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Programa R



Programa R

1 - Carregar pacote drc (dose-response curve)

>library (drc)

2 – Dar nome ao arquivo e carregar (abrir arquivo)

>NOME<-read.csv2 (file.choose())

Procura o arquivo, no caso o arquivo “teste”:

>teste<-read.csv2(file.choose())



Programa R

3 – Conferir arquivo e cabeçalhos

>head (teste)      

Aqui o nome tem que ser o mesmo anterior (Neste caso = teste)



Programa R

4 – Fazer a análise

>NOVONOME<-drm (controle~dose, biótipo, data=NOME, fct=LL.4())

Aqui o NOVONOME é o nome da análise, não do arquivo carregado.

Faremos assim:

>teste1<-drm(controle~dose, biótipo, data=teste, fct=LL.4())

Aqui os fatores (dose, controle, etc., devem estar escritos iguais ao 
cabeçalho.



Programa R

4 – Fazer a análise

>teste1<-drm(controle~dose, biótipo, data=teste, fct=LL.4())

Aqui, o gráfico dará o controle em função da dose, sendo uma curva para 
cada  biótipo. Poderiam ser duas espécies, dois herbicidas, etc...

data=teste, se refere ao arquivo anteriormente carregado, de onde virão 
os dados

fct=LL.4()), é a regressão a ser utilizada. Significa uma regressão log-
logística de 4 fatores.



Programa R

5 – Ver se o modelo é representativo

>modelFit (teste1)

Aqui o teste deve ser não significativo ( p >0,05), sendo a regressão válida.
Se o valor de p for menor do que 0,05 (significativo), significa que os dados não 
correspondem a regressão pedida, neste caso log-logística de 4 fatores.



Programa R

6 – Pedindo um resumo da regressão

>summary (teste1)

C = Limite inferior

D= Limite superior

E= Valor de ED50



Programa R

7 – Pedindo valores específicos

Outros ED (controles)

>ED(teste1, c(50,80,90)



Programa R

8 – Pedindo valores específicos

Relação entre curvas (ex: Fator de resistência)

>SI (teste1, c(50,50))



Programa R

9 – Gráfico

>plot (teste1)



Programa R

10 – Alterando 
gráfico

>plot (teste1, 
broken=TRUE, 
xlab=“Dose(l/ha)”, 
ylab=“Controle 28 
DAA (%)”, 
main=“Teste”, lwd=2, 
cex=1.2, cex.axis=1.2, 
cex.lab=1.2)

xlim=c(X,Y)
Log=“”



Programa R

11 – Outras regressões

>LL.5()) - boltzmann
>LL.4()) – log-logística 4 fatores
>LL.3()) – log-logística 3 fatores

>W1.4()) – Weibull 1, quatro fatores
>W1.3()) – Weibull 1, três fatores
>W2.4()) – Weibull 2, quatro fatores
>W2.3()) – Weibull 2, três fatores

>G.4()) – gompertz, quatro fatores

>BCL.4()) – brain cousens, quatro fatores – Efeito Hormese

Simétricas no ED50

Não Simétricas 

Se adaptam melhor em resultados 
bruscos, como uma rápida elevação 
controle

Diminuir um 
parâmetro pode 

melhorar a precisão 
de uma valor no limite 
da curva, por ex ED90

Obs: Para utilizar a regressão LL.5()), é necessário carregar o pacote NISF



Programa R

12 – Gráfico de resíduos

>plot (resid(teste1))
>abline(h=0)



Programa R

12 – Variância homogênea

>teste1.BC<-boxcox(teste1, 
method=“ml”)
>qqnorm(resid(teste1.BC))
>Qqline (resid(teste1.BC))
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