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RESUMO - O objetivo deste estudo foi analisar a curva de postura de três linhagens de codorna
através da aplicação da técnica não paramétrica Kernel. O pico de postura ocorreu por volta da quinta
semana. Após um ano de postura, a produção de ovos foi mantida em 85% da postura inicial. O
coeficiente de determinação (R2) das curvas de cada linhagem foram 77,39, 78,14 e 81,06%
respectivamente para SM, SP e F. Este resultado indica que a técnica Kernel é adequada para
descrever a curva de postura de codornas.
PALAVRAS -CHAVE: ajuste, alisamento, ovo
ANALYSIS OF THE POSTURE OF CURVE OF THREE LINES OF QUAIL USING THE TECHNIQUE
NON PARAMETRIC KERNEL
ABSTRACT - The objective of this study was to analyze the curve of posture of three quail lines
through the application of the technique non parametric Kernel. The posture pick happened about the
fifth week. After a year of posture, the production of eggs was maintained in 85% of the initial posture.
The determination coefficient (R2) of the curves of each lineage they were 77.39, 78.14 and 81.06%
respectively for SM, SP and F. This result indicates that the technique Kernel is adapted to describe
the curve of posture of quails.
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INTRODUÇÃO
O consumo de ovos de codornas no Brasil tem aumentado muito mediante ao crescimento do
seu uso em restaurantes e buffets. Além disso, os consumidores já reconhecem a importância de ter
o ovo como um alimento de alto valor nutritivo, fornecendo elementos essenciais à saúde, tais como
proteínas, vitaminas e minerais.
A continuidade da produção de ovos durante o ano é de grande importância para o setor
comerciário, visto que o consumidor torna-se cada vez mais exigente em relação a existência do
produto na prateleira. Esta condição de manutenção da produção é alcançada mediante as melhorias
que vem sendo obtidas nas áreas de melhoramento genético, manejo e nutrição. A descrição da
curva de postura colabora com a eficiência de uma granja determinando o fluxo da produção.Em
galinhas, diversos modelos de curvas são utilizados para descrever a produção de ovos. Adams e
Bell.(1980) e McMillan et al.(1970) elaboraram equações visando melhorar a predição da produção de
ovos em poedeiras. Em 1989, Yang et al. propuseram uma modificação no modelo de McMillan,
introduzindo a maturidade sexual da ave no modelo. Em codornas, estudos recentes mostram que
estas são excelentes produtoras, porém, são escassos os modelos que descrevem a curva. Quatro
modelos de curvas de postura de galinhas foram testados em codornas por Piccinin et al.(2003). O
modelo que apresentou o maior coeficiente de determinação foi o de McMillan, caracterizando um
bom ajuste dos dados à curva.
Os métodos não-paramétricos podem ser utilizados como alternativas para os ajustes
polinomiais, sendo mais robustos e flexíveis para uma função y dependente de X que um modelo
paramétrico típico. Métodos não-paramétricos são adequados para situações onde existem violações
das pressuposições dos métodos paramétricos e/ou amostra pequena e, quando são pouco
conhecidos os dados/processos em estudo. O objetivo deste estudo foi analisar a curva de postura de
três linhagens de codorna através da aplicação da técnica não paramétrica Kernel.
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MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi realizado no Aviário Experimental das Fazendas de Ensino à Pesquisa e
Produção (FEPP) - Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da UNESP - Campus de Botucatu.
Foram utilizados 17088 dados de 864 codornas adquiridas com um dia de idade, de três grupos
genéticos (SM, SP e F, respectivamente Suzuki Marron, Suzuki Preta e Fujikura), provenientes de
duas granjas comerciais do município de São Paulo, SP, criadas durante um ciclo de produção. Na
fase de produção, as aves foram mantidas em gaiolas superpostas em andares, onde foram alojadas
18 aves por gaiola. Cada gaiola constitui uma unidade experimental.
Para cada linhagem foi estimada uma curva de postura, utilizando dados diários de produção
de ovos. Para analisar a curva de postura utilizou-se um ajuste Kernel. O estimador Kernel tem a
n

forma:
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, em que Ko é a função Kernel e λ é o parâmetro que controla o grau
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de alisamento dos dados. A função de densidade normal utilizada como função Kernel, foi K0 (t) =

−t2
), para -∞ < t < ∞ . Pode-se selecionar uma largura de banda para cada estimador
1/√(2π)exp (2

Kernel, por especificar c na fórmula λ = cQn-1/5, em que Q é o intervalo interquartílico (Q3 - Q1) da
variável y e c uma constante específica. A estimativa é processada para inúmeros diferente valores
do parâmetro de alisamento e, o valor que minimiza o quadrado do erro é selecionado. As análises
foram realizadas pelo procedimento SAS/INSIGHT (SAS,2000).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Tabela 1 apresenta as estimativas associadas a função Kernel. O coeficiente de
determinação (R2) das curvas de cada linhagem foram 77,39, 78,14 e 81,06% respectivamente para
SM, SP e F. Estes concordam com os valores apresentados por Piccinin et al. (2003) no ajuste da
curva para o modelo de McMillan. Nos outros modelos testados por Piccinin et al., (2003), o
coeficiente de determinação foram: 68, 46 e 25%, respectivamente para os modelos de Cason e
Briton (1988), Wood (1967) e Koops e Grossmam (1992).
TABELA 1. Estatística associada à função Kernel para a curva de crescimento de três linhagens
Linhagem
1 – SM
2 – SP
3–F

0,0621
0,0588
0,0590

R2

λ

C
1,9620
1,8566
1,8745

77,39%
78,14%
81,06%

λ = parâmetro de alisamento; c = constante, R = Coeficiente de Determinação
2

Na Figura 1 podemos observar as curvas de postura para as três linhagens. Todas
linhagens atingiram o pico de postura por volta da quinta semana. A persistência de postura é a
característica responsável por manter taxas de postura durante o período. Neste caso, após um ano
de postura, a produção de ovos foi mantida em 85% da postura inicial, mostrando a excelente
eficiência reprodutiva das codornas. Os valores de R2 mostram que a utilização da técnica Kernel, por
empregar o parâmetro de alisamento λ, que controla o grau de irregularidade dos dados, é adequada
para descrever a curva de postura nas três linhagens. Estimativas com superfícies denteadas ou
irregulares fornecem menores valores de λ e da constante c, ao passo que valores maiores de c e de
λ estão associados a estimativas com superfícies mais lisas ou regulares.
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CONCLUSÕES
A aplicação da técnica não paramétrica de Kernel foi eficiente para analise de curva de
postura de linhagens de codornas japonesas (Coturnix coturnix japonica). Os valores demostram que
a utilização da técnica Kernel, por empregar o parâmetro de alisamento , que controla o grau de
irregularidade dos dados, é adequada para descrever a curva de postura de codornas.

FIGURA 1. Curvas de postura de codornas das linhagens SM (A), SP (B) e F (C) ajustadas pela
técnica de Kernel
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