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� RESUMO: O ajuste de uma única curva média para uma população inteira de animais frequentemente 

fornece informações equivocadas com super ou subestimação das características de alguns dos animais 

estudados. Neste artigo, sugere-se que curvas de crescimento distintas sejam ajustadas para grupos de 

indivíduos que apresentem perfis homogêneos de crescimento. Para isto, sugere-se como método 

analítico, o ajuste dos perfis por meio de modelos não-lineares, seguido da análise de componentes 

principais - em que as variáveis são os parâmetros do modelo utilizado - e o agrupamento dos bovinos 

similares por meio da análise de agrupamento hierárquico, pelo método de Ward, a partir dos escores 

de cada animal. Este procedimento possibilitou a formação de cinco grupos de animais com 

características distintas e a identificação e caracterização dos animais que se destacam, positiva ou 

negativamente, no que tange ao seu peso assintótico e a taxa de crescimento. 

� PALAVRAS-CHAVE: Análise biplot; análise de agrupamento; análise de componentes principais; modelo não-

linear. 
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