescimento 

 

A comparação dos modelos que descrevem o crescimento de animais foi feita em 

diversos estudos. Questiona-se, no entanto, sobre qual desses modelos é o mais apropriado 

para descrever o crescimento corporal de bovinos. Dentre os modelos não-lineares 

apresentados para descrever à curva de crescimento dos animais, o modelo de RICHARDS 

(1959) é teoricamente o melhor, pois não fixa o ponto de inflexão da curva, se este existir em 

determinada proporção do valor assintótico da variável dependente. No entanto, quando 

existem circunstâncias como escassez ou irregularidade de dados podem fazer com que 

equações que fixam o ponto de inflexão, em relação ao valor assintótico do peso, comparem-

se com o modelo de Richards, quanto à habilidade para representar dada série de pontos que 

relacionam peso com idade (OLIVEIRA et al., 1994; CASTANHO, 1994; citados por 

PERROTO et al., 1997). Todavia, muitos estudos apresentam a equação de Richards como a 

que melhor descreve a curva de crescimento de bovinos e outros animais (BROWN et al., 

1976; PERROTO et al., 1992). 

BROWN et al (1976) analisando cinco modelos não-lineares (Von Bertalanffy, 

Brody, Gompertz, Logístico e Richards) em dados de peso em função da idade, para vacas de 

diversas raças criadas sob condições diferentes de manejo, observaram que os modelos de 

Brody e Richards são os mais comuns para a descrição do crescimento de bovinos, devido o 

fácil ajuste computacional a dados de raças taurinas. Os modelos foram comparados com base 

na qualidade do ajuste, interpretação biológica dos parâmetros e facilidade computacional no 

ajuste dos dados. 

Os outros modelos empregados no estudo superestimaram o peso nas idades iniciais, 

além disso, o peso adulto foi superestimado pelo modelo Logístico. Apesar da dificuldade 

computacional o modelo de Richards foi o que melhor descreveu o crescimento desses 

animais. De acordo com os autores o modelo de Richards tem ponto de inflexão variável, que 

é mais apropriado para ajustar dados antes dos 10 meses de idade, quando há dificuldade no 

ajuste. Para dados de idades superiores a 6 meses o modelo de Brody ajustou-se de forma 

semelhante ao modelo de Richards, sendo mais seu ajuste computacional. Os autores 
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concluíram que apesar dos parâmetros terem a mesma interpretação biológica nos 

diferentes modelos, as suas estimativas não são perfeitamente correlacionadas.   

Em um dos poucos estudos de curva de crescimento realizado para bovinos leiteiros 

no Brasil PEROTTO et al, (1992) observaram que os modelos de Brody e Richards 

apresentaram variância residual menor que os modelos Logístico e de Gompertz. 

FREITAS et al., (1995 e 1997) usaram funções para descrever as curvas de 

crecimento de 85 vacas da raça Holandesa com mensurações mensais de pesos do nascimento 

aos 24 meses de idade, observarão então que a função Logística apresentou melhor ajuste que 

as funções de Richards e Brody. 

OLIVEIRA (1995) utilizou e ajustou cinco funções não lineares para fêmeas da raça 

Guzerá, e observou que o modelo de Richards, apesar de apresentar um bom ajuste aos dados 

de pesos e idade, apresentou dificuldades computacionais, não sendo indicado seu uso para 

representar a curva de crescimento. Os outros modelos utilizados neste estudo foram os de 

Brody, Gompertz, Von Bertalanffy e Logístico, que apresentaram boa qualidade no ajuste dos 

dados. O modelo de Von Bertalanffy foi o escolhido por representar ajuste médio superior aos 

demais modelos. 

TEDESCHI et al. (1999) utilizando sete funções não-lineares para descrever o 

crescimento de machos e fêmeas da raça Guzerá e seus cruzamentos, através de uma função 

que apresentasse menores desvios de regressão, menor variação residual, maior coeficiente de 

determinação, menor variação entre os parâmetros dos animais, maior convergência e valor 

assintótico compatível com o peso adulto observado. Neste estudo os autores observaram que 

a função que melhor se enquadrou aos parâmetros de seleção utilizados foi a função de 

Gompertz seguida da função de Von Bertalanffy. A função de Richards apresentou grande 

dificuldade computacional para o ajuste, resultando em baixa convergência. As funções de 

Brody apresentaram as maiores estimativas de peso adulto e a função de Gompertz 

modificada e Logística, as menores. 

OLIVEIRA (2000) avaliaram dados de crescimento e reprodução de 573 vacas da 

raça Guzerá com o objetivo de estabelecer um padrão médio de crescimento, mediante o uso 

de um modelo matemático. Os modelos de Brody, Von Bertalanffy, Logístico, Gompertz e 

Richards foram ajustados aos dados de peso e idade, sendo que o modelo de Richards 

apresentou dificuldades computacionais para o ajustamento aos dados. Os outros modelos se 

revelaram adequados para descrever o crescimento nesses animais, apresentando pequenas 

variações na qualidade de ajustamento, de acordo com os critérios utilizados. O modelo de 
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Von Bertalanffy foi escolhido para representar a curva média de crescimento dos animais, 

por apresentar um ajustamento superior no conjunto dos critérios. 

BERGAMASCO et al. (2001) avaliando curva de crescimento de novilhas 

Holandesas através dos modelos de Brody, Gompertz e Logístico, ajustados aos dados 

referentes a peso e idade de 65 fêmeas Holandesas, obtiveram um bom ajustamento dos dados 

para todos os modelos, sendo que o modelo de Gompertz foi o mais indicado para descrever o 

crescimento das novilhas. 

VAL et al. (2005) avaliaram o desenvolvimento ponderal do nascimento até o 

primeiro parto de fêmeas mestiças Holandês x Zebu (1/2 HZ, 3/4 H e 7/8 H), criadas no 

Estado de São Paulo. Para descrever a curva de crescimento dos animais, os autores 

utilizaram o modelo de Von Bertalanffy. Os resultados mostraram que os animais 3/4 H 

apresentaram maior peso adulto, enquanto que os animais 1/2HZ apresentaram maior 

velocidade de crescimento e maior precocidade. 

Através desses estudos para descrição de curvas de crescimento, podemos observar 

que existe uma grande divergência em relação à escolha de um ou mais modelos que sejam 

mais adequados para descrever o crescimento de bovinos, entretanto existe tendência de 

melhor adequação dos modelos Brody e Richards para as raças taurinas, e dos modelos de 

Von Bertalanffy e Logístico para raças zebuínas (PAZ, 2002). NADARAJAH et al (1984) 

citado por (PAZ 2002) afirmaram que o ponto de inflexão não é detectado em raças muito 

precoces, quando as pesagens na fase inicial do processo de crescimento não são realizadas 

com grande freqüência. Dessa forma, se o ponto de inflexão ocorre mais tardiamente, como é 

esperado em raças menos precoces, é possível que os modelos com ponto de inflexão variável, 

como o caso dos modelos de Richards e Logístico, sejam mais adequados. Além de que, a alta 

correlação negativa entre os parâmetros m e B no modelo de Richards, geralmente discuta o 

ajustamento deste modelo (BROWN et al., 1976). 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Descrição da Fazenda 

 

As informações utilizadas neste estudo são referentes a observações de pesos de 228 

vacas leiteiras de diferentes grupos genéticos das raças Holandesa e Gir, nascidas na Fazenda 

DuFrota, que está situada no município cearense de São Luís do Curú, Km - 77 da BR – 222 

(liga Fortaleza – Sobral), distante 84 Km da capital do estado. Localiza-se conforme divisão 

político-administrativa do IBGE/IPECE, na Microrregião denominada, Médio Curú, com 

latitude de 3º40´27,73´´Sul, longitude 39º15´13,42´´Oeste e altitude de 38,4 m em relação ao 

nível do mar. O clima é tropical quente semi-árido brando, com temperatura média anual em 

torno de 26-280C, pluviosidade média de 1.021,2 mm / ano, solos aluviais, Bruno não cálcico 

e podzólicos vermelho-amarelo e relevo composto de depressões sertanejas e planícies 

fluviais. 

As terras da propriedade possuem fertilidade média, com profundidade variável e de 

textura franco arenosa. São margeadas em duas extremidades pelos rios Curú e Frios que, 

juntamente com outros (Canindé, Caxitoré etc.), formam uma considerável bacia hidrográfica, 

o Sistema Curú - Paraipaba, com capacidade de um bilhão de metros cúbicos. 

 

3.2 Alimentação do Rebanho 

 

Os animais são criados em sistema semi-intensivo com alimentação volumosa a base 

de Tifton 85 (Cynodon dactylon), Capim Canarana (Echinochloa sp) e Cana-de-Açúcar 

(Saccharum officinarum). 

As formulações das dietas são elaboradas para atendimento das exigências 

nutricionais das variadas categorias dentro do sistema de produção da fazenda. Para tal, 

utiliza-se o software “PCDAIRY”, desenvolvido pela Universidade da Califórnia e baseado 

nos NRCs de 1989 e 2001, para formulação das dietas a custo mínimo. 

Outros ajustes e conferências no atendimento nutricional das dietas são realizados 

através do uso de outro software “Cornell Net and Carbohydrate and Protein System v50”, 

elaborado pela Universidade de Cornell em Nova York (EUA). 

A fazenda utiliza quatro formulações básicas de ração concentrada de acordo com as 

exigências de cada categoria definida; para vacas em lactação, vacas em fase de pré parto 
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(últimos 30 dias de gestação), recria de bezerras desmamadas e novilhas e cria de bezerras 

lactantes. 

 

 

Figura 1. Vacas leiteiras pastejando 

 

3.3 Acompanhamento do Desenvolvimento Ponderal 

 

 

Figura 2 Pesagem dos animais em balança mecânica VALFRAN 

 

Foram obtidos pesos ao nascer de todos os animais e, posteriormente estas pesagens 

eram realizadas mensalmente em todas as idades, porém, foram utilizadas apenas as idades 

em que se encontravam todos os pesos, sendo elas, 1, 210, 240, 270, 300, 330, 360, 390, 420 e 



 15 
450 dias. As bezerras e novilhas foram pesadas em balança mecânica “VALFRAN” com 

capacidade de 1500 Kg. 

A propriedade contava com pesos de 282 animais, sendo utilizadas para o estudo 

apenas as informações de pesos mais consistentes, totalizando informações de observações de 

pesos do nascimento até os 450 dias de idade referentes a 204 animais com diferentes frações 

gênicas de Holandês x Gir. 

Os grupos genéticos com diferentes frações gênicas Holandês x Zebu, utilizados 

foram: 1/2 Holandês x Gir, 3/4 Holandês x Gir, 5/8 Holandês x Gir, 7/8 Holandês x Gir e 

15/16 Holandês x Gir. 

 

3.4 Métodos 

 

3.4.1 Funções matemáticas para ajuste da curva de crescimento 

 

Para descrição das curvas de crescimento em função do peso e idade desses animais 

foram ajustados os modelos de Brody, Von Bertalanffy, Richards, Logístico e Gompertz.  

O modelo de Brody considera a velocidade do crescimento proporcional ao 

crescimento que fica por efetuar, assim as taxas de crescimento diminuem à medida que 

aumenta o peso e idade. A maioria dos trabalhos que utilizam este modelo, consideram o 

nascimento como o ponto de inflexão, podendo assim ser utilizado para descrever o 

crescimento pós natal. 

O modelo de Von Bertalanffy é baseado na suposição de que o crescimento é a 

diferença entre as taxas de anabolismo e catabolismo. Neste modelo o ponto de inflexão m, é 

fixo em aproximadamente 0,30 do valor de A. 

Considerado por muitos pesquisadores como o modelo de crescimento mais 

completo, a função de Richards possui quatro parâmetros, porém com ponto de inflexão 

variável. A importância desse modelo reside no ponto de inflexão, dependente do parâmetro 

m, que deve ser estimado para cada análise, para que se consiga uma melhor interpretação 

biológica, no entanto existe dificuldade em se ajustar este modelo, devido a não convergência 

do processo interativo, causado principalmente pela alta correlação negativa entre B e m (PAZ 

2002). 

O modelo Logístico apresenta uma curva simétrica em relação ao ponto de inflexão, 

neste modelo pode-se alcançar 50% do valor assintótico. Aproxima-se em seu segundo trecho 
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a função de Brody, porém em seu primeiro trecho se aproxima a uma função exponencial 

de taxa relativa de crescimento constante, em outras palavras, este modelo considera a 

velocidade de crescimento proporcional ao crescimento efetuado e ao crescimento que fica 

por efetuar. Na função Logística o parâmetro B é fixo e igual a 1. 

O modelo de Gompertz baseia-se em que a taxa de crescimento relativo descreve de 

forma exponencial, a curva é assimétrica em ralação a seu ponto de inflexão, sendo o ritmo de 

desenvolvimento mais lento depois de alcançado este ponto, ou seja, a função de Gompertz 

foi desenvolvida sob a suposição de que a taxa de crescimento especifico caiu 

exponencialmente com o tempo. O ponto de inflexão neste modelo é fixo em 0,37 do valor de 

A (PAZ 2002). 

O método utilizado para o ajuste foi o interativo de Gauss Newton, por meio da 

técnica dos modelos não lineares usando-se o procedimento NLIN (SAS, 2001). 

 

3.4.2 Forma geral de cada modelo utilizado 

 

Função de Brody 

 

Yt = A (1 – Be – kt ) + ε 

 

Função de Von Bertalanffy 

 

Yt = A (1 – Be – kt )3 + ε 

 

Função de Richards 

 

Yt = A (1 – Be – kt )m + ε 

 

Função Logística 

 

Yt = A (1 + e – kt )-m  + ε 
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Função de Gompertz 

 

Yt = Ae Be (- kt ) + ε 

 

Em que: 

Y = Representa os pesos mensurados a várias idades( t ). 

A =Representa o valor assintótico, interpretado como peso assintótico ou medida do peso à 

maturidade. 

B = Constante de integração. Está relacionada com os pesos iniciais dos animais, reflete o 

grau de maturação do animal ao nascimento ( t = 0 ). 

m = Parâmetro de inflexão que estabelece o grau de maturidade. 

 

3.4.3 Critérios utilizados para a escolha do melhor ajuste da função 

 

Os diferentes modelos matemáticos utilizados no ajuste, após análises estimaram 

valores para cada idade estudada, e através da diferença desses valores estimados com os 

valores observados nas pesagens, foi possível obter os desvios para cada idade. Quanto mais 

próximo de zero for o desvio melhor será a adequação do modelo para um determinado grupo 

genético, os modelos que não se ajustam os valores observados com os estimados, 

normalmente subestimam ou superestimam os desvios dos pesos, não sendo indicados para 

predizer os valores de pesos para aquele grupo genético. 

Foram utilizados dois tipos de gráficos para mostrar a qualidade do ajuste 

proporcionado para cada modelo em relação à curva média. O primeiro tipo de gráfico mostra 

as curvas de crescimento médias observadas e estimadas por cada uma das funções estudadas 

em cada um dos cinco grupos genético em estudo. Quanto maior a proximidade dos valores 

estimados em relação aos valores observados, melhor será o ajuste. O segundo tipo de gráfico 

expressa o desvio entre os valores estimados e observados para cada um dos cinco grupos 

genéticos em estudo, quanto maior a proximidade de zero para estes desvios melhor será o 

ajuste do modelo para um determinado grupo genético. 



 18 
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Tabela 1. Médias observadas dos pesos as diferentes idades nos diferentes grupos genéticos. 

Idade (dias) 1/2 H x G 3/4 H x G 5/8 H x G 7/8 H x G 15/16 H x G 

1 30,00b 33,50a 33,00a 32,42ab 34,06a 

210 175,00a 175,00a 113,00b 143,75a 154,50a 

240 194,00a 168,50a 113,00b 140,80a 172,00a 

270 204,00a 200,00a 122,00b 158,20a 159,00a 

300 222,00a 220,00a 131,00b 169,60a 180,00a 

330 227,00a 183,00a 141,00b 181,80a 202,00a 

360 245,00a 247,50a 159,00b 208,67a 231,00a 

390 259,00a 270,00a 175,00b 220,00a 259,00a 

420 268,00a 280,00ab 202,00b 224,25ab 264,00ab 

450 274,00a 320,00a 227,00a 231,67a 289,00a 

As médias com letras iguais dentro das linhas não diferem estatisticamente pelo Teste de Duncam. 

 

Na Tabela 1, observa-se que ocorreu diferença entre as médias observadas dos pesos nos 

diferentes grupos genéticos dentro de cada idade, com exceção das médias de pesos obtidas 

aos 450 dias de idade. A média geral dos pesos das novilhas aos 450 dias de idade foi 

266,31±42,08 kg. Considerando que estes animais foram criados nas mesmas condições 

climáticas, de manejo e de alimentação, pode-se inferir que estas diferenças entre os pesos nas 

mesmas idades sejam genéticas. Análises posteriores deverão ser realizadas para melhor 

elucidação dos fatos em relação ao tamanho adulto, produção de leite e valores econômicos. 

Entretanto, o estudo do nosso trabalho foi direcionado para ajuste das curvas de crescimentos 

dos diferentes grupos genéticos das raças Holandesa x Gir. 

 

4.1 Tabelas de pesos observados e pesos estimados pelos modelos para cada grupo 

genético. 

 

Na Tabela 2 são mostrados pesos observados nas idades 1, 210, 240, 270, 300, 330, 

360, 390, 420, e 450 dias de animais pertencentes ao grupo genético 7/8 Holandês x Gir e 

pesos estimados através do modelo de Von Bertalanffy. Foram também observados desvios 

através da diferença entre peso estimado e observado. 
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Tabela 2. Médias observadas e estimadas pela curva média de Bertalanffy para o grupo 

genético 7/8 Holandês. 

Idade (dias) Peso Observado (kg) Peso Estimado (kg) Peso Estimado - Peso Observado (kg) 

1 32,42 51,70 19,28 

210 143,75 147,97 4,22 

240 140,80 163,12 22,32 

270 158,20 178,30 20,10 

300 169,60 193,44 23,84 

330 181,80 208,47 26,67 

360 208,67 223,32 14,65 

390 220,00 237,93 17,93 

420 224,25 252,27 28,02 

450 231,67 266,30 34,63 

 

A Tabela 2 mostrou através dos desvios apresentados que o modelo de Von 

Bertalanffy tendeu a superestimar os pesos observados, principalmente nas idades, 420 e 450 

dias, pois, apresentaram valores bem acima de zero. 

 

Tabela 3. Médias observadas e estimadas pela curva média de Bertalanffy para o grupo 

genético 1/2 Holandês. 

Idade (dias) Peso Observado (kg) Peso Estimado (kg) Peso Estimado - Peso Observado (kg) 

1 30,00 30,43 0,43 

210 175,00 152,06 -22,94 

240 194,00 172,00 -21,00 

270 204,00 191,83 -12,17 

300 222,00 211,38 -10,62 

330 227,00 230,49 3,49 

360 245,00 249,07 4,07 

390 259,00 267,03 8,03 

420 268,00 284,29 16,29 

450 274,00 300,83 26,83 
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A Tabela 3 representa os pesos observados e estimados, bem como os desvios 

encontrados entre os mesmos em relação ao grupo genético 1/2 Holandês x Gir. Através dos 

desvios foi possível observar uma tendência à anulação dos mesmos, o que caracteriza o 

modelo de Von Bertalanffy como um bom estimador para esse grupo genético. Os pesos 

foram superestimados nas idades 1, 330, 360, 390, 420, e 450 dias e foram subestimados em 

210, 240, 270, e 300, o que caracteriza a tendência dos desvios a neutralidade. 

 

Tabela 4. Médias observadas e estimadas pela curva média de Bertalanffy para o grupo 

genético 3/4 Holandês. 

Idade (dias) Peso Observado (kg) Peso Estimado (kg) Peso Estimado - Peso Observado (kg) 

1 33,50 54,90 21,40 

210 175,00 149,24 -25,76 

240 168,50 163,93 -4,57 

270 200,00 179,14 -20,86 

300 220,00 193,80 -26,20 

330 183,00 209,29 26,29 

360 247,50 222,69 -24,81 

390 270,00 236,82 -33,18 

420 280,00 250,68 -29,32 

450 320,00 263,78 -56,21 

 

A Tabela 4 apresenta resultados de pesos observados, estimados e os desvios entre os 

pesos observados e estimados para o grupo genético 3/4 Holandês x Gir. Os pesos desse 

grupo genético não foram bem representados pelo modelo, pois, os desvios foram em sua 

maioria subestimados pelo modelo de Von Bertalanffy. O modelo ainda superestimou os 

desvios nas idades 1 e 330 dias. 

A Tabela 5 apresenta pesos observados e estimados, bem como os desvios 

encontrados para os mesmos. O grupo genético representado pelos pesos observados foi o 5/8 

Holandês x Gir e o modelo para a estimação foi o de Von Bertalanffy. Em todas as idades o 

modelo superestimou os desvios, sendo, 330 e 360 dias, as idades em que a superestimação 

foi mais significativa. 
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Tabela 5. Médias observadas e estimadas pela curva média de Bertalanffy para o grupo 

genético 5/8 Holandês. 

Idade (dias) Peso Observado (kg) Peso Estimado (kg) Peso Estimado-Peso Observado (kg) 

1 33,00 33,65 0,65 

210 113,00 120,22 7,22 

240 113,00 134,90 21,90 

270 122,00 149,84 27,84 

300 131,00 164,93 33,93 

330 141,00 180,09 39,09 

360 159,00 195,25 36,24 

390 175,00 210,34 35,34 

420 202,00 225,29 23,29 

450 227,00 240,06 13,06 

 

Tabela 6. Médias observadas e estimadas pela curva média de Bertalanffy para o grupo 

genético 15/16 Holandês. 

Idade (dias) Peso Observado (kg) Peso Estimado (kg) Peso Estimado-Peso Observado (kg) 

1 34,06 43,35 9,28 

210 154,50 156,30 1,80 

240 172,00 173,89 1,89 

270 159,00 191,38 32,38 

300 180,00 208,64 28,64 

330 202,00 225,57 23,57 

360 231,00 242,11 11,11 

390 259,00 258,18 -0,81 

420 264,00 273,73 9,73 

450 289,00 288,73 -0,26 

 

A Tabela 6 apresenta pesos observados e estimados e desvios entre os mesmos. Esses 

valores representam o grupo genético 15/16 Holandês x Gir e o modelo utilizado para estimar 

os valores foi o modelo de Von Bertalanffy. 

Através dos desvios foi possível observar que o modelo apresentou uma tendência de 

superestimar os desvios, sendo estes desvios subestimados apenas aos 390 e 450 dias. 
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Tabela 7. Médias observadas e estimadas pela curva média de Brody para o grupo genético 

7/8 Holandês. 

Idade (dias) Peso Observado (kg) Peso Estimado (kg) Peso Estimado-Peso Observado (kg) 

1 32,42 36,95 4,52 

210 143,75 154,16 10,16 

240 140,80 169,40 28,60 

270 158,20 184,28 26,08 

300 169,60 198,81 29,21 

330 181,80 213,01 31,21 

360 208,67 226,89 18,22 

390 220,00 240,44 20,44 

420 224,25 253,67 29,42 

450 231,67 266,60 34,93 

 

Os resultados apresentados na Tabela 7 são referentes aos pesos observados e 

estimados e os seus respectivos desvios. Os pesos observados são referentes ao grupo 

genético 7/8 Holandês x Gir e o estimado foi obtido através do modelo de Brody. O modelo 

apresentou uma tendência a superestimação dos desvios, principalmente aos 420 e 450 dias. 

 

Tabela 8. Médias observadas e estimadas pela curva média de Brody para o grupo genético 

1/2 Holandês. 

Idade (dias) Peso Observado (kg) Peso Estimado (kg) Peso Estimado-Peso Observado (kg) 

1 30,00 22,62 -7,38 

210 175,00 170,23 -4,77 

240 194,00 188,46 -5,54 

270 204,00 206,04 2,04 

300 222,00 223,00 1,00 

330 227,00 239,38 12,38 

360 245,00 255,17 10,17 

390 259,00 270,40 11,40 

420 268,00 285,11 17,11 

450 274,00 299,30 25,30 
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A Tabela 8 apresenta pesos de animais do grupo genético 1/2 Holandês x Gir. O 

modelo de Brody foi utilizado para encontrar os pesos estimados. Os desvios mostraram uma 

pequena tendência a superestimar os valores, principalmente aos 450 dias, o modelo ainda 

subestimou os desvios aos 1, 210 e 240 dias. 

 

Tabela 9. Médias observadas e estimadas pela curva média de Brody para o grupo genético 

3/4 Holandês. 

Idade (dias) Peso Observado (kg) Peso Estimado (kg) Peso Estimado-Peso Observado (kg) 

1 33, 50 41,61 8,11 

210 175,00 154,74 -20,26 

240 168,50 169,50 1,00 

270 200,00 184,39 -15,60 

300 220,00 198,48 -21,51 

330 183,00 213,17 30,17 

360 247,50 225,73 -21,77 

390 270,00 238,90 -31,10 

420 280,00 251,77 -28,23 

450 320,00 263,94 -56,06 

 

Os resultados encontrados na Tabela 9 foram obtidos através de pesos observados de 

animais 3/4 Holandês x Gir e pesos estimados através do modelo de Brody para o mesmo 

grupo genético, pela diferença entre os mesmos foi possível encontrar os desvios entre os 

pesos. Para esse grupo genético o modelo de Brody mostrou uma tendência a subestimar os 

valores dos desvios, fato que não ocorreu nas idades 1, 240 e 330 dias. 

A Tabela 10 apresenta pesos observados e peso estimado pela curva média de Brody 

para o grupo genético 5/8 Holandês x Gir. A Tabela ainda é composta pelos desvios dos pesos 

observados e estimados. Através dos desvios que foram apresentados na Tabela podemos 

observar uma superestimação dos desvios, fato que não ocorreu apenas na idade 1, onde o 

modelo de Brody subestimou o desvio. 
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Tabela 10. Médias observadas e estimadas pela curva média de Brody para o grupo 

genético 5/8 Holandês. 

Idade (dias) Peso Observado (kg) Peso Estimado (kg) Peso Estimado -Peso Observado (kg) 

1 33,00 16,30 -16,70 

210 113,00 131,96 18,96 

240 113,00 147,17 34,17 

270 122,00 162,06 40,06 

300 131,00 176,65 45,65 

330 141,00 190,94 49,94 

360 159,00 204,94 45,94 

390 175,00 218,66 43,66 

420 202,00 232,09 30,09 

450 227,00 245,26 18,26 

 

A Tabela 11 é composta por pesos observados e pesos estimados pelo modelo de 

Brody para o grupo genético 15/16. Também são apresentados os desvios para cada idade. O 

modelo tendeu a superestimar os desvios dos pesos, o que não ocorreu nas idades 1, 390 e 450 

dias onde foi observada uma pequena subestimação. 

 

Tabela 11. Médias observadas e estimadas pela curva média de Brody para o grupo genético 

15/16 Holandês. 

Idade (dias) Peso Observado (kg) Peso Estimado (kg) Peso Estimado -Peso Observado (kg) 

1 34,06 31,17 - 2,89 

210 154,50 162,86 8,36 

240 172,00 179,55 7,55 

270 159,00 195,80 36,80 

300 180,00 211,61 31,61 

330 202,00 227,01 25,01 

360 231,00 241,99 10,99 

390 259,00 256,59 -2,41 

420 264,00 270,79 6,79 

450 289,00 284,61 -4,39 
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A Tabela 12 apresenta pesos observados e estimados pela curva média de 

Gompertz para o grupo genético 7/8 Holandês x Gir. Apresenta ainda os desvios entre pesos 

observados e estimados. Todos os desvios foram superestimados pelo modelo de Gompertz 

para esse grupo genético, sendo que as idades 420 e 450 dias foram as que tiveram um maior 

efeito de superestimação. 

 

Tabela 12. Médias observadas e estimadas pela curva média de Gompertz para o grupo 

genético 7/8 Holandês. 

Idade (dias) Peso Observado (kg) Peso Estimado (kg) Peso Estimado -Peso Observado (kg) 

1 32,42 57,69 25,27 

210 143,75 146,07 2,32 

240 140,80 160,84 20,04 

270 158,20 175,84 17,64 

300 169,60 190,96 21,36 

330 181,80 206,13 24,33 

360 208,67 221,23 12,56 

390 220,00 236,20 16,20 

420 224,25 250,95 26,70 

450 231,67 265,43 33,77 

 

Tabela 13. Médias observadas e estimadas pela curva média de Gompertz para o grupo 

genético 1/2 Holandês. 

Idade (dias) Peso Observado (kg) Peso Estimado (kg) Peso Observado-Peso Estimado (kg) 

1 30,00 37,48 7,48 

210 175,00 147,12 -27,88 

240 194,00 166,78 -27,22 

270 204,00 186,71 -17,29 

300 222,00 206,68 -15,32 

330 227,00 226,47 -0,53 

360 245,00 245,90 -0,90 

390 259,00 264,80 5,80 

420 268,00 283,06 15,06 

450 274,00 300,57 26,57 
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Os pesos observados e estimados pela curva de Gompertz para o grupo genético 

1/2 Holandês x Gir encontrados na Tabela 13 mostraram desvios em que houve uma grande 

freqüência de pesos subestimados e superestimados, sendo os últimos em menor número. 

 

A Tabela 14 apresenta dados de pesos observados, e estimados pela curva média de 

Gompertz para o grupo genético 3/4 Holandês x Gir. Através dos desvios encontrados entre, 

os pesos observados e estimados e foi possível obter os desvios entre os pesos para cada idade. 

O modelo de Gompertz tendeu a subestimar os valores dos desvios para esse grupo genético, 

fato que não foi observado apenas na idade 1, onde o valor foi superestimado. 

 

Tabela 14. Médias observadas e estimadas pela curva média de Gompertz para o grupo 

genético 3/4 Holandês. 

Idade (dias) Peso Observado (kg) Peso Estimado (kg) Peso Estimado -Peso Observado (kg) 

1 33,50 60,36 26,86 

210 175,00 147,52 - 27,48 

240 168,50 161,91 -6,59 

270 200,00 176,98 -23,02 

300 220,00 191,66 -28,34 

330 183,00 207,32 24,32 

360 247,50 220,96 -26,54 

390 270,00 235,43 -34,57 

420 280,00 249,68 -30,32 

450 320,00 263,19 -56,81 

 

Na Tabela 15 encontramos pesos observados, e pesos estimados pelo modelo de 

Gompertz para o grupo genético 5/8 Holandês, encontramos ainda os desvios entre os pesos 

observados e estimados. Através desses desvios foi possível verificar a tendência de 

superestimação apresentada pelo modelo em relação a este grupo genético, principalmente aos 

330 e 360 dias. 

 



 27 
Tabela 15. Médias observadas e estimadas pela curva média de Gompertz para o grupo 

genético 5/8 Holandês. 

Idade (dias) Peso Observado (kg) Peso Estimado (kg) Peso Estimado -Peso Observado (kg) 

1 33,00 40,75 7,75 

210 113,00 117,81 4,81 

240 113,00 131,72 18,72 

270 122,00 146,11 24,11 

300 131,00 160,88 29,88 

330 141,00 175,93 34,93 

360 159,00 191,17 32,17 

390 175,00 206,50 31,50 

420 202,00 221,84 19,84 

450 227,00 237,10 10,10 

 

A Tabela 16 apresenta peso observado, e peso estimado pela curva média de 

Gompertz para o grupo genético 15/16, bem como os desvios entre peso estimado e observado. 

Os desvios tiveram uma tendência a superestimar os desvios exceto aos 210, 240 e 390 dias. 

 

Tabela 16. Médias observadas e estimadas pela curva média de Gompertz para o grupo 

genético 15/16 Holandês. 

Idade (dias) Peso Observado (kg) Peso Estimado (kg) Peso Estimado -Peso Observado (kg))

1 34,06 48,37 14,31 

210 154,50 153,47 -1,03 

240 172,00 171,09 -0,90 

270 159,00 188,85 29,85 

300 180,00 206,56 26,56 

330 202,00 224,08 22,08 

360 231,00 241,28 10,28 

390 259,00 258,03 -0,97 

420 264,00 274,26 10,26 

450 289,00 289,87 0,87 
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A Tabela 17 está representada por pesos observados, e estimados pela curva média 

do modelo Logístico para o grupo genético 7/8 Holandês x Gir. Também compõem a tabela 

os valores dos desvios entre os pesos estimados e observados. Foi possível observar que o 

modelo Logístico tendeu a superestimar todos os valores observados dos desvios para todas as 

idades exceto aos 210 dias. 

 

Tabela 17 Médias observadas e estimadas pela curva média de Logística para o grupo 

genético 7/8 Holandês. 

Idade (dias) Peso Observado (kg) Peso Estimado (kg) Peso Estimado -Peso Observado (kg) 

1 32,42 70,89 38,47 

210 143,75 143,58 -  0,17 

240 140,80 156,89 16,08 

270 158,20 170,77 12,57 

300 169,60 185,20 15,60 

330 181,80 200,06 18,26 

360 208,67 215,25 6,58 

390 220,00 230,65 10,65 

420 224,25 246,13 21,88 

450 231,67 261,56 29,90 

 

Tabela 18. Médias observadas e estimadas pela curva média de Logística para o grupo 

genético 1/2 Holandês. 

Idade (dias) Peso Observado (kg) Peso Estimado (kg) Peso Estimado -Peso Observado (kg) 

1 30,00 55,26 25,26 

210 175,00 142,01 -32,99 

240 194,00 159,36 -34,65 

270 204,00 177,72 -26,28 

300 222,00 196,92 -25,08 

330 227,00 216,74 -10,26 

360 245,00 236,91 -8,09 

390 259,00 257,17 -1,83 

420 268,00 277,23 9,23 

450 274,00 296,82 22,82 
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Na Tabela 18 encontram-se pesos observados, e estimados pelo modelo Logístico 

para o grupo genético 1/2 Holandês x Gir, também são encontrados desvios relacionados a 

diferença entre peso estimado e peso observado. O modelo Logístico subestimou os desvios 

para esse grupo genético, com exceção das idades 1, 420 e 450 dias onde os valores dos 

desvios foram superestimados. 

A Tabela 19 apresenta pesos observados, e estimados pela curva média Logística 

para o grupo genético 3/4 Holandês x Gir, apresenta ainda os desvios obtidos através da 

diferença entre o peso estimado e observado. A curva média Logística subestimou a maioria 

dos desvios em grande parte das idades observadas. Nas idades 1 e 330 os valores dos desvios 

foram superestimados. 

 

Tabela 19. Médias observadas e estimadas pela curva média de Logística para o grupo 

genético 3/4 Holandês. 

Idade (dias) Peso Observado (kg) Peso Estimado (kg) Peso Estimado -Peso Observado (kg) 

1 33,50 72,50 39,00 

210 175,00 145,17 - 29,83 

240 168,50 158,32 -10,18 

270 200,00 172,48 - 27,52 

300 220,00 186,67 -33,33 

330 183,00 202,22 19,22 

360 247,50 216,07 -31,43 

390 270,00 231,06 - 38,94 

420 280,00 246,07 -33,93 

450 320,00 260,49 -59,51 

 

Na Tabela 20 encontramos pesos observados e estimados pelo modelo Logístico para 

o grupo genético 5/8 Holandês x Gir. Os valores dos desvios foram encontrados através das 

diferenças entre o peso estimado e observado. O modelo Logístico superestimou todos os 

valores em todas as idades para o grupo genético 5/8 Holandês x Gir. 
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Tabela 20. Médias observadas e estimadas pela curva média de Logística para o grupo 

genético 5/8 Holandês. 

Idade (dias) Peso Observado (kg) Peso Estimado (kg) Peso Estimado -Peso Observado (kg) 

1 33,00 56,22 23,22 

210 113,00 117,19 4,19 

240 113,00 128,91 15,91 

270 122,00 141,38 19,38 

300 131,00 154,57 23,57 

330 141,00 168,43 27,43 

360 159,00 182,90 23,90 

390 175,00 197,90 22,90 

420 202,00 213,33 11,33 

450 227,00 229,08 2,08 

 

Tabela 21 Médias observadas e estimadas pela curva média de Logística para o grupo 

genético 15/16 Holandês. 

Idade (dias) Peso Observado (kg) Peso Estimado (kg) Peso Estimado -Peso Observado (kg) 

1 34,06 59,34 25,28 

210 154,50 147,47 -7,03 

240 172,00 164,29 -7,71 

270 159,00 181,88 22,87 

300 180,00 200,04 20,04 

330 202,00 218,54 16,54 

360 231,00 237,15 6,15 

390 259,00 255,60 - 3,40 

420 264,00 273,66 9,66 

450 289,00 291,09 2,09 

 

A Tabela 21 apresenta pesos observados, e estimados pela curva média Logística 

para o grupo genético 15/16 Holandês x Gir, apresenta ainda os desvios relacionados com a 

diferença entre o peso estimado e observado. O modelo apresentou desvios superestimados 

para a maioria das idades exceto nas idades 210, 240 e 390 dias onde, estes desvios foram 

subestimados. 
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Tabela 22. Médias observadas e estimadas pela curva média de Richards para o grupo 

genético 7/8 Holandês. 

Idade (dias) Peso Observado (kg) Peso Estimado (kg) Peso Estimado -Peso Observado (kg) 

1 32,42 32,45 - 0,07 

210 143,75 156,59 12,84 

240 140,80 171,58 30,78 

270 158,20 186,13 27,93 

300 169,60 200,30 30,70 

330 181,80 214,10 32,30 

360 208,67 227,56 18,90 

390 220,00 240,72 20,72 

420 224,25 253,57 29,32 

450 231,67 266,15 34,48 

 

A Tabela 22 apresenta pesos observados, e estimados pelo modelo de Richards para 

o grupo genético 7/8 Holandês x Gir, apresenta ainda os desvios obtido através da diferença 

entre peso estimado e observado. O modelo de Richards superestimou a maioria dos desvios 

com exceção da primeira idade onde o valor foi bem próximo de zero. 

 

Tabela 23. Médias observadas e estimadas pela curva média de Richards para o grupo 

genético 1/2 Holandês. 

Idade (dias) Peso Observado (kg) Peso Estimado (kg) Peso Estimado -Peso Observado (kg) 

1 30,00 39,15 9,15 

210 175,00 151,93 - 23,07 

240 194,00 171,77 - 22,23 

270 204,00 191,79 -12,21 

300 222,00 211,77 - 10,23 

330 227,00 231,50 4,50 

360 245,00 250,80 5,80 

390 259,00 269,54 10,54 

420 268,00 287,58 19,58 

450 274,00 304,84 30,84 
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Na Tabela 23 são encontrados valores de peso observados bem como estimados pelo 

modelo de Richards para o grupo genético 1/2 , através da diferença entre esses pesos foi 

possível encontrar os valores dos desvios para cada idade estudada. Os valores dos desvios 

superestimados foram mais freqüentes, porém, bem próximos ficaram os desvios 

subestimados. 

 

A Tabela 24 apresenta dados de pesos observados e estimados pelo modelo de 

Richards para o grupo genético 3/4 Holandês x Gir, apresenta ainda os desvios resultado da 

diferença entre peso estimado e observado. Os desvios foram subestimados pelo modelo com 

exceção dos desvios encontrados nas idades 1, 240 e 330 dias. 

 

Tabela 24 Médias observadas e estimadas pela curva média de Richards para o grupo genético 

3/4 Holandês. 

Idade (dias) Peso Observado (kg) Peso Estimado (kg) Peso Estimado -Peso Observado (kg) 

1 33,50 39,08 5,58 

210 175,00 157,95 - 17,05 

240 168,50 171,82 3,32 

270 200,00 185,72 -14,28 

300 220,00 198,79 - 21,21 

330 183,00 212,37 29,37 

360 247,50 223,98 -23,52 

390 270,00 236,16 -33,84 

420 280,00 248,08 - 31,92 

450 320,00 259,39 -60,61 

 

Na Tabela 25 encontram-se descritos pesos observados, e estimados pelo modelo de 

Richards para o grupo genético 5/8 Holandês x Gir, também podemos encontrar os valores 

dos desvios encontrado através da diferença entre peso estimado e observado. O modelo de 

Richards superestimou os valores dos desvios para o grupo genético 5/8 Holandês x Gir, 

principalmente aos 330 e 360 dias. 
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Tabela 25 Médias observadas e estimadas pela curva média de Richards para o grupo 

genético 5/8 Holandês. 

Idade (dias) Peso Observado (kg) Peso Estimado (kg) Peso Estimado -Peso Observado (kg) 

1 33,00 41,58 8,58 

210 113,00 122,38 9,38 

240 113,00 136,69 23,69 

270 122,00 151,40 29,40 

300 131,00 166,42 35,42 

330 141,00 181,65 40,65 

360 159,00 196,99 37,99 

390 175,00 212,36 37,36 

420 202,00 227,68 25,68 

450 227,00 242,86 15,86 

 

A Tabela 26 apresenta pesos observados e estimados pelo modelo de Richards para o 

grupo genético 15/16 Holandês x Gir. Através dos desvios encontrados na tabela observamos 

que o modelo superestimou boa parte dos valores obtido pela diferença peso estimado e 

observado. Nas idades 390 e 450 dias os desvios foram subestimados por Richards. 

 

Tabela 26 Médias observadas e estimadas pela curva média de Richards para o grupo genético 

15/16 Holandês. 

Idade (dias) Peso Observado (kg) Peso Estimado (kg) Peso Estimado -Peso Observado (kg) 

1 34,06 39,24 5,18 

210 154,50 158,58 4,08 

240 172,00 175,99 3,99 

270 159,00 193,14 34,14 

300 180,00 209,96 29,96 

330 202,00 226,40 24,40 

360 231,00 242,41 11,41 

390 259,00 257,96 - 1,05 

420 264,00 273,02 9,02 

450 289,00 287,58 - 1,42 
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4.2. Representação gráfica entre pesos estimados e observados 

 

Na Figura 3 encontra-se a curva dos pesos observados em animais 7/8 Holandês x 

Gir e a curva obtida através do modelo de Von Bertalanffy. Observa-se que o modelo 

superestimou os valores para o grupo genético em todas as idades observadas. 
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Figura 3. Curva de pesos observados em animais 7/8 Holandês x Gir e curva ajustada pelo 

modelo Von Bertalanffy. 
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Figura 4. Curva de pesos observados em animais 1/2 Holandês x Gir e curva ajustada pelo 

modelo Von Bertalanffy. 
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Na Figura 4 encontra-se a curva dos pesos observados em animais 1/2 Holandês x 

Gir, e a curva obtida através do modelo de Von Bertalanffy. Observa-se que o modelo em 

alguns momentos subestimou e em outros superestimou os valores, sendo que em algumas 

idades o peso estimado pelo modelo ficou bem próximo dos valores observados. 

Na figura 5 encontra-se a curva dos pesos observados em animais 3/4 Holandês x Gir, 

e a curva obtida através do modelo de Von Bertalanffy. Observa-se que o modelo em sua 

maioria subestimou os valores observados, e ainda superestimou os pesos nas idades 1 e 330. 
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Figura 5. Curva de pesos observados em animais 3/4 Holandês x Gir e curva ajustada pelo 

modelo Von Bertalanffy. 

 

Na figura 6 encontra-se a curva dos pesos observados em animais 5/8 Holandês x Gir, 

e a curva obtida através do modelo de Von Bertalanffy. Observa-se que o modelo 

superestimou os valores dos pesos para todas as idades. 
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Figura 6. Curva de pesos observados em animais 5/8 Holandês x Gir e curva ajustada pelo 

modelo Von Bertalanffy. 
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Figura 7. Curva de pesos observados em animais 15/16 Holandês x Gir e curva ajustada pelo 

modelo Von Bertalanffy. 

 

Na figura 7 encontra-se a curva dos pesos observados em animais 15/16 Holandês x 

Gir e a curva obtida através do modelo de Von Bertalanffy. O modelo superestimou os 
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valores na maioria das idades estudadas, isso por que, nas idades 390 e 450 dias houve uma 

pequena subestimação, sendo que o peso estimado ficou bem próximo do observado. 

Na figura 8 encontra-se a curva dos pesos observados em animais 7/8 Holandês x Gir 

e a curva obtida pelo modelo de Brody. O modelo foi tendencioso em relação a superestimar 

os valores em todas as idades. 
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Figura 8. Curva de pesos observados em animais 7/8 Holandês x Gir e curva ajustada pelo 

modelo Brody. 

 

Na Figura 9 encontra-se a curva dos pesos observados em animais 1/2 Holandês x 

Gir e a curva obtida pelo modelo de Brody. O modelo primeiramente subestimou os valore até 

os 240 dias, posteriormente tendeu a superestimar nas demais idades. 
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Figura 9. Curva de pesos observados em animais 1/2 Holandês x Gir e curva ajustada pelo 

modelo Brody. 
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Figura 10. Curva de pesos observados em animais 3/4 Holandês x Gir e curva ajustada pelo 

modelo Brody. 

 

Na Figura 10 encontra-se a curva dos pesos observados em animais 3/4 Holandês x 

Gir e a curva obtida pelo modelo de Brody. Observa-se que o modelo subestimou os pesos em 

quase todas as idades observadas exceto no primeiro e aos 330 dias onde esses valores foram 

superestimados pelo modelo de Brody. 
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Na Figura 11 encontra-se a curva dos pesos observados em animais 5/8 Holandês 

x Gir e a curva obtida através do modelo de Brody. Observa-se que o modelo subestimou o 

primeiro valor e nos demais tendeu a superestimar os valores, sendo essa superestimação mais 

elevada aos 330 dias. 
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Figura 11. Curva de pesos observados em animais 5/8 Holandês x Gir e curva ajustada pelo 

modelo Brody. 

 

Na Figura 12 encontra-se a curva dos pesos observados em animais 15/16 Holandês 

x Gir e a curva obtida através do modelo de Brody. Observa-se que o modelo de Brody 

superestimou a maioria dos valores observados exceto nas idades 1, 390 e 450 dias onde 

ocorreu uma pequena subestimação e uma proximidade entre os valores observados e 

estimados. 
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Figura 12. Curva de pesos observados em animais 15/16 Holandês x Gir e curva ajustada pelo 

modelo Brody. 
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Figura 13. Curva de pesos observados em animais 7/8 Holandês x Gir e curva ajustada pelo 

modelo Gompertz. 

 

Na Figura 13 encontra-se a curva dos pesos observados em animais 7/8 Holandês x 

Gir e a curva obtida através do modelo de Gompertz. Observa-se que o modelo de Gompertz 

superestimou os valores em todas as idades para os animais 7/8 Holandês x Gir. 
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Figura 14. Curva de pesos observados em animais 1/2 Holandês x Gir e curva ajustada pelo 

modelo Gompertz. 

 

Na Figura 14 encontra-se a curva dos pesos observados em animais 1/2 Holandês x 

Gir e a curva obtida através do modelo de Gompertz. Observa-se que o modelo superestimou 

o peso na idade 1, posteriormente estes valores foram subestimados e tenderam a aumentar a 

proximidade entre os valores observados e estimados, principalmente aos 330 e aos 360 dias, 

em seguida o modelo superestimou mais uma vez os valores dessa vez para as idades 420 e 

450 dias. 

Na figura 15 encontra-se a curva dos pesos observados em animais 3/4 Holandês x 

Gir e a curva obtida pelo modelo de Gompertz. Observa-se que o modelo de Gompertz 

subestimou os pesos em quase todas as idades avaliadas exceto no primeiro e aos 330 dias 

onde esses valores foram superestimados. 
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Figura 15. Curva de pesos observados em animais 3/4 Holandês x Gir e curva ajustada pelo 

modelo Gompertz. 
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Figura 16. Curva de pesos observados em animais 5/8 Holandês x Gir e curva ajustada pelo 

modelo Gompertz. 

 

Na Figura 16 encontra-se a curva dos pesos observados em animais 5/8 Holandês x 

Gir e a curva obtida através do modelo de Gompertz. Para esse grupo genético o modelo de 

Gompertz superestimou os valores para todas as idades estudadas. 
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Na Figura 17 encontra-se a curva dos pesos observados em animais 15/16 

Holandês x Gir e a curva obtida através do modelo de Gompertz. Observa-se que o modelo 

inicialmente superestimou o valor do peso observado na primeira idade, posteriormente 

ocorreu uma pequena subestimação aos 210 e 240 dias, sendo que os valores estimados 

ficaram bem próximos dos observados nestas idades, então houve novamente uma 

superistimação até aos 360 dias, aos 390 dias o modelo subestimou novamente o valor do 

desvio, logo após superestimou para as demais idades. 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Idade (dias)

P
es

o
 (

kg
)

Peso Observado (kg) Peso Estimado (kg)
 

 

Figura 17. Curva de pesos observados em animais 15/16 Holandês x Gir e curva ajustada pelo 

modelo Gompertz. 

 

Na Figura 18 encontra-se a curva dos pesos observados em animais 7/8 Holandês x 

Gir e a curva obtida através do modelo Logístico. Observa-se que o modelo superestimou os 

pesos em todas as idades, exceto aos 210 dias onde ocorreu uma pequena subestimação e uma 

grande proximidade entre o valor estimado e o observado. 
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Figura 18. Curva de pesos observados em animais 7/8 Holandês x Gir e curva ajustada pelo 

modelo Logistico. 
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Figura 19. Curva de pesos observados em animais 1/2 Holandês x Gir e curva ajustada pelo 

modelo Logistico. 

 

Na Figura 19 encontra-se a curva dos pesos observados em animais 1/2 Holandês x 

Gir e a curva obtida através do modelo Logístico. Observa-se que o modelo superestimou o 
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peso na idade 1, posteriormente ocorreu uma subestimação e uma tendência de 

aproximação entre os pesos estimados e observados que quase ocorreu aos 390 dias, logo após 

o modelo tendeu a superestimar os valores e a se distanciar dos valores observados. 

Na Figura 20 encontra-se a curva dos pesos observados em animais 3/4 Holandês x 

Gir e a curva obtida através do modelo Logístico. Observa-se que o modelo subestimou a 

maioria dos valores observados, e ainda superestimou os pesos nas idades 1 e 330. 
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Figura 20. Curva de pesos observados em animais 3/4 Holandês x Gir e curva ajustada pelo 

modelo Logistico. 

 

Na figura 21 encontra-se a curva dos pesos observados em animais 5/8 Holandês x 

Gir e a curva obtida através do modelo Logístico. Observa-se que o modelo superestimou os 

valores dos pesos em todas as idades, essa superestimação foi maior aos 330 dias e menor 

onde houve uma aproximação entre o peso estimado e observado aos 210 e no ultimo valor 

aos 450 dias. 
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Figura 21. Curva de pesos observados em animais 5/8 Holandês x Gir e curva ajustada pelo 

modelo Logistico. 
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Figura 22. Curva de pesos observados em animais 15/16 Holandês x Gir e curva ajustada pelo 

modelo Logistico. 

 

Na Figura 22 encontra-se a curva dos pesos observados em animais 15/16 Holandês 

x Gir e a curva obtida através do modelo Logístico. O modelo superestimou os pesos na idade 

inicial e logo depois subestimou aos 210 e 240 dias de idade, posteriormente voltou a 
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superestimar os valores até aos 360 dias, logo depois subestimou os valores aos 390 e 

voltou a superestimar aos 420 e 450 dias. 

Na Figura 23 encontra-se a curva dos pesos observados em animais 7/8 Holandês x 

Gir e a curva obtida através do modelo de Richards. Observa-se que houve uma proximidade 

entre o valor estimado e observado na primeira idade, posteriormente o modelo superestimou 

os demais valores observados. 
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Figura 23. Curva de pesos observados em animais 7/8 Holandês x Gir e curva ajustada pelo 

modelo Richards. 

 

Na Figura 24 encontra-se a curva dos pesos observados em animais 1/2 Holandês x 

Gir e a curva obtida através do modelo de Richards. Observa-se que o modelo superestimou 

na primeira idade e posteriormente subestimou os valores até os 300 dias logo depois tornou a 

superestimar os valores. 
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Figura 24. Curva de pesos observados em animais 1/2 Holandês x Gir e curva ajustada pelo 

modelo Richards. 
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Figura 25. Curva de pesos observados em animais 3/4 Holandês x Gir e curva ajustada pelo 

modelo Richards. 

 

Na Figura 25 encontra-se a curva dos pesos observados em animais 3/4 Holandês x 

Gir e a curva obtida através do modelo de Richards. Observa-se que o modelo superestimou o 

valor na primeira pesagem, aos 210 dias subestimou em seguida aos 240 dias o modelo 
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superestimou o valor, logo após voltou a subestimar os valores nas idades 270 e 300 dias 

em seguida superestimou aos 330 dias e mais uma vez voltou a subestimar para os demais 

valores. 

Na Figura 26 encontra-se a curva dos pesos observados em animais 5/8 Holandês x 

Gir e a curva obtida através do modelo de Richards. O modelo superestimou os valores para 

todas as idades observadas. 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Idade (dias)

P
es

o
 (

kg
)

Peso Observado (kg) Peso Estimado (kg)
 

Figura 26. Curva de pesos observados em animais 5/8 Holandês x Gir e curva ajustada pelo 

modelo Richards. 

 

Na figura 27 encontra-se a curva dos pesos observados em animais 15/16 Holandês x 

Gir e a curva obtida através do modelo de Richards. O modelo superestimou em quase todas 

as idades, exceto aos 390 e 450 dias onde os valores foram subestimados. Nas idades iniciais 

houve uma proximidade entre as curvas, só aos 270 dias essa proximidade diminuiu e voltou a 

se aproximar nas demais observações. 
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Figura 27. Curva de pesos observados em animais 15/16 Holandês x Gir e curva ajustada pelo 

modelo Richards. 
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Figura 28. Descrição da curva dos desvios de Von Bertalanffy para os cinco grupos genéticos. 

 

Na Figura 28 observa-se a variação no comportamento de cada grupo genético na 

adequação do modelo de Von Bertalanffy. O grupo genético 7/8 Holandês x Gir foi 

superestimado em todas as idades pelo modelo de Bertalanffy, essa superestimação foi mais 

acentuada na ultima idade observada. O grupo genético 1/2 Holandês x Gir apresentou um 

valor inicial bem próximo de zero, depois tendeu a subestimar os valores até os 300 dias, 

novamente aproximou-se do eixo zero, dessa vez superestimando os valores, que se 

distanciaram à medida que a idade aumentou. Para os animais 3/4 Holandês x Gir o modelo 
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de Bertalanffy subestimou o peso em quase todas as idades, isso, por que superestimou os 

pesos nas idades 1 e 330 dias. O modelo superestimou os pesos em todas as idades no grupo 

genético 5/8 Holandês x Gir. O grupo genético 15/16 teve seus pesos inicialmente 

superestimados e bem próximos do eixo, porém aos 270 dias os pesos se elevaram 

consideravelmente e foram notadamente superestimados, posteriormente essa superestimação 

diminuiu até a idade 360 dias, aos 390 o modelo subestimou, logo depois voltou a 

superestimar aos 420 dias, e mais uma vez o modelo de Bertalanffy subestimou o valor do 

peso dos animais 15/16, dessa vez para a ultima idade observada, ou seja, 450 dias. 
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Figura 29. Descrição da curva dos desvios de Brody para os cinco grupos genéticos. 

 

Na Figura 29 observa-se a variação no comportamento de cada grupo genético na 

adequação do modelo de Brody. O modelo superestimou os valores dos pesos para todas as 

idades observadas no grupo genético 7/8 Holandês x Gir, sendo essa superestimação mais 

significante para o peso da ultima idade observada. Os pesos do grupo genético 1/2 Holandês 

x Gir foram inicialmente subestimados, a partir da dos 270 dias de idade todos os valores 

observados foram superestimados. O modelo de Brody subestimou a maioria dos valores dos 

pesos observados no grupo genético 3/4 Holandês x Gir, sendo que para os pesos obtidos nas 

idades 1, 240 e 330 foram superestimados. O grupo genético 5/8 teve o peso da idade inicial 

subestimada pelo modelo de Brody, porém, os valores das demais idades foram 

superestimados, sendo bem elevados nas idades intermediarias, principalmente aos 330 dias. 

O modelo subestimou os pesos nas idades 1, 390 e 450 dias para o grupo genético 15/16 

Holandês x Gir, nas demais idades o modelo tendeu a superestimar os valores dos pesos. 
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Na Figura 30 observa-se a variação no comportamento de cada grupo genético na 

adequação do modelo de Gompertz. O grupo genético 7/8 Holandês x Gir teve seus pesos 

superestimados em todas as idades pelo modelo de Gompertz, sendo o peso da ultima idade 

observada o que apresentou o valor do peso mais superestimado. Para o grupo genético 1/2 

Holandês x Gir o modelo superestimou os pesos nas idades 1, 390, 420 e 450, para as demais 

os pesos foram subestimados principalmente no peso observado na idade 210 dias onde a 

subestimação foi mais significativa. O modelo de Gompertz superestimou o valor do peso na 

primeira idade e aos 330 dias dos animais 3/4 Holandês x Gir, porém, subestimou os demais 

valores de pesos para todas as idades, principalmente no peso da ultima idade onde foi 

acentuada. O modelo superestimou os valores dos pesos para todas as idades do grupo 

genético 5/8 Holandês x Gir, sendo essa superestimação bem acentuada nas idades 

intermediarias, principalmente aos 330 dias. Os pesos dos animais 15/16 Holandês x Gir 

foram superestimados pelo modelo na maioria das idades observadas, porém, nas idades 210, 

240 e 390 dias o modelo subestimou os valores que ficaram bem próximos dos valores 

observados, representados pelo eixo de zero. 
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Figura 30. Descrição da curva dos desvios de Gompertz para os cinco grupos genéticos 

 

Na Figura 31 observa-se a variação no comportamento de cada grupo genético na 

adequação do modelo Logistico. O modelo Logístico subestimou o valor do peso na idade 

210 dias e superestimou os demais valores de pesos de animais 7/8 Holandês x Gir, o modelo 

superestimou principalmente na primeira idade. Os pesos foram subestimados na maioria das 

idades de animais 1/2 Holandês x Gir, exceto na idade 1, 420 e 450, onde os pesos foram 

superestimados pelo modelo Logístico para esse grupo genético. Para o grupo genético 3/4 
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Holandês x Gir o modelo Logístico subestimou a maioria dos valores dos pesos, com 

exceção dos pesos nas idades 1 e 330 dias, onde o modelo superestimou os valores 

encontrados nessas idades. O modelo Logístico superestimou todos os valores de pesos em 

todas as idades dos animais 5/8 Holandês x Gir. Para o grupo genético 15/16 Holandês x Gir o 

modelo Logístico superestimou a maioria dos pesos, exceto nas idades 210, 240 e 390 dias 

onde o modelo tendeu a subestimar os valores. 
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Figura 31. Descrição da curva dos desvios de Logística para os cinco grupos genéticos 
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Figura 32. Descrição da curva dos desvios de Richards para os cinco grupos genéticos 

 

Na Figura 32 observa-se a variação no comportamento de cada grupo genético na 

adequação do modelo de Richards. Para o grupo genético 7/8 Holandês x Gir o modelo de 

Richards superestimou os pesos na maioria das idades com exceção do peso da primeira idade 
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que foi subestimado e ficou bem próximo de zero. O grupo genético 1/2 Holandês x Gir 

teve seus pesos subestimados em quatro das dez idades observadas, para as demais, o modelo 

de Richards superestimou os valores dos pesos observados. O modelo de Richards subestimou 

a maioria dos pesos observados no grupo genético 3/4 Holandês x Gir, exceto nas idades 1, 

240 e 330 dias, onde os pesos foram superestimados pelo modelo. O modelo de Richards 

superestimou todos os pesos em todas as idades observadas no grupo genético 5/8 Holandês x 

Gir. Para o grupo genético 15/16 Holandês x Gir o modelo de Richards superestimou quase 

todos os valores de pesos, apenas nas idades 390 e 450 houve uma pequena subestimação por 

parte do modelo. 

 

4.3 Ajuste dos modelos aos grupos genéticos 

 

No presente trabalho verificou-se o ajuste dos modelos Von Bertalanffy, Brody, 

Gompertz, Logístico e Richards aos diferentes grupos genéticos Holandês x Gir através dos 

desvios obtidos pela diferença entre pesos estimados e observados para cada um dos cinco 

grupos genéticos estudados.  

Para o grupo genético 7/8 Holandês x Gir, o modelo que melhor representou os pesos 

em relação ao que se observou nas pesagens, foi o modelo Logístico, que apesar de 

superestimar os valores dos desvios, foi o modelo que melhor representou esses valores em 

relação aos demais modelos estudados para este grupo genético. Já o grupo genético 1/2 foi 

melhor representado pelo modelo de Von Bertalanffy, este mesmo modelo foi indicado por 

VAL et al (2005), para descrever a curva de crescimento de fêmeas mestiças Holandês x Zebu, 

segundo eles o modelo pode fornecer uma boa estimativa dos pesos das fêmeas na fase do 

inicio da vida reprodutiva para o rebanho estudado. No presente estudo o modelo foi capaz de 

descrever a curva, sendo que apresentou uma pequena subestimação dos valores obtidos nos 

desvios, porém, apresentou valores estimados bem próximos daqueles observados nas 

pesagens. 

O modelo de Brody mostrou melhor ajuste para o grupo genético 3/4 Holandês x Gir 

em relação aos demais, porém, os valores encontrados mesmo em Brody, que mostrou o 

melhor ajuste, não ficaram próximos dos valores observados. Para esse grupo genético todos 

os modelos tenderam a subestimar os valores, sendo que estes ficaram bem longe dos valores 

observados nas pesagens. 
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Para o grupo genético 5/8 Holandês x Gir o modelo Logístico foi o que apresentou 

melhor ajuste, bem como, para o 15/16 Holandês x Gir que também foi melhor representado 

por esse modelo, apesar de ambos terem sido superestimados por todos os modelos, o 

logístico foi o que melhor representou os pesos estimados desses animais, havendo maior 

aproximação dos valores dos pesos observados nas pesagens. 

Dos cinco modelos estudados, o modelo Logístico, foi o que se adequou a maioria 

dos grupos genéticos, pois apresentou melhor ajuste em três dos cinco grupos genéticos 

estudados, foi ainda o modelo que apresentou o melhor percentual de convergência, seguido 

por Gompertz e Von Bertalanffy, os piores percentuais de convergência foram encontrados 

em Brody e principalmente em Richards que apresentou maior dificuldade computacional. 

Em trabalho realizado por PAZ (2002), no ajuste dos modelos de Brody, de Von 

Bertalanffy, de Richards, de Gompertz e Logístico a dados de peso ao nascimento, ao 

desmame e mensais dos 8 aos 19 meses de idade de onze classes de genótipos e de três grupos 

genéticos de bovinos da raça Canchim, o modelo Logistico foi o mais indicado. 

Dentre todos os grupos genéticos o que se mostrou mais passível de estimação 

através de modelos, foi 1/2 Holandês x Gir que foi bem ajustado por todos os modelos, 

principalmente pelo de Von Bertalanffy, que o melhor representou. O grupo genético em 

questão se mostrou bem ajustado em todas as ocasiões de estimação, sempre encontrando-se 

com desvios próximos de zero, o que demonstra a eficiência da adequação do grupo genético 

aos modelos. Os grupos genéticos 5/8 Holandês x Gir, 7/8 Holandês x Gir e 15/16 Holandês x 

Gir foram superestimados por todos os modelos, enquanto que o grupo genético 3/4 Holandês 

x Gir foi subestimado por todos os cinco modelos. 

Muitos estudos sobre curvas de crescimento têm sido realizados em bovinos, tanto 

em taurinos quanto em zebuínos, ou em seus mestiços, e os resultados mostram que existem 

divergências entre eles, apesar de vários modelos apresentarem bons ajustes. Em estudo 

realizado por PEROTTO et al. (1992), o modelo de Richards foi o escolhido para estimar o 

crescimento em peso de fêmeas zebuínas e de mestiças holandês x zebu. 

Com dados de fêmeas da raça Guzerá OLIVEIRA et al. (2000), os modelos de Brody, 

de Gompertz, de von Bertalanffy e o logístico apresentaram boa qualidade de ajuste; porém, 

os modelos de Von Bertalanffy e Richards apresentaram as melhores qualidades de ajuste, 

apesar deste último se ajustar bem aos dados, houve dificuldades computacionais, não sendo 

indicado por Oliveira para representar a curva de crescimento. 
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Ao passo que CORTARELI (1973), citado por PAZ (2002), na comparação dos 

modelos de Brody, logístico, de Richards, de von Bertalanffy e de Gompertz, o último foi o 

mais adequado na estimação de crescimento de bovinos da raça Nelore. 
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5. CONCLUSÃO 

 

Dos cinco modelos estudados, o Logístico foi o que melhor se adequou a maioria dos 

grupos genéticos Holandês x Gir, mesmo superestimando os valores dos pesos, quando foi o 

mais indicado para representar pesos de animais 5/8, 7/8 e 15/16 Holandês x Gir. 

O grupo genético 1/2 Holandês x Gir se apresentou com posição de dados mais 

passível de estimação através dos modelos, pois, foi bem representado por todos os modelos, 

principalmente pelo modelo de Von Bertalanfy, que melhor representou os pesos deste grupo 

genético. 
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