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� RESUMO: O objetivo do trabalho foi avaliar o ajuste do modelo logístico com erro 
autorregressivo no estudo do crescimento de frutos de coqueiro anão verde, por meio de 
amostragem da função de verossimilhança pelo método Monte Carlo via Cadeias de Markov 
(MCMC), com base nos dados de diâmetro externo longitudinal (DEL) em diferentes 
idades.Além do ajuste do modelo a dados experimentais, foi realizado um estudo de simulação 
para comprovação da metodologia desenvolvida, com resultados eficientes, pois as estimativas 
obtidas mostraram-se próximas dos valores paramétricos.  As estimativas obtidas com base no 
modelo ajustado se mostraram em conformidade com os valores da variedade de coqueiro 
citados na literatura científica.Os resultados indicaram que o modelo logístico foi adequado para 
a descrição do crescimento do DEL.Com base no ajuste do modelo logístico, o fruto de coqueiro 
anão verde, totalmente desenvolvido tem diâmetro externo longitudinal entre 19,30 e 20,70 cm, 
com credibilidade de 95%. 

� PALAVRAS-CHAVE: Modelo não linear, método de Monte Carlo via cadeias de Markov,erros 
autorregressivos. 

1 Introdução 

O coqueiro da variedade anão apresenta desenvolvimento vegetativo lento, é 
precoce, iniciando a produção em média com dois a três anos após o plantio. Chega a 
atingir 10 a 12m de altura e tem vida útil em torno de 30 a 40 anos. Apresenta estipe 
delgada, folhas numerosas, porém curtas e produz um grande número de pequenos frutos 
(150 a 200 frutos/planta/ano). Esta variedade tem sido a mais utilizada comercialmente no 
Brasil para produção de água de coco com qualidade sensorial superior às demais 
cultivares, apesar de poder ser empregada também na agroindústria de alimentos e/ou do 
fruto seco in natura, com produtividade estimada de polpa nos plantios tecnificados, 
acima de 8 ton./ha (ARAGÃO, 2007a).  
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Segundo Cavaliniet et al. (2006), o ponto de colheita é um dos principais fatores de 
perda pós-colheita e é determinado, na maioria das vezes, de maneira subjetiva através da 
coloração externa e tamanho do fruto, não havendo uma padronização consensual entre os 
produtores. RESENDE et al. (2002) relatam que a determinação do ponto de colheita é 
feita pela associação de indicadores morfológicos relacionados à idade ou ao tamanho do 
fruto, ou ainda à contagem de folhas na planta. Desta forma, as curvas de crescimento de 
frutos tem um papel importante neste estudo, pois representam a sequencia de mudanças 
físico-químicas que ocorrem no fruto e que determinam que este apresente uma cor, sabor 
e textura que lhe tornam apto para o consumo ou dispersão. 

A descrição das curvas de crescimento por meio dos modelos estatísticos, de um 
modo geral, é feita por modelos de regressão não-linear. Entre os modelos utilizados para 
descrever o crescimento destaca-se por suas propriedades de ajuste o logístico (MAZZINI 
et al., 2003; MAZZINI et al. 2005; GUEDES et al., 2004; GUEDES et al., 2005). De 
forma semelhante aos modelos lineares, o processo de estimação dos parâmetros em 
modelos não lineares pode ser feito utilizando-se de diferentes métodos, a saber: métodos 
de mínimos quadrados, método da máxima verossimilhança e método de Monte Carlo via 
cadeias de Markov-MCMC,considerando-se diferentes estruturas de correlação. Na 
prática, ao utilizar os métodos citados anteriormente, quando se trabalha com modelos não 
lineares, é comum recorrer a processos iterativos para obtenção de uma solução explícita 
para o parâmetro, devido a impossibilidade de extração analítica. O método de estimação 
MCMC é comumente utilizado pelos autores em estudos de modelos não-lineares com 
inferência bayesiana (MARTINS FILHO et al., 2008; PEREIRA et al., 2009; SAVIAN 
et al., 2009). 

Geralmente, em modelos de regressão, assume-se que as observações não estão 
correlacionadas, o que não é apropriado quando se trabalha com séries cronológicas de 
dados (MORETTIN e TOLOI, 2006).Quando os resíduos são autocorrelacionados, as 
estimativas de mínimos quadrados ordinários dos parâmetros não são eficientes (SEBER e 
WILD, 2003), pois não apresentam variância mínima, afetando o erro-padrão, podendo 
conduzir a testes e intervalos de confiança incorretos. PEREIRA, MUNIZ e SILVA 
(2005) bem como SAVIAN e MUNIZ (2007) utilizaram em seus estudos estruturas de 
erros autorregressivos de segunda ordem e obtiveram estimativas mais precisas para os 
parâmetros em modelos não lineares. MENDES et al. (2008)  consideraram estrutura 
autorregressiva de primeira e segunda ordem para o vetor residual e obtiveram ajustes 
mais eficientes do que no ajuste dos modelos com erros não correlacionados. 

A inferência baseada em técnicas de simulação utiliza amostras da distribuição de 
interesse, com base na função de verossimilhança L�θ|Y�, para extrair informação a 
respeito de θ, em que θ e Y é o vetor de parâmetros e de observações, respectivamente. 
Como uma amostra é um substituto parcial da informação contida em uma densidade, os 
métodos baseados em simulação são inerentemente aproximados e devem ser utilizados 
quando for constatada a impossibilidade de extração analítica de informação da 
distribuição (PAULINO, TURKMAN e MURTEIRA, 2003; EHLERS, 2007). 

Para a obtenção das marginais geralmente o cálculo da integral da expressão é 
complexo, necessitando de algoritmos iterativos como o de Gibbs Sampler(G-S) 
(CASELLA e GEORGE, 1992) e Metropolis-Hastings (M-H) (CHIB e GREENBERG, 
1995), que são casos especiais do método de Monte Carlo via cadeias de Markov 
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(NOGUEIRA et al., 2004), que por meio de amostragem da distribuição, fornecem 
aproximações das distribuições marginais dos parâmetros. 

No processo de cálculo envolvido nos algoritmos é necessário avaliar a convergência 
das cadeias. Alguns métodos, ou estratégias, são utilizados para monitorar a convergência 
das cadeias geradas por estes algoritmos sendo eles classificados como métodos informais 
e formais. Como método de monitoração informal tem-se o método proposto por 
GELFAND e SMITH (1990), baseado na visualização gráfica da cadeia gerada, e como 
métodos de monitoração formal têm-se, dentre os mais utilizados, aqueles propostos por 
GELMAN e RUBIN (1992), GEWEKE (1992), HEIDELBERGER e WELCH (1983) e 
RAFTERY e LEWIS (1992), sendo entre estes, o critério de GELMAN e RUBIN (1992) 
um dos mais utilizados (NOGUEIRA et al., 2004). 

O objetivo do trabalho foi avaliar o ajuste do modelo logístico, a dados do diâmetro 
externo longitudinal de frutos de coqueiros anão verde considerando a estrutura de erros 
autorregressiva, com base na amostragem da função de verossimilhança realizada pelo 
algoritmo MCMC e validar a metodologia utilizada no procedimento de ajuste por meio 
de um estudo de simulação baseado nos valores reais.  

2 Material e métodos 

Os dados utilizados para o ajuste do modelo foi obtido de um experimento 
(BENASSI, 2006) em que foi mensurado, dentre outras características, o diâmetro externo 
longitudinal (DEL), de frutos de coqueiro da variedade anão verde. O trabalho de campo 
foi realizado em um coqueiral (Cocos nucifera L.) variedade anão verde, com idade de 
sete anos, instalado na Estação Experimental de Citricultura de Bebedouro/SP – EECB. O 
espaçamento utilizado foi de 7,0m entre linhas e 6,0m entre plantas, em disposição 
triangular. Antes do plantio foi realizada a calagem em área total, objetivando-se elevar a 
saturação de bases para 65%. As covas foram abertas mecanicamente nas dimensões de 
60 x 60 x 60 cm utilizando-se para seu preparo, 20 litros de esterco de curral curtido, 800 
gramas de superfosfato simples e 300 gramas de calcário dolomítico. 

As avaliações foram feitas em oito plantas diferentes, marcando-se uma 
inflorescência em cada planta, com base nas medidas de três frutos identificados nas 
regiões apical, mediana e basal do cacho, objetivando maior representatividade amostral, 
totalizando-se 24 frutos. A primeira medição foi feita no dia da abertura da inflorescência 
que se deu em 15/04/2004, e as demais, a cada 15 dias nos frutos marcados, encerrando-se 
em 01/05/2005, totalizando 26 medições. As inflorescências foram identificadas no 
momento da abertura, com fita plástica de um metro de comprimento. Em cada data foram 
anotados os diâmetros externo longitudinal dos 24 frutos, obtendo-se as médias para o 
ajuste dos modelos. 

Os valores reais do diâmetro externo longitudinal (DEL) em função do tempo (em 
dias) são dados pela Figura 1.  
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FIGURA 10 - Valores reais do diâmetro externo longitudinal em função do tempo. 

Foram obtidas 26 observações simuladas do diâmetro externo longitudinal (DEL) e 
os valores paramétricos utilizados para o estudo de simulação foram assumidos com base 
nos valores dos parâmetros obtidos por meio do método de mínimos quadrados (PRADO; 
SAVIAN e MUNIZ, 2013).  

O modelo logístico utilizado para estimar os parâmetros da curva de crescimento é 
dado por: 

�	 = �1 + ������−��	�� + �	  (1) 

em que:Wi expressa o diâmetro (cm) do fruto na i-esima medição; A é o parâmetro 
assintótico do modelo que corresponde ao valor máximo do diâmetro em relação ao 
tempo; B e k são parâmetros proporcionais à taxa de expansão do crescimento do fruto, t� 
refere-se ao tempo na i-ésima medição, dado em dias após a abertura da 
inflorescência;�	 = ���	�� + ⋯ + ���	�� + �	, com i= 1,...,n e n o número de medições 
no fruto; �	é o resíduo do ajuste na i-ésima medição; ��é o parâmetro autorregressivo de 
ordem 1; �	�� é o resíduo do ajuste no tempo imediatamente anterior a i-ésima medição; ��é o parâmetro autorregressivo de ordem p; �	�� é o resíduo do ajuste em p tempos 

anterior a i-ésima medição; �	 é o ruído branco com distribuição normal N(0, 2σ ). Para a 
estrutura de erros independentes tem-se �	 = �	. 

A existência de autocorrelação residual foi avaliada por meio do teste de 
Durbin-Watson (DW) (SEBER e WILD, 2003)ao realizar o ajuste do modelo e estimação 
de parâmetros pelo método de mínimos quadrados. A estatística do teste é dada por: 
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 � = ∑ ��	 − �	���"#	$"∑ �	 "#	$�  (2) 

em que  �	  é o resíduo do ajuste na i-ésima medição do fruto. Os termos do erro �	  são 
gerados de acordo com a equação �	 = ���	�� + �	 em que |��|<1é denominado de 
parâmetro  de  autocorrelação  e  �	  são  variáveis  aleatórias  com  distribuição  normal 

N(0, 2σ ). Se �� = 0 então �	 = �	, ou seja, os erros são não correlacionados; se �� > 0, 
diz-se que existe autocorrelação positiva e se �� < 0, diz-se que a autocorrelação é 
negativa. 

Os resultados dos testes para autocorrelação residual orientaram a maneira de se 
construir a função de verossimilhança, e que foi posteriormente amostrada por meio dos 
métodos de Monte Carlo via cadeias de Markov. 

O algoritmo de Metropolis-Hastings usa a ideia de que um valor é gerado de uma 
distribuição auxiliar e aceito com uma dada probabilidade. Este mecanismo de correção 
garante a convergência da cadeia para a distribuição de equilíbrio (EHLERS, 2007). Já o 
algoritmo Gibbs, ou método de amostragem Gibbs, é baseado no fato de que se a função 
de verossimilhança representar o núcleo de uma distribuição conhecida, e os estimadores 
de máxima verossimilhança são de difícil obtenção, então a função pode ser amostrada 
diretamente a partir das distribuições condicionais completas para os parâmetros do 
modelo (PAULINO, TURKMAN e MURTEIRA; 2003). 

Os algoritmos Gibbs Sampler e Metropolis-Hastings foram implementados no 
software estatístico R (R Development Core Team, 2012). O total de iterações 
consideradas, bem como o descarte (burn-in) e a distância mínima de uma iteração à outra 
(thin), para dados simulados e, para os dados reais, foram obtidos por meio do critério de 
RAFTERY e LEWIS (1992) na análise de uma amostra piloto com 10.000 iterações. 

A condição de convergência das cadeias foi verificada por meio dos critérios de 
GEWEKE (1992) e HEIDELBERGER e WELCH (1983), que estão disponíveis no pacote 
BOA (Bayesian Output Analysis) do software R. 

Foram obtidas estimativas pontuais (média, moda) e intervalares por meio do 
intervalo de credibilidade de máxima densidade de probabilidade (highest probability 

density-HPD) para os parâmetros dos modelos. 

3 Resultados e discussão 

Para o ajuste do modelo aos dados reais do diâmetro longitudinal externo 
longitudinal considerando a estrutura de erros independentes (DEL sem AR), o valor da 
estatística DW foi de aproximadamente 0,64 para o modelo logístico. O valor é 
significativo (p< 0,0001) para o teste de autocorrelação positiva, indicando a necessidade 
de considerar um processo autorregressivo (AR), em princípio de primeira ordem, para a 
série de resíduos. 

Ao considerar o vetor de resíduos defasados como uma covariável indexada pelo 
parâmetro ρ� e proceder à estimação conjunta dos parâmetros verifica-se que as novas 
estatísticas do teste DW foram de 1,77 (p=0,1100), assim não houve necessidade de se 
considerar um processo autorregressivo de segunda ordem (AR2). 

Considerando a estrutura de erro autorregressiva AR(1) foi obtida a função de 
verossimilhança para o modelo logístico: 
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)��, �, �, �, +|,� = +#/"��� .−+/2 0 1,	 − �1 + ���234 − ��	��5"#
	$" 6 (3) 

em que + = 1/7" é a precisão. 
A integral da distribuição conjunta dos parâmetros, dada em (3), para obtenção das 

marginais, não tem solução analítica. Desta forma, foram obtidas as distribuições 
condicionais completas de cada parâmetro, para execução dos algoritmos Metropolis-
Hastingse Gibbs Sampler. 

A distribuição condicional completa para o parâmetro A do modelo logístico segue 
uma distribuição normal dada em (4).  

�|�, �, +, � ~ 9 : ∑ ;4�<=4>?�@AB>CD4#	$"∑ �E�@AB>CD4FG#	$" , 7"∑ ��@AB>CD4#	$" H (4) 

Da mesma forma, para o parâmetro �, foi obtida uma distribuição normal dada 
em (5). 

�|�, �, �, + ~ 9 I∑ J,	 − K=4>?�@AB>CD4L �	��#	$" ∑ �	��"#	$" , 7"∑ �	��"#	$" M (5) 

A distribuição condicional completa para o parâmetro τpossuio núcleo de uma 
distribuição gama (6). 

+|�, �, �, +, � ~ OPQP R1 + S2 , 12 0 1,	 − �1 + ���234 − ��	��5"#
	$" T (6) 

As distribuições condicionais completas para os parâmetros B e k são representadas 
respectivamente nas expressões (7) e (8): 

)��|�, �, �, +, U� ∝ ��� W−+2 0 1,	 − �1 + ���234 − ��	��5"#
	$" X (7) 

)��|�, �, �, +, U� ∝ ��� W−+2 0 1,	 − �1 + ���234 − ��	��5"#
	$" X (8) 

O algoritmo de Gibbs Sampler foi utilizado para os parâmetros A, � e + e para os 
parâmetros B e k que não são representados por distribuições conhecidas utilizou-se o 
algoritmo de Metropolis-Hastings. 

A distribuição condicional completa encontrada para o parâmetro �, foi truncada no 
intervalo de -1 a 1 para utilização do algoritmo de Gibbs, pois é o intervalo de interesse 
para o parâmetro autorregressivo AR(1), visto que o modelo �	  será estacionário se −1 < � < 1(SEBER e WILD, 2003). No estudo de modelos hierárquicos bayesianos em 
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melhoramento animal a distribuição normal foi truncada para aqueles animais que ainda 
não completaram sua vida reprodutiva no momento da avaliação (CARDOSO et al., 
2009). 

Para o estudo de dados simulados, após simular uma cadeia de tamanho 10.000, o 
critério de RAFTERY e LEWIS (1992), sugeriu 18.000 iterações para o tamanho da 
cadeia, bunr-in de 20 e um passo (thin) de 5.  

Para o critério de GEWEKE (1992), que consiste em indicar a convergência da 
média, resultou em um valor p sempre maior que o nível de significância adotado de 5%, 
não apresentando evidências contra a convergência. 

 Segundo o critério de HEIDELBERGER e WELCH (1983), a hipótese nula de 
estacionariedade da amostra gerada não foi rejeitada para todos os parâmetros do modelo 
logístico com AR(1). 

Por meio da Tabela 1, observa-se uma simetria da distribuição para os parâmetros A 
e k que também pode ser visualizada pelas Figuras 2 e 4, respectivamente, onde são 
apresentados os histogramas. Pode-se observar que tanto a média como a moda podem ser 
consideradas como os valores que maximizam a função de verossimilhança. Para os 
parâmetros B, + e � obtém-se distribuições assimétricas (Figuras 3, 5 e 6 
respectivamente), considerando a moda como o melhor valor estimado. 
 

Tabela 1 - Valores paramétricos (VP), Média, Moda, Erro Monte Carlo (EMC), Intervalo 
de Máxima Densidade (HPD) e o Critério de Geweke (valor p) das cadeias 
amostradas, para os dados simulados. 

Parâmetros VP Média Moda EMC 
HPD 95% Geweke 

(Valor p) LI LS 

A 22,00 21,50 21,51 1,38.10-2 20,30 22,47 0,6805 
B 12,00 13,90 14,18 1,03.10-1 10,07 17,05 0,5787 
k 0,02 0,019 0,019 4,90.10-7 0,019 0,020 0,5242 + 0,80 0,99 0,97 1,55.102 0,10 1,66 0,1575 � 0,50 0,43 0,40 9,87.10-3 -0,004 0,97 0,4713 

LI: limite inferior e LS: limite superior. 

Os resultados apresentados para o Erro Monte Carlo (EMC) foram de baixa 
magnitude (Tabela 1), garantindo a convergência das cadeias geradas para cada 
parâmetro.  

Pelo valor obtido para o parâmetro + (Tabela 1) encontra-se o valor da variância 7" 
dos dados simulados que é de 1,0349 para o modelo logístico com erros autorregressivos 
AR(1), indicando que o desvio padrão, dos dados simulados para o diâmetro, é pequeno. 

Os resultados da tabela 1 mostram a convergência das cadeias para cada parâmetro e 
podem ser confirmados por meio da visualização gráfica do traço da cadeia, nas Figuras 
de 2 a 6, após o descarte das iterações iniciais (burn-in) e o intervalo entre os pontos 
amostrados (thin). 
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Figura 1 - Histograma da distribuição marginal e traço da cadeia gerada pelo método G-S, para o 

parâmetro A. 

 

Figura 2 - Histograma da distribuição marginal e traço da cadeia gerada pelo método M-H, para 
o parâmetro B. 
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Figura 3 - Histograma da distribuição marginal e traço da cadeia gerada pelo método M-H,para o 

parâmetro k. 

 
Figura 4 - Histograma da distribuição marginal e traço da cadeia gerada pelo método G-S, para o 

parâmetro τ. 
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Figura 5 - Histograma da distribuição marginal e traço da cadeia gerada pelo método G-S, para o 

parâmetro ϕ. 

Para o estudo dos dados reais, pelo critério de RAFTERY e LEWIS (1992), foi 
sugerido 50.000 iterações para o tamanho da cadeia, um bunr-in de 90 e a distância 
mínima de uma iteração a outra (thin) de 10, após simular uma amostra piloto de 10.000.  

Para o critério de GEWEKE (1992), o valor p obtido (Tabela 2) também foi sempre 
maior que o nível de significância adotado de 5%, garantindo a convergência das cadeias. 
Segundo o critério de HEIDELBERGER e WELCH (1983), a estacionariedade da 
amostra gerada não foi rejeitada para todos os parâmetros. 

 

Tabela 2 - Média, Moda, Erro Monte Carlo (EMC), Intervalo de Máxima Densidade 
(HPD) e o Critério de Geweke (valor p) das cadeias amostradas, para os dados 
reais 

Parâmetros Média Moda EMC 
HPD 95% Geweke 

(valor p)    LI                  LS               
A 20,0398 20,0622 1,72.10-2 19,3384 20,7137 0,9736 
B 21,2794 21,2472 1,19.10-1 17,6069 23,9234 0,9916 
k 0,0199 0,0199 5,37.10-7 0,0199 0,0200 0,6624 + 1,3994 1,3178 8,19.10-3 0,6657 2,2047 0,8258 � 0,6519 0,8521 3,98.10-3 0,1565 0,9999 0,9663 
LI: limite inferior e LS: limite superior. 
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Na Tabela 2, pode-se observar uma simetria da distribuição para os parâmetros A, B 
e k, sendo também visualizada pelas Figuras 6, 7 e 8 respectivamente, por meio dos 
histogramas obtidos. Assim, tanto a média como a moda podem ser consideradas como os 
valores que maximizam a função de verossimilhança.  Para os parâmetros + e � obteve-se 
uma distribuição assimétrica (Figuras 10 e 11, respectivamente) adotando-se a moda 
como o melhor valor estimado. 

Pelo resultado do parâmetro + na tabela 2, encontra-se o valor da variância 7" que é 
de 0,7588 para os dados reais no modelo logístico considerando AR(1) nos resíduos, 
indicando que o desvio padrão, para o diâmetro, é pequeno. 

 Os valores encontrados para o Erro Monte Carlo (EMC) foram de baixa 
magnitude (Tabela 2), garantindo que houve a convergência (BLASCO et al., 2003) das 
cadeias geradas e as amostras geradas se aproximam de amostras das distribuições 
marginais. 

A visualização gráfica do traço da cadeia é apresentada nas Figuras de 7 a 11 bem 
como os histogramas, após o burn-in e o thin indicados pelo critério de RAFTERY e 
LEWIS (1992), confirmando a convergência de cada cadeia. 
 
 

 
Figura 6 - Histograma da distribuição marginal e traço da cadeia gerada pelo método G-S, para o 

parâmetro A. 
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Figura 7 - Histograma da distribuição marginal e traço da cadeia gerada pelo método M-H, para 

o parâmetro B. 

 
Figura 8 - Histograma da distribuição marginal e traço da cadeia gerada pelo método M-H, para 

o parâmetro k. 
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Figura 9 - Histograma da distribuição marginal e traço da cadeia gerada pelo método G-S, para o 
parâmetro τ. 

 

Figura 10 - Histograma da distribuição marginal e traço da cadeia gerada pelo método G-S, para o 
parâmetro ϕ. 
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No presente estudo, o diâmetro externo longitudinal estabiliza-se com um valor 
aproximado de 20,04 cm em torno de 300 dias (10 meses), após a abertura da 
inflorescência (Figura 12). SILVA et al. (2009) estudando características biométricas de 
frutos de coqueiro anão verde, com sete meses de idade (210 dias), obteve um valor de 
17,23 cm para o diâmetro longitudinal, no sistema de produção convencional.  

 

Figura 11 - Diâmetros médios longitudinais observados e preditos por meio do modelo logístico 
com estrutura de erros autorregressivos de primeira ordem. 

De acordo com ARAGÃO (2007b), o ponto ideal de colheita do fruto está associado 
a diversos indicadores relacionados à planta, ao fruto e às características de produção. 
Depende também de determinadas propriedades química e sensorial, ligadas aos aspectos 
nutritivos, alimentares e de saúde humana. Os frutos dos coqueiros anão destinados ao 
consumo “in natura” de água de coco devem ser colhidos, principalmente, entre o sexto e 
o sétimo mês, diferente do coco para consumo “in natura” na culinária ou para uso 
agroindustrial na fabricação de alimentos, que deve ser colhido com onze a doze meses, 
isto é, frutos maduros, após a abertura natural da inflorescência. BENASSI (2007) 
estudando frutos de coqueiro anão verde recomenda a colheita aos 8,5 meses de idade, 
considerando-se as propriedades desejáveis como o sabor e o volume da água-de-coco. De 
acordo com RESENDE et al. (2002), quando a produção se destina ao consumo “in 
natura” da água-de-coco, este deve ser colhido entre os seis e oito meses de idade. 

Conclusões 

A metodologia utilizada no procedimento de ajuste por meio do estudo de simulação 
dos dados de diâmetro externo longitudinal (DEL) mostrou-se eficiente, considerando a 
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estrutura de erro autorregressiva dos resíduos, apresentando estimativas bem próximas ao 
valor verdadeiro. 

O ajuste do modelo logístico aos dados experimentais de diâmetro externo 
longitudinal (DEL), considerando a estrutura autorregressiva de primeira ordem para os 
resíduos, é adequado na descrição dos dados e resultou em estimativas dos parâmetros 
bastante coerentes com os relatados na literatura. O diâmetro máximo do coco anão 
estabiliza no valor entre 19,30 e 20,70 cm, com credibilidade de 95%. 
 
PRADO, T. K. L. do; MUNIZ, J. A.; SAVIAN, T. V.; SÁFADI, T. Fit of the logistic 
model to describe the growth of dwarf coconut fruits by iterative algorithms MCMC. Rev. 

Bras. Biom., São Paulo, v.31, n.2, p.216-232, 2013. 

� ABSTRACT: Logistic models are widely used to predict outcomes of growth based on one or 

more predicted values. To this end, a logistic model with autoregressive error was applied to 

study the growth of green dwarf coconut by sampling the likelihood function via Markov Chain 

Monte Carlo (MCMC), based on fruit outside longitudinal diameter (DEL) in different ages. 

Besides, a simulation study was conducted in order to assure the developed methodology with 

efficient results. The estimates were in accordance to the values reported in scientific literature 

for this variety of coconut. Results indicate the logistic model was adequate to describe the DEL 

growth, and could be inferred that the green dwarf coconut is totally developed when outside 

diameter ranges from 19.30 cm to 20.70 cm, with credibility of 95%.  

� KEYWORDS: Nonlinear model, Markov chain Monte Carlo, autoregressive errors. 
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