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Resumo: Nos experimentos para avaliar a toxicidade de um produto ou mesmo efeitos de dietas são
geralmente utilizados ratos, sendo usual observar e pesar os animais diariamente ao longo de algum
período. O efeito do tratamento na variação de peso é uma característica importante na detecção de
toxicidade, sendo comumente discutido nos artigos da área. Na análise de dados longitudinais o modelo
linear misto mostra-se bastante apropriado, pois possibilita considerar as correlações entre as observações
coletadas num mesmo indivíduo, assim como outros padrões de variação como o aumento da variabilidade
ao longo do tempo. O objetivo deste trabalho é apresentar uma aplicação do modelo linear misto para
testar os efeitos de dois fatores: doses de um herbicida e fases de gestação em que as doses são aplicadas
nas ratas, sobre o crescimento de seus filhotes ao longo da lactação. Uma vez que os perfis médios de
pesos dos filhotes, apresentaram uma mudança de tendência acentuada após a idade de abertura dos
olhos, utilizou-se spline e regressão por partes, ambos quadráticos e com um único ponto de mudança
fixo, para descrever as alterações dos pesos ao longo do tempo. Essas duas abordagens possibilitam
comparar o ganho médio de peso nos tratamentos e a aceleração nos dois períodos de crescimento mais e
menos acentuados, atendendo aos objetivos do pesquisador. Foram considerados efeitos aleatórios de rata
e de filhote e diferentes estruturas para a matriz de covariâncias dos erros, sendo os modelos comparados
por meio de critérios de informação e de análise de resíduos.
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Resumo: O presente trabalho consiste em utilizar o modelo logístico de crescimento para relacionar
funcionalmente a altura e a idade de árvores da espécie Eucalyptus sp. Para a aplicação do procedimento
estatístico considerou-se uma amostra de 300 árvores com idade entre 12 e 70. No contexto metodológico
utilizou-se o algoritmo de simulação de Monte Carlo em Cadeia de Markov (Metropolis-Hastings) com
abordagem bayesiana com densidades a priori não informativa de Jeffreys. O procedimento utilizado per-
mitiu estimativas consistentes da altura da árvore de eucalipto em função da idade.
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