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Estatística geral: Princípios básicos da experimentação
Mario Luiz Teixeira de Moraes¹; Marcela Aparecida de Moraes¹; Silvelise Pupin¹;
Aline Cristina Miranda²; Paulo Henrique Muller da Silva3
¹Faculdade de Engenharia Campus de Ilha Solteira-Unesp
²Faculdade de Ciências Agrárias-Campus Botucatu-Unesp
3
Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais – IPEF
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Resumo
A pesquisa científica é feita para verificar se uma hipótese é verdadeira e para isso a estatística
básica tem um valor fundamental na experimentação agrícola e florestal.
Para a análise de qualquer experimento é importante seguir os princípios básicos da experimentação. Para o setor florestal, por exemplo, inicia-se com uma população base. Esta é formada a partir
da coleta de sementes de uma população natural a ser estudada. Desta população base, é possível
avaliar caracteres de crescimento como a altura, o DAP e o volume, o que possibilita estimar alguns
parâmetros estatísticos (média, variância, desvio padrão e coeficiente de variação experimental, etc.)
e genéticos (herdabilidade, coeficiente de variação genética e ganhos na seleção) e assim observar
qual família/indivíduo apresenta melhor performance. Porém, estas análises geram erros e estes
são de dois tipos: um é apresentado para verificar se a sua hipótese inicial é verdadeira ou não, e o
outro tipo é se o delineamento experimental adotado é adequado ou não (controle ambiental).
Os resultados dos parâmetros genéticos possibilitam estabelecer qual estratégia de seleção será
adotada, podendo ser seleção: dentro de famílias; entre e dentro de famílias, etc. Uma vez estabelecida à estratégia de seleção da população base, pode-se optar por dois tipos de programas: de
conservação e melhoramento genético.
A diferença crucial desses programas é que o programa de melhoramento tende a estreitar a
base genética da população, predominando os melhores indivíduos (mais produtivos) no ensaio. Já
o programa de conservação genética visa reter a maior diversidade genética da população base,
ou seja, o objetivo é representar geneticamente o máximo a população natural, que deu origem ao
programa, permanecendo uma ampla base genética.
Alguns fatores importantes que se deve levar em conta antes de coletar sementes de uma população natural para fundar a população base são: base genética, sistema reprodutivo e fluxo gênico.
Se a população natural encontra-se com uma estreita base genética, pode-se dizer que existe
baixa variabilidade genética, então terá muitos indivíduos semelhantes, e consequentemente, a
coleta de sementes será feita em um número menor de plantas. Em relação ao sistema de reprodução tem-se de uma forma geral, dois tipos de plantas: dióica e monóica. Se a espécie for dióica, ou
seja, existe uma planta com flor feminina e outra com flor masculina, implica em amostrar uma área
maior, pois a coleta será feita só das plantas fêmeas. Se a espécie for monóica, a planta apresentará flores femininas e masculinas, portanto a área amostrada será menor. O fluxo gênico (pólen) é
diretamente ligado pelo tipo de polinização da espécie. Por exemplo, se a polinização é realizada
pelo vento (anemofilia) o pólen vai percorrer distâncias maiores do que se fosse feita por insetos
(entomofilia), portanto, quanto maior a distância percorrida pelo pólen, maior área a ser amostrada,
pois provavelmente esta espécie apresenta maior variação genética, então coletando de uma distância maior entre os indivíduos, terá maior probabilidade de fazer uma boa amostragem. Porém,
tem-se as exceções. Se a espécie apresentar uma baixa densidade populacional em um fragmento,
consequentemente, o polinizador terá que percorrer maiores distâncias para encontrar as plantas,
assim, irá aumentar a área amostrada. Então, o fator de densidade populacional da espécie também
é importante na coleta de sementes.
Estabelecida à estratégia de coleta de sementes, deve ser levado em conta para fundar a população base no campo alguns princípios da experimentação: repetição, casualização e controle do
local. O princípio da repetição consiste na reprodução do experimento básico e tem por finalidade
propiciar a obtenção de uma estimativa do erro experimental. A repetição de cada tratamento pode
ser distribuída de forma aleatória ou sistemática (quando segue uma ordem já estabelecida, conheSérie Técnica IPEF, v. 22, n. 43, dezembro de 2015
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cida como “sanduíche” e “xadrez”) e permite maior precisão das estimativas e aumenta o poder dos
testes estatísticos. O princípio da casualização consiste em atribuir a todas as famílias a mesma
probabilidade de serem designadas a qualquer uma das unidades experimentais e tem por finalidade
proporcionar uma estimativa válida para o erro experimental, para que os erros sejam independentes
e com distribuição normal. O princípio do controle local consiste em dividir um ambiente heterogêneo em subambientes homogêneos e tem por finalidade tornar o delineamento experimental mais
eficiente, pela redução do erro experimental.
Todas as estimativas geram erros experimentais que ocorrem devido a diferenças (variação)
entre as parcelas que receberam o mesmo tratamento no mesmo ambiente. Esse erro é dividido
em três fontes: i) fonte do erro experimental-I: está relacionada com a heterogeneidade do solo e
do material; ii) fonte do erro experimental-II: está relacionado com o tamanho e forma das parcelas,
competição entre plantas de parcela e competição entre parcelas; iii) fonte do erro experimental-III:
erro de mensuração e de avaliação e fatores não previsíveis (pragas, doenças e etc.).
Com os dados de campo em mãos, pode-se fazer uma análise estatística para medir a posição
dos dados. Primeiramente tem-se a assimetria que é o grau de desvio de uma curva no sentido
horizontal, podendo esse desvio ser positivo, com excesso de valores altos, ou negativos, com
predominância de valores baixos. Tem-se também a curtose que é o grau de achatamento de uma
curva representativa de uma distribuição normal. Esta é dividida em três tipos: leptocúrtica que é
uma curva de pico elevado (g>0 ou 3); platicúrtica que é uma curva achatada (g<0 ou 3); mesocúrtica
que é uma curva intermediária equivale à curva normal (g=0 ou 3).
Em vista dos princípios básicos da experimentação é possível montar o experimento no campo.
Para isso, o pesquisador deve escolher o delineamento experimental adequado para o seu trabalho.
Essa escolha depende dos objetivos do estudo, área experimental, material experimental, número
de tratamentos (famílias) e disponibilidade de recursos, espaço e equipamentos. Assim, é possível
utilizar na experimentação florestal três delineamentos, que diferem entre si quanto ao controle local.
No delineamento inteiramente casualizado (DIC) o efeito de blocos ou repetição está confundido no
erro experimental. Dessa forma, tem se duas fontes de variação: tratamentos e erro experimental.
Já o delineamento em blocos casualizados (DBC) apresenta três fontes de variação: repetição ou
blocos, tratamentos e erro experimental. O delineamento em látice apresenta como fontes de variação: o efeito de tratamentos, repetição (contém todos os tratamentos), blocos/repetição (parte dos
tratamentos) e erro experimental.
Uma vez coletada as sementes e estabelecido à escolha do delineamento experimental, é possível
observar, a partir dos dados de mensuração se o delineamento foi adequado ou não. Se depois de
feita a análise de variância (ANOVA) o erro (resíduo) for muito alto e/ou coeficiente de variação (CV)
também for alto, significa que não houve bom controle do ambiente, indicando que deve mudar o
delineamento experimental ou aumentar o número de blocos na área. Além disso, os dados permitem
verificar se estão em uma distribuição normal ou não.
Para isso, algumas características devem ser apresentadas:
a) O campo de variação de x é de -∞ a + ∞;
b) A distribuição é simétrica em torno de m; γ1 = 0;
c) A mediana da distribuição é, portanto, igual a m;
d) O máximo da distribuição é atingido para x = m e o valor da ordenada máxima é: y =


1





1

1

σ 2π

;



e) A distribuição possui dois pontos de inflexão, que são: (m − σ ),
 e (m + σ ),
;
σ 2πe 
σ 2πe 


f) A distribuição é mesocúrtica, isto é, g=0 ou 3;
g) A curva normal é assintótica em relação ao eixo das abscissas, isto é, as caudas da curva não
tocam nunca o eixo dos x;
h) A área total sob a curva normal é igual à unidade, ou 100%
i) A área sob a curva, compreendida entre (m – σ) e (m + σ), é igual a 2/3 da área total, isto é, vale
aproximadamente 68%;
j) A área sob a curva compreendida entre (m – 1,96.σ) e (m + 1,96.σ), é igual a 95%;
l) A área sob a curva compreendida entre (m – 2,58.σ) e (m + 2,58.σ), é igual a 99%;
Série Técnica IPEF, v. 22 n. 43, dezembro de 2015
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k) Para efeitos práticos considera-se que a área sob a curva, compreendida entre (m – 3.σ) e (m +
3.σ), é igual a 100%. Isto equivale a admitir para fins práticos que a amplitude máxima de variação
de x é igual a 6.σ.
x −µ

Z = 1

Tem-se também a curva normal padrão 
σ  , ou seja, as áreas sob a curva podem ser
entendidas como medidas de probabilidade. Assim, a área total sob a curva, já vista na propriedade
n. 8 como sendo 1, significa que há 100% de probabilidade de um valor x pertencente à população
de estudo ser encontrado entre -∞ e +∞. Para isso tem-se que utilizar os valores da tabela Z. Segue
alguns exemplos abaixo:
a) Prob. (Z1 ≥ 0,20) → P = 0,4207 ou 42,07%;
b) Prob. (Z2 ≥ 1,45) → P = 0,0735 ou 7,35%;
c) Prob. (Z3 entre 0,20 e 1,45) → P = 0,4207 – 0,0735 .: P = 0,3470 ou 34,70%;
d) Prob. (Z4 ≤ 1,17) = Área Total – P(Z4≥1,17)
P(Z4 ≤ 1,17) = 1 – 0,1210 = 0,8790 ou 87,90%;
e) Prob. (Z5≤ -1,20) → P(≥1,20) = 0,1151 ou 11,51%;
f) μ = 5 e σ2 = 4 → x ∩ N(5;4):
x −µ
Z= 1
à
à 1,39.
σ
P (x ≥ 7,78) = P (Z ≥ 1,39) = 0,083 ou 8,23%.
Considerações Finais
Conhecer como os dados e os erros encontram-se distribuídos na população é fundamental para
a sua caracterização na utilização em programas de conservação e melhoramento genético
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Noções básicas da genética quantitativa na experimentação florestal
Mario Luiz Teixeira de Moraes¹; Silvelise Pupin¹; Marcela Aparecida de Moraes¹;
Aline Cristina Miranda²; Paulo Henrique Muller da Silva3
¹Faculdade de Engenharia Campus de Ilha Solteira-Unesp
²Faculdade de Ciências Agrárias-Campus Botucatu-Unesp
3
Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais – IPEF
E-mail de contato: teixeira@agr.feis.unesp.br

A genética quantitativa estuda os caracteres métricos, enfatizando dois fenômenos: a variação e
a hereditariedade. Sua aplicação permite comparações quanto à variação genética expressa pelos
caracteres e a partir disso, torna-se possível fazer inferências sobre a evolutibilidade, que se refere
aos fatores que mantêm e esgotam a variabilidade genética em uma população.
Para avaliação da potencialidade de uma população em responder a seleção, faz-se necessário
à utilização de delineamentos genéticos, que possibilitam conhecer as relações de parentesco entre
indivíduos ou grupos de indivíduos, permitindo estimar os componentes da variância genotípica, que
expressam as diferenças genéticas entre indivíduos de uma população e são obtidos a partir da
esperança dos quadrados médios, por exemplo.
Dentre os delineamentos genéticos mais utilizados, destacam-se: i) testes de progênies, onde
é avaliado um só tipo de progênie (meios-irmãos, irmãos completos, irmãos de autofecundação);
ii) delineamento I de Comstock e Robinson (1948 e 1952), estabelecido por meio de cruzamentos
envolvendo um número fixo de machos, cruzado com um número variável de diferentes fêmeas,
sendo estes indivíduos aparentados ou não; iii) delineamento II de Comstock e Robinson (1948 e
1952), em que um número fixo de machos é cruzado com um número fixo de fêmeas, em todas
suas possíveis combinações, sendo eles aparentados e não aparentados; iv) delineamento III de
Comstosk e Robinson (1952), em que pares de progênies são obtidas pelo retrocruzamento de
plantas F2, nesse caso, busca-se recuperar algum gene de interesse dos parentais; v) dialelos,
que constituem as combinações híbridas onde um grupo de genitores são intercruzados em todas
as combinações possíveis ou parciais; e por fim, análise de gerações, onde é realizada a análise
simultânea de várias gerações.
Nos delineamentos genéticos são estimados os componentes de variância e os parâmetros
genéticos. Para obter sucesso em qualquer programa de melhoramento genético, é essencial que
exista variação e que o caráter, alvo do programa, seja herdável. Biologicamente, diz-se que a expressão de um caráter em um indivíduo é resultado da expressão: F = G + E + GE, em que: F é o
valor fenotípico; G é o valor genotípico; E é o efeito do ambiente e GE é a interação desses dois
componentes. Matematicamente, tem-se que: σ F2 = σ G2 + σ E2 + σ GE2 , em que σ F2 é a variância feno
é a variância da interação genótípica; σ G2 é a variância genotípica; σ E2 variância ambiental e
tipo x ambiente. Quando o efeito do ambiente sobre o genótipo é expressivo, os efeitos genotípicos
podem ficar mascarados e inflacionados, gerando estimativas errôneas da variação genética do
caráter, que está sendo avaliado.
Além das estimativas em nível de indivíduos, são obtidas estimativas mais informativas a respeito
do comportamento médio da população. São obtidas as variâncias entre e dentro de progênies, que
alteram os valores das variâncias aditiva ( σ A2 ) e dominante ( σ D2 ), dependendo do tipo de progênie
interpopulacional utilizada no estudo. Por exemplo, considerando um teste de progênies de meios
2
irmãos, tem-se que a variância entre progênies ( σ p ) é 1/4 da variância aditiva ( σ A2 ) e zero da vari2
ância de dominância ( σ D ) e que, a variância dentro de progênies ( σ d2 ) é composta pelas variâncias
genética dentro (
) e ambiental (
). Desse modo, tem-se que:
Em termos gerais, o tripé do melhoramento genético que sustenta ganho de seleção ( Gs ) é formado pela herdabilidade ( h 2 ), média e variâncias, e correlação genética entre os caracteres ( rg ).
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A herdabilidade ( h 2 ) é um parâmetro que reflete a proporção da variação fenotípica que
pode ser herdada. Portanto, a herdabilidade mede a eficiência esperada na seleção no aproveitamento da variação genética. Assim, a herdabilidade está relacionada aos processos de
seleção aplicados ao melhoramento, além disso, ela não é propriedade de uma população
e depende muito da estrutura da população e da amplitude de ambientes considerados. A
sua expressão é dada por:
σˆ 2
hˆ 2 = G2
σˆ F
em que:
; sendo que: σˆ G2 , σˆ A2 , σˆ D2
corresponde às variâncias genética,
aditiva, dominância e epistática, respectivamente.
A herdabilidade varia no intervalo de 0≤ ĥ 2 ≤1. Quando são encontrados valores de hˆ 2 = 0 , tem-se que a população é geneticamente homogênea; para valores de hˆ 2 = 1 , teoricamente, diz-se que
não existe efeito do ambiente. Baixas estimativas estão associadas à baixa magnitude da σˆ A2 em
. Nesse caso, a estratégia mais adequada é a
relação à σˆ G2 , predominando as variâncias σˆ D2 e
exploração da heterose por meio das técnicas de hibridação. Por outro lado, quando são encontradas
altas estimativas de ĥ 2 predomina a σˆ A2 . Nessa situação, as perspectivas de exploração da heterose são menores. Entretanto, os métodos simples de seleção recorrente são altamente eficientes
e portanto, mais indicados (por exemplo, a seleção massal).
O ganho de seleção ( Ĝs ), principal objetivo no programa, é estimado com base no diferencial de
seleção (ds), ou seja, pela diferença entre a média do caráter na população melhorada e a média do
caráter da população original (ds
ds = ms − mo ), considerando também a herdabilidade daquele caráter
2
Ĝ
ĥ
( ). Assim, a expressão do s é dada por:
A capacidade geral de combinação (CGC) e a capacidade específica de combinação (CEC) são
parâmetros que devem ser explorados e considerados no delineamento da estratégia de seleção e
cruzamentos. A CGC refere-se ao individuo e a CEC é própria do cruzamento entre dois indivíduos.
Para elucidar melhor, tem-se o seguinte exemplo:

*

Parentais
1
2
3
Média
CGC

4
0 (-5)*
8 (1)*
10 (4)*
6
2

5
4 (3)*
0 (-3)*
2 (0)*
2
-2

6
5 (2)*
7 (2)*
0 (-4)*
4
0

Média
3
5
4
4
-

CGC
-1
1
0
0

CEC: Capacidade Específica de Combinação; CGC: Capacidade Geral de Combinação.

CGC1 = mˆ 1 − mˆ g ∴ CGC1 = 3 − 4 ∴ CGC1 = −1

CEC1, 4 = mˆ 1, 4 − CGC1 − CGC 4 − mˆ g ∴ CEC1, 4 = 0 − (− 1) − 2 − 4 ∴ CEC1, 4 = −5
As correlações também são parâmetros importantes no melhoramento genético, por estar relacionada à seleção indireta de caracteres e seleção simultânea, por meio da análise multivariada. Uma
correlação do tipo linear mede o grau de associação entre variáveis aos pares. Entretanto, nada diz
a respeito do tipo de associação (pleiotropia, equilíbrio de ligação, etc.). Ela pode ser calculada pelo
método de Pearson, variando no intervalo de − 1 ≤ rp ≤ 1 e calculada pela expressão:
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Outro método bastante utilizado para análise de correlação entre caracteres é o de Spearman ou
também conhecida como correlação de postos ou ranks. Nesse caso, os dados pareados não seguem
a uma distribuição normal. Ela também varia no intervalo de − 1 ≤ rs ≤ 1 e pode ser calculada por:

rˆs = 1 −

6.∑ d i2
n3 − n

(

)

Para as correlações são atribuídos valores de significância pelo teste t. No caso da correlação
de Pearson, usa-se:

rp

t=

1 − rp2

. n−2

Já para correlação de Spearman têm-se:

t = rs

n−2
1 − rs2

A seguir segue um exemplo da aplicação da correlação de Pearson:
Clones
1
2
3
4
5
6
7

Variável X
92,00
75,40
60,40
100,60
46,20
97,60
42,00

Fonte: DIAS E BARROS (2009).

Variável Y
66,40
44,80
41,40
82,40
33,40
77,60
29,40

t = 2,571 (Tabela para 5 GL em nível de 5% de significância);
t = 7,66 (calculado).
A resposta correlacionada à seleção também merece a atenção do melhorista. Por exemplo, se
o caráter escolhido para seleção for o DAP, qual será o ganho obtido em altura, já que a correlação
entre esses dois caracteres é alta?
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Seleção indireta do caráter y → rˆA( x , y ) .hˆx > hˆy
Seleção direta do caráter y → rˆA( x , y ) .hˆx < hˆ y
Os testes de progênies referem-se à avaliação dos pais por meio de seus descendentes. Em
termos práticos pode-se classifica-los em:
a) Teste de progênies de polinização livre: podem ocorrer progênies de meios-irmãos, irmãos
completos, irmãos de autofecundação e irmãos apomíticos;
b) Teste de progênies de polinização controlada: progênies irmãos completos;
c) Teste de progênies clonais: progênies clonais, oriundas da propagação vegetativa.
),
Dessa forma, torna-se fundamental conhecer as relações entre os coeficientes de coancestria (
parentesco (rxy ) e endogamia ( F ), dada por Sebbenn (2006) (Tabela 1) e os seus conceitos:
): é a probabilidade de dois alelos homólogos (isto é, do mesmo loco) presentes
Coancestria (
em dois indivíduos quaisquer, tomados ao acaso em uma população, serem idênticos por descendência a um alelo presente em um antecessor recente.
Coeficiente de parentesco (rxy ): é a probabilidade de um individuo ter um determinado alelo
comum a um individuo consanguíneo.
Endogamia ( F ): mede a correlação entre gametas que se unem (características individual), ou
.
seja,
Assim, conhecer o tipo de progênie trabalhada nos delineamentos genéticos é de extrema importância para estimar corretamente a σˆ A2 , pois frequentemente, os testes de progênies são considerados como de meios-irmãos. Entretanto, existe uma mistura de progênies nesse teste e isso
superestima a σˆ A2 , em função da expressão:
de herdabilidade e ganhos de seleção.

, o que interfere diretamente nas estimativas

Tabela 1. Tipos de progênies e suas relações de parentesco.
Tipos de
progênies
IA
IC
MI
Primos 1° grau
Primos 2° grau

Coancestria

Parentesco

Endogamia

0,500
0,250
0,125
0,0625
0,03125

1,000
0,500
0,250
0,125
0,0625

0,500
0,250
0,125
0,0625
0,03125

rxy

F

IA: irmãos de autofecundação; IC: Irmãos completos; MI: Meios irmãos.

A relação entre estes parâmetros é dada por Sebbenn (2006) como sendo:

sˆ = 1 − tˆ
Outros conceitos obtidos com base em marcadores moleculares são importantes para estimar
corretamente os componentes de variância e destacam-se:
Tamanho efetivo de variância ( N̂ e (v ) ):

em que: F é a endogamia; n é o número de sementes por progênie e

é o coeficiente de coancestria.
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Número médio de árvores polinizadoras (
): responde o quanto à árvore está recebendo
de pólen. Se este número é baixo, o número de cruzamentos correlacionados é alto, e isso gerará
endogamia nas gerações seguintes.

Número de árvores matrizes para coleta de sementes ( m̂ ):

mˆ =

Nˆ e (ref )
Nˆ
e (v )

N̂ e (ref ) : Tamanho efetivo de referência.
A conservação genética é fundamental para disponibilizar no futuro a base genética, para ser aproveitada e manipulada no melhoramento. Para isso é necessário que seja evitado à deriva genética,
que consiste em um erro de amostragem do conjunto gênico, resultando em uma maior variação
2
( σˆ q ) entre as frequências gênicas na população de menor tamanho genético.
t
 
1 
σˆ = p0 q0 1 − 1 −  
  2n  
2
q

em que: p0 e q0 são as frequências iniciais, t é o tempo disponível para o processo ter efeito e, n
é o tamanho da população. Desse modo, a fixação ou perda de um alelo em poucas gerações (t) irá
depender do tamanho da população e das frequências dos alelos em um loco.
Considerações finais
O sucesso obtido nos programas de melhoramento está intimamente relacionado com a precisão e acurácia com que são estimados os componentes de variância e parâmetros genéticos. Para
isso, é essencial que o pesquisador conheça a base genética de sua população base, assim como
a variação genética e a herdabilidade do caráter, objeto de seleção.
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Introdução ao Estudo dos Modelos Lineares (Fixos e Mistos)
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1

Introdução
A teoria envolvendo modelos lineares é de fundamental importância para um maior entendimento
sobre a análise de dados experimentais. Como pré-requisito, o conhecimento sobre os diferentes
tipos de matrizes e as principais operações envolvidas é muito importante para entender notações,
teoremas, corolários e realizar, matricialmente, a estimação de parâmetros e os testes de hipóteses
de interesse (Rencher e Schaalje, 2008). É, portanto, desejável compreender os conceitos básicos
da álgebra de matrizes, uma vez que toda a teoria de modelos lineares está apresentada na forma
matricial (Lynch e Walsh, 1998; Rencher e Schaalje, 2008).
Os modelos lineares, dentre às várias categorias que os modelos podem assumir, fornecem
uma estrutura teórica importante para um melhor entendimento dos fenômenos de interesse. Esses
modelos correspondem a uma construção matemática que pode representar a realidade complexa
de maneira simplificada (idealizada), sugerindo, muitas vezes, aproximações bastante úteis para o
nosso dia-a-dia (Rencher e Schaalje, 2008).
No presente trabalho, conceitos elementares e importantes envolvendo álgebra de matrizes são
inicialmente apresentados. Posteriormente, ideias básicas e gerais a respeito dos modelos lineares,
tanto de efeitos fixos quanto de efeitos mistos, são apresentadas, mostrando a sua importância na
análise de dados, especialmente aqueles provenientes do melhoramento genético.
Álgebra de Matrizes
Grande parte da teoria sobre álgebra de matrizes mostrada a seguir foi baseada nos livros de
Lynch e Walsh (1998), e Rencher e Schaalje (2008). Buscamos escrever os conceitos de forma clara,
sem exagerar no formalismo.
O conhecimento básico da álgebra matrizes envolve noções elementares dos tipos de matrizes
existentes, das operações que podem ser realizadas com as mesmas, dos conceitos fundamentais
que possibilitam as estimações em modelos lineares e das propriedades envolvidas. Para tanto, é
preciso conhecer, inicialmente, os conceitos de matrizes, vetores e escalares, que estão constantemente presentes nos procedimentos.
Matrizes, Vetores e Escalares
Matrizes são arranjos formados por números ou variáveis dispostos em linhas e colunas, sendo normalmente representadas por letras maiúsculas e em negrito. Vetores são também arranjos formados
por números ou variáveis, porém dispostos em linhas e uma única coluna, sendo normalmente
representados por letras minúsculas e em negrito. Escalares são números ou variáveis que constituem
as matrizes e os vetores, sendo normalmente representados por letras minúsculas e sem negrito.
Considere uma matriz A e um vetor quaisquer, ambos com seus escalares. A e α podem ser
representados da seguinte maneira:

A matriz A possui duas linhas e duas colunas, sendo, portanto, de dimensão 2 x 2. O vetor α
possui três linhas e uma única coluna, sendo, portanto, de dimensão 3 x 1. É possível indicar essas
dimensões nas próprias representações matriciais acima, de maneira subescrita, após o fechamento
dos colchetes. Pode-se indicar também da seguinte forma:
.
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Tipos de Matrizes
Dentre os diversos tipos de matrizes existentes, tem-se: transposta, quadrada, simétrica, identidade, diagonal, triangular superior, nula e matriz de 1’s. Descrevendo cada uma delas especificamente,
tem-se que:
Transposta: o que é linha se torna coluna, alterando a dimensão. Exemplos:

A matriz BT é a transposta da matriz B. O vetor yT é o transposto do vetor y. As matrizes e , e os
vetores B e BT possuem dimensões 4 x 3, 3 x 4, 2 x 1 e 1 x 2, respectivamente. A inversão de suas
dimensões caracteriza a transposição.
Quadrada: o número de linhas é igual ao número de colunas. Exemplos:

As matrizes X e Y possuem dimensões 3 x 3 e 4 x 4, respectivamente, sendo ambas quadradas.
Pode-se dizer que essas matrizes são de ordens 3 e 4, respectivamente.
Simétrica: a transposta de uma matriz é igual à matriz original. Exemplo:

As matrizes C e CT são iguais e possuem dimensão 3 x 3, sendo quadradas.
Identidade: todos os elementos fora da diagonal principal são zero e os elementos da diagonal
principal são um. Exemplos:

As matrizes identidade I(3) e I(4) são quadradas, simétricas, e de ordens 3 e 4, respectivamente.
Diagonal: todos os elementos fora da diagonal principal são zero. Exemplos:

As matrizes D e E são quadradas, simétricas, e de ordens 2 e 3, respectivamente. Obviamente,
matrizes identidade também são matrizes diagonais.
Triangular Superior: os elementos abaixo da diagonal principal são iguais à zero. Exemplos:
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As matrizes W e Z são quadradas e de ordens 3 e 4, respectivamente.
Nula: todos os elementos são iguais à zero. Exemplos:

As matrizes O(3) e O(4) são quadradas, simétricas, e de ordens 3 e 4, respectivamente.
Matriz de 1’s: todos os elementos são iguais a um. Exemplos:

As matrizes J(3x4) e J(4x3) possuem dimensões 3 x 4 e 4 x 3, respectivamente.
Operações Matriciais
Uma série de operações envolvendo matrizes (e vetores) pode ser realizada. Neste trabalho,
são apresentadas algumas operações matriciais tidas como bastante importantes no contexto dos
modelos lineares, tais como soma, soma direta, diferença, produto e produto direto. Especificando
cada uma dessas operações, tem-se que:
Soma: quando duas matrizes (dois vetores) possuem a mesma dimensão, a soma pode ser obtida
pela adição dos seus elementos correspondentes. Exemplos:

Soma Direta: neste caso, a soma de duas matrizes (dois vetores) acontece de tal forma que a
matriz (o vetor) resultante possui dimensão equivalente à soma entre as linhas e à soma entre as
colunas das matrizes (dos vetores) iniciais. Exemplos:

As linhas pontilhadas indicam um dos possíveis particionamentos da matriz (do vetor). Isto é
comumente usado em álgebra de matrizes.
Note que as matrizes (os vetores) iniciais estão inseridas dentro da matriz (do vetor) resultante,
que possui, ainda, elementos zero adicionais.
A soma direta pode acontecer entre matrizes (vetores) de dimensões diferentes.
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Diferença: quando duas matrizes (dois vetores) possuem a mesma dimensão, a diferença pode
ser obtida pela subtração dos seus elementos correspondentes. Exemplos:

Produto: neste caso, o produto de duas matrizes (dois vetores) acontece quando o número de
colunas de um é igual ao número de linhas do outro (dimensões compatíveis). Assim, no caso das
matrizes, cada linha da primeira é multiplicada por cada coluna da segunda, de acordo com os elementos correspondentes. No caso dos vetores, a linha do primeiro (transposto) é multiplicada pela
coluna do segundo, de acordo com os elementos correspondentes. Exemplos:

Dizemos que as matrizes (os vetores) iniciais são conformes.
No caso específico dos vetores, que foram inicialmente definidos como tendo uma única coluna,
o produto apenas é possível quando se tem a pré-multiplicação de um vetor contendo uma única
coluna (vetor-coluna) pelo transposto de outro vetor, que possui, neste caso, uma única linha (vetor-linha). O resultado deste produto é um escalar.
Estendendo o produto de matrizes e vetores para outras situações, tem-se que:
1) O produto do transposto de um vetor pelo próprio vetor resulta em um escalar.

2) O produto de um vetor pelo transposto de outro vetor (ou o seu próprio transposto)
resulta em uma matriz.

Neste exemplo, a matriz resultante possui dimensão 4 x 4, que equivale, respectivamente, ao
número de linhas do primeiro vetor e ao número de colunas do transposto do segundo vetor.
3) O produto de uma matriz por um vetor resulta em um vetor.

4) O produto do transposto de um vetor por uma matriz resulta em um vetor transposto.
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Produto Direto: neste caso, o produto de duas matrizes (dois vetores) acontece de tal forma que
a matriz (o vetor) resultante possui dimensão equivalente ao produto entre as linhas e ao produto
entre as colunas das matrizes (vetores) iniciais. Exemplos:

Cada elemento da primeira matriz (do primeiro vetor) é multiplicado por todos os elementos da
segunda matriz (do segundo vetor), resultando em uma matriz (um vetor) de maior dimensão. O
produto direto também é conhecido como produto de Kronecker.
Posto ou Rank de uma Matriz
Um conceito muito importante na álgebra de matrizes corresponde ao posto, ou rank, de uma
matriz. Em linhas gerais, o posto representa o número de linhas e colunas linearmente independentes de uma determinada matriz, afetando diretamente a estimação de parâmetros nos estudos
envolvendo modelos lineares. Uma matriz que possui posto completo, por exemplo, de forma que
todas as suas linhas e colunas sejam linearmente independentes, é dita não singular, possibilitando
a estimação direta de todos os parâmetros do modelo. Porém, uma matriz de posto incompleto, que
possui linhas e colunas com certa relação de dependência, é dita singular. Neste caso, a estimação
dos parâmetros não acontece diretamente, de modo que estratégias alternativas devam ser estabelecidas para a obtenção de uma solução. É muito comum, por exemplo, a imposição de que a soma
dos efeitos de um dado fator apresente valor zero.
Matriz Inversa
Uma determinada matriz A, dita não singular e de posto completo, possui uma única matriz inversa
A , satisfazendo a seguinte condição:
-1

Assim, pré ou pós-multiplicando a matriz original A pela sua inversa A-1, obtém-se como resultado
uma matriz identidade I, de ordem equivalente.
A obtenção de matrizes inversas é muito importante para a estimação de parâmetros em modelos
lineares. No entanto, essa obtenção nem sempre é tarefa fácil, principalmente quando as matrizes
apresentam ordens bastante elevadas. Uma estratégia fundamental para a otimização desses cálculos é o uso de algoritmos computacionais, que podem apresentar soluções rápidas e bastante
eficientes para casos complexos.
Propriedades
Algumas propriedades importantes que podem ser mencionadas:
•
•
•
•
•

T

(AT) = A, sendo A uma matriz qualquer;
ATA e AAT são matrizes simétricas;
A + B = B + A, sendo A e B matrizes de mesma dimensão;
(A + B)T = AT + BT;
A(B ± C) = AB ± AC;
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•
•
•
•
•
•

(A ± B)C = AC ± BC;
(A ⊕ B) + (C ⊕ D) = (A ⊕ C) + (B ⊕ D);
AB ≠ BA, geralmente; uma exceção é AI = IA = A;
(AB)T = BT AT;
(ABC)T = CT BT AT, sendo A, B e C matrizes conformes;
A ⊗ B ≠ B ⊗ A, geralmente.

Modelos Lineares
Efeitos Fixos e Aleatórios
McCulloch e Searle (2001) discorrem que os efeitos presentes em um modelo linear podem ser
classificados como fixos ou aleatórios. Em geral, efeitos fixos correspondem a um conjunto finito de
níveis de determinado fator, sendo que o interesse está em investigar, especificamente, os efeitos
de todos esses níveis presentes em um suposto experimento. Em contrapartida, efeitos aleatórios
correspondem a um conjunto infinito de níveis de determinado fator, de maneira que os níveis presentes em um suposto experimento são tidos como uma amostra aleatória oriunda desse conjunto
(McCulloch e Searle, 2001; West et al., 2007).
Muitas vezes, a decisão sobre quais efeitos deverão ser fixos e aleatórios em um modelo não é
tarefa fácil (McCulloch e Searle, 2001). Isso porque um mesmo fator pode ser considerado como fixo
ou aleatório de acordo com a situação e o interesse do pesquisador (West et al., 2007), de modo que
não há uma regra básica que forneça informações fundamentais para a tomada dessa decisão. No
melhoramento genético, por exemplo, há considerável e frequente debate sobre o que seria razoável
considerar para os efeitos genéticos nos experimentos (Balzarini, 2002; Smith et al., 2005; Piepho et
al., 2008). No entanto, o uso dos efeitos genéticos como aleatórios tem sido procedimento padrão
no melhoramento animal (Piepho et al., 2008; Atkin et al., 2009), de modo que essas discussões
parecem estar mais voltadas para o melhoramento genético de plantas.
De qualquer forma, Smith et al. (2005) e Piepho e Möhring (2006) mencionam que, com a disponibilidade de dados que permitam estimações confiáveis dos componentes de variância, é razoável
considerar os efeitos genéticos como aleatórios, de forma que os genótipos presentes em um experimento sejam uma amostra aleatória oriunda de uma (hipotética) população. Neste caso, considera-se
que essa população é resultado de todo um processo de seleção.
Modelos Lineares Fixos
Conceitos e Representações
Um modelo é classificado como fixo quando todos os seus efeitos, com exceção do resíduo, são
tidos como fixos (McCulloch e Searle, 2001). Os modelos tradicionais de análise, tais como regressão linear, análise de variância (ANOVA) e análise de covariância (ANCOVA), são normalmente
considerados como fixos (McCulloch e Searle, 2001; Smith et al., 2005).
Como forma de visualizar matricialmente os modelos de efeitos fixos, considere um hipotético
experimento em blocos ao acaso contendo três genótipos e três repetições. O modelo estatístico
para esse experimento pode ser escrito da seguinte maneira:
em que:
• yij é a variável resposta (aleatória) correspondente ao genótipo i e j bloco ;
• μ é o efeito da média (do intercepto) comum a todas as observações (fixo);
• bj é o efeito do bloco j (fixo);
• gi é o efeito do genótipo i (fixo);
• ɛij é o efeito do erro associado ao genótipo i e bloco j (aleatório).
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É possível representar cada uma das funções lineares do experimento, correspondente a cada
uma das observações da variável resposta, da seguinte forma (sistema de equações):

Escrevendo essas funções lineares na forma matricial, tem-se:

Simplificando a notação:
em que:
• y é o vetor de observações da variável resposta (aleatória);
• X é a matriz de delineamento contendo apenas os fatores 0 e 1;
• β é o vetor de parâmetros do modelo (fixo);
• ε é o vetor de erros ou resíduos do modelo (aleatório).
No exemplo, o vetor y possui nove linhas (combinação de três genótipos e três blocos) e uma única
coluna. A matriz X possui nove linhas (equivalente ao número de linhas de ) e sete colunas (uma
para o intercepto, três para blocos e três para genótipos). O vetor β possui sete linhas (equivalente
ao número de colunas de X e à quantidade de parâmetros) e uma única coluna. E, por fim, o vetor
ε possui nove linhas (equivalente ao número de linhas de y) e uma única coluna.
É possível assumir que os resíduos tenham distribuição normal, com valor esperado igual à zero
para cada resíduo, variâncias homogêneas equivalentes a σ² e ausência de covariâncias e corre-

lações entre pares de resíduos (Lynch e Walsh, 1998; McCulloch e Searle, 2001; West et al.,
2007; Galecki e Burzykowski, 2013). É possível representar tais suposições da seguinte forma:
Para o vetor ε contendo todos os resíduos, tem-se que:

A média ou esperança do vetor y corresponde ao vetor contendo as médias ajustadas do experimento (desconsiderando-se os resíduos). A variância de corresponde, neste caso, à matriz de
variâncias e covariâncias residuais. É possível escrever que:
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Estimação
Vetor de Parâmetros (β)
O estimador de mínimos quadrados (ordinários) do vetor de parâmetros do modelo pode ser obtido
pela seguinte expressão (Lynch e Walsh, 1998; Pinheiro e Bates, 2000; McCulloch e Searle, 2001;
Rencher e Schaalje, 2008; Galecki e Burzykowski, 2013, dentre vários outros):
Esse estimador é considerado não enviesado, visto que o seu valor médio esperado é equivalente ao real valor do vetor β. É importante lembrar que os estimadores de máxima verossimilhança
e máxima verossimilhança restrita
, dois outros diferentes métodos, são equivalentes
ao anterior. As siglas OLS, ML e REML correspondem aos nomes dos métodos em inglês, ou seja,
Ordinary Least Square, Maximum Likelihood e Restricted Maximum Likelihood.
Uma vez que o posto da matriz X é incompleto para o experimento em questão (blocos ao acaso),
representando um modelo de análise de variância, a matriz XTX não possui inversa única. Consequentemente, o estimador
mostrado acima não apresenta solução única.
(sisAlgumas estratégias podem ser adotadas para a obtenção de possíveis soluções para
tema de equações normais), tais como o uso de restrições (condições marginais) para os níveis dos
fatores e a inversa generalizada para a matriz XTX (Rencher e Schaalje, 2008).
No caso de um modelo de regressão linear (não mostrado aqui), o posto da matriz X é completo.
Assim, uma vez que todas as suas linhas e colunas são linearmente independentes, a matriz XTX
possui inversa única, possibilitando a estimação direta dos parâmetros do modelo.
É importante mencionar que os pacotes computacionais que permitem a análise de modelos
lineares lidam de forma diferente com relação a esse problema. Porém, felizmente, os resultados
da análise de variância não se alteram em função destas estratégias.
Variância (s²)
O estimador de mínimos quadrados (ordinários) da variância populacional pode ser obtido pela
seguinte equação (Lynch e Walsh, 1998; Pinheiro e Bates, 2000; McCulloch e Searle, 2001; Rencher
e Schaalje, 2008; Galecki e Burzykowski, 2013, dentre vários outros):

sendo n o tamanho da amostra (conjunto de observações). Nota-se que o estimador de mínimos
quadrados da variância (s²OLS) é função do estimador de parâmetros do modelo (
).
O estimador s²OLS também é considerado não enviesado, visto que sua esperança matemática é
o valor da própria variância populacional σ². Isso também é observado para o estimador de máxima
verossimilhança restrita (s²REML ). Contudo, o estimador de máxima verossimilhança (s²ML ) é enviesado,
já que seu denominador é n, ao invés de n-1.
Limitações
Uma das questões que surge com o uso dos modelos fixos tradicionais refere-se às pressuposições dos efeitos residuais. Como foi visto, usualmente as variâncias dos resíduos são consideradas
homogêneas (equivalentes a σ²) e os pares de resíduos são tidos como independentes, não estando,
portanto, correlacionados. No entanto, é desejável investigar se há heterogeneidade de variâncias e
presença de covariâncias e correlações residuais, principalmente quando o diagnóstico dos resíduos,
oriundos do ajuste tradicional, evidenciar padrões não independentes. Um modelo com estrutura de
variâncias e covariâncias residuais diferente de σ²I pode representar melhor a variação dos dados
(Galecki e Burzyworski, 2013).
Contudo, no contexto do melhoramento genético, é geralmente desejável investigar se há heterogeneidade de variâncias e presença de correlações genéticas no conjunto de dados em estudo.
Tal investigação somente é possível quando os efeitos genéticos são considerados como aleatórios
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no modelo, de forma que o foco passa a ser a matriz de variâncias e covariâncias genéticas dos
efeitos aleatórios, bem como seus procedimentos de estimação.
Essas investigações podem ser acessadas com o uso da abordagem de modelos mistos, que,
além de ser flexível para estudá-las, também fornece certa flexibilidade para considerar dados
desbalanceados e incompletos, algo que é bastante comum nas etapas do melhoramento genético
(Balzarini, 2002; Smith et al., 2005; Pastina, 2010; Pastina et al., 2012).
Modelos Lineares Mistos
Conceitos e Representações
Um modelo é classificado como misto quando contempla tanto efeitos fixos quanto aleatórios
em sua estrutura, sem levar em consideração a média e o resíduo. A forma matricial de um modelo
misto pode ser representada da seguinte maneira (Lynch e Walsh, 1998; Pinheiro e Bates, 2000;
Verbeke e Molenberghs, 2000; McCulloch e Searle, 2001; Balzarini, 2002; West et al., 2007; Piepho
e Möhring, 2007; Smith et al., 2005; Smith et al., 2007; Piepho et al., 2008; Pastina, 2010; Galecki
e Burzykowski, 2013):
em que:
• y é o vetor de observações da variável resposta (aleatória);
• β é o vetor de parâmetros do modelo (fixo);
• u é o vetor de variáveis do modelo (aleatório);
• X é a matriz de delineamento que associa β a y;
• Z é a matriz de incidência que associa u a y;
• ε é o vetor de erros ou resíduos do modelo (aleatório).
Esse modelo assume que efeitos aleatórios e residuais são independentes entre si e podem ser
explicados pela distribuição normal multivariada (MVN), com valores médios esperados – E(u) e
E(ε) – iguais a zero e matrizes de variâncias e covariâncias iguais a G e R, respectivamente (Lynch
e Walsh, 1998; Verbeke e Molenberghs, 2000; Piepho et al., 2008; West et al., 2007). É possível
representar essas pressuposições da seguinte forma:

O vetor de observações possui valor esperado Xβ e matriz de variâncias e covariâncias V (Piepho
et al., 2008), como pode ser visto pela seguinte representação:
em que V=ZGZT+R. Assim, a matriz V depende diretamente das estruturas de variâncias e covariâncias dos efeitos aleatórios (G) e dos resíduos (R), para que possa ser utilizada posteriormente na
estimação dos efeitos fixos e na predição dos efeitos aleatórios do modelo.
Aproveitando o exemplo inicial sobre blocos ao acaso, é conveniente, no contexto do melhoramento
genético, considerar os efeitos genéticos como aleatórios no modelo. Dessa forma, os três genótipos
do experimento, que correspondem aos diferentes níveis do fator genético, são considerados como
uma amostra aleatória de um conjunto infinito de indivíduos, fazendo parte do vetor de variáveis do
modelo (u). Os efeitos de blocos, que neste contexto não são de interesse, podem ser considerados
como fixos, fazendo parte do vetor de parâmetros do modelo (β).
É importante dizer que o exemplo de blocos ao acaso, contendo três genótipos e três repetições,
é apenas hipotético, tendo como principal objetivo demonstrar matricialmente os modelos lineares.
De fato, o uso de um experimento tão pequeno, com poucas observações, certamente não forneceria
estimativas precisas dos componentes de variância. Portanto, é importante ficar claro que esse
exemplo está sendo apresentado para fins didáticos, como forma de melhor compreender conceitos
e decisões importantes com relação aos modelos mistos.
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Estimação e Predição
Diferentes estruturas de variâncias e covariâncias podem ser investigadas para as matrizes G e
R, que, como vimos, correspondem, respectivamente, aos efeitos aleatórios e residuais do modelo.
Dentre essas estruturas, é possível enumerar algumas delas: diagonal, simetria composta (homogênea
e heterogênea), autorregressiva de primeira ordem (homogênea e heterogênea), fator analítica, e
não estruturada (West et al., 2007; Pastina, 2010; Pastina et al., 2012; Galecki e Burzykowski, 2013).
Todas elas são alternativas à estrutura σ²I dos modelos tradicionais, que considera homogeneidade
de variâncias e ausência de covariâncias e correlações. Por exemplo, a estrutura diagonal considera
heterogeneidade de variâncias, enquanto que a simetria composta homogênea considera presença
de covariâncias e correlações, sem investigar as variâncias. As demais estruturas consideram tanto
heterogeneidade de variâncias quanto presença de covariâncias e correlações, apesar de cada uma
delas apresentar suas particularidades. Fica assim evidente a grande flexibilidade da abordagem de
modelos mistos, por permitir o uso de modelos baseados em suposições mais realistas.
Uma vez que diferentes estruturas podem ser testadas para as matrizes G e R, é possível verificar
qual delas é a mais provável à luz das nossas observações, utilizando-se critérios estatísticos. Dentre
esses critérios, têm-se: Akaike Information Criterion – AIC (Akaike, 1974) e Bayesian Information
Criterion – BIC (Schwarz, 1978). Em geral, a estrutura de variâncias e covariâncias que apresentar o
menor valor para esses critérios é a mais provável à luz de determinado conjunto de dados (Pastina,
2010; Galecki e Burzykowski, 2013).
No contexto do melhoramento genético, é de grande motivação investigar a matriz dos efeitos
aleatórios G, que pode corresponder aos efeitos genéticos do modelo. Dessa forma, com a estrutura
de variâncias e covariâncias mais provável para a matriz G (e, neste caso, estrutura mais simples σ²I
para a matriz R), tendo componentes de variância estimados pelo método REML (Patterson e Thompson, 1971), é possível realizar três importantes procedimentos: i) obter a matriz V correspondente
ao vetor de observações y; ii) estimar o vetor de parâmetros fixos do modelo (β) por meio do seu
melhor estimador linear não enviesado (Best Linear Unbiased Estimation – BLUE), representado por
; e iii) predizer o vetor de variáveis aleatórias do modelo (u) por meio do seu melhor preditor linear
não enviesado (Best Linear Unbiased Prediction – BLUP), representado por . O fato de ambos,
BLUE e BLUP, serem não enviesados, significa dizer que (Lynch e Walsh, 1998; West et al., 2007;
Galecki e Burzykowski, 2013):

Assim, os valores esperados de e são equivalentes aos valores paramétricos de β e u.
O BLUE e o BLUP podem ser obtidos, respectivamente, pelas seguintes expressões:

Note que ambos dependem da obtenção da matriz inversa de V, designada por V-1. Essa dependência é a principal motivação para se obter a matriz V antes de e , como foi apresentado
anteriormente. No entanto, a obtenção dessa matriz inversa pode ser inviável quando se tem grande
quantidade de observações, aumentando sua ordem e complexidade. Lembre-se que a matriz V
possui dimensão
(tamanho amostral), que pode ser muito grande em experimentos de melhoramento genético.
Deparando-se com esse tipo de situação, Henderson (1950) e Henderson et al. (1959) propuseram equações independentes da matriz inversa V-1 envolvendo simultaneamente e , conforme
é mostrado a seguir (Robinson, 1991; Piepho et al., 2008; Thompson, 2008):

Representando essas equações na forma matricial, tem-se que:
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Um aspecto interessante é que essas expressões são equivalentes às equações de mínimos
quadrados quanto o termo G-1, correspondente à inversa de G, tende a zero (Robinson, 1991).
Os detalhes matemáticos para obtenção dessas equações apenas foram publicados anos depois
ao artigo de Henderson (1950), nos trabalhos de Goldberger (1962) e Henderson (1963). Essas
equações ficaram amplamente conhecidas como Equações de Modelos Mistos, ou MME, do inglês
Mixed Model Equations (Henderson, 1986; Robinson, 1991; Searle et al., 1992).
Especificações e Importância do BLUP
O melhor preditor linear não enviesado do vetor de variáveis aleatórias u, ou simplesmente BLUP,
foi desenvolvido por Henderson (1950) para uso no melhoramento animal. O BLUP representa o
melhor preditor entre todos os preditores lineares não enviesados, visto que possui a menor variação
com relação ao erro (Piepho et al., 2008). Isso acontece em função daquela que é considerada a
sua maior propriedade: o encolhimento (do termo inglês shrinkage).
O chamado encolhimento é uma propriedade estatística normalmente desejável em um estimador.
Isso porque promove o aumento da acurácia, uma vez que o viés causado por esse encolhimento é
compensado pela significativa redução da variância (Piepho et al., 2008), levando a um menor erro
quadrático médio (Thompson, 2008). No contexto do melhoramento genético, o BLUP maximiza a
correlação entre valores genotípicos preditos e reais (Searle et al., 1992), que, em essência, é o
grande objetivo dos melhoristas nos processos de seleção (Piepho et al., 2008).
Na prática, é comum se referir ao BLUP como E-BLUP (Piepho et al., 2008). A letra E à frente
do BLUP é proveniente do termo inglês Empirical, significando, portanto, o melhor preditor linear
não enviesado empírico dos efeitos aleatórios (Balzarini e Milligan, 2003; West et al., 2007). Essa
designação é atribuída ao BLUP devido ao fato de ele ser calculado com base nas estimativas dos
componentes de variância de G e R, que são preferencialmente obtidos pelo método REML.
Assim, uma vez que o E-BLUP é obtido para os efeitos aleatórios, e genéticos no contexto deste
trabalho, é possível ranquear os genótipos e praticar seleção, com base em seus valores genéticos
preditos (Balzarini e Milligan, 2003; Smith et al., 2005). Acredita-se que, em função do fator de encolhimento, o BLUP pode ser importante e mais flexível (Balzarini e Milligan, 2003) até mesmo em
fases finais do melhoramento, quando existe a tendência de considerar genótipos como efeitos fixos,
devido ao interesse particular em cada um deles.
Referências Bibliográficas
Atkin, F. C, Dieters, M. J, Stringer, J. K. Impact of depth of pedigree and inclusion of historical data
on the estimation of additive variance and breeding values in a sugarcane breeding program. Theoretical
and Applied Genetics, v. 119, p. 555-565, 2009.
Akaike, H. A new look at the statistical model identification. The Institute of Electrical and Electronics
Engineers Transaction and Automatic Control, v. 19, p. 716-723, 1974.
Balzarini, M. Applications of mixed models in plant breeding. In: Kang, M. S (ed.) Quantitative
genetics, genomics and plant breeding. CABI Publishing: New York, p. 353-363, 2002.
Balzarini, M; Milligan S. Best linear unbiased prediction (BLUP) for genotype performance. In:
Kang MS (Ed.) Handbook of formulas and software for plant geneticists and breeders. Food Products
and The Haworth Reference Press, New York, p.181-191, 2003.
Galecki, A. Burzykowski, T. Linear mixed-effects models using R: a step-by-step approach. Springer,
542 p, 2013.
Goldberger, A. S. Best linear unbiased prediction in the generalized linear regression model. Journal
of the American Statistical Association, v. 57, p. 369-375, 1962.
Henderson, C. R. Estimation of genetic parameters. Annals of Mathematical Statistics, v. 21, p.
309-310, 1950.
Henderson, C. R, Kempthorne O, Searle, SR, Von Krosig CN. Estimation of environmental
and genetic trends from records subject to culling. Biometrics, v. 15, p.192-218, 1959.
Série Técnica IPEF, v. 22, n. 43, dezembro de 2015

28 ■ Anais do Curso Software Selegen: Aplicado ao Melhoramento Genético Florestal - Dias 17 a 19 de março de 2014

Henderson, C. R. Selection index and expected genetic advance. In: Statistical Genetics and Plant
Breeding. Washington: Nat. Acad. Sci., Nat. Res. Council, 1963.
Henderson, C.R. Statistical methods in animal improvement: Historical Overview. In: Gianola D,
Hammond K (Eds). Advances in statistical methods for genetic improvement of lifestock. Berlin:
Springer, 1986. p. 2–14.
Lynch, M.; Walsh B. Genetics and analysis of quantitative traits. Massachusetts : Associates
Sunderland, 1998. 980 p.

McCulloch, C. E; Searle, S. R. Generalized, linear, and mixed models. New York: John
Wiley & Sons, 2001. 325 p.
Pastina, M. M. Mapeamento de QTL’s e estudo da interação entre QTL’s, ambientes e cortes
em cana-de-açúcar, usando a abordagem de modelos mistos. 2010. 90 p. Tese (Doutorado
em Genética e Melhoramento de Plantas) - Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”,
Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2010.
Pastina, M. M; Malosetti, M.; Gazaffi, R.; Mollinari, M.; Margarido, G. R; Oliveira,
K. M; Pinto, L. R; Souza, A. P; van Eeuwijk, F. A; Garcia, A. A. F. A mixed model QTL
analysis for sugarcane multiple-harvest-location trial data. Theoretical and Applied Genetics, v.
124, p. 835-49, 2012.
Patterson, H. D; Thompson, R. Recovery of inter-block information when block sizes are
unequal. Biometrika, v. 58, p. 545-554, 1971.
Piepho, H. P; Möhring, J. Selection in cultivar trials-is it ignorable? Crop Science, v. 146,
p.193–202, 2006.
Piepho, H. P; Möhring, J. Computing heritability and selection response from unbalanced
plant breeding trials. Genetics, v. 177, p. 1881-1888, 2007.
Piepho, H. P; Möhring, J.; Melchinger, A. E; Büchse, A. BLUP for phenotypic selection
in plant breeding and variety testing. Euphytica, v. 161, p. 209-228, 2008.
Pinheiro, J. C; Bates, D. M. Mixed-effects models in S and S-Plus. Springer: New York, 2000.
530 p.
Rencher, A. C; Schaalje, G. B. Linear models in statistics. New Jersey : John Wiley & Sons,
2008. 688 p.
Robinson, G. K. That BLUP is a good thing: the estimation of random effects. Statistical
Science, v. 6, p. 15-32, 1991.
Schwarz, G. E. Estimating the dimension of a model. Annals of Statistics, v. 6, p. 461-464, 1978.
Searle, S. R; Casella, G.; McCulloch, C. E. Variance components. New York: Wiley, 1992.
Smith, A. B; Cullis, B. R; Thompson R. The analysis of crop cultivar breeding and evaluation trials: an
overview of current mixed model approaches. Journal of Agricultural Science, v. 143, p. 449-462, 2005.
Smith, A.B; Stringer, J. K; Wei, X; Cullis, B. R. Varietal selection for perennial crops where data
relate to multiple harvests from a series of field trials. Euphytica, v. 157, p. 253-266, 2007.
Thompson, R. Estimation of quantitative genetic parameters. Proceedings of the Royal Society B:
Biological Sciences, v. 275, p. 679-686, 2008.
Verbeke, G.; Molenberghs, G. Linear mixed models for longitudinal data. New York: Springer,
2000. 579 p.
West, B. T; Welch, K. B; Galecki, A. T. Linear mixed models: a pratical guide using statistical software.
Boca Raton: Chapman & Hall/CRC, 2007. 376 p.

Série Técnica IPEF, v. 22 n. 43, dezembro de 2015

Anais do Curso Software Selegen: Aplicado ao Melhoramento Genético Florestal - Dias 17 a 19 de março de 2014 ■ 29

O Software Selegen-REML/BLUP
Marcos Deon Vilela de Resende1 e Roberto Fritsche-Neto2
¹Estatístico, M.S., D.S. e Pesquisador da Embrapa Florestas/UFV. E-mail: marcos.deon@ufv.br
²
Engenheiro Agrônomo, M.S., D.S. e Professor da USP/ESALQ. E-mail: roberto.neto@usp.br

O Software
O nome Selegen-Reml/Blup designa Sistema Estatístico e Seleção Genética Computadorizada
e é um software destinado à análise de Modelos Lineares Mistos via REML/BLUP e REML/GLS. Foi
desenvolvido na linguagem Fortran 90 e possui interface com os sistemas operacionais Windows e
DOS. No melhoramento de plantas, o procedimento da Máxima Verossimilhança Restrita / Melhor
Preditor Linear Não-Viesado (REML/BLUP) é atualmente o procedimento ótimo de seleção.
A implementação computacional da metodologia de modelos mistos baseia-se fortemente em
métodos numéricos, notadamente, em álgebra linear numérica, visando à obtenção iterativa das soluções das equações de modelo misto (obtenção do BLUP) e, cálculo numérico para a maximização/
minimização de funções de várias variáveis, visando à obtenção das estimativas REML.
Vários algoritmos computacionais para a obtenção de componentes de variância por REML têm
sido desenvolvidos, tais como o MS (Method of Scoring de Fisher, apresentado por Patterson &Thompson, 1971), o EM (Expectation-Maximization, de Dempster et al., 1977), o DF-REML (Derivative-free
Restricted Maximum Likelihood, de Graser et al., 1987 e o AI-REML (Average Information-REML de
Johnson; Thompson, 1995). Dentre estes, os mais usados são o EM, o DF-REML, e o AI-REML.
Os problemas computacionais associados à estimação REML referem-se à inversão de matrizes
e obtenção de primeiras e segundas derivadas necessárias à avaliação da maximização de funções,
fatores esses que demandam grandes recursos computacionais em termos de tempo de processamento e memória. A análise REML requer repetidas fatorações e inversões da matriz dos coeficientes das equações de modelo misto. Este fato tem levado os pesquisadores a utilizarem diferentes
técnicas de análise numérica visando diminuir a necessidade de recursos computacionais associada
ao uso do procedimento REML. O software Selegen-Reml/Blup combina os métodos de Takahashi
e o método da bifatoração esparsa de Zollenkoff (1973) no algoritmo EM. Portanto, o algoritmo é do
tipo SB-EM (Sparse Bifactorisation / Expectation-Maximisation) e o software é do tipo SB-EMREML.
A função de verossimilhança restrita a ser maximizada é dada a seguir. Um modelo linear misto
generalizado tem a seguinte forma:

y = Xβ + Zg + e

com as seguintes distribuições e estruturas de médias e variâncias:

g ~ N (0, G ) ; E(y) = Xβ ; e ~ N (0, R) ; V(y) =V=Z'GZ+R

em que:
y: vetor conhecido de observações.
β: vetor paramétrico de efeitos fixos, com matriz de incidência X.
g: vetor paramétrico de efeitos aleatórios, com matriz de incidência Z.
e: vetor desconhecido de erros.
G: matriz de variância-covariância dos efeitos aleatórios.
R: matriz de variância-covariância dos erros.
0: vetor nulo.

Assumindo G e R como conhecidas, a simultânea estimação de efeitos fixos e a predição
dos efeitos aleatórios podem ser obtidas por meio das equações de modelo misto (método
BLUP) dadas por:
 X'R -1 X
X'R -1 Z  âˆ   X'R -1 y 
=

-1
-1
-1   
-1 
 Z'R X Z'R Z + G  gˆ   Z'R y 
Quando G e R não são conhecidas, os componentes de variância associados aos efeitos
aleatórios podem ser estimados de forma eficiente pelo método REML (Patterson & ThompSérie Técnica IPEF, v. 22, n. 43, dezembro de 2015
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son, 1971). Exceto por uma constante, a função de verossimilhança residual (em termos de
seus log) a ser maximizada é dada por:

em que:

1
L=
− (log | X 'V −1 X | + log | V | +v log σ e2 + y ' Py / σ e2 )
2
1
=
− (log | C* | + log | R | + log | G | +v log σ e2 + y ' Py / σ e2 )
2

P V −1 − V −1 X ( X 'V −1 X ) −1 X 'V −1
V=R+ Z'GZ ; =
v = N-r(x): graus de liberdade para os efeitos aleatórios, em que N é o número total de
dados e r(x) é o rank da matriz X.
C* = Matriz dos coeficientes das equações de modelo misto.
Sendo geral, o modelo descrito engloba vários modelos peculiares a cada situação.
Descrição Geral dos Procedimentos
O Selegen-Reml/Blup é adequado para análise de experimentos tanto balanceados quanto desbalanceados, conduzindo a eficiência máxima. Não há a necessidade de informar se é balanceado
ou não, pois utiliza procedimento matemático e estatístico ótimo e genérico para qualquer situação.
Os arquivos a serem analisados devem apresentar extensão .txt (texto MS-DOS) com uma linha de
cabeçalho, como na imagem abaixo:

Esta linha é apenas para orientação do usuário, pois é ignorada pelo programa. Assim, tal linha
pode conter quaisquer nomes. Para a sequência e organização correta dos dados, de acordo com
cada modelo desejado, o ideal é sempre consultar o manual do software (Resende, 2007).
Em termos estatísticos, os seguintes métodos de análise são executados pelo Selegen: Estatística
Geral: média, variância, desvio padrão, coeficiente de variação, máximo, mínimo, curtose, assimetria,
covariância, correlação; Análise de Variância; Análise de Covariância e de Correlação; Análise Multivariada: Componentes Principais e Análise de Agrupamento; Modelos Lineares Mistos via REML/
BLUP; Modelos Lineares Mistos via REML/GLS; Modelos Lineares Mistos para Medidas Repetidas;
Modelos Lineares Mistos para Análise de Múltiplos Experimentos e Interação G x E; Modelos Lineares
Mistos com Covariáveis; Maximização de Função de Verossimilhança Residual para Teste da Razão
de Verossimilhança (LRT) e Análise de Deviance; Modelos Lineares Mistos com Heterogeneidade
de Variância Residual dentro de Tratamentos; Predição Pontual e Intervalar de Efeitos Aleatórios
(Valores Genéticos); Cômputo de Resíduos para Análise de Homogeneidade e Normalidade.
Autocorrelação Espacial para Análise de Resíduos; Análise Hierárquica para Genética de Populações; Amostragem Genética (Tamanho Efetivo Populacional); Análise Espacial e; Análise de
Competição e Espacial;
Neste contexto, o programa fornece os seguintes resultados de interesse: BLUP e REML/BLUP
para efeitos aditivos, de dominância e genotípicos; Herdabilidades, correlações genéticas e fenotípicas, ganho genético; BLUP sob heterogeneidade de variâncias dentro de tratamentos; Análise
de deviance; Delineamentos experimentais: DIC, DBC, blocos aumentados, látice, linha e coluna;
Grupos de experimentos, vários locais e interação genótipo x ambiente; Delineamentos de cruzamento: polinização aberta , controlada (meios irmãos, irmãos germanos, fatorial, dialélico, hierárquico,
delineamentos desbalanceados, híbridos); Testes clonais; Uma ou várias populações.
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Uma ou várias plantas por parcela; Uma ou várias medidas repetidas; Componentes principais
genéticos; Análise de agrupamento por valores genotípicos; Divergência genética via valores genotípicos; Índice de seleção multi-características; Tamanho efetivo populacional; Otimização da
seleção e restrição na endogamia; Estabilidade e adaptabilidade de valores genotípicos; Genética
de populações; Espécies alógamas, autógamas, sistema reprodutivo misto, animais e; Métodos de
seleção associados: seleção de genitores (ag), seleção de genitores potenciais (a), seleção de clones potenciais (g = a + d), seleção de cruzamentos (vgc = 0.5 (af + am) + cec), seleção de clones.
Os procedimentos disponíveis no software podem ser visualizados a partir da tela principal do
programa, mostrada a seguir.

Escolhendo-se nessa tela a primeira janela “Modelos Mistos: Delineamentos Experimentais / Materiais Genéticos / Ambientes”, várias opções de modelos aparecem, em termos de delineamentos
experimentais, conforme a tela seguinte.

Nesta tela são apresentadas também várias opções em termos de análise (REML/BLUP) ou só
BLUP, BLUP com heterogeneidade de variâncias dentro de tratamentos), valores iniciais para a herdabilidade individual (h2) e coeficientes de determinação de outros efeitos aleatórios (coeficientes c2),
opção para consideração de zeros como significativos ou não, escolha do critério de convergência
ou taxa de erro no procedimento iterativo. Como default, estas opções já se apresentam marcadas
e preenchidas com valores adequados à maioria das situações.
Na janela modelo desta tela, para cada delineamento experimental, são apresentados vários modelos alternativos em termos de número de plantas por parcela, tipo de progênie, número de locais
avaliados, conforme a tela a seguir, referente ao delineamento em blocos ao acaso.
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Interpretação dos resultados
Escolhendo-se o arquivo a ser analisado e o modelo de análise, após pressionar executar, os
resultados são apresentados conforme a tela a seguir.

Os resultados são apresentados em 5 arquivos, os quais podem ser abertos diretamente e contém
os seguintes restados:
i) Nomedoarquivo_v0i.res: apresenta os componentes de variância, valores genéticos preditos,
ganho genético com seleção e tamanho efetivo populacional.
Por exemplo, os seguinte valores, dependendo do modelo, podem ser observados nesse arquivo:
Vg: variância genotípica; Ve: variância residual; Vf: variância fenotípica individual; h2g = h2: herdabilidade de parcelas individuais no sentido amplo, ou seja, dos efeitos genotípicos totais; h2mc:
herdabilidade da média de genótipo, assumindo ausência de perda de parcelas; Acclon: acurácia da
seleção de genótipos, assumindo ausência de perda de parcelas; CVgi%: coeficiente de variação
genotípica; CVe%: coeficiente de variação residual; CVr = CVg/CVe = coeficiente de variação relativa; PEV: variância do erro de predição dos valores genotípicos, assumindo ausência de perda de
parcelas. SEP: desvio padrão do valor genotípico predito, assumindo ausência de perda de parcelas;
Média geral do experimento.
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ii) Nomedoarquivo_v0i.fam: apresenta os valores genéticos preditos e seus intervalos de
confiança.
Por exemplo, os seguinte valores, dependendo do modelo, podem ser observados nesse arquivo:

em que e os limites inferiores e superiores do intervalo de confiança são estimados por (u + g )
± t SEP , que t = 1.96.
iii) Nomedoarquivo_v0i.dev: apresenta o máximo da função de verossimilhança restrita, a deviance, os resíduos e o quadrado médio referente ao fator de efeitos fixos, o qual pode ser usado
para realizar o teste F para o referido fator de efeitos fixos.
iv) Nomedoarquivo_v0i.efe: apresenta todos os efeitos ajustados pelo modelo em questão.
v) Nomedoarquivo_v0i.het: apresenta a variância residual dentro de cada tratamento e a herdabilidade individual válida para cada tratamento.
Na análise BLUP-HET, o arquivo Nomedoarquivo_v0i.het apresenta adicionalmente os valores
genéticos preditos sob heterogeneidade de variâncias dentro de tratamentos e mais 3 arquivos
são mostrados:
Nomedoarquivo_Het_v0i.fam, Nomedoarquivo_Het_v0i.dev e Nomedoarquivo_Het_v0i.efe,
os quais são obtidos sob heterogeneidade de variâncias.
Para a interpretação correta dos resultados de cada modelo, o ideal é sempre consultar o manual
do software (Resende, 2007).
Análises de deviance
Na análise de modelos mistos com dados desbalanceados os efeitos do modelo não são testados
via testes F tal como se faz no método da análise de variância. Nesse caso, para os efeitos aleatórios,
o teste cientificamente recomendado é o teste da razão de verossimilhança (LRT). Para os efeitos
fixos, um teste F aproximado pode ser usado.
Um quadro similar ao quadro da análise de variância pode ser elaborado. Tal quadro pode ser
denominado de Análise de Deviance (ANADEV) e é estabelecido segundo os seguintes passos:
(a) obtenção do logaritmo do ponto de máximo da função de verossimilhança residual (L) para
modelos com e sem o efeito a ser testado.
(b) obtenção da deviance D = -2 Log L para modelos com e sem o efeito a ser testado.
(c) Fazer a diferença entre as deviances para modelos sem e com o efeito a ser testado, obtendo
a razão de verossimilhança (LR).
(d) Testar, via LRT, a significância dessa diferença usando o teste qui-quadrado com 1 grau de
liberdade.
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Considere como exemplo, o seguinte experimento, conduzido no delineamento de blocos ao
acaso com várias plantas por parcela. Tem-se então o seguinte modelo y = u + g + b + gb + e, em
que g refere-se ao efeito aleatório de genótipos, b refere-se ao efeito fixo de blocos, gb refere-se ao
efeito aleatório de parcela e e refere-se ao resíduo aleatório dentro de parcela. A seguinte análise
de deviance (ANADEV) pode ser realizada.

O software fornece (via arquivo com extensão .dev) as deviances quando se rodam os modelos
com ou sem (basta zerar os coeficientes de determinação c2 correspondentes, na tela do Selegen)
os efeitos a serem testados. De posse dessas deviances torna-se fácil construir a tabela da análise
de deviance.
No presente exemplo, verifica-se que os efeitos de genótipos e de parcelas são significativos.
Consequentemente os respectivos componentes de variância são significativamente diferentes de
zero assim como os respectivos coeficientes de determinação (herdabilidade dos efeitos genotípicos
– h2g e coeficiente de determinação dos efeitos de parcela -c2parc, conforme obtidos pelos modelos
1 e 2 do Selegen). O fator bloco, considerado de efeito fixo, foi testado via F de Snedecor.
No Selegen é também apresentado o desvio padrão da herdabilidade individual. De posse da
estimativa da herdabilidade e de seu desvio padrão pode-se também inferir sobre a significância dos
efeitos genotípicos e, consequentemente, sobre a presença de variabilidade genotípica significativa.
Essa é outra forma de avaliar a significância dos efeitos genéticos, além daquela já relatada por meio
da análise de deviance via o teste da razão de verossimilhança (LRT).
Uso da matriz de parentesco
O procedimento REML/BLUP permite tratar adequadamente a matriz de parentesco genético aditivo
entres os indivíduos em avaliação. No software há uma série de análises, de seleção individual ou
dialélicas, que podem ser realizadas considerando o parentesco entre os materiais avaliados. Para
isso, além do arquivo de dados fenotípicos coletados, na estrutura experimental em foram avaliados,
é também necessário um segundo arquivo, esse relacionado ao pedigree, com a seguinte com a
seguinte sequência: Clone Pai Mãe. Exemplo abaixo:

Nesse contexto, valores zeros são atribuídos a indivíduos cujos pais são desconhecidos.
Atualmente o conhecimento do parentesco exato entre os indivíduos de uma progênie, obtido via
informações moleculares, propicia uma mais precisa estimação de parâmetros genéticos e predição
de valores genéticos. Os modelos 107 a 112 do Selegen, constantes da janela “Sistema Reprodutivo
Misto”, permitem usar essa informação do parentesco exato. Os coeficientes de parentesco obtidos
devem ser usados no cálculo do tamanho efetivo (Ne). Esse Ne deve ser convertido em coeficiente
de endogamia F = 1/(2Ne) e essa endogamia deve ser convertida em taxa de autofecundação S =
2F / (1 + F). Essa taxa S deve ser informada ao Selegen.
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Essa taxa S pode também ser obtida diretamente via marcadores moleculares ou via informações
fenotípicas de campo pela expressão (1 + S)2 = 4 Vg(pa) / Vg(s1), em que Vg(pa) e Vg(s1) são as
variâncias genéticas entre progênies de polinização aberta e S1’s respectivamente, conforme Resende (2002). Essa expressão é válida para caracteres com herança predominantemente aditiva.
Otimização da Seleção em Função da Endogamia e do Ne
A otimização da seleção em termos de maximização do ganho genético com restrição na endogamia
via manutenção de um tamanho efetivo adequado, pode ser realizada pelo modelo 106, encontrado
na janela “Otimização da Seleção (Endogamia e Ne)” da tela principal do Selegen Windows.
Este modelo trabalha sobre os valores genéticos individuais preditos, os quais são apresentados
no tópico 2 do arquivo .res de resultados. Para rodar tal modelo deve-se fornecer um arquivo .txt
gerado a partir do arquivo .res, após apagar o ítem 1 “Componentes de Variância”, deixando somente
uma linha de cabeçalho no ranking de indivíduos, e apagar também as demais linhas após o ranking
de indivíduos, como no exemplo abaixo:

Existem duas opções de análise por esse modelo: seleção dentro de progênies (d); seleção individual com restrição no número máximo de indivíduos selecionados por família (r). Nesta última
opção deve ser fornecido também o número total de indivíduos a ser selecionado.
Considerações finais
O programa atual contempla cerca de 150 modelos de análise, os quais abordam diversos aspectos da experimentação, genética e melhoramento de plantas e animais. Para que o usuário tenha
uma análise correta dos seus dados, é fundamental que seja fornecido ao software os arquivos de
dados delineados de forma correta. Nesse sentido, também, ao ler os arquivos de saída, é crucial
que o pesquisador tenha a interpretação correta dos resultados. Para isso, deve ser considerado
tanto aspectos dos modelos considerados, como também do material biológico avaliado. Visando que
sejam minimizados esses erros, o ideal é sempre consultar o manual do software (Resende, 2007).
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