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1. Objetivo
Avaliar o modelo sigmoidal de Boltzmann (MB)
com relação a sua capacidade de predição
de curvas representativas do comportamento
mecânico de segmentos do cólon descendente
de ratos.

2. Material e Métodos
Foram utilizados 10 ratos machos, Wistar
(CEMIB/UNICAMP). De cada animal foram reti-
rados quatro centı́metros do cólon descendente.
Esses espécimes foram submetidos ao teste E-
nergia Total de Ruptura (ETR) [1], por meio
do qual obteve-se para cada espécime, uma
curva Força x Elongação (Fig. 1a). Essas
curvas foram individualmente ajustadas ao MB
[2] considerando-se 40% dos pontos de cada
gráfico obtido pelo teste ETR, sendo 20% cor-
respondentes à parte inicial e 20%, correspon-
dentes à parte final do mesmo (Fig. 1b). Com
o ajuste, determinou-se uma equação represen-
tativa para cada espécime, tornando possı́vel o
delineamento do restante da curva (Fig. 1c).

Figura 1: Exemplo de curva avaliada.

Os parâmetros foram estimados pelo método
dos mı́nimos quadrados paramétrico, o qual
foi implementado no Scilab 4.1. A análise da
eficiência das predições foi feita confrontando-
se as áreas das curvas obtidas pelo teste ETR
com as áreas das curvas delineadas pelo MB.

Além disso, avaliou-se também o coeficiente de
determinação (R2) para cada ajuste. A análise
estatı́stica foi realizada utilizando-se o teste t-
pareado com 95% de significância.

Y = A2 +
(A1 −A2)

1 + e(
X−x0

dx )
(1)

3. Resultados e Discussões
Na Tabela 1 estão representados os valores da
média e do desvio padrão das áreas das curvas
obtidas durante o ensaio ETR (Controle) e das
áreas das curvas delineadas pelo MB. Todos os
coeficientes de determinação apresentaram va-
lores superiores a 0,98.

Tabela 1: Média, desvio padrão e p-valor das áreas das
curvas analisadas.

Controle Boltzmann
Média 271,81 269,82

Desvio padrão 81,67 82,72
p-valor 0,11

Em trabalho anterior [2], curvas Força x
Elongação de segmentos intestinais foram ajus-
tadas ao MB, apresentando resultados satisfató-
rios. Nesse contexto, a avaliação da capacidade
de predição desse modelo é importante pois
auxilia na comprovação da eficácia do mesmo.

4. Conclusão
Dentro dos critérios avaliados neste trabalho, o
MB mostrou-se eficiente para predizer curvas
Força x Elongação do cólon de ratos.
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