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Resumo: Este trabalho tem por objetivo utilizar a análise estatística multivariada baseada 
em dados longitudinais para otimizar a produção de suínos na fase de creche (desmame 21 
dias idade aos 70 dias de idade), correspondendo a 49 dias. Essa técnica mostrou-se eficiente 
para detectar diferenças significativas entre as variáveis de estado no decorrer do tempo o 
que não seria possível verificar por meio da análise de variância univariada para dados 
discretizados. Com essa análise foi possível verificar que as variáveis de estado (consumo de 
alimento, ganho de peso e conversão alimentar) podem ser modeladas por curvas 
polinomiais. Apenas o ganho de peso e a conversão alimentar apresentaram integração entre 
os níveis de PB e a idades dos leitões. A varável energia disgetiva (ED) apresentou apenas 
relação entre as variáveis de estado e os modelos polinomiais. Porém, não foi possível 
identificar interação entre a idade e os níveis de energia para nenhuma das variáveis, 
consumo de ração médio, conversão alimentar média e ganho de peso médio.Os modelos que 
melhor explicaram a relação entre os níveis de PB com as variáveis de estado foram os 
modelos quadrático e cúbico, devido a características intrisica das variáveis que estado 
relacionadas com o desenvolvimento fisiologico do animal. 
Palavras-chave: análise multivariada; dados longitudinais; variáveis de estado e controle; 
leitões. 

1 Introdução 
Na produção animal, as unidades experimentais são animais ou plantas forrageiras, 

estando estas sujeitas, na maioria das vezes, a medidas repetidas não aleatorizadas no tempo. 
Nestes experimentos, os dados são obtidos através de um planejamento longitudinal, que 
consiste em observar cada unidade experimental em todas as fases estabelecidas no estudo. A 
principal razão para se realizar experimentos dessa natureza é a suspeita de que os efeitos dos 
tratamentos em uma seqüência de tempo se alteram. Porém, a análise comparativa destes 
experimentos é efetuada de forma discretizada no tempo. Assim, torna-se necessário a 
aplicação de ferramentas robustas que propiciem uma avaliação de todo o período analisado 
de forma consistente. Neste sentido, este trabalho tem por objetivo utilizar técnicas de análise 
por meio de dados longitudinais a fim de otimizar o sistema industrial de produção de suínos. 

 
 

2 Revisão bibliográfica 

Todo o sistema de produção animal, como a produção industrial de carne suína, é um 
processo dinâmico e contínuo. Dinâmico porque a matriz de produção, o animal, é um sistema 
biológico em constante mutação, com grande variabilidade de um animal para outro dentro da 
mesma unidade experimental e entre as unidades experimentais em função do tempo. 
Contínuo porque, nesse tipo de sistema não existe o conceito de produto acabado. Um animal 
pode ser comercializado em qualquer fase do processo produtivo, podendo a variável tempo 
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de produção ser definida de forma contínua assumindo qualquer valor entre zero, momento do 
nascimento, e um tempo “t” qualquer referente ao tempo de vida do animal. Obviamente, o 
valor entre zero e “t” necessário para o tempo de produção influenciará a produtividade do 
sistema. Essa idéia leva ao emprego de amostragens sucessivas no tempo para obtenção de 
variáveis de estado confiáveis. Esse procedimento na literatura a denominação de dados 
longitudinais, ou mais especificamente, curvas de crescimento. 

De acordo com Vonesh & Chinchilli (1997), o uso de medidas repetidas tomadas no 
tempo para análise de experimentos em que os dados são provenientes de variáveis 
biológicas, aumenta a precisão das análises e reduz o número de repetições necessárias, dessa 
forma reduzindo significativamente o custo experimental. Neste sentido Rosa et al. (1996) 
relatam que o planejamento longitudinal proporciona economia de unidades experimentais, 
pois cada uma delas pode gerar diversas unidades de observação. A solução mais 
recomendada nesses casos é o emprego de modelos lineares generalizados como os propostos 
por John (1971). 

Conforme Saibt (1995), dois enfoques têm sido discutidos na literatura para análise de 
medidas repetidas sobre unidades experimentais. Um que adota procedimentos univariados, 
considerando as observações como subdivisão das parcelas, ou seja, em subparcelas. O outro 
método utiliza procedimentos multivariados, que considera as observações sobre cada unidade 
experimental como um vetor de observações. 

Segundo Jhonson & Wichern (1988), os experimento com dados longitudinais violam 
duas pressuposições básicas requeridas pela análise de variância: a falta de casualização entre 
os tratamentos e as épocas de avaliação; a não independência de erros devido ao fato de as 
medidas serem tomadas sobre as mesmas parcelas ao longo do tempo. 

Nos dados longitudinais a interação época x tratamento é possivelmente o mais importante 
aspecto do experimento, e quando significativa, indica uma tendência não paralela da resposta 
em relação ao tempo para diferentes níveis de tratamentos (Resende et al. 1999). 

Andrade & Singer (1986) discutem aspectos relevantes da análise estatística de dados 
provenientes de estudos longitudinais, e apresentam os principais resultados obtidos com 
métodos multivariados de ajuste de curvas polinomiais a dados longitudinais. 

O emprego de modelos de ajuste de curvas de crescimento, como ferramenta para a 
avaliação do desempenho do sistema produtivo segundo Menchaca et. al. (1996), é útil para 
detectar a importância relativa e efeito de cada fator sobre a eficiência da produção.  

Um exemplo disso pode ser observado em Anderson & Pedersen (1996), que utilizaram 
modelos de ajuste polinomial para descrever o consumo acumulado e o ganho de peso vivo 
para leitoas e machos castrados dos 30 aos 115 kg de peso vivo obtendo, estimativas de 
consumo médio diário e ganho médio diário em função das derivadas dos polinômios. Esse 
procedimento também permitiu aos autores construir intervalos de confiança e fazer projeções 
para o peso vivo e consumo.  
 
 
3 Metodologia 

Foram estudados 75 leitões com 21 dias de idade, recém desmamados, durante 7 semanas. 
Os animais foram pesados no início, durante intervalos de sete dias e no final do experimento 
aos 49 dias. Assim geraram-se sete medidas para cada variável de estado (peso vivo, 
consumo, conversão alimentar - quanto o animal consome para ganhar 1 kg de peso), em 
instantes sucessivos de tempo que corresponderam ao período de produção (42 dias). As 
variáveis de estado foram obtidas em função das variáveis de controle: idade (medida em 
dias), níveis nutricionais de proteína bruta (PB), (medido em percentagem) presente na ração 
e níveis nutricionais de energia digestível (ED), (medidas em kcal ED/kg).  
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O delineamento utilizado foi inteiramente casualisado, sendo as fontes de variação os 
níveis de PB e ED. Estes níveis foram dispostos em esquema fatorial (dois fatores com cinco 
níveis cada), resultando 25 tratamentos. A unidade experimental empregada foi a baia (com 
três animais cada). Os tratamentos desenvolvidos no experimento encontram-se no quadro 1. 

QUADRO 1 - Tratamentos desenvolvidos no experimento 
 

PB% 

kcal ED/kg 

          3325               3400                   3475                    3550                      3625 

16 T1  T6 T11 T16 T21 

18 T2 T7 T12 T17 T22 

20 T3 T8 T13 T18 T23 

22 T4 T9 T14 T19 T24 

24 T5 T10 T15 T20 T25 

 

3.1 Procedimentos adotados para a análise estatística dos dados 

3.1.1 Análise multivariada  

A análise multivariada foi aplicada a dados longitudinais, em função das variáveis de 
controle (níveis de PB e ED) com ajuste polinomial para a idade. A metodologia utilizada 
para a análise foi a proposta por Potthoff & Roy (1964). 

3.1.2 Análise de curvas de crescimento por meio de regressão.  

A análise foi realizada em duas etapas: 
1ª) Para os modelos que apresentaram significância de interação entre as idades com uma das 
variáveis de controle (níveis de PB e ED). Para as variáveis de estado (consumo, conversão 
alimentar e ganho de peso) em função da idade para os diferentes níveis de PB e ED, foram 
ajustados modelos de regressão polinomiais. O modelo matemático utilizado foi: 

Yj = βp + ε         
onde: 
Yj = variável de estado ajustada para cada um dos j tratamentos; onde  j=  1.............25. 

=β  parâmetros da regressão. 
p = períodos; onde:  p = 35................70 (dias). 
ε = desvio entre o valor estimado e o valor esperado. 
2ª) Foram ajustados modelos polinomiais de regressão para as variáveis de estado (consumo, 
conversão alimentar e ganho de peso) em função dos níveis de PB e ED para cada período 
amostral. O modelo matemático utilizado foi: 

Yi = βix + ε          
onde: 
Yi = variável de estado ajustada para período i; onde: i  = 35................70 (dias). 
βi = parâmetros da regressão dentro do período i. 
x = níveis de PB e ou ED. 
ε  = desvio entre o valor estimado e o valor esperado. 
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4 Resultado 

4.1 Análise multivariada aplicada a dados longitudinais 

Os resultados de acordo com os testes utilizados para a interação polinomial versus níveis 
de proteína bruta (PB) podem ser visualizados na Tabela 1. 

TABELA 1 – Testes realizados para a interação polinomial versus níveis de PB, relacionados às variáveis 
conversão alimentar média (CAM), ganho de peso médio (GPM) e consumo médio de ração (CM) dos 35 aos 
70dias de idade. 
 
 
Testes 

Parâmetros 
          CAM                             GPM                                  CM 

   valor               p       valor              p   valor       p 
Wilks Lambda 0,12800 0,0645 0,12903 0,0063 0,40865 0,8651 
Pillai Trace 1,32476 0,1208 1,45161 0,0572 0,72769 0,8416 

Hotellin/Lawley Trace 3,74892 0,0322 3,09882 0,0913 1,13759 0,8924 

Roy  2,95159 0,0005 1,56389 0,0089 0,82396 0,0799 

Observa-se que para as variáveis, conversão alimentar média e para ganho de peso médio, 
o teste de Roy, identificou interação entre o polinômio e os níveis de PB. Isto significa que o 
comportamento destas variáveis pode ser modelado por um polinômio até o quinto grau. E, 
que os parâmetros dos modelos polinomiais diferem para os diferentes níveis de PB. Estes 
resultados concordam com as discussões de Andrade & Singer (1986), quando afirmam que a 
análise por meio de dados longitudinais apresenta melhor resultado no ajuste de curvas 
polinomiais. A seguir, apresentam-se os modelos de regressão polinomial ajustados que 
melhor descrevem o comportamento das variáveis ganho de peso e conversão alimentar em 
função da idade, para cada um dos níveis PB. 
 

4.2 Análise de curvas de crescimento através de regressão 

O polinômio que melhor descreve a relação ganho de peso com os diferentes níveis de PB 
para os diferentes períodos analisados encontra-se na figura 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Ganho de peso para os diferentes níveis de PB para os diferentes períodos analisados 

Observa-se que o ganho de peso foi significativo para todos os níveis de PB testados. Aos 
35 dias, o ganho de peso parece não diferir quanto aos níveis de PB. No entanto, à medida que 
o animal cresce os níveis mais elevados são responsáveis pelo aumento do ganho de peso. 
Resultados semelhantes foram encontrados por Katz et al. (1993) no estudo realizado com 
leitões dos 21 aos 52 dias submetidos aos níveis de 18%, 22% e 24 % de PB. Segundo os 
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autores, o maior ganho de peso foi ao nível de 24% de PB. Para a conversão alimentar, o 
polinômio que melhor descreveu a relação com os diferentes níveis de PB, nos diferentes 
períodos, encontra-se na figura 2.  

FIGURA 2 – Conversão alimentar para os diferentes níveis de PB nos diferentes períodos. 

Verifica-se que a variável conversão alimentar começa a exigir níveis mais altos de PB 
próximo aos 50 dias de idade. Comportamento semelhante é descrito por Donzele et al 
(1992b), quando estudaram 5 níveis de PB (16% 18%, 20%, 22% e 24%) na ração de leitões 
dos 5 kg aos 20 kg, verificando efeito quadrático do nível de PB sobre a conversão alimentar.  

4.3 Modelos ajustados 

���� Para a variável ganho de peso, aos 42 dias de vida dos leitões, o modelo de regressão 
quadrática foi o que melhor explicou essa variável. O modelo encontrado foi: 

20264289,013655,126570,9ˆ XXY −+−=  
R² = 0,42 
P = 0,0067 

A relação existente entre o ganho de peso acumulado e os níveis de PB na ração até os 42 
dias pode ser visualizada na figura 3. 

FIGURA 3 – Relação de dependência entre o ganho de peso acumulado e os níveis de PB na ração de leitões aos 
42 dias. 

Verifica-se que o ganho de peso foi inferior para os animais alimentados com 16% e 18% 
de PB, quando comparado com os animais que receberam ração contendo 20%, 22% e 24% 
de PB. Resultados semelhantes foram encontrados por Costa (1986) e Coelho et al. (1987), ao 
testarem diferentes níveis de PB, observaram um efeito quadrático dos mesmos sob o ganho 
de peso indicando os níveis de 18% e 20% como os responsáveis pelo melhor ganho. 
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���� Para a variável ganho de peso, aos 49 dias, o modelo ajustado que melhor explicou essa 
variável foi o de regressão cúbica: 

32 0123258,0770318,00059,16625,105ˆ XXXY +−+−=  
R² = 0,43 
P = 0,0010 

A relação existente entre o ganho de peso acumulado e os níveis de PB na ração aos 49 
dias pode ser visualizada na figura 4. 

FIGURA 4 - Relação de dependência entre o ganho de peso acumulado e os níveis de PB na ração de leitões aos 
49 dias. 

Verifica-se que o ganho de peso aumenta dos 16% aos 18% de PB, estabilizando-se dos 
18% aos 22% de PB. Volta a crescer a partir dos 22% de PB. No entanto, Katz et al (1993) 
trabalhando com leitões dos 21 aos 52 dias de vida submetidos aos níveis de 18%, 22% e 24 
% de PB, encontraram no modelo linear o melhor ajuste para explicar a dependência do ganho 
de peso em relação aos níveis de PB. Segundo os autores, o maior ganho de peso foi com 24% 
de PB.  

���� Para o ganho de peso, aos 56 dias, o modelo ajustado que melhor explicou essa variável 
foi novamente o de regressão cúbica. 

32 0168079,003619,12895,21154,138ˆ XXXY −++−=  
R² = 0,54 
P = 0,0008 

A relação existente entre o ganho de peso acumulado e os níveis de PB na ração aos 56 
dias pode ser visualizada na figura 4. 
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FIGURA 5 - Relação de dependência entre o ganho de peso acumulado e os níveis de PB na ração de leitões aos 
56 dias. 

Observa-se novamente que o ganho de peso aumenta dos 16% aos 18% de PB 
estabilizando-se dos 18% aos 22%. Volta a crescer a partir dos 22% de PB. No entanto, este 
comportamento difere do encontrado por Donzele et al. (1992c) que, trabalhando com leitões 
na mesma fase de crescimento, submetidos a rações com os mesmos níveis em estudo, 
encontraram efeito linear do nível protéico sobre o ganho de peso. Entretanto, conforme os 
autores, estes acréscimos não foram constantes e, mediante ajustamento, a estimativa de PB 
para o ganho de peso foi de 18,64%.  

���� Para o ganho de peso, aos 63 dias, o modelo que melhor explicou essa variável foi o 
quadrático.  

20755721,029888,39506,23ˆ XXY −+−=  
R² = 0,53 
P = 0,0012 

A relação existente entre o ganho de peso acumulado e os níveis de PB na ração aos 63 
dias está representada na figura 6. 

FIGURA 6 - Relação de dependência entre o ganho de peso acumulado e os níveis de PB na ração de leitões aos 
63 dias de idade. 

A figura mostra que dos 16% aos 20% de PB o ganho de peso aumentou. Estabilizou-se 
dos 20% aos 24% de PB. Este comportamento concorda com os resultados encontrados por 
Pereira & Amador (1999), que estudando curvas de crescimento para leitões testaram os 
níveis de 17%, 19% e 22% de PB na ração encontrando os melhores resultados para ganho de 
peso ao nível de 22% PB. 
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���� Para a conversão alimentar, aos 42 dias, o modelo que melhor explicou essa varipavel 
foi o de regressão quadrática. 

20177503,0770910,01441,10ˆ XXY +−=  
R² = 0,45 
P = 0,0013 
A relação existente entre a conversão alimentar e os níveis de PB na ração aos 42 dias pode 
ser visualizada na figura 7. 

FIGURA 7 - Relação de dependência entre a conversão alimentar e os níveis de PB na ração de leitões aos 42 
dias de idade. 

Verifica-se que o efeito do nível protéico age sobre a conversão alimentar de forma 
semelhante ao ganho de peso. Pois, a conversão alimentar apresenta os melhores resultados à 
medida que os níveis de PB aumentam. PEREIRA (1991), estudou diferentes níveis de PB na 
ração de suínos do desmame (28 dias) até 70 dias de idade, observando que a conversão 
alimenatr melhora à medida que o nível protéico aumenta de 17 para 19%, permanece 
constante de 19% até 21% e melhora de 21% a 23% de PB.  

���� Para a conversão alimentar, aos 49 dias, o modelo que melhou explicou foi o de regressão 
cúbica:  

32 00582183,0359549,037825,72801,52ˆ XXXY −+−=  
R² = 0,53 
P = 0,0010 

A relação existente entre a conversão alimentar e os níveis de PB na ração aos 49 dias 
pode ser visualizada no figura 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 8 - Relação de dependência entre a conversão alimentar e os níveis de PB na ração de leitões aos 49 
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dias de idade. 

Observa-se que a conversão alimnetar melhora a medida que os níveis de PB aumentam 
dos 16% aos 18%, permanecendo constante dos 18% aos 22%, dos 22% aos 24% a conversão 
alimenatar decresce o que representa menor consumo de ração e maior ganho de peso. 

���� Para a conversão alomentar, aos 56 dias, o modelo que melhor descreve a dependência do 
ganho de peso em relação aos níveis de PB é, novamente, o cúbico. 

32 00302897,0189842,096128,34149,29ˆ XXXY −+−=  
R² = 0,53 
P = 0,0010 
A relação existente entre a conversão alimentar e os níveis de PB na ração aos56 dias pode ser 
visualizada na  figura 9. 

FIGURA 9 - Relação de dependência entre a conversão alimentar e os níveis de PB na ração 
de leitões aos 56 dias de idade. 

Nota-se que a conversão alimentar diminui à medida que os níveis de PB aumentam. No 
entanto, estes resultados não concordam com os encontrados por DONZELE et al (1993c), 
que, estudando 5 níveis de PB (16, 18, 20, 22 e 24% PB) na ração de leitões de 5 kg aos 20 
kg, verificaram efeito quadrático no nível de PB sobre a conversão alimantar. Os autores 
encontraram no nível de 18,7% de PB o melhor resultado para esta variável.  

���� Para a conversão alimentar, aos 63 dias, o modelo que melhor se ajustou a essa variável 
foi o quadrático. 

20086429,0388917,021722,6ˆ XXY +−=  
R² = 0,53 
P = 0,0002 

A relação existente entre a conversão alimentar e os níveis de PB na ração aos 63 dias 
estão na figura 10. 
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GRÁFICO 10 - Relação de dependência entre a conversão alimentar e os níveis de PB na ração de leitões dos 
aos 63 dias de idade. 

Pode-se verificar que aos 63 dias, a conversão alimentar melhora com o aumento do nível 
de PB. Donzele et al. (1993a) encontraram resultados semelhantes, com leitoas pesando entre 
15 e 30 kg, ao realizarem um experimento testando 5 níveis de PB na ração (14, 16, 18, 20 e 
22% de PB). Os autores observaram efeito quadrático dos tratamentos sobre a conversão 
alimentar, que melhorou até o nível de 21% de PB.  
 

 

4 Conclusão 

A análise multivariada para dados longitudinais mostrou-se uma ferramenta eficiente para 
detectar diferenças significativas entre as variáveis de estado no decorrer do tempo o que não 
seria possível verificar por meio da análise de variância univariada para dados discretizados, 
isto é, considerando os periodos individualmente. Além disso, por meio da análise 
multivariada foi possível verificar que as variáveis de estado (consumo de alimento, ganho de 
peso e conversão alimentar) podem ser modeladas por curvas polinomiais. Porém, apenas o 
ganho de peso e a conversão alimentar apresentaram integração entre os níveis de PB e a 
idades dos leitões. Para a varável energia disgetiva  (ED), identificou-se apenas a relação 
entre as variáveis de estado e os modelos polinomiais. Porém, não foi possível identificar 
interação entre a idade e os níveis de energia para nenhuma das variáveis, consumo de ração 
médio, conversão alimentar média e ganho de peso médio. 

Os modelos que melhor explicaram a relação entre os níveis de PB com as variáveis de 
estado foram os modelos quadrático e cúbico, devido a características intrisica das variáveis 
de estado com o desenvolvimento fisiologico do animal. Por isso, está ferramenta mostrou-se 
robusta para a análise de dados que envolve comportamentos relacionados ao crescimento do 
animal. Assim, é possivel ajustar os níveis de PB na ração de forma racional e economica 
objetivando otimizar o ganho produtivo em cada fase de crescimento do animal. 
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