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OBTENÇÃO DO TAMANHO AMOSTRA L EM EXPERIMENTOS COM ANIMAIS USANDO
MEDIDAS REPETIDAS.
FRElTAS.A.R. dc;MANZANO.A.; ESTEVES.S.V.
E;Y1BizAPA7êrrSE. S:io Carlos-Sf'

Na experimentação animal envolvendo medidas repetidas. é fundamental a combinação ótima do tamanho
amostra I eu). número de avaliações do indivíduo c precisão experimental. O objetivo deste trabalho é estimar n
para comparar dois ou mais tratamentos onde os indivíduos são avaliados em t medidas. O modelo é da forma yi
= P+E:l (i=I •...• I). sendo que yl= (yil •...• yit) representa o vctor de resposta do i-ésimo animal e p= (u l •...•ut) o
vetor de resposta média. O efeito ti é o erro experimental com distribuição normal multivariada do vetor de
medidas. media zero c matriz de covariânciu L. A estimativa de 11 é função dos erros do tipo I (a), do tipo Il (P),
distribuição F com parâmctro de n50 centralidadc (82), matriz de correlação (o-R) c L. Considerando a potência
do teste e I ·P) variando de = 0,90 (I 0,95 e a variando de 0,05 a 0, IO, estimativas de n foram obtidas por meio de
um programa desenvolvido pelo tML do SAS. Foram utilizados os dados de 11m experimento realizado no Centro
de Pesquisa de Pecuária do Sudoeste em 1992, com nove tratamentos organizados em esquema fatorial JXJ (três
grupos genéticos: Canchim, Canchim-Nclorc e Nclorc; três níveis de proteína bruta: 6, IO e 13%). As variáveis
analisadas foram: consumo diário, conversão alimentar, consumo/peso metabólico, consumo digesribilidade,
digcstibilidadc da matéria seca, digcstibilidadc d;l proteína bruta, digestibilidade da energia bruta, peso final da
digestibüidade, nitrogênio retido e nitrogênio do Pf;SO metabólico.
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