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RESUMO 

Estudam-se estratégias para controlar a variação espacial, quantificar a variabilidade genética e 

seleccionar com eficácia em grandes ensaios de campo de populações cultivadas perenes de 

propagação vegetativa.  

Para o efeito, aprofunda-se o estudo do modelo misto, particularmente no respeitante aos 

parâmetros de variância, aos melhores preditores lineares não enviesados dos efeitos genotípicos 

e à heritabilidade. 

Os estudos metodológicos realizados revelaram que os resíduos resultantes do ajustamento de 

modelos espaciais aos dados de rendimento de grandes ensaios (caso tipo de ensaios de clones de 

videira) se desdobram em duas componentes, uma espacialmente independente, que explica cerca 

de 40 a 60% da variância residual total, e outra dependente do espaço, caracterizada de acordo 

com uma função de correlação potência anisotrópica. 

Fazem-se estudos de simulação para avaliar a eficiência comparada de vários delineamentos 

experimentais, completamente repetidos e não repetidos, aplicáveis a ensaios de populações 

vegetais. Os resultados relativos aos delineamentos completamente repetidos mostraram uma 

maior eficiência dos delineamentos linha – coluna. A utilização de ensaios não repetidos para fins 

de conservação e quantificação da variabilidade genética revelou-se adequada, desde que repouse 

em delineamentos alfa-alfa (preferencialmente), com mais de 250 tratamentos teste e com uma 

frequência de parcelas com tratamentos testemunha igual ou superior a 33%. 

 

Palavras-chave: modelos mistos, modelo espacial, delineamentos experimentais, ensaios não 

repetidos, variabilidade genética, videira. 

 





 

 

SPATIAL STATISTICAL MODELS FOR PLANT POPULATIONS TR IALS 

ABSTRACT  

Strategies for controlling spatial variation, for quantification of genetic variability and for an 

efficient genetic selection in large trials of vegetatively propagated perennial plants were studied. 

The mixed model was carefully studied, mainly concerning the variance parameters, the best 

linear unbiased predictors of genotypic effects and the heritability. 

Methodological studies revealed that when yield data from trials of vegetatively propagated 

plants were analysed (case study - grapevine clones), the decomposition of the spatial model-fit 

residuals in two components is possible: a spatially independent component that explain 40 to 

60% of the total residual variance, and a spatially dependent component, characterized as an 

anisotropic power correlation function. 

With the aim of identifying the most suitable experimental designs for trials of plant populations, 

a simulation a study was carried out in order to assess the comparative efficiency of various 

experimental designs, fully replicated and unreplicated. The results obtained with fully replicated 

designs indicated a greater efficiency for row-column designs. The use of unreplicated trials as a 

way of preserving and quantifying the genetic variability of plant populations was feasible, 

mainly when collections are organized according to an alpha-alpha design containing over 250 

genotypes and a check plot frequency higher than 33%. 

 
Key-words: mixed models, spatial model, experimental designs, unreplicated trials, genetic 
variability, grapevine. 





 

GLOSSÁRIO 

Em geral, nesta tese foi seguido o glossário da Sociedade Portuguesa de Estatística, disponível 

em www.spestatistica.pt. Para os termos ingleses cuja tradução não se encontra naquele glossário, 

adoptou-se a nomenclatura abaixo indicada. 

Inglês Português 

Alpha design Delineamento alfa 

Alpha-alpha design Delineamento alfa-alfa 

Augmented design Delineamento ampliado 

Augmented lattice square design Delineamento em quadrado reticular ampliado 

Augmented randomized balanced incomplete 
block design 

Delineamento em blocos incompletos casualizados equilibrados 
ampliados 

Augmented randomized complete block design Delineamento em blocos completos casualizados ampliados  

Augmented randomized partially balanced 
incomplete block design 

Delineamento em blocos incompletos casualizados parcialmente 
equilibrados ampliados 

Augmented row-column design Delinemento linha-coluna ampliado 

Check treatment Tratamento testemunha 

Empirical best linear unbiased estimator Melhor estimador empírico linear não enviesado  

Empirical best linear unbiased predictor Melhor preditor empírico linear não enviesado  

Grid-plot design Delineamento parcelas em grelha 

Latinized design Delineamento latinizado 

Modified augmented design Delineamento ampliado modificado 

p-rep design delineamento p-rep 

Row-column design Delineamento linha-coluna 

Shrinkage  factor Factor de contracção 

Spatial design Delineamento espacial 

Test treatment  Tratamento teste 

Unreplicated experimental design Delineamento experimental não repetido 

Unreplicated trials Ensaios não repetidos 

 

 





 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

1.1 ESPECIFICIDADES DOS GRANDES ENSAIOS DE POPULAÇÕES VEGETAIS  

Os ensaios de campo de populações vegetais destinados à selecção e à quantificação da 

variabilidade genética contêm, em geral, uma amostra aleatória de genótipos da população 

cultivada que se pretende estudar. A dimensão dessa amostra é normalmente da ordem das 

centenas, portanto, trata-se de ensaios agronómicos com elevado número de tratamentos 

(genótipos), considerados como de efeitos aleatórios. O interesse pelo conhecimento da 

componente de variância genotípica é, portanto, imediato: por um lado, essa componente surge 

como quantificador da variabilidade genética da população em estudo, por outro, influencia os 

resultados da selecção genética, já que os melhores preditores lineares não enviesados dos efeitos 

genotípicos dependem directamente das componentes de variância envolvidas no modelo de 

análise.  

Nas condições em que se desenvolvem estes ensaios existem muitos efeitos ambientais 

sobrepostos aos efeitos genéticos, o que dificulta a avaliação de características quantitativas (por 

exemplo, o rendimento). Quando se trata de ensaios de populações vegetais de espécies 

arbustivas perenes, surgem dificuldades acrescidas decorrentes do seu ciclo longo, das operações 

culturais numerosas e recorrentes, da exposição a numerosos agentes patogénicos, da extensa 

área experimental requerida, da heterogeneidade espacial associada à fertilidade e estrutura do 

solo (que pode tomar a forma de gradientes ou manchas irregulares na área experimental, não 

afectando os tratamentos aleatoriamente), etc.. Tudo aponta, portanto, para a necessidade de se 

utilizarem instrumentos metodológicos adequados para controlar a variação ambiental desses 

grandes ensaios, distintos dos mais correntemente adoptados na área agrícola. 
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1.2 CONTROLO DA VARIAÇÃO ESPACIAL :  ESTADO DA ARTE 

Quando se estuda a variação espacial, há que distinguir entre tendência global, que é não 

estacionária, e tendência local, que se assume estacionária de segunda ordem. A primeira é 

modelada incorporando no modelo termos apropriados, tais como factores do delineamento 

experimental, ou através do ajustamento de superfícies de resposta polinomiais. A segunda pode 

ser modelada através de uma análise de covariância ou, desde mais recentemente, através da 

estrutura da matriz de variâncias-covariâncias do erro.  

 

Delineamentos experimentais 

Os delineamentos experimentais orientados para o controlo da variação espacial em ensaios de 

campo são usados desde tempos recuados, aproximadamente desde o início do século passado. É 

de realçar que os clássicos delineamentos em blocos completos casualizados desenvolvidos por 

Fisher (1935) são dos métodos mais simples para o controlo da variação espacial em ensaios 

agronómicos. As aproximações posteriores, correspondentes à classe dos delineamentos em 

blocos incompletos e delineamentos linha - coluna e à dos delineamentos não repetidos, visaram 

os mesmos objectivos, contudo, direccionados para o controlo da variação espacial em ensaios 

com maior número de tratamentos. 

 

Delineamentos experimentais completamente repetidos para ensaios com grande número de 

tratamentos 

Quando o número de tratamentos (�) é grande, o controlo da heterogeneidade local poderá ser 

conseguido constituindo pequenos conjuntos homogéneos de unidades experimentais, isto é, uma 

repetição (�) de tamanho � pode ser dividida em �  blocos incompletos, cada um de tamanho � 

(� < �), sendo � = ��. Um delineamento com �  repetições (blocos completos) deste tipo é 

designado por delineamento experimental em blocos incompletos resolúvel. Os delineamentos em 

blocos incompletos equilibrados originais de Yates (1936; 1940) requerem que � seja o quadrado 

de �. Devido a esta restrição, surgiu uma classe de delineamentos em blocos incompletos 

resolúveis, particularmente adequada para ensaios com um grande número de tratamentos, os 

delineamentos alfa (Patterson e Williams, 1976). Neste caso, apenas se exige que � �⁄  seja um 

número inteiro, embora se alcance maior eficiência quando o tamanho do bloco, �, for menor que 

a raiz quadrada do número de tratamentos, �, e então, menor que �. 



                         CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO        3 

 

Outra classe de delineamentos engloba os delineamentos linha - coluna (Williams e John, 1989). 

Estes são usados quando se suspeita da existência de variação espacial em duas direcções, sendo 

as linhas e colunas utilizadas conjuntamente para implementar dois factores de controlo da 

heterogeneidade espacial. Neste caso, têm - se blocos incompletos simultaneamente nas linhas e 

nas colunas e o delineamento é resolúvel se, em cada repetição, o número de tratamentos � for 

igual ao número de linhas �, multiplicado pelo número de colunas �, isto é, � = ��.  

Em muitas situações práticas no campo, as repetições são contíguas, autorizando assim os 

delineamentos latinizados (John e Williams, 1998). Um delineamento em blocos incompletos 

resolúvel é latinizado se aos blocos incompletos de uma repetição se seguem os de outra 

repetição, originando-se então blocos longos, cada um com � × � tratamentos, sendo � o número 

de repetições e � o número de tratamentos em cada bloco incompleto, sob a condição de,  sendo � ≥ � × �, cada tratamento não ocorrer mais do que uma vez em cada bloco longo. Um 

delineamento é latinizado por colunas se às colunas de uma repetição se seguem as de outra 

repetição, formando-se longas colunas, cada uma com � × � tratamentos, sob a condição de, 

sendo � ≥ � × �, cada tratamento não ocorrer mais do que uma vez em cada coluna longa. De 

forma análoga, um delineamento é latinizado por linhas, se às linhas de uma repetição se seguem 

as de outra repetição, formando-se longas linhas, cada uma com � × � tratamentos, sob a 

condição de, sendo  � ≥ � × �, cada tratamento não ocorrer mais do que uma vez em cada linha 

longa. 

Mais recentemente, surgiram também os delineamentos espaciais (Williams et al., 2006). Para a 

construção deste tipo de delineamento é tomada em consideração a separação espacial dos pares 

de tratamentos dentro dos blocos (linhas e colunas). Todo o delineamento tenta equilibrar a 

separação de pares de tratamentos dentro dos blocos (linhas e colunas), de acordo com uma 

função, por exemplo, que especifique uma matriz de variância - covariância auto - regressiva. 

 

Delineamentos experimentais não repetidos para ensaios com grande número de tratamentos 

No que respeita aos delineamentos experimentais não repetidos, também designados por  

parcialmente repetidos, existem dois tipos de tratamentos, os que não se encontram repetidos –

tratamentos teste – e os que se encontram repetidos – tratamentos testemunha. Estes últimos estão 

dispostos sistematicamente ou de acordo com um determinado delineamento experimental.  
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Na abordagem mais antiga e simples os ensaios não repetidos são baseados num arranjo 

sistemático de tratamentos testemunha igualmente espaçados entre as parcelas de tratamentos 

teste – são os chamados delineamentos parcelas em grelha (Besag e Kempton, 1986; Cullis et al., 

1989; Gleeson e Cullis, 1987). 

Outra abordagem pertence à classe dos delineamentos ampliados. Neste caso, é escolhido um 

delineamento experimental para os tratamentos testemunha e em seguida ampliam - se os blocos 

(linhas e/ou colunas) com os tratamentos teste. As testemunhas podem estar dispostas segundo 

vários delineamentos experimentais, entre os quais, blocos completos casualizados ampliados, 

blocos incompletos equilibrados, ou parcialmente equilibrados, ampliados e linha - coluna 

ampliados (Federer e Raghavarao, 1975; Federer et al., 1975).  

Entretanto, Lin e Pousinsky (1983) propuseram os delineamentos ampliados modificados, 

estruturalmente similares a um delineamento ampliado mas com sistematização da posição dos 

tratamentos testemunha e, mais recentemente, surgiram outros delineamentos experimentais mais 

complexos, como os delineamentos em quadrado reticular ampliado (Federer, 2002) e alfa - alfa 

(Williams e John, 2003). Nestes últimos, para um total de � parcelas contendo �  tratamentos 

testemunha, cada um repetido �  vezes, o ensaio comportará � − �� tratamentos teste. A 

construção deste delineamento começa por especificar um delineamento alfa para � = ��  

tratamentos em � blocos de tamanho � e para 2� repetições. O número de tratamentos teste pode 

ser escrito como ���� − ��, logo � > �. Tal como nos ensaios repetidos, quando as repetições 

são contíguas, o delineamento pode ser latinizado. Quando � = �, este delineamento é 

equivalente ao delineamento em quadrado reticular ampliado. 

Estão desenvolvidos muitos algoritmos para a construção destes delineamentos adequados para 

ensaios com mais de 100 tratamentos (Patterson e Williams, 1976; Williams, 1985; Nguyen, 

1994, 1997; Whitaker et al., 2007), assim como instrumentos para avaliar a sua eficiência (John e 

Whitaker, 2000; Giesbrecht e Gumpertz, 2004).  

Modelos de controlo local 

As primeiras metodologias de controlo da correlação espacial assentam na análise de vizinhança 

e consistem no ajustamento de uma covariável associada às observações de parcelas vizinhas 

(Richey, 1926; Papadakis, 1937). O modelo original foi apresentado como  
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     ��� = � + �� + ���� + ���, 
onde ��� representa o valor observado na parcela que recebeu o i  - ésimo tratamento na j  - ésima 

repetição; � representa a média geral; �� é o efeito fixo do i  - ésimo tratamento; � é o coeficiente de 

regressão linear entre a variável rendimento e a covariável índice ambiental; ��� é o índice 

ambiental da parcela que recebeu o i  - ésimo tratamento na j  - ésima repetição; ��� é o erro 

experimental associado à observação ���.  
O que diferencia os modelos de Richey e de Papadakis é que, no primeiro, o índice ambiental (���) 
utilizado como covariável corresponde à média dos valores observados das parcelas vizinhas e, 

no segundo, esse índice corresponde à média dos resíduos obtidos nessas parcelas pelo 

ajustamento do modelo mais simples (sem covariável). Estes modelos consideravam os efeitos 

dos tratamentos como fixos e eram aplicados a ensaios cujo número de tratamentos não era muito 

elevado. Adaptações do modelo original de Papadakis foram posteriormente propostas, por 

exemplo, por Bartlett (1978), Wilkinson et al. (1983) e Papadakis (1984).  

Mais tarde, surgiram outras abordagens mais complexas para o controlo da variação espacial 

local, através da modelação do erro como um processo estocástico estacionário. São exemplos os 

métodos baseados nos procedimentos geoestatísticos (Zimmerman e Harville, 1991; Grondona e 

Cressie, 1991) e os inspirados na teoria das séries temporais, estes últimos com maior 

repercussão na modelação de dados de ensaios com elevado número de tratamentos. Estes 

métodos foram utilizados inicialmente por Gleeson e Cullis (1987), que modelaram o erro como 

um processo auto-regressivo e de médias móveis integrado, �������,  , !�, numa única direcção. 

Este processo, em geral, limitava-se às diferenças de primeira ordem, ou seja, somente às 

diferenças entre observações de parcelas adjacentes. Surgiram depois extensões desse modelo a 

duas dimensões, linhas e colunas, da forma �������",  ", !"� × �������#,  #, !#� (Cullis e Gleeson, 

1991). Para ensaios agrícolas, Gilmour et al. (1997) aconselharam a modelação do erro como um 

processo auto - regressivo separável de primeira ordem (��1 ⊗ ��1). 

1.3 OBJECTIVOS E PLANO DA TESE  

Apesar da importância dos modelos espaciais na análise estatística de dados de ensaios agrícolas, 

é bem verdade que estes métodos não têm sido tão amplamente usados quanto as circunstâncias 

justificariam, em grande parte devido às dificuldades computacionais da sua aplicação. 
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Actualmente, os pacotes computacionais que permitem tratar mais adequadamente estes 

problemas são o procedimento Proc Mixed (Littell et al., 2006), do SAS (SAS Institute, 2003), e 

o Genstat (Payne et al., 2005), ou pacotes a este associados, como o ASReml (Gilmour et al., 

2006).  

Os modelos de controlo da variação espacial anteriormente referidos, foram desenvolvidos, na 

sua maior parte, para a resolução de problemas postos pela experimentação com espécies anuais, 

na maioria dos casos com cereais, e tomando os efeitos dos tratamentos como fixos. Surgiram 

depois adaptações desses métodos a ensaios de espécies florestais (Joyce et al., 2002; Dutkowski 

et al., 2002, 2006) e, mais recentemente, a grandes ensaios de espécies perenes mediterrânicas, 

como a videira (Gonçalves, 2003; Gonçalves et al., 2007). 

Em termos gerais, no quadro desta tese pretende-se melhorar a precisão experimental de grandes 

ensaios contendo amostras de populações cultivadas de espécies arbustivas perenes de 

propagação vegetativa. Neste grupo encontram-se populações de espécies economicamente muito 

importantes em Portugal, como variedades antigas de videira, de oliveira, de macieira e outras. 

Para tal, adopta-se uma abordagem que recorre às duas famílias de instrumentos metodológicos 

que, quando usados de forma correctamente articulada, permitem controlar a variação espacial, 

quantificar a variabilidade genética e seleccionar com eficácia: (1) no início do processo 

experimental, os diversos tipos de delineamento mais eficientes para o controlo da variação 

espacial; (2) após a obtenção dos dados, os modelos de análise decorrentes do delineamento 

experimental adoptado, e que, supletivamente, podem autorizar a modelação espacial da matriz 

de variâncias-covariâncias do erro. Essa abordagem será concretizada como se descreve 

seguidamente.  

No capítulo 2 apresenta-se o modelo linear misto geral, muito importante para a modelação de 

dados provenientes de grandes ensaios de populações vegetais. Estuda - se detalhadamente o 

modelo misto, dando - se especial ênfase às componentes de variância, à dedução das equações do 

modelo misto e aos melhores preditores lineares não enviesados dos efeitos aleatórios.  

O capítulo 3 contempla o estudo de modelos estatísticos que controlam a variação espacial, 

passíveis de serem utilizados na análise de dados de grandes ensaios de espécies perenes de 

propagação vegetativa. Nesses modelos os efeitos genotípicos são considerados como aleatórios e 

integram o controlo espacial, através dos factores do delineamento experimental e/ou através da 
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matriz de variâncias - covariâncias do erro. Propõem-se várias estruturas para essa matriz, 

isotrópicas e anisotrópicas, considerando correlação espacial esférica, gaussiana e exponencial. 

Discute - se a inferência relativa a parâmetros de variância e à comparação e selecção de modelos 

com matrizes de variâncias - covariâncias do erro distintas. Em síntese, desenvolvem-se 

procedimentos estatísticos que minimizam os efeitos da autocorrelação espacial nas estimativas 

dos parâmetros genéticos e na selecção massal genotípica em grandes populações vegetais. 

Obtêm - se ainda resultados referentes à dedução das equações do modelo misto e aos melhores 

preditores lineares não enviesados dos efeitos genotípicos e, a partir destes, introduz-se o 

conceito de ganho genético.  

No capítulo 4 faz-se uma abordagem teórica do conceito clássico de heritabilidade largamente 

utilizado em genética quantitativa e no melhoramento de plantas e animais, no sentido de o 

coadunar com os modelos estatísticos espaciais. Trata-se de encontrar um índice do afastamento 

entre os efeitos genotípicos e os efeitos genotípicos previstos segundo determinado modelo. Para 

tal, constrói-se a definição de heritabilidade no âmbito dos modelos estatísticos espaciais e 

apresenta-se um teste de hipóteses adaptado à situação.  

No capítulo 5 - Mixed spatial models for data analysis of yield on large grapevine selection field 

trials - faz-se um pesquisa sobre quais os modelos mistos espaciais mais adequados para a análise 

de dados de rendimento de grandes ensaios de clones de videira. Estuda - se a influência da 

modelação da autocorrelação espacial do erro nos preditores dos efeitos genotípicos e, 

consequentemente, na eficácia da selecção massal genotípica.  

Em grandes ensaios a escolha adequada do delineamento experimental é um aspecto crucial para 

atingir os objectivos para os quais eles são planeados. Apesar de haver muito suporte 

bibliográfico sobre a construção destes delineamentos, a escolha de certas variantes 

correspondentes a padrões de variação espacial comuns no contexto de espécies arbustivas 

perenes de propagação vegetativa, não tem sido estudada. Assim, no capítulo 6 - Experimental 

designs for evaluation of genetic variability and selection of ancient grapevine varieties: a 

simulation study - são feitos estudos metodológicos com vista à identificação de delineamentos 

experimentais mais adequados para ensaios de espécies perenes com elevado número de 

genótipos (da ordem das centenas). Concretamente, realiza - se um estudo de simulação para 

avaliar a eficiência comparada de vários delineamentos experimentais aplicáveis a ensaios 

iniciais de selecção de variedades antigas de videira. As situações simuladas procuram 
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reproduzir, o mais possível, os padrões de variação genética e ambiental observados nas 

populações de clones de videira reais. Estas simulações contemplam vários tipos de 

delineamentos, entre os quais delineamentos em blocos completos casualizados, alfa, 

linha - coluna, latinizados e espaciais. Através deste estudo avalia-se a eficiência comparada 

desses vários delineamentos experimentais no controlo da variação espacial, na quantificação da 

variabilidade genética da população e na eficiência da selecção massal genotípica.  

Tendo em vista o alargamento da gama de soluções de delineamento experimental aplicáveis a 

grandes ensaios, o capítulo 7 - Unreplicated trials for preservation and quantification of genetic 

variability in ancient grapevine varieties - aborda a utilização de uma outra classe de 

delineamentos experimentais, designados por delineamentos não repetidos. Estes delineamentos 

serão, em princípio, aconselhados como meio de conservação e de quantificação da variabilidade 

genética de populações vegetais. Trata - se de uma problemática de interesse crítico no tempo 

presente, quando as fortes pressões de erosão genética decorrentes do progresso tecnológico, 

colocam as populações cultivadas em risco de desaparecimento irreversível. Através de um 

estudo de simulação testam - se delineamentos não repetidos e as estratégias a adoptar em 

colecções de conservação de clones de variedades antigas de videira. Geram - se várias situações 

experimentais, fazendo variar o número de genótipos teste e de genótipos testemunha e os 

delineamentos experimentais associados aos tratamentos testemunha. Estudam - se duas variantes 

de delineamentos sem repetições, delineamentos alfa - alfa e blocos casualizados completos 

ampliados. São apresentados os respectivos modelos para o controlo da variação espacial nesses 

ensaios.  

Finalmente, nas conclusões são confrontadas as estratégias metodológicas anteriormente 

apresentadas para a condução de grandes ensaios de populações vegetais, fazendo - se um 

apanhado conclusivo dos resultados obtidos e sistematizando-se os procedimentos que deverão 

ser adoptados com vista à quantificação da variabilidade e à selecção genética nesses grandes 

ensaios. 
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CAPÍTULO 2 

 

MODELOS LINEARES MISTOS 

Os desenvolvimentos recentes da teoria dos modelos mistos permitem incorporar as diversas 

causas de variabilidade dos dados de grandes ensaios de populações vegetais, pelo que esses 

desenvolvimentos têm sido usados, com sucesso crescente, nos estudos dentro desta área. Neste 

capítulo, o modelo misto é apresentado e demonstram-se  importantes resultados a utilizar no 

tratamento de grandes amostras de populações vegetais. Dá-se particular ênfase à estimação das 

componentes de variância e à predição das variáveis aleatórias, através dos melhores preditores 

lineares não enviesados.  

2.1 O MODELO  

Genericamente, um modelo linear misto pode ser escrito da seguinte forma: 

     � = &� + '( + �,                 (2.1) 

em que  ��)×"�  é o vector das observações, &�)×*� a matriz de delineamento dos efeitos fixos, ��*×"� 
o vector de efeitos fixos, '�)×+� a matriz de delineamento dos efeitos aleatórios, (�+×"� o vector de 

efeitos aleatórios e  ��)×"� o vector de erros aleatórios associados a cada observação. 

Os vectores ( e �  assumem-se independentes, com distribuição normal multivariada de valor 

médio zero e matrizes de variâncias-covariâncias , e �, respectivamente, isto é,  

     -./0(, �1 = 0, (~4�0, ,�, �~4�0, ��. 
Logo, a distribuição conjunta de �(, �� é 
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onde as matrizes ,�+×+� e ��)×)� são simétricas definidas positivas e dependem dos vectores de 

parâmetros 5  e 6, respectivamente.  
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Consequentemente, 

 70�1 = &� (2.3) 

e  

                                                          89�0�1 = 8 = ',': + �, (2.4) 

onde ':  designa a transposta de '. 

A distribuição de � é então normal multivariada, com valor médio &� e matriz de 

variâncias - covariâncias 8 simétrica, definida positiva,  

     �~4�&�, 8�.                (2.5) 

A função densidade de � é dada por 

;<��� = 1�2=�) #⁄ |8|" #⁄ �?� @− 12 �� − &��:8A"�� − &��B , � ∈ ℜ)              �2.6� 

sendo 8A" dada por (anexo A1.4C) 

                                                         8A" = �A" − �A"'�':�A"' + ,A"�A"':�A"            (2.7) 

e o determinante V (aplicando o anexo 1.4A) por 

     |8| = |�|A"|�) + �A"',':|.  
A distribuição conjunta de � e ( é 
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já que �./0�, (1 = ',. 

Do anexo A1.7 resulta 

     70G�|(1 = &� + '(, 

     89�0G�|(1 = ',': + � − ',': = �. 

Consequentemente, a distribuição condicional de  �, dado (, G�|(, é normal multivariada,    

     G�|(~4�&� + '(, ��, 
sendo a função densidade condicional de  �, dado  (,  

;G<|H��|(� = 1�2=�) #⁄ |�|" #⁄ �?� @− 12 �� − &� − '(�:�A"�� − &� − '(�B. 
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A função densidade do vector aleatório ( e a função densidade de probabilidade conjunta de  �  e 

( são dadas, respectivamente, por 

;H�(� = 1�2=�+ #⁄ |,|" #⁄ �?� I− 12 (:,A"(J 

e  

;��, (� = �?� @− 12 ��� − &� − '(�:�A"�� − &� − '(� + (:,A"(�B
�2=��)K+� #⁄ |�|" #⁄ |,|" #⁄  .                               �2.9� 

 

2.2 ESTRUTURA DAS MATRIZES DE VARIÂNCIAS -COVARIÂNCIAS  

Geralmente, o vector  ( consiste em 9 sub-vectores, isto é,  

     ( = �(": , ⋯ , (N:�:, 

onde (� é um vector !� × 1, logo, ∑
=

=
a

i

iqq
1

.  

A matriz de delineamento associada ao vector ( é então da forma ' = 0'"  '#   ⋯  'N1. 
Generalizando a 9 factores de efeitos aleatórios, tem-se '( decomposto como 
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Cada factor de efeitos aleatórios, representados por (�, tem as propriedades 

[ ] 0=iuE , 89�0(�1 = O�#�+P = ,�, 
e  

     -./0(� , (�Q1 = 0,  para R ≠ R′, 
e, consequentemente, 

     89�0(1 = 9⨁R = 1,� = ,, 

isto é, , é a soma directa de matrizes ,�. 
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Na formulação mais simples, assume-se que os elementos do vector � são variáveis aleatórias 

independentes e identicamente distribuídas (i.i.d.), o que conduz a uma matriz de 

variâncias - covariâncias definida como  

     � = OV#�) ,  
em que OV# é a variância do erro e �) é a matriz identidade � × �. 

No entanto, poderá também assumir-se o vector � como um processo espacial (estacionário de 

segunda ordem), definindo-se então a matriz de variâncias-covariâncias do erro como  

     � = O#Σ�X�,  
onde Σ é a matriz de correlação espacial � × �, dependente do vector de parâmetros X e tendo 

associada a variância O#. Ou ainda, poderá dar-se o caso de � ser a soma de dois vectores, um 

cujos elementos são variáveis aleatórias i.i.d. e outro cujas componentes são dependentes do 

espaço, dando origem a uma matriz de variâncias-covariâncias do erro definida como  

     � = OY#�) + O#Σ�X�, 

em que OY# é a variância associada à componente do erro independente do espaço. 

2.3 ESTIMAÇÃO  

Para melhor ilustração do processo de estimação, os parâmetros de variância associados ao vector 

de factores de efeitos aleatórios (representados pelo vector de parâmetros 5) e ao vector dos erros 

(representados pelo vector de parâmetros 6) estão combinados num único vector de parâmetros 

de variância, Z = �5:, 6:�:. A estimação dos parâmetros do modelo (2.1) engloba, portanto, a 

estimação dos parâmetros de variância incluídos na matriz 8�Z�, a estimação dos efeitos fixos e a 

predição dos efeitos aleatórios. 

2.3.1 Estimação dos parâmetros de variância 

No contexto dos modelos lineares mistos aplicáveis a grandes conjuntos de dados com estrutura 

complexa, os métodos de estimação mais utilizados são os métodos de máxima verosimilhança e 

de máxima verosimilhança restrita. O método de máxima verosimilhança foi introduzido para a 

estimação de componentes de variância por Hartley e Rao (1967) e o método de estimação de 

máxima verosimilhança restrita, ou residual (REML), por Patterson e Thompson (1971). Este 

último maximiza apenas a parte da verosimilhança que não depende dos efeitos fixos, por isso, ao 
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contrário dos estimadores de máxima verosimilhança, são estimadores centrados das 

componentes de variância em condições de equilíbrio. O método REML é actualmente o mais 

utilizado para estimar componentes de variância em modelos para a análise de dados não 

equilibrados e em grandes conjuntos de dados com estrutura complexa (Searle et al., 1992; 

McCulloch e Searle, 2001; Gilmour et al., 2004). 

2.3.1.1 Método de máxima verosimilhança restrita 

O primeiro passo no método de máxima verosimilhança restrita consiste em construir um vector 

�:  tal que �:& = 0. Trata-se, portanto, de resolver o sistema homogéneo &:� = 0. Este sistema é 

compatível e indeterminado, logo, aplicando o teorema do anexo A1.5D, obtém-se  

     � = �� − �&:�A&:��,  

para qualquer vector � , sendo �&:�A uma inversa generalizada de &:  (A1.5A1). Então, aplicando 

as propriedades (A1.5A3), (A1.5A4) e (A1.5A5), 

                                                         �: = �:�� − &&A�  
           = �:�� − &�&:&�A&:� 
           = �:�� − &&K�, 

em que &K representa a única inversa de Moore-Penrose de &. 

Admitamos que a matriz &, de dimensão � × �, tem característica �[. Existem no máximo � − �[ 

vectores �:
 linearmente independentes satisfazendo 0=XkT . Constrói-se então uma matriz \: 

tendo como linhas Xrn−  vectores Tk  linearmente independentes, que assim fica de característica 

completa por linhas. Portanto,  

     \: = -:�� − &&K�, 
com a matriz - qualquer e \:& = 0. O modelo \:�, dado por 

     \:� = \:&� + \:'( + \:�,  

não contém termos em �, visto que \:&� = 0 para todo o �. 

O modelo transformado é então 

     \:� = \:'( + \:� ,             (2.10) 

com \:�~4�0, \:8\�. 
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A função de verosimilhança do modelo (2.10) é a função de verosimilhança restrita do modelo 

(2.1) e é dada por 

]^�GZ|�� = 1
�2=�"#�)A_`�|\:8\|" #⁄ �?� @− 12 �\:��:�\:8\�A"�\:��B . 

Consequentemente, o logaritmo da função de verosimilhança restrita de Z, dado o vector de 

observações �,  é 

a^�GZ|�� = − 12 �� − �[� log 2= − 12 log|\:8\| − 12 �:\�\:8\�A"\:� . 
Designando 

     \�\:8\�A"\: = e ,               (2.11)  

a função de log - verosimilhança restrita pode ser escrita como 

a^ = − 12 �� − �[� log 2= − 12 log|\:8\| − 12 �:e� .                                        �2.12� 
Portanto, o método de máxima verosimilhança restrita vai-nos permitir estimar os parâmetros 

Z = �5: , 6:�:. Designando por Z� a componente de ordem R de Z, o valor de Z� que maximiza a 

verosimilhança restrita obtem - se resolvendo as equações 

fa^�GZ|��fZ� = 0 . 
Teorema 2.1 - Dada a função de log-verosimilhança restrita definida em (2.12), tem-se que 

fa^fZ� = − 12 gh�ge8i�j − �:e8i�e�j ,                                                                         �2.13� 
em que 8i� é a derivada de 8 com respeito a  Z�. 
Dem.  

Uma vez que 

fa^fZ� = − 12 @f log|\:8\|fZ� + f��:e��fZ� B , 
usando os resultados A1.6b e (2.11), obtém-se  

f log|\:8\|fZ� = h� @�\:8\�A" f�\:8\�fZ� B 
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                          = h� l�\:8\�A" I\: f8fZ� \Jm 

         = h�g�\:8\�A"\:8i�\j 

          = h�g\�\:8\�A"\:8i�j 

            = h�ge8i�j. 
Por outro lado,  

f��:e��fZ� = �: fefZ� � , 
mas, usando (2.11) e A1.6c ,  

     fefZ� = f�\�\:8\�A"\:�fZ�  

       

= \ @f�\:8\�A"fZ� B \: 

        

= \ @−�\:8\�A" f�\:8\�fZ� �\:8\�A"B \: 

         = −\�\:8\�A"\:8i�\�\:8\�A"\:  

         = −e8i�e. 

Combinando estes resultados, obtém-se (2.13). 

      
        

□ 

 

Corolário 2.1 - Com base no resultado do teorema anterior, as decomposições correspondentes 

a um parâmetro de variância residual 6� e a um parâmetro de variância 5�, são dadas, 

respectivamente, por  

fa^f6� = − 12 gh�ge�i �j − �:e�i �e�j 
e 

fa^f5� = − 12 �h��e'�'�:� − �:e'�'�:e�� , 
em que �i � representa a derivada de � com respeito a 6� e ,i� a derivada de , com respeito a 5�. 
Dem.  

Relembrando que 8 = ',�5�': + ��6�, tem-se 
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f8f6� = fg',�5�': + ��6�jf6� = f��6�f6� = �i � , 
f8f5� = fg',�5�': + ��6�jf5� = f�',�5�':�f5� = ',i�': = '��+P'�: = '�'�: , 

em que ,i� representa a derivada de , com respeito a 5�. Substituindo estes resultados na expressão 

(2.13), chega-se ao resultado pretendido.  

□ 

 

Depois de igualar (2.13) a zero, obtém-se  

     h�ge8i�j = �:e8i�e�.                 (2.14) 

Estas equações não lineares nos parâmetros exigem um processo iterativo para obtenção das 

soluções de máxima verosimilhança restrita. Para tal, os algoritmos habitualmente usados são o 

de Newton-Raphson, o dos Scores de Fisher (Jennrich e Sampson, 1976) e, mais recentemente, o 

de informação média (Gilmour et al., 1995).  

Qualquer destes processos iterativos tem a sua origem na fórmula de Taylor, truncada na primeira 

derivada. Neste caso, o primeiro termo da fórmula de Taylor na iteração de ordem n torna-se  

∇a^�Z� = ∇a^gZ�p�j + gZ − Z�p�j f∇a^gZ�p�jfZ  ,                                            �2.15� 

 onde ∇a^ é então o vector gradiente da função a^. 

 

Teorema 2.2 - Os elementos da matriz Hessiana rgZ�p�j são dados por 

f∇a^�Z��fZ� = 12 h�ge8i�e8i�j − 12 h�ge8s��j + 12 �:e8s��e� − �:e8i�e8i�e� ,      �2.16� 

onde 
ji

ij

V
V

ϕϕ∂
∂=

2
&& .  

Dem.  

Recorrendo a (2.13), pode escrever-se 

f∇a^�Z��fZ� = − 12 @fh�ge8ti jfZ� − fg�:e8i�e�jfZ� B , 
e relembrando que PVP

P
j

j

&−=
∂
∂
ϕ

 (como provado anteriormente), então 
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f∇a^�Z��fZ� = − 12 gh�g−e8i�e8i� + e8s��j − �:g−e8i�e8i�e + e8s��e − e8i�e8i�ej�j 
= − 12 gh�g−e8i�e8i� + e8s��j − �:ge8s��e − 2e8i�e8i�ej�j 

= 12 h�ge8i�e8i�j − 12 h�ge8s��j + 12 �:e8s��e� − �:e8i�e8i�e� . 
□ 

 

Retomando (2.15) e fazendo ∇a^�Z� = 0, fica-se com 

Z = Z�p� − urgZ�p�jvA"∇a^gZ�p�j . 
Como o processo de obtenção de Z é iterativo, adopta-se habitualmente uma tolerância ξ  dada 

a priori, e considera-se como solução a iterada ( )mϕ  tal que ( ) ( ) ξϕϕ <−+ mm 1 .  

Alternativamente, podemos escrever 

     Z = Z�p� + u�gZ�p�jvA"∇a^gZ�p�j , 
onde �gZ�p�j é a matriz de informação dos parâmetros a serem estimados, obtida a partir da matriz 

Hessiana. As diferentes escolhas de �gZ�p�j conduzem aos três algoritmos atrás referidos.  

Usando o algoritmo de Newton-Raphson, a matriz �gZ�p�j é chamada matriz de informação 

observada, �w�Z�, e os seus elementos são definidos como  

�wgZ� , Z�j = − x f#a^fZ�fZ�y , 
e então, usando o resultado (2.16), obtém-se 

�wgZ� , Z�j = − 12 h�ge8i�e8i�j + 12 h�ge8s��j − 12 �:e8s��e� + �:e8i�e8i�e�.              �2.17� 

Usando o algoritmo dos Scores de Fisher, a matriz �gZ�p�j é chamada matriz de informação 

esperada, �V�Z�, e os seus elementos são definidos como 

�VgZ� , Z�j = 7 x− f#a^fZ�fZ�y 
 = 7u�wgZ� , Z�jv . 
Tomando então os valores esperados das formas quadráticas de (2.17), usando os resultados do 

anexo A1.11 e sabendo-se que  e8e = e  e e& = 0 (anexo A1.9A), tem-se que 
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     7u�:e8s��e�v = h�ge8s��j, 
     7u�:e8i�e8i�e�v = h�ge8i�e8i�j, 
logo,  

�VgZ� , Z�j = 12 h�ge8i�e8i�j.                                                                                       �2.18� 
  

Usando o algoritmo de informação média, a matriz �gZ�p�j é chamada matriz de informação 

média, �N�Z�, e é uma combinação (em média) das matrizes de informação observada e esperada. 

Os seus elementos são então definidos como  

 �NgZ� , Z�j = 12 |�wgZ� , Z�j + �VgZ�, Z�j}. 
2.3.1.2 Propriedades dos estimadores de máxima verosimilhança restrita 

Para abordar as propriedades dos estimadores de máxima verosimilhança restrita convém 

enunciar um importante resultado. 

Teorema 2.3 (teorema de Crámer-Rao) - Sob condições de regularidade, a variância de um 

estimador centrado de  Z  é 

89�0Z~1 ≥ @7 x− @f∇a^�Z�fZ ByBA", 
sendo 

7 xfa^�GZ|��fZ y = 0                                                                                                       �2.19� 

e 

89� xfa^�GZ|��fZ y = 7 �@fa^�GZ|��fZ B#�                                                                    �2.20� 

  = −7 xf#a^�GZ|��fZfZ y . 
(demonstração, por exemplo, em Casela e Berger (2002)). 
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Teorema 2.4 - O estimador Z~ de máxima verosimilhança restrita é consistente e, sob condições 

de regularidade, tem distribuição assintoticamente normal com valor médio Z e matriz de 

variâncias - covariâncias 0�V�Z�1A", onde �V  é a matriz de informação de Fisher, isto é, 

      Z~  ~N  4�Z, 0�V�Z�1A"� .              (2.21) 

Dem. 

Relembrando que  

∇a^�Z~� = ∇a^�Z� + �Z~ − Z� f∇a^�Z�fZ  , 
e uma vez que ∇a^�Z~� = 0 e admitindo a existência da matriz inversa de  �∇�������  , resulta que 

�Z~ − Z� = − @f∇a^�Z�fZ BA" ∇a^�Z�. 
Por um lado, sabemos que 

a^�Z|�� = � log ;̂ ���|Z� ,)
��"  

em que ;̂  é a função densidade restrita da variável aleatória ��. Então 

fa^�Z|��fZ = � ∂log ;̂ ���|Z� fZ
)

��"  

e 

f#a^�Z|��fZfZ = � ∂#log ;̂ ���|Z� fZfZ
)

��"  . 
Para a média das � variáveis temos 

1� � ∂log ;̂ ���|Z� fZ
)

��"  , 
mas, atendendo aos resultados (2.19) e (2.20),  

7 �1� � ∂log ;̂ ���|Z� fZ
)

��" � = 0 

e 

89� �1� � ∂log ;̂ ���|Z� fZ
)

��" � = 1�# 89� �� ∂log ;̂ ���|Z� fZ
)

��" � 
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= − 1�# 7 xf#a^�Z|��fZfZ y . 
Então, aplicando o teorema limite central, 

1� � ∂log ;̂ ���|Z� fZ
)

��" )→��→    4 l0, @− 1�# 7 xf#a^�Z|��fZfZ yBm , 
o que é equivalente a  

√� 1� � ∂log ;̂ ���|Z� fZ
)

��" )→��→    4g0, �V�Z�j.                                                           �2.22� 

 Multiplicando ambos os membros de �Z~ − Z� = − |�∇������� }A" ∇a^�Z�  por √�, resulta 

√��Z~ − Z� = − @1� f�a^�Z�fZ BA" √� 1� �a^�Z�. 
Mas, de acordo com (2.22),  

√� 1� ∇a^�Z� �→ 4g0, �V�Z�j , 
e a lei fraca dos grandes números mostra que  

l− 1� @f�a^�Z�fZ BmA" *→ @7 x− @f�a^�Z�fZ ByBA" =  0�V�Z�1A" . 
Então, compilando estes resultados, chega-se a  

0�V�Z�1A" �√� 1� ∇a^�Z��  �→  4�0, 0�V�Z�1A"� , 
ou seja, 

√��Z~ − Z� �→  4�0, 0�V�Z�1A"�. 
□ 

2.3.2 Estimação dos efeitos fixos e predição dos efeitos aleatórios  

Os estimadores dos efeitos fixos e os preditores dos efeitos aleatórios podem obter-se a partir das 

equações do modelo misto (Henderson, 1975; Searle et al., 1992).  
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2.3.2.1 Equações do modelo misto 

A dedução destas equações pode ser feita pela maximização do logaritmo da função densidade de 

probabilidade conjunta de � e (, dado por 

log ;��, (� = − 12 �� + !� log�2=� − 12 �log|�| + a.�|,|�
− 12 ��:�A"� − 2�:�A"&� − 2�:�A"'( + 2�:&:�A"'( + �:&:�A"&� + (:':�A"'(
+ (:,A"(� . 

Utilizando as propriedades do Anexo A1.6, tem-se 

∂log ;��, (�f� = 0 ⟺ &:�A"� − &:�A"&� − &:�A"'( = 0 

∂log ;��, (�f( = ':�A"� − ':�A"&� − ':�A"'( − ,A"( = 0 . 
Reformulando na forma matricial, obtém-se 

     x &:�A"&� + &:�A"'(':�A"&� + �':�A"' + ,A"�(y = x&:�A"�':�A"�y           

e, consequentemente, chega-se às chamadas equações do modelo misto 

x&:�A"& &:�A"'':�A"& �':�A"' + ,A"�y x�(y = x&:�A"�':�A"�y .             (2.23) 

 

Teorema 2.5 (adaptado de Henderson, 1975) - Os estimadores dos efeitos fixos (��) e os 

preditores dos efeitos aleatórios ((�)  são dados por 

      �� = �&:8A"&�A&:8A"�              (2.24) 

e 

     (� = ,':8A"g� − &��j.             (2.25) 

Dem. 

Para chegar às soluções das equações do modelo misto, podemos começar por verificar, a partir 

da segunda equação de (2.23), que  

     ( = �':�A"' + ,A"�A"':�A"�� − &��, 
e substituindo este resultado na primeira equação de (2.23), 
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                                                        &:�A"&� + &:�A"'�':�A"' + ,A"�A"':�A"�� − &�� = &:�A"�, 

logo, 

                                                       &:�A"� − &:�A"&� − &:�A"'�':�A"' + ,A"�A"':�A"�� − &�� = 0. 

Depois de algum rearranjo da expressão anterior, chega-se a 

                       &:��A" − �A"'�':�A"' + ,A"�A"':�A"�&� = &:��A" − �A"'�':�A"' + ,A"�A"':�A"��, 

o que conduz à solução 

                       �� = �&:��A" − �A"'�':�A"' + ,A"�A"':�A"�&�A&:��A" − �A"'�':�A"' + ,A"�A"':�A"��. 

 Mas, usando o resultado (2.7), obtém-se 

�� = �&:8A"&�A&:8A"�,  
sendo �&:8A"&�A a inversa generalizada de �&:8A"&�. 
Voltando novamente a (, verifica-se que 

(� = �':�A"' + ,A"�A"':�A"88A"g� − &��j 

         = �':�A"' + ,A"�A"':�A"�',': + ��8A"g� − &��j 
        = �':�A"' + ,A"�A"�':�A"',': + ':�8A"g� − &��j 
        = �':�A"' + ,A"�A"�':�A"' + ,A"�,':8A"g� − &��j, 
isto é,  

                                                          (� = ,':8A"g� − &��j. 

□ 
 

As soluções das equações do modelo misto merecem ainda alguns comentários adicionais. A 

solução (� pode tomar a forma  

                                                           (� = ,':e� ,                (2.26) 

com 

 e = 8A" − 8A"&�&:8A"&�A&:8A" ,           (2.27) 

uma vez que  

                                                           (� = ,':8A"g� − &��j  
           = ,':8A"� − ,':8A"&�&:8A"&�A&:8A"�  
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           = ,':�8A" − 8A"&�&:8A"&�A&:8A"��. 

De notar que a matriz e definida em (2.27) está relacionada com a matriz definida em (2.11). 

Sendo \: uma matriz de característica completa por linhas e \:& = 0, mostra-se (anexo A1.8A) 

que 

     \�\:8\�A"\: = e para  e = 8A" − 8A"&�&:8A"&�A&:8A". 

Por outro lado, convém realçar que, não tendo a matriz & característica completa por colunas, não 

existe solução única para ��. Para obter uma solução, calcula-se �� para alguma inversa 

generalizada de �&:8A"&�. Note-se ainda que 

7u��v = 70�&:8A"&�A&:8A"�1   
   = �&:8A"&�A&:8A"70�1 

 = �&:8A"&�A&:8A"&�, 
o que significa que, dependendo da inversa generalizada usada, ��  pode ou não ser um estimador 

centrado de �. Uma escolha conveniente de �&:8A"&�A para que ��  possa ser um estimador 

centrado de � poderá obter-se, por exemplo, mediante a abordagem de Gilmour et al. (2004). 

Uma vez que �&:8A"&� é simétrica, existe uma matriz de permutação ortogonal ] tal que 

     ]:�&:8A"&�] = ��"" �"#
�"#: �##

�, 
onde A## é uma matriz quadrada de característica completa, igual à característica de �&:8A"&�. 

Definem-se então 

     &] = &∗ = 0&"∗ &#∗1  
e 

     ]:� = �∗ = ��"∗
�#∗

�, 
sendo, consequentemente, &∗�∗ = &�. Então, uma escolha conveniente de �&:8A"&�A é dada por  

     ] �0 0
0 A##A"� L� , 

atingindo-se  

     �� = ] � 0
��#∗

� ,  
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sendo, 

     ��#∗ = �##A"&#∗:8A"� . 

2.3.2.2 Resultados e propriedades relevantes dos estimadores dos efeitos fixos e dos preditores dos efeitos 

aleatórios  

Sistematizam-se em seguida alguns resultados e propriedades dos estimadores dos efeitos fixos 

(��) e dos preditores dos efeitos aleatórios ((�). 

Teorema 2.6 - O estimador �� dado pelo teorema 2.5 é também o estimador de mínimos 

quadrados generalizados (GLS). 

Dem. Dada a função densidade de � definida em (2.6), se aplicarmos o método de mínimos 

quadrados para a estimação de �, que consiste em tomar como estimador o valor de � que 

minimiza 

���� = 12 �� − &��:8A"�� − &�� 
  = 12 ��:8A"� − �:8A"&� − �:&:8A"� + �:&:8A"&��, 

e usando os resultados do anexo A1.6, 

f����f� = 0 ⇔ 12 �−2&:8A"� + 2�&:8A"&��� = 0 

           �&:8A"&�� = &:8A"�, 

obtém-se a solução (2.24). 

□ 

 

Teorema 2.7 - O preditor para os efeitos aleatórios (�  dado pelo teorema 2.5 é um estimador 

Bayesiano. 

Dem. Sejam � o vector de observações da variável resposta e ( o vector de efeitos aleatórios. 

Relembrando o teorema de Bayes aplicado a vectores de variáveis aleatórias contínuas, temos 

que 

;�G(|�� = ;��|(�;�(�;���  , 
onde ;�(� é a função densidade a priori dos efeitos aleatórios, ;��� é a função densidade da 

variável resposta, ;�G�|(� é a função densidade condicional da variável resposta, dados os efeitos 
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aleatórios, e ;�G(|�� é a função densidade a posteriori dos efeitos aleatórios. Segundo a teoria 

Bayesiana, um estimador Bayesiano de ( é dado por 70G(|�1. Então, sob as condições de 

normalidade, a distribuição conjunta de ( e � é representada por 

x(�y ~ 4 @x 0&�y , x , ,':
', 8 yB , 

e, aplicando o teorema do anexo A1.7, chega-se a 

  70G(|�1 = 0 + ,':8A"�� − &��, 
que não é mais do que a solução obtida em (2.25). 

□ 

 

Propriedade 2.1 -  &�� é um estimador centrado de &�, de variância 

     89�u&��v = &�&:8A"&�A&:.            (2.28) 

Dem. 

O valor esperado de &�� é dado por 

     7u&��v = 70&�&:8A"&�A&:8A"�1  
       = &�&:8A"&�A&:8A"70�1 
       = &�&:8A"&�A&:8A"&�  

       = &�, 

uma vez que  &�&:8A"&�A&:8A"& = & (anexo A1.5C). 

Por outro lado, tendo em conta que 8 é uma matriz simétrica e a propriedade (A1.5A2), tem-se  

     89�u��v = 89�0�&:8A"&�A&:8A"�1  
                                                                      = �&:8A"&�A&:8A"89�0�18A"&�&:8A"&�A  

                   = �&:8A"&�A&:8A"88A"&�&:8A"&�A 

                                                                       = �&:8A"&�A&:8A"&�&:8A"&�A  

                                                                       = �&:8A"&�A,             (2.29) 
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logo, 

     89�u&��v = &�&:8A"&�A&:. 

□ 

 

Propriedade 2.2 - O valor esperado e a variância do preditor dos efeitos aleatórios ((�) são 

dados por, 

     70(�1 = 0 , 

     89�0(�1 = ,':e',.               (2.30) 

Dem.  

Tendo em conta o resultado (2.26) e uma vez que  e& = 0 (anexo A1.9A), o valor esperado do 

vector (�   é 

     70(�1 = 70,':e�1  
              = ,':e70�1  
                                                                  = ,':e&�      

              = 0. 

 Verifica-se também que  

     89�0(�1 = 89�0,':e�1 
         = ,':e89�0�1e', 

        = ,':e8e', 

        = ,':e',, 

uma vez que as matrizes e e , são simétricas e e8e = e (anexo A1.9A). 

□ 

 

Propriedade 2.3 - A variância do erro de predição dos efeitos aleatórios é dada por  

     89�0(� − (1 = , − ,':e', .            (2.31) 

Dem.  

89�0(� − (1 = 89�0(�1 + 89�0(1 − 2-./0(�, (1 
mas, utilizando os resultados (2.8), (2.26) e a propriedade 2.2, tem-se que 
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                                                      -./0(�, (1 = 70(�(:1 − 70(�170(:1  
         = �,':e�70�(:1  
         = �,':e�',  

         = 89�0(�1,  
e então, 

     89�0(� − (1 = 89�0(1 − 89�0(�1  
               = , − ,':e', .  

□ 
 

Teorema 2.8 (adaptado de Robinson, 1991) - Sejam 9" e 9# vectores � × 1 e ! × 1, 

respectivamente. Seja 8 conhecida. O preditor da combinação linear de efeitos fixos e aleatórios 

9":� + 9#:( que tem o erro quadrático médio mínimo entre a classe dos preditores lineares não 

enviesados é 9":�� + 9#:(�, onde  �� = �&:8A"&�A&:8A"�  e  (� = ,':e�. 

Dem. Suponhamos que temos os vectores 9" e 9# e desejamos fazer a predição de 9":� + 9#:(  

usando uma função linear de �, isto é, �:� para algum � de dimensão � × 1. O δ  é escolhido tal 

que o predictor tenha erro quadrático médio mínimo de entre a classe dos preditores lineares não 

enviesados. 

A restrição de não enviesamento pode ser expressa como 

     70�:� 1 = 709":� + 9#:(1  
        �:&� = 9":�  

          �:& = 9":. 

O erro quadrático médio (7��) é definido como 

    7�� = 70��:� − 9":� − 9#:(�#1  
              = 70��:� − 9#:(�#1 + 70�9":��#1 − 270�:� − 9#:(1709":�1 
              = 89�0�:� − 9#:(1 + �70�:� − 9#:(1�# + 70�9":��#1 − 270�:� − 9#:(1709":�1 
              = 89�0�:� − 9#:(1 + ��:&� − 9":��#.      
Mas, sob a restrição de não enviesamento,  

     7�� = 89�0�:� − 9#:(1  
               = �:8� + 9#:,9# − 2-./0�:�, 9#:(1 
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               = �:8� + 9#:,9# − 2�:70�(:19#. 

Uma vez que 70�(:1 = ', (resultado 2.8), o 7�� pode ser expresso como 

     7�� = �:8� + 9#:,9# − 2�:',9#. 

Sob a restrição imposta, resulta que 

     ℒ = �:8� + 9#:,9# − 2�:',9# − �:�−9" + &:��, 
onde �  é um vector de multiplicadores de Lagrange, de dimensão � × 1. De modo a minimizar ℒ, 

obtém-se (recorrendo ao anexo A1.6) 

fℒf� = 28� − 2',9# − &� 

fℒf� = 9" − &:� 

e igualando estas equações a zero e resolvendo, chega-se a 

� = 8A" I',9# + 12 &�J 

9" = &:�  , 
logo,  

9" = &: @8A" I',9# + 12 &�JB 

9" = &:8A"',9# + 12 &:8A"&� 

9" − &:8A"',9# = 12 &:8A"&� . 
O vector �  pode ser então apresentado como 

     � = 2�&:8A"&�A�9" − &:8A"',9#�, 
e assim,  

     � = 8A" |',9# + &g�&:8A"&�A�9" − &:8A"',9#�j}  

                                                         � = 8A"&�&:8A"&�A9" + �8A"−8A"&�&:8A"&�A&:8A"�',9#.  
Atendendo a (2.27),  

     � = 8A"&�&:8A"&�A9" + e',9#  

e, sendo 8, e e , matrizes simétricas, o estimador linear pode então ser escrito como 
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     �:� = 9":�&:8A"&�A&:8A"� + 9#:,':e�, 

ou seja, 

     �:� = 9":�� + 9#:(�. 

□ 

 

Teorema 2.9 (adaptado de Henderson, 1975) - O sistema de equações do modelo misto (2.23) 

pode ser escrito como 

x�(y = - x&:�A"�':�A"�y , 
em que  

- = x&:�A"& &:�A"'':�A"& ':�A"' + ,A"yA
 ,           

e 

     -"" = �&:8A"&�A,               (2.32) 

     -#" = −,':8A"&-"",             (2.33) 

     -## = �':�A"' + ,A"�A" − -#"&:8A"',,           (2.34) 

              -"# = -#":  . 
Dem. Aplicando o teorema do anexo A1.10, chega-se a 

                                                          -"" = g�&:�A"&� − �&:�A"'��':�A"' + ,A"�A"�':�A"&�jA 

                                                                 = �&:��A" − �A"'�':�A"' + ,A"�A"':�A" �&�A, 

e, atendendo a (2.7), chega-se a (2.32).  

Por outro lado, 

-#" = −�':�A"' + ,A"�A"�':�A"&��&:8A"&�A 

        = −�':�A"' + ,A"�A"�':�A"88A"&��&:8A"&�A 

        = −�':�A"' + ,A"�A"�':�A"8�8A"&�&:8A"&�A 

                                                            = −�':�A"' + ,A"�A"�':�A"�',': + ���8A"&�&:8A"&�A 

        = −�':�A"' + ,A"�A"�':�A"',': + ':�A"��8A"&�&:8A"&�A 

         = −�':�A"' + ,A"�A"�':�A"',': + ,A",':�8A"&�&:8A"&�A 
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        = −�':�A"' + ,A"�A"�':�A"' + ,A"�,':8A"&�&:8A"&�A 

                                                            = −,':8A"&-"". 

 Por último,  

-## = �':�A"' + ,A"�A" − �−�':�A"' + ,A"�A"�':�A"&��&:8A"&�A��&:�A"'��':�A"' + ,A"�A" 

     = �':�A"' + ,A"�A" − -#"�&:8A"8�A"'��':�A"' + ,A"�A"        
     = �':�A"' + ,A"�A" − -#"�&:8A"�',': + ���A"'��':�A"' + ,A"�A"  
               = �':�A"' + ,A"�A" − -#"&:8A"�',':�A"' + ��A"'��':�A"' + ,A"�A"  

               = �':�A"' + ,A"�A" − -#"&:8A"�',':�A"' + ',,A"��':�A"' + ,A"�A"  

    = �':�A"' + ,A"�A" − -#"&:8A"',�':�A"' + ,A"��':�A"' + ,A"�A" 

     = �':�A"' + ,A"�A" − -#"&:8A"',. 

□ 

 

Corolário 2.2 - A matriz - definida no teorema 2.9, não é mais do que a matriz de 

variâncias - covariâncias de g�� − �, (� − (j,  
- = � 89�u�� − �v -./u�� − �, (� − (v

-./u(� − (, �� − �v 89�0(� − (1  . 
 

Dem.  

A matriz -"", definida em (2.32), corresponde à variância de �� dada em (2.30), já que  

     89�u�� − �v = 89�u��v. 
A matriz -"#, definida em (2.33), corresponde à matriz de covariâncias entre os erros de 

estimação e de predição, uma vez que 

     -./u�� − �, (� − (v = 7u��(�:v − 7u��(:v. 
Mas,   

     7u��(�:v = 70�&:8A"&�A&:8A"��:e',1  
        = �&:8A"&�A&:8A"70��:1e',, 

e sendo 

     70��:1 = 8 + &��:&: , 
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então, 

     7u��(�:v = �&:8A"&�A&:8A"�8 + &��:&:�e',  

        = �&:8A"&�A&:e', + �&:8A"&�A&:8A"&��:&:e',  

           = 0, 

porque &:e = 0 (anexo A1.9A). 

Por outro lado, 

     7u��(:v = 70�&:8A"&�A&:8A"�(:1  
                                                                      = �&:8A"&�A&:8A"70�(:1  
        = �&:8A"&�A&:8A"',  

                                                                      = -""&:8A"',, 

consequentemente, 

     -./u�� − �, (� − (v = −-""&:8A"',, 

 isto é, 

     -./u�� − �, (� − (v = -"#. 

 

A matriz 22C , definida em (2.34), corresponde à variância do erro de predição dos efeitos 

aleatórios, definida em (2.31), isto é,  

     89�0 (� − (1 = , − ,':e',  

                = , − ,':�8A" − 8A"&�&:8A"&�A&:8A"�',  

                = , − ,':8A"', − ,':8A"&�&:8A"&�A&:8A"',, 

mas, tendo em conta que 

     ,':8A"&�&:8A"&�A&:8A"', = -#"&:8A"',, 

resta provar que  

                                                         , − ,':8A"', = �':�A"' + ,A"�A". 

Sabendo-se que  

                                                         ,':8A" = �':�A"' + ,A"�A"':�A" , 
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então  

, − �':�A"' + ,A"�A"':�A"', − �':�A"' + ,A"�A" = , − �':�A"' + ,A"�A"g':�A"', + �+j  
          = , − �':�A"' + ,A"�A"�':�A"' + ,A"�,  

                                                                                             = , − , = 0, 

logo, 

89�0(� − (1 = �':�A"' + ,A"�A" − -#"&:8A"', 

      = -##. 

□ 

 

Seguindo esta notação, a variância de (�, dada em (2.30), pode ser escrita como 

                                                     89�0(�1 = , − -##.              (2.35) 

 

Propriedade 2.4 - O vector &�� tem distribuição normal multivariada, de valor médio &� e matriz 

de variâncias-covariâncias &-""&:: 

                                                     &�� ~ 4�&�, &-""&:�,                   (2.36) 

onde -"" é a matriz definida em (2.32). 

Dem. 

O vector &��  tem distribuição normal multivariada porque é uma combinação linear de � que, por 

sua vez, é um vector com distribuição normal multivariada (atendendo a 2.5). De imediato, pela 

propriedade 2.1 e teorema 2.9, chega-se ao resultado (2.36). 

□ 

 

Propriedade 2.5 - O vector (� tem distribuição normal multivariada, de valor médio 0 e matriz 

de variâncias-covariâncias �, − -##�, 

                                                     (� ~4g0, �, − -##�j,              (2.37) 

onde -## é a matriz definida em (2.34). 
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Dem.  

O vector  (�  tem distribuição normal multivariada porque é uma combinação linear de � que, por 

sua vez, é um vector com distribuição normal multivariada (atendendo a 2.5). De imediato, pela 

propriedade 2.2 e utilizando o resultado (2.35), chega-se ao resultado (2.37). 

□ 

 

Do teorema 2.8 resulta que, quando as matrizes , e � são conhecidas, &�� é o melhor estimador 

linear não enviesado (BLUE) de &�, e (� é o melhor preditor linear não enviesado (BLUP) de (. 

No entanto, em geral, as matrizes , e � são desconhecidas, dispondo - se apenas das suas 

estimativas, ,¡ e �¡. Neste caso, é apropriado utilizar os termos melhor estimador empírico linear 

não enviesado (EBLUE) e melhor preditor empírico linear não enviesado (EBLUP), definindo - os 

então como (Searle et al., 1992; Robinson, 1991; McLean et al., 1991): 

                                                        &��¢£¤H¢ = &g&:8¡ A"&jA&:8¡ A"�  

e  

                                                        (�¢£¤H¥ = ,¡':8¡g� − &��¢£¤H¢j . 

 

2.3.2.3 Os resíduos do modelo 

Teorema 2.10 - O preditor dos erros do modelo (2.1) é dado por 

     �̃ = �e�.               (2.38) 

Dem. Os resíduos do modelo (2.1) são dados por 

                                                         �̃ = � − &�� − '(�. 

Recorrendo aos resultados (2.24) e (2.25),  

�̃ = � − &�&:8A"&�A&:8A"� − ',':e� 

           = ��) − &�&:8A"&�A&:8A" − ',':e�� 

           = �8�8A" − 8A"&�&:8A"&�A&:8A"� − ',':e��. 

Usando o resultado (2.27),  

                                                           �̃ = 8e� − ',':e�  

                                                              = �8 − ',':�e� ,  
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e tendo em conta que 8 − ',': = �, chega-se ao resultado (2.38). 

□ 

 

Propriedade 2.6 - O valor esperado e a variância do preditor dos erros aleatórios são dados 

por:  

     70�̃1 = 0  

     89�0�̃1 = �e�.              (2.39) 

Dem. 

Atendendo ao resultado (2.38), 

                                                         �̃ = 70�e�1  
                                                            = �e&� 

   = 0, 

uma vez e& = 0 (A1.9A), e 

  89�0�̃1 = 89�0�e�1  
    = �e8e�  

    = �e�,  
uma vez que as matrizes e e � são simétricas e que e8e = e (anexo A1.9A). 

□ 

 

Propriedade 2.7 - O vector �̃ tem distribuição normal multivariada, de valor médio 0 e matriz 

de variâncias-covariâncias �e�, 

                                                     �̃ ~4�0, �e��.                     (2.40) 

Dem.  

O vector �̃ tem distribuição normal multivariada porque é uma combinação linear de � que, por 

sua vez, é um vector com distribuição normal multivariada (atendendo a 2.5). De imediato, pela 

propriedade 2.6, chega-se ao resultado (2.40). 

□ 

 



 CAPÍTULO 2 – MODELOS LINEARES MISTOS      37 

REFERÊNCIAS 

Casella, G., Berger, R.L. (2002) - Statistical Inference. 2nd ed.. Duxbury. 

Gilmour, A.R., Thompson, R., Cullis, B.R. (1995) - Average information REML: an efficient algorithm for variance 
parameter estimation in linear mixed models. Biometrics 51:1440-1450. 

Gilmour, A., Cullis, B., Welham, S., Gogel, B., Thompson, R. (2004) - An efficient computing strategy for 
prediction in mixed linear models. Computational Statistics & Data Analysis 44:571-586.  

Hartley, H.O., Rao, J.N.K. (1967) - Maximum likelihood estimation for the mixed analysis of variance. Biometrika 
54:93-108. 

Henderson, C.R. (1975) - Best linear unbiased estimation and prediction under a selection model. Biometrics 
31:423 - 447. 

Jennrich, R.I., Sampson, P.F. (1976) - Newton-Raphson and related algorithms for maximum likelihood variance 
component estimation. Technometrics 18(1):11-17. 

McCulloch, C.E., Searle, S.R. (2001) - Generalized linear and mixed models. John Wiley & Sons, New York. 

McLean, R.A., Sanders, W.L., Stroup, W.W. (1991) - A unified approach to mixed linear models. The American 
Statistician 45 (1):54-63. 

Patterson, H.D., Thompson, R. (1971) - Recovery of inter-block information when block sizes are unequal. 
Biometrika 58:545-554. 

Robinson, G. K. (1991) - That BLUP is a good thing: the estimation of random effects. Statistical Science  
6(1):15 - 51. 

Searle, S.R., Casella, G., McCulloch, C.E. (1992) - Variance components. John Wiley & Sons, New York. 





 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

MODELOS ESTATÍSTICOS ESPACIAIS 

Neste capítulo estudam-se métodos para controlar a variação espacial em grandes ensaios de 

populações vegetais. Constroem-se modelos de controlo da tendência geral para análise de dados 

provenientes de ensaios com delineamentos experimentais adequados para lidar com grande 

número de tratamentos: delineamentos repetidos (alfa e linha - coluna) e delineamentos não 

repetidos (blocos completos casualizados ampliados e alfa - alfa). Seguidamente, os métodos de 

controlo da tendência local são abordados, introduzindo na matriz de variâncias-covariâncias do 

erro a função de correlação espacial. Deduzem-se os métodos de inferência relativos aos 

parâmetros de variância e discutem - se os critérios de comparação e selecção de modelos 

ajustados aos dados de grandes ensaios de populações vegetais. Elaboram-se as equações do 

modelo misto, deduzem-se os melhores preditores lineares não enviesados dos efeitos genotípicos 

e constroi-se a definição de ganho genético no âmbito dos modelos mistos espaciais.  

3.1 MODELOS PARA CONTROLO DA VARIAÇÃO ESPACIAL  

Como já discutido no capítulo 1, os delineamentos experimentais adequados para grandes ensaios 

de populações vegetais, contendo de 100 a 500 tratamentos e sujeitos a grande variação 

ambiental, espacial e não espacial, dividem-se em dois grupos: completamente repetidos e 

parcialmente repetidos (também designados por não repetidos). Os primeiros, respondem a 

objectivos de quantificação da variabilidade genética da população em estudo e de selecção 

massal genotípica. Os segundos, nos quais existem dois tipos de tratamentos, os que não se 

encontram repetidos – tratamentos teste – e os que se encontram repetidos – tratamentos 

testemunha – , são principalmente destinados a realizar objectivos de conservação e quantificação 

da variabilidade genética. 

Nos modelos estatísticos que se seguem, os efeitos associados aos factores do delineamento 

experimental irão controlar a variação espacial: em grande parte, a tendência global, e também, 
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em alguma medida, a tendência local. Quando necessário, esse controlo local será também 

realizado através da modelação espacial da matriz de variâncias-covariâncias do vector �. Em 

conformidade, o modelo misto pode ser formulado como 

     � = &� + '§(§ + '�(� + �,                       (3.1) 

sendo (§ o vector de efeitos genotípicos  e '§ a respectiva matriz de delineamento e (� um vector 

constituído por vários subvectores mutuamente independentes, cada um correspondente aos 

efeitos aleatórios dos diferentes factores do delineamento experimental, representando '� a 

respectiva matriz de delineamento. 

Os modelos de análise de dados que irão ser introduzidos resultam, portanto, do estabelecimento 

de ensaios com delineamentos experimentais complexos. Nestes modelos, a questão relacionada 

com os pressupostos associados aos efeitos da repetição resolúvel tende a ser muito discutida. 

Dependendo das circunstâncias (por exemplo, pequeno número de repetições, com diferenças 

muito marcantes, não contíguas, etc.) e dos objectivos da análise, assim a repetição resolúvel 

poderá ser assumida como um factor de efeitos fixos, estando portanto os seus efeitos incluídos 

no vector �, ou como um factor de efeitos aleatórios, estando os seus efeitos incluídos no vector 

(�. No âmbito de grandes ensaios, os restantes factores associados ao delineamento experimental 

(bloco incompleto, linha, coluna, etc.) são, em geral, assumidos como de efeitos aleatórios. Se 

todos os factores do modelo forem de efeitos aleatórios, &� reduz-se a 1)�, sendo 1) um vector 

com � elementos 1 e � a média geral da população.  

Normalmente, um modelo simples para a análise de dados de grandes ensaios de populações 

vegetais resulta de um delineamento em blocos completos casualizados (o mais simples seria o 

resultante de casualização global que, porém, não é praticamente utilizado neste contexto 

biológico). Uma vez que o número de tratamentos é elevado, as unidades experimentais em cada 

bloco completo são dispostas segundo uma grelha linha×coluna, constituindo cada bloco 

completo uma repetição resolúvel. Não é o melhor método de controlo da variação espacial em 

grandes ensaios mas, dada a sua simplicidade, continua a ser bastante utilizado. Por outro lado, 

mesmo em presença de delineamentos mais complexos, o respeito pelo príncipio da parcimónia 

aconselha que o modelo mais simples de análise dos dados, resultante daquele delineamento, seja 

tomado como hipótese nula num processo de selecção de modelos. 
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Sendo assim, um modelo linear para a análise dos dados de um ensaio organizado segundo um 

delineamento em blocos completos casualizados, assumindo os efeitos dos blocos completos 

como aleatórios, pode revestir a seguinte forma: 

     � = &� + '§(§ + '_(_ + �. 

Considerando � observações, � efeitos fixos, !" genótipos e !# repetições resolúveis, tem-se que 

��)×"� é o vector de observações, &�)×*� é a matriz de delineamento associada aos efeitos fixos, 

��*×"� é o vector de efeitos fixos, (§�+¨×"� é o vector de efeitos genotípicos e '§ = 1+©⨂�+¨ é a matriz 

delineamento de dimensão �� × !"� associada aos efeitos genotípicos, (_�+©×"� é o vector de efeitos 

das repetições resolúveis (blocos completos) e  '_ = �+©⨂1+¨ é a respectiva matriz de delineamento 

de dimensão �� × !#�,  e ��)×"� representa o vector de erros aleatórios. Os vectores (§, (_, � 

assumem - se mutuamente independentes. 

As matrizes de variâncias - covariâncias dos vectores (, �, �  são dadas por: 

     89�0(1 = , = ,§ ⨁ ,_, com ,§ = O§#�+¨ e ,_ = O_#�+©, 
     89�0�1 = � = OV#�), 

89�0�1 = 8 = '§,§'§: + '_,_'_: + OV#�). 

Tendo em conta que (usando as propriedades A1.3) 

                                                          '§'§: = «�+©×+©� ⨂  �+¨,  
 '_'_: = �+© ⨂  «�+¨×+¨�,  

onde « designa uma matriz com todos os seus elementos 1 (A1.1), resulta 

     8 = O§#g«�+©×+©� ⨂ �+¨j + O_#g�+©  ⨂ «�+¨×+¨�j + OV#�). 

O conjunto de todos os valores admissíveis para Z, a ser estimado por máxima verosimilhança 

restrita, é dado por 

     Ψ = Z = gO§#,  O_#, OV#j:: O§# ≥ 0,  O_# ≥ 0,  OV# > 0 ¯. 
3.1.1 Modelos com tratamentos repetidos e recuperação de informação entre blocos incompletos 

Consideremos os modelos do tipo 

     � = &� + '§(§ + '_(_ + '°�N±(°�N± + '°�_�(°�_� + �.           (3.2) 
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Para � observações, � efeitos fixos, !" genótipos, !# repetições resolúveis e !² blocos incompletos 

por repetição, resulta que: 

��)×"� é o vector de observações; 

 &�)×*� é a matriz de delineamento associada aos efeitos fixos e ��*×"� o vector de efeitos fixos;  

(§�+¨×"� é um vector cujas componentes representam os efeitos genotípicos e '§ = 1+©⨂�+¨ é a 

respectiva matriz de delineamento, de dimensão �� × !"�; 
(_�+©×"� é um vector cujos elementos representam os efeitos das repetições resolúveis e 

'_ = �+©⨂1+¨ é a respectiva matriz de delineamento, de dimensão �� × !#�; 
(°�N±�+³×"� é um vector cujos elementos representam os efeitos dos blocos latinizados e  

'°�N± = 1+©⨂1´⨂�+³ é a respectiva matriz de delineamento, de dimensão �� × !²�, sendo � o 

tamanho do bloco incompleto; 

(°�_�g�µ©×µ³�×¨j é um vector cujos elementos representam os efeitos dos blocos incompletos dentro 

das repetições e '°�_� = �+³⨂1´⨂�+© é a respectiva matriz de delineamento, de dimensão             

g� × �!# × !²�j; 
 ��)×"� é o vector de erros aleatórios.  

Os vectores (§, (_, (°�N±, (°�_�, � assumem - se mutuamente independentes. 

As matrizes de variâncias-covariâncias dos vectores  (, �, �  do modelo (3.2) são dadas por: 

     89�0(1 = , = ,§ ⨁ ,_  ⨁ ,°�N± ⨁ ,°�_�,  
sendo 

     ,§ = O§#�+¨,  ,_ = O_#�+©, ,°�N± = O°�N±# �+³ e ,°�_� = O°�_�# ��+©×+³�, 
     89�0�1 = � = OV#�), 

89�0�1 = 8 = '§,§'§: + '_,_'_: + '°�N±,°�N±'°�N±: + '°�_�,°�_�'°�_�: + OV#�). 

Tendo em conta que  

     '§'§: = «�+©×+©� ⨂ �+¨, 
     '_'_: = �+© ⨂ «�+¨×+¨�,  
     '°�N±'°�N±: = «�+©×+©� ⨂ «�´×´� ⨂ �+³, 
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     '°�_�'°�_�: = �+³ ⨂ «�´×´� ⨂ �+©, 
resulta, 

 8 = O§#g«�+©×+©�⨂�+¨j + O_#g�+©⨂«�+¨×+¨�j + O°�N±# g«�+©×+©�⨂«�´×´�⨂�+³j+O°�_�# g�+³⨂«�´×´�⨂�+©j + OV#�). 

O conjunto de todos os valores admissíveis para Z, a ser estimado por máxima verosimilhança 

restrita, é dado por 

  Ψ = Z = gO§#,  O_#, O°�N±# ,  O°�_�# , OV#j:: O§# ≥ 0,  O_# ≥ 0, O°�N±# ≥ 0 ,  O°�_�# ≥ 0, OV# > 0 ¯. 
Modelos deste tipo poderão ser ajustados aos dados provenientes de ensaios organizados segundo 

delineamentos experimentais resolúveis em blocos incompletos equilibrados, nomeadamente, 

delineamentos experimentais alfa, latinizados por bloco. No modelo (3.2) o termo '°�N±(°�N± 
poderá não existir, se as repetições resolúveis não forem contíguas, ou quando o processo de 

casualização não respeitar a existência de blocos latinizados. Também o termo '_(_ poderá não 

existir, se os efeitos das repetições resolúveis forem assumidos como fixos, encontrando-se estes 

no termo &�. 

3.1.2 Modelos com tratamentos repetidos e recuperação de informação entre linhas e entre colunas 

Consideremos os modelos do tipo  

   � = &� + '§(§ + '_(_ + '�¶w�(�¶w� + '¶w��_�(¶w��_�+'���_�(���_� + �.                (3.3) 

Para � observações, �  efeitos fixos, !" genótipos, !# repetições resolúveis, !² colunas por 

repetição e !· linhas por repetição, resulta que: 

��)×"� é o vector de observações; 

&�)×*� é a matriz de delineamento associada aos efeitos fixos e ��*×"� o vector de efeitos fixos;  

(§�+¨×"�  é um vector cujos elementos representam os efeitos genotípicos e '§ = 1+©⨂�+¨ é a 

respectiva matriz de delineamento, de dimensão �� × !"�; 
(_�+©×"� é um vector cujos elementos representam os efeitos das repetições resolúveis e  
'_ = �+©⨂1+¨ é a respectiva matriz de delineamento, de dimensão �� × !#�; 
 (�¶w��+³×"� é um vector cujos elementos representam os efeitos das colunas latinizadas, e  
'�¶w� = 1+©⨂1+¸⨂�+³ é a respectiva matriz de delineamento, de dimensão �� × !²�; 
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(¶w��_�g�µ©×µ³�×¨j é um vector cujos elementos representam os efeitos das colunas dentro das 

repetições e  '�.a��� = �!3⨂1!4 ⨂�!2   é a respectiva matriz de delineamento, de dimensão  
g� × �!# × !²�j; 
(���_�g�µ©×µ¸�×¨j é um vector cujos elementos representam os efeitos das linhas dentro das repetições 

e '���_� = �+¸⨂1+³⨂�+© é a respectiva matriz de delineamento, de dimensão g� × �!# × !·�j; 
��)×"� é o vector de erros aleatórios.  

Os vectores (§, (_, (�¶w�, (¶w��_�, (���_�, �  assumem - se mutuamente independentes. 

As matrizes de variâncias - covariâncias dos vectores (, �, �  do modelo (3.3) são dadas por: 

 89�0(1 = , = ,§  ⨁ ,_  ⨁ ,�¶w� ⨁ ,¶w��_� ⨁ ,���_�, 
com  

 ,§ = O§#�+¨,  ,_ = O_#�+©, ,�¶w� = O�¶w�# �+³ , ,¶w��_� = O¶w��_�# ��+©×+³�  e  ,���_� = O���_�# ��+©×+¸� ,  

89�0�1 = � = OV#�) , 

 89�0�1 = 8 = '§,§'§: + '_,_'_: + '�¶w�,�¶w�'�¶w�: + '¶w��_�,¶w��_�'¶w��_�: + '���_�,���_�'���_�: + OV#�) . 

Tendo em conta que  

     '§'§: = «�+©×+©� ⨂ �+¨, 
     '_'_: = �+© ⨂ «�+¨×+¨�,  
     '�¶w�'�¶w�: = «�+©×+©� ⨂ «�+¸×+¸� ⨂ �+³, 
     '¶w��_�'¶w��_�: = �+³ ⨂ «�+¸×+¸� ⨂ �+©, 

     '���_�'���_�: = �+¸ ⨂ «�+³×+³� ⨂ �+©, 
resulta 

8 = O§#g«�+©×+©�⨂�+¨j + O_#g�+©⨂«�+¨×+¨�j + O�¶w�# g«�+©×+©�⨂«�+¸×+¸�⨂�+³j + 

             +O¶w��_�# g�+³⨂«�+¸×+¸�⨂�+©j + O���_�# g�+¸⨂«�+³×+³�⨂�+©j + OV#�). 

O conjunto de todos os valores admissíveis para Z, a ser estimado por máxima verosimilhança 

restrita, é dado por 

      Ψ = Z = gO§#,  O_#, O�¶w�#  , O¶w��_�# ,  O���_�# , OV#j:: O§# ≥ 0, O_# ≥ 0, O�¶w�# ≥ 0, O¶w��_�# ≥ 0 ,  O���_�# ≥ 0, OV# > 0¯. 
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Modelos deste tipo poderão ser ajustados aos dados provenientes de ensaios organizados segundo 

delineamentos experimentais linha - coluna resolúveis, latinizados por coluna (isto é, colunas que 

se seguem entre repetições). O modelo (3.3), em vez do termo '�¶w�(�¶w�, poderá ter o termo '���(��� 
(correspondente a linhas latinizadas), se no ensaio as linhas se seguirem entre repetições, sendo 

então (����+¸×"� um vector cujos elementos representam os efeitos das linhas latinizadas e 

 '��� = 1+©⨂1+³⨂�+¸ a respectiva matriz de delineamento, de dimensão �� × !·�; ou ambos os 

termos, '�¶w�(�¶w� e '���(���, se existirem simultaneamente linhas e colunas seguidas entre as 

repetições. Poderá também acontecer a não existência desses termos, se as repetições no campo 

não forem contíguas, ou quando o processo de casualização não respeitar a existência de 

linhas/colunas latinizadas. As considerações feitas a propósito do modelo (3.2), relativamente ao 

termo '_(_, são igualmente aplicáveis neste caso. 

3.1.3 Modelos com tratamentos teste não repetidos e recuperação de informação entre blocos 
ampliados 

Serão agora apresentados modelos utilizáveis para a análise de dados provenientes de ensaios 

com delineamentos experimentais em blocos completos ampliados. Convém realçar que cada 

bloco ampliado contém todos os tratamentos testemunha e apenas alguns tratamentos teste. 

Considerem-se então � tratamentos testemunha, repetidos em � blocos completos ampliados, e 

!" tratamentos teste, não repetidos, para um total de � = � + !" tratamentos. Os efeitos dos 

tratamentos testemunha assumem - se fixos e os dos tratamentos teste e dos blocos ampliados 

assumem - se aleatórios. Dada a existência de duas categorias de tratamentos, testemunha e teste, 

de efeitos fixos e aleatórios, respectivamente, os pacotes computacionais, como por exemplo o 

Proc Mixed (Littell et al., 2006) do SAS (SAS Institute, 2003), ainda não estão estruturados para 

este tipo de análise, sendo necessária a construção de variáveis auxiliares (anexo A2).  

Consideremos então os modelos do tipo 

     � = &� + '§±(§± + '_(_ + �,              (3.4) 

em que: 

 ��)×"� é o vector de observações; 

&�)×*� é a matriz de delineamento associada aos efeitos fixos e ��*×"� o vector de efeitos fixos, com 

� e � efeitos genotípicos dos tratamentos testemunha, ��, �º" , �º# , ⋯ , �º¶�:; 
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(§±�+¨×"� é um vector com !"  efeitos genotípicos dos tratamentos teste, g�h" , �h# , ⋯ , �h+¨j:, com 

respectiva matriz de delineamento '§±�)×+¨�; 
 (_�µ©×¨� é o vector de efeitos dos blocos completos ampliados, com respectiva matriz de 

delineamento '_�)×+©�;  
��)×"� representa o vector de erros aleatórios.  

As estruturas das matrizes de delineamento são dadas por: 

& = 01) 1+©⨂��´×¶�1, em que � é o tamanho do bloco ampliado e ��´×¶� é uma matriz com � linhas 

com um elemento 1 e os restantes zero e � − � linhas com todos os elementos zero; 

'§�»×µ¨�  é  uma matriz com )( 2qc×  linhas com todos os elementos zero e 12 )( qqcn =×−  linhas 

com um elemento 1 e os restantes zero;  

'_ = �+©⨂1´ , em que � é o tamanho do bloco ampliado. 

Os vectores (§±, (_  , � assumem - se mutuamente independentes. As matrizes de 

variâncias - covariâncias dos vectores (, �, � do modelo (3.4) são: 

     89�0(1 = , = ,§ ⨁ ,_  , com ,§ = O§#�+¨ e ,_ = O_#�+©, 
     89�0�1 = � = OV#�), 

89�0�1 = 8 = '§,§'§: + '_,_'_: + OV#�). 

Tendo em conta que   

     '§'§: = ¼�)×) �, 
'_'_: = �+© ⨂  «�´×´� ,  

tem-se 

     8 = O§#g¼�)×)�j + O_#g�+©⨂«�´×´�j + OV#�) , 

sendo ¼�)×)� uma matriz com !" elementos 1 na diagonal principal e restantes  � − !"  elementos 

zero. 

O conjunto de todos os valores admissíveis para Z, a ser estimado por máxima verosimilhança 

restrita, é dado por  

     Ψ = Z = gO§#,  O_#, OV#j:: O§# ≥ 0,  O_# ≥ 0,  OV# > 0 ¯. 
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3.1.4 Modelos com tratamentos teste não repetidos e recuperação de informação entre linhas e entre 
colunas aumentadas 

Quando os ensaios incluírem um número considerável de tratamentos testemunha, fazendo 

simultaneamente parte da população de genótipos, os seus efeitos podem assumir-se aleatórios. 

Desta forma, pode dizer-se que os tratamentos repetidos têm a dupla função de testemunha e de 

teste e, em conjunto com os tratamentos não repetidos, quantificam a variabilidade genética da 

população. Uma vez que o número de tratamentos testemunha é considerável, estes são dispostos 

segundo um arranjo linha-coluna dentro da repetição resolúvel, que é ampliada com os 

tratamentos teste. Nestas circunstâncias, surgem modelos do tipo: 

   � = &� + '§½(§½ + '§±(§± + '_(_ + '�¶w�(�¶w� + '¶w��_�(¶w��_�+'���_�(���_� + � .         (3.5) 

Para � observações, � efeitos fixos, !" genótipos (!"½ genótipos testemunha + !"± genótipos teste, 

com !"½ < !"±), !# repetições resolúveis, !² colunas por repetição e !· linhas por repetição, tem-se 

que: 

 ��)×"� é o vector de observações; 

 &�)×*� é a matriz de delineamento associada aos efeitos fixos e ��*×"� o vector de efeitos fixos; 

 (§½ e (§± são os vectores de efeitos dos tratamentos testemunha (repetidos) e teste, 

respectivamente, e que podem estar agrupados num único vector (§ = g(§½: , (§±: j:, de dimensão 

�!" × 1�, com respectiva matriz de delineamento '§ = 0'§½ '§±1 de dimensão �� × !"�; 
 (_�µ©×¨� é um vector cujos elementos representam os efeitos das repetições resolúveis, com 

respectiva matriz de delineamento '_�»×µ©�; 

 (�¶w��µ³×¨� é um vector cujos elementos representam os efeitos das colunas latinizadas, com 

respectiva matriz de delineamento '�¶w��»×µ³�; 

 (¶w��_�g�µ©×µ³�×¨j é um vector cujos elementos representam os efeitos das colunas dentro das 

repetições, com respectiva matriz de delineamento '¶w��_�g»×�µ©×µ³�j; 

 (���_�g�µ©×µ¸�×¨j é um vector cujos elementos representam os efeitos das linhas dentro das repetições, 

com respectiva matriz de delineamento '���_�g»×�µ©×µ¸�j; 

��)×"� é o vector de erros aleatórios.  

As estruturas das matrizes de delineamento são dadas por: 
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 '§½ = 1+©⨂¼�¾×+¨¿�, em que ¾ é o tamanho da repetição resolúvel, ¼�¾×+¨¿� é uma matriz com !"½ 

linhas com um elemento 1 e os restantes zero e ¾ − !"½ linhas com todos os elementos zero, 

sendo então '§½ uma matriz de dimensão �� × !"½�, com �!"½ × !#� linhas, cada uma com um 

elemento 1 e os restantes zero e � − �!"½ × !#� = !"± linhas com todos os elementos zero; 

 '§± = ��)×+¨À� é uma matriz de dimensão �� × !"±�, com !"± linhas, cada uma com um elemento 1 e 

os restantes zero e � − !"± linhas com todos os elementos zero;  

'_ = �+©⨂1¾, em que ¾  é o tamanho da repetição resolúvel; 

 '�¶w� = 1+©⨂1+¸⨂�+³,  '¶w��_� = �+³⨂1+¸⨂�+©,  '���_� = �+¸⨂1+³⨂�+©. 
Os vectores (§, (_, (�¶w�, (¶w��_�, (���_�, �  assumem-se mutuamente independentes. 

As matrizes de variâncias-covariâncias dos vectores (, � , � do modelo (3.5) são: 

 89�0(1 = , = ,§  ⨁ ,_  ⨁ ,�¶w� ⨁ ,¶w��_� ⨁ ,���_�, 
com  

 ,§ = O§#�+¨,  ,_ = O_#�+©, ,�¶w� = O�¶w�# �+³ , ,¶w��_� = O¶w��_�# ��+©×+³�  e  ,���_� = O���_�# ��+©×+¸�, 
 89�0�1 = � = OV#�) , 

 89�0�1 = 8 = '§,§'§: + '_,_'_: + '�¶w�,�¶w�'�¶w�: + '¶w��_�,¶w��_�'¶w��_�: + '���_�,���_�'���_�: + OV#�) . 

Tendo em conta que  

     '§'§: = g«�+©×+©�⨂¼�¾×¾� + ��)×)�j , 

     '_'_: = �+©⨂«�¾×¾� , 
     '�¶w�'�¶w�: = «�+©×+©� ⨂ «�+¸×+¸� ⨂ �+³, 
     '¶w��_�'¶w��_�: = �+³ ⨂ «�+¸×+¸� ⨂ �+©, 

     '���_�'���_�: = �+¸ ⨂ «�+³×+³� ⨂ �+©, 
tem-se 

8 = O§#g«�+©×+©�⨂¼�¾×¾� + ��)×)�j + O_#g�+©⨂«�¾×¾�j + O�¶w�# g«�+©×+©� ⨂ «�+¸×�+¸  ⨂ �+³j + 

           +O¶w��_�# g�+³ ⨂ «�+¸×+¸� ⨂ �+©j +  O���_�# g�+¸ ⨂ «�+³×+³� ⨂ �+©j + OV#�) . 
O conjunto de todos os valores admissíveis para Z, a ser estimado por máxima verosimilhança 

restrita, é dado por 
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           Ψ = Z = gO§#,  O_#, O�¶w�#  , O¶w��_�# ,  O���_�# , OV#j:: O§# ≥ 0, O_# ≥ 0, O�¶w�# ≥ 0, O¶w��_�# ≥ 0 ,  O���_�# ≥ 0, OV# > 0¯. 
Modelos deste tipo poderão ser ajustados aos dados provenientes de ensaios organizados segundo 

delineamentos experimentais alfa-alfa, latinizados por coluna. As considerações feitas para o 

modelo (3.3) a propósito da existência/inexistência dos termos '�¶w�(�¶w� e '���(���, aplicam-se ao 

modelo (3.5). O mesmo acontece no que se refere ao termo '_(_ . 

3.1.5 Modelação da correlação espacial  

As formas de controlo da variação espacial estabelecidas a priori através do delineamento 

experimental podem, a posteriori, mostrar-se ineficientes no controlo de manchas ambientais 

(fertilidade, regime hídrico, etc.), surgindo assim a necessidade de ajustar modelos que assumam 

correlação espacial do erro. Esta necessidade será tanto maior quanto menos complexo for o 

delineamento experimental e maior a heterogeneidade espacial presente no ensaio. Espera-se, 

portanto, que a maior eficiência de uma abordagem deste tipo aconteça na situação de ensaios 

com delineamento experimental completamente casualizado, delineamento em blocos completos 

casualizados e delineamentos não repetidos. 

Para a implementação deste tipo de modelação, a localização de cada parcela é especificada pelas 

suas coordenadas espaciais. Seja �N = g�NÁ , �NÂj a localização espacial da parcela 9 �9 = 1, ⋯ , ��, 
onde �NÁ e �NÂ são as coordenadas da linha e coluna, respectivamente e seja �N = �N��N� o erro 

associado à observação realizada na parcela localizada em �N. 

Consideremos então que ���� é um processo espacial estacionário de segunda ordem, com � ∈ Ã,  

Ã ⊂ ℜ#. No caso de grandes ensaios de populações vegetais perenes, faz sentido assumir que o 

vector ℯ é decomponível num vector cujos elementos são variáveis aleatórias espacialmente 

dependentes (Æ), que traduz a variação espacial em pequena escala, e num vector cujos elementos 

são variáveis aleatórias i.i.d. (Ç), também designado por ruído branco, ou seja, � = Æ + Ç. 

Definição 3.1 - O processo  ���� diz-se estacionário de segunda ordem, ou estacionário para a 

covariância, se o seu valor esperado não depender de � e a covariância depender apenas de 

ℎ = �N − �° , isto é, 

     70����1 = 0   ∀� ∈ � , 

     -./0���N�, ���°�1 = -��N − �°� = -�ℎ�   ∀�N , �° ∈ � , 
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em que -�ℎ�  é conhecido por covariograma. O processo diz-se isotrópico se - depender apenas 

da norma de ℎ, Ê�N − �°Ê. 

Definição 3.2 - O processo ���� diz-se intrinsecamente estacionário se o seu valor esperado não 

depender de �  e a variância depender apenas de ℎ = �N − �°, isto é, 

     70���N� − ���°�1 = 0   ∀�N , �° ∈ � , 
     89�0���N� −  ���°�1 = 2Ë��N − �°� = 2Ë�ℎ�   ∀�N , �° ∈ � , 
em que 2Ë�ℎ� é conhecido por variograma e Ë�ℎ� por semivariograma. O processo diz-se 

isotrópico se Ë depender apenas da norma de ℎ, Ê�N − �°Ê. 

 

A estacionaridade de segunda ordem e a estacionaridade intrínseca estão relacionadas, pois 

     89�0���N� −  ���°�1 = 89�0���N�1 + 89�0���°�1 − 2-./0���N�, ���°�1. 
Se o processo é estacionário de segunda ordem, então 

89�0���N� −  ���°�1 = 2�-�0� − -./0���N�, ���°�1�, 
implicando que é intrinsecamente estacionário, com  

     2Ë�ℎ� = 2g-�0� − -�ℎ�j. 
A correlação entre as diversas variáveis aleatórias que constituem o processo espacial designa-se 

por continuidade espacial. Na geoestatística, tendo por base os pressupostos de estacionaridade, 

utiliza-se frequentemente o variograma como medida de continuidade espacial.  

O semivariograma correspondente ao processo ���� é então da forma 

     Ë�ℎ� = OY# + O#01 − Ì�ℎ�1 , 
em que Ì�ℎ� é uma função de correlação, definida positiva, monótona decrescente em ÊℎÊ,  

Ì�ℎ� → 0 quando ÊℎÊ ⟶ ∞ (a correlação tende para zero a largas distâncias de separação), O# é a 

variância de ÆN, também designada por patamar parcial e OY# é a variância de ÇN, também 

designada por efeito pepita .  
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Alguns modelos isotrópicos de semivariograma 

Como já referido, os fenómenos espaciais estacionários podem ser estacionários de segunda 

ordem ou intrinsecamente estacionários. Também os modelos de semivariograma têm que 

reflectir esta realidade, dividindo-se em modelos sem patamar – em que Ë�ℎ� ⟶ ∞ quando 

ÊℎÊ ⟶ ∞ e, consequentemente, modelam fenómenos intrinsecamente estacionários – e modelos 

com patamar, ou de transição. Nestes últimos, Ë�ℎ� tende para um patamar quando ÊℎÊ ⟶ ∞ e 

modelam fenómenos estacionários de segunda ordem. Estes modelos têm uma amplitude de 

correlação (Ï) definida como a distância a partir da qual as variáveis não se correlacionam. 

Incluem-se nesta classe os modelos efeito pepita (aquele em que não existe correlação espacial 

entre as variáveis), esférico, exponencial e gaussiano (Journel e Huijbregts, 1978; Cressie, 1993). 

Considerando então a condição de os modelos de semivariogramas serem funções 

condicionalmente definidas negativas, apresentam-se seguidamente alguns dos modelos 

isotrópicos mais utilizados na modelação de campos experimentais agronómicos. 

Nas descrições seguintes OY# + O# designa o patamar, tal que 

aRnÐ→� Ë�ℎ� = OY# + O#. 

O modelo esférico (válido em ℜ, ℜ# e ℜ²) é definido por: 
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para OY# ≥ 0, O# ≥ 0  e Ï ≥ 0. Tem um comportamento linear perto da origem e atinge o patamar a 

grandes distâncias. 

O modelo exponencial (válido em ℜ�,  ≥ 1) é definido por: 
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para OY# ≥ 0, O# ≥ 0  e Ï ≥ 0. Tem um comportamento linear junto à origem, mas cresce mais 

rapidamente em distâncias curtas e atinge assintoticamente o patamar, reflectindo uma grande 

continuidade espacial. 

O modelo gaussiano é definido por: 
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para OY# ≥ 0, O# ≥ 0  e Ï ≥ 0. Tem um crescimento muito lento perto da origem, parabólico, e 

atinge assintoticamente o patamar, reflectindo uma grande continuidade espacial. 

 

Estimação de Ë�ℎ�  
A correlação espacial pode ser detectada através do semivariograma empírico, obtido a partir dos 

resíduos (�̃) resultantes do ajustamento de um modelo que assume � = 89�0�1 = OV#�).  

São conhecidos vários estimadores de semivariograma. O estimador clássico, obtido pelo método 

dos momentos, é o de Matheron (1963) e, neste caso, é definido como 

Ë~�ℎ� = 12|¼�ℎ�| � ��̃N − �̃°�#
Ñ�Ð� , 

em que ¼�ℎ� = Ò��N , �°�: �N − �° = ℎ; 9, Ô = 1, ⋯ , �Õ, |¼�ℎ�| é o número de elementos distintos de ¼�ℎ� 
e �̃N e �̃° são os resíduos associados às observações realizadas nas parcelas localizadas em �N e �° , 

respectivamente.  

Entretanto, surgiram outros estimadores, nomeadamente, o estimador sugerido por Hawkins e 

Cressie (Cressie, 1993) que, neste caso, pode ser definido como 

2ËÖ�ℎ� = I 1|¼�ℎ�| ∑ |�̃N − �̃°|" #ØÑ�Ð� J·

I0,457 + 0,494|¼�ℎ�|J  . 
 

No presente contexto, o semivariograma deverá ser encarado como um instrumento de 

diagnóstico para detectar um processo não estacionário, anisotropia, ou a presença de efeito 

pepita, e para perspectivar possíveis funções para modelar a correlação espacial. Por outro lado, o 

uso do preditor dos erros (�̃) introduz viés no semivariograma estimado, por isso, mais uma razão 

para que este seja encarado apenas como um instrumento de diagnóstico. 

Em consequência, o modelo misto apresentará a seguinte estrutura 

     � = &� + '§(§ + '�(� + �Æ + Ç�.              (3.6) 
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Assume-se que Æ ~ 4�0, O#Σ�X��, sendo O# a variância do processo espacialmemte dependente, 

com O# > 0, e Ù�X��)×)� uma matriz de correlação espacial, que é função da distância entre 

parcelas e de um vector de parâmetros X, e que Ç ~ 4g0, OY#�)j, sendo OY# o efeito pepita,  com 

 OY#  ≥ 0, e  �)  a matriz identidade. 

Consequentemente, a matriz de variâncias-covariâncias do erro é definida como 

     � = O#Σ�X� + OY#�) .                            (3.7) 

 De acordo com a função de correlação escolhida, assim os elementos não diagonais da matriz de 

correlação espacial  Σ  serão dados por: 
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no caso de uma função de correlação esférica isotrópica (0 ≤ ÊℎN°Ê ≤ Ï); 
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no caso de uma função de correlação gaussiana isotrópica (ÊℎN°Ê ≥ 0); 
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no caso de uma função de correlação exponencial isotrópica (ÊℎN°Ê ≥ 0); 

abhρσ 2 , 

no caso de uma função de correlação potência isotrópica (ÊℎN°Ê ≥ 0), obtida de uma função 

exponencial isotrópica fazendo ( )θρ 1exp−= ; 

     Ì��ÊÐÛÜÊÁPÌ¶w�ÊÐÛÜÊÂÝÁ , 
no caso de uma função de correlação potência anisotrópica (ÊℎN°Ê�� ≥ 0, ÊℎN°Ê¶w� ≥ 0), obtida de 

uma função exponencial anisotrópica fazendo 
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−=

col
col θρ 1exp . 

Nas funções de correlação enunciadas, ÊℎN°Ê = Ê�N − �°Ê representa a distância Euclidiana entre �N 

e �°, com 9, Ô = 1,2, ⋯ , �, ÊℎN°Ê�� é a distância euclidiana entre �N e �° na direcção da linha, ÊℎN°Ê¶w� 
é a distância euclidiana entre �N e �° na direcção da coluna; Ï é a amplitude de correlação, ou seja, 



54                                   CAPÍTULO 3 – MODELOS ESTATÍSTICOS ESPACIAIS 

distância até à qual as observações estão correlacionadas, com Ï ≥0, Ï�� é a amplitude de 

correlação na direcção da linha e Ï¶w� a amplitude de correlação na direcção da coluna, com Ï�� ≥ 0 
e Ï¶w� ≥ 0; Ì é o parâmetro de autocorrelação, com |Ì| < 1, Ì�� é o parâmetro de autocorrelação na 

linha e  Ì¶w� o parâmetro de autocorrelação na coluna, com |Ì��| < 1 e |Ì¶w�| < 1. 

3.2 ESTIMADORES DE MÁXIMA VEROSIMILHANÇA RESTRITA  

Vimos em (2.14) que o conjunto de equações que permite obter os estimadores de máxima 

verosimilhança restrita é dado por  

     h�ge8i�j = �:e8i�e�, 

em que 8i� é a derivada de 8  com respeito a Z�. Especificando as decomposições correspondentes 

a um parâmetro de variância 5� e a um parâmetro de variância residual 6�, tem-se, 

respectivamente (corolário 2.1),  

     h��e'�'�:� = �:e'�'�:e�,               (3.8) 

     h�ge�i �j = �:e�i �e�, 

em que �i � representa a derivada de � com respeito a 6�. Considerando o modelo misto (3.6) que 

assume � = O#Σ�X� + OY#�), resulta 

     h��e� = �:e#� ,                 (3.9) 

     h�geΣ�X�j = �:eΣ�X�e� ,                       (3.10) 

     O#h�geÙi�X�j = O#�:eÙi �X��e� ,      

uma vez que 

  f�fOY# = �) , 
     f�fO# = Σ�X�,      f�fX� = O# fΣ�X�fX� = O#Σi �X��. 
      

Multiplicando ambos os membros de (3.8) por O�# e somando obtém-se 

h� le � O�#'�'�:
N

��" m = �:e � O�#'�'�:
N

��" e�. 
Atendendo à matriz de variâncias-covariâncias de � definida em (2.4), pode escrever-se  
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8 − OY#�) − O#Σ�X� = � O�#
N

��" '�'�: , 
donde resulta 

     h� Ie |8 − OY#�) − O#Ù�X�}J = �:e |8 − OY#�) − O#Ù�X�} e�  

     h��e8� − OY#h��e� − O#h�geΣ�X�j = �:e8e� − OY#�:ee� − O#�:eΣ�X�e� , 

e, recorrendo a (3.9) e (3.10) e sabendo que e8e = e (anexo A1.9A), 

     h��e8� = �:e�  

h���) − 8A"&�&:8A"&�A&:� = �:e� . 

A matriz e8 é idempotente (anexo A1.9B), logo, o traço desta matriz é igual à sua característica, 

isto é,  

     h���) − 8A"&�&:8A"&�A&:� = � − �[ , 

sendo �[ a característica da matriz &.  

Por outro lado, recorrendo, respectivamente, aos resultados (2.27), (2.24), (2.7) e (2.25), tem-se 

     �:e� = �:  �8A" − 8A"&�&:8A"&�A&:8A"��  

               = �:8A"g� − &��j 

               = �:��A" − �A"'�,A" + ':�A"'�A"':�A"�g� − &��j 
               = �: |�A"g� − &��j − �A"'�,A" + ':�A"'�A"':�A"g� − &��j} 

               = �:g�A"g� − &��j − �A"'(�j 

          = �:�A"g� − &�� − '(�j . 
Fica-se, então, com 

     � − �[ = �:�A"g� − &�� − '(�j. 
Atendendo ao anexo A1.4D, 

�A" = 1OY# �) − O#OY# Σ�X� l�) + O#OY# Σ�X�mA" 1OY# �) , 
logo, 

� − �[ = �: Þ 1OY# �) − O#OY# Σ�X� l�) + O#OY# Σ�X�mA" 1OY# �)ß g� − &�� − '(�j .             �3.11� 
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Multiplicando ambos os membros de (3.11) por OY#, resulta 

OY#�� − �[� = OY# Þ�: l 1OY# �) − O#OY# Σ @�) + O#OY# ΣBA" 1OY# �)m g� − &�� − '(�jß 

OY#�� − �[� = �:g� − &�� − '(�j − �:O#Σ @�) + O#OY# ΣBA" 1OY# �)g� − &�� − '(�j 

OY# = �:g� − &�� − '(�j − �:O#Σ I�) + O#OY# ΣJA" 1OY# �)g� − &�� − '(�j
�� − �[�  . 

 

Da mesma forma, multiplicando agora ambos os membros de (3.11) por O#, tem-se 

O#�� − �[� = O# Þ�: l 1OY# �) − O#OY# Σ @�) + O#OY# ΣBA" 1OY# �)m g� − &�� − '(�jß 

O#�� − �[� = O#OY# �:g� − &�� − '(�j − O#�: O#OY# Σ @�) + O#OY# ΣBA" 1OY# �)g� − &�� − '(�j 

O# =
O#OY# �:g� − &�� − '(�j − O#�: O#OY# Σ I�) + O#OY# ΣJA" 1OY# �)g� − &�� − '(�j

�� − �[�  . 
 

Finalmente, seguindo o mesmo raciocínio e multiplicando ambos os membros de (3.11) por X�, 
resulta 

X��� − �[� = X� Þ�: l 1OY# �) − O#OY# Σ @�) + O#OY# ΣBA" 1OY# �)m g� − &�� − '(�jß 

X��� − �[� = X� 1OY# �:g� − &�� − '(�j − X��: O#OY# Σ @�) + O#OY# ΣBA" 1OY# �)g� − &�� − '(�j 

X� = X� 1OY# �:g� − &�� − '(�j − X��: O#OY# Σ I�) + O#OY# ΣJA" 1OY# �)g� − &�� − '(�j
�� − �[�  , 

em que a estrutura de Σ  depende da função de correlação escolhida. Se for assumida isotropia, o 

vector X  terá uma única componente, X�, que corresponderá, de acordo com a função de 

correlação escolhida, à amplitude de correlação ou ao parâmetro de autocorrelação. Se for 

assumida anisotropia, o vector X será composto por duas componentes, uma correspondente à 

correlação na direcção da linha e outra à correlação na direcção da coluna. 
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De notar que, se a estrutura da matriz � for simplesmente � = OV#�) , facilmente se demonstra que 

OV# = �:g� − &�� − '(�j� − �[  . 
Relativamente às componentes 5�, voltemos agora à igualdade (3.8). Adoptando a abordagem de 

Searle et al. (1992), a matriz e definida em (2.11), pode também ser escrita como (anexo A1.8C) 

     e = à − à'�,A" + ':à'�A"':à , 
em que  

     à = �A" − �A"&�&:�A"&�A&:�A" . 
Por outro lado, relembrando a demonstração do corolário 2.1, tem-se que  

     h��e'�'�:� = h�ge',i�':j, 
em que ,i� é a derivada de , com respeito a O�#. 

Assim, 

     h��e'�'�:� = h�g':e',i�j  
                   = h�g':�à − à'�,A" + ':à'�A"':à �',i�j  

             = h� |': |à − à',g�+ + ':à',jA"':à } ',i�}  

                        = h�g':�à − à',á':à �',i�j , 
em que á = g�+ + ':à',jA"  e  áA" − �+ = ':à',. Então, tendo-se ,,i� = O�#,i� , ou seja, ,i� = ,,i� O�#⁄ , 

h��e'�'�:� = h�g':�à − à',á':à � ',,i� O�#⁄ j 

             = h� |�':à', − ':à',á':à',� ,i� O�#⁄ } 

             = h� I|gáA" − �+j − gáA" − �+jágáA" − �+j} ,i� O�#⁄ J 

      = h� |g�+ − áj ,i� O�#⁄ } 

= h� @,i�O�# − á,i�O�# B 

= !� − h��á���O�#  , 
onde á�� é a submatriz de á formada pelas linhas (R, ⋯ , R + !�) e colunas (R, ⋯ , R + !�). 
Por outro lado, temos que 
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 �:e'�'�:e� = �:e',,i�,':e� O�·⁄  . 

Mas, tendo em conta (2.26), sabe-se que (� = ,':e�, logo, 

�:e'�'�:e� = (�:,i�(�O�·  

= (��:(��O�·  . 
Assim,  

!� − h��á���O�# = (��:(��O�·  

O�#g!� − h��á���j = (��:(�� , 
e, então,  

O�# = (��:(��g!� − h��á���j . 
Consequentemente, na forma iterada tem-se 

OY#�pK"� = �:g� − &�� �p� − '(� �p�j − �:O#�p�Σ�p� l�) + O#�p�
OY#�p� Σ�p�mA" 1OY#�p� �)g� − &���p� − '(� �p�j

�� − �[�  , 

O#�pK"� =
O#�p�
OY#�p� �:g� − &�� �p� − '(� �p�j − �: O·�p�

OY#�p� Σ�p� l�) + O#�p�
OY#�p� Σ�p�mA" 1OY#�p� �)g� − &�� �p� − '(� �p�j

�� − �[�  , 
X��pK"� =         

= X��p� 1OY#�p� �:g� − &�� �p� − '(� �p�j − X� �p��: O#�p�
OY#�p� Σ�p� l�) + O#�p�

OY#�p� Σ�p�mA" 1OY#�p� �)g� − &�� �p� − '(� �p�j
�� − �[� , 

e 

O�#�pK"� = (��:�p�(���p�
|!� − h�gá�� �p�j} . 

3.3 COMPARAÇÃO E SELECÇÃO DE MODELOS  

No contexto do estudo genético de populações vegetais, pretende-se estudar os parâmetros de 

variância e os preditores dos efeitos genotípicos, não sendo os factores de efeitos fixos incluídos 
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no modelo o objecto de estudo. Quando presentes, esses factores encontram-se no modelo apenas 

para controlar a variação espacial, não se pretendendo testar a sua significância estatística.  

A inferência relativa aos parâmetros de variância resulta da distribuição assintótica dos 

estimadores de máxima verosimilhança restrita. Sob condições de regularidade, através da 

estatística de Wald são facilmente construídos testes de hipóteses e intervalos de confiança 

assintóticos para esses parâmetros. Contudo, nos modelos descritos anteriormente os parâmetros 

de variância não são estritamente positivos, o que significa que estão na fronteira do espaço 

parâmetro. Em tais condições, esta aproximação falha, tendo consequências na inferência relativa 

às componentes de variância. Uma abordagem apoiada na distribuição empírica da estatística de 

razão de verosimilhanças e em técnicas de reamostragem permitirá obter alguma mais 

sensibilidade sobre as distribuições assintóticas em estudo.  

3.3.1 Teste de razão de verosimilhanças  

No caso dos modelos apresentados anteriormente, os objectivos centrais são testar a existência de 

variabilidade genética e a presença de variação espacial.  

Trata-se, portanto, de testar a hipótese de Z� pertencer a um subconjunto de um conjunto Ψ de 

dimensão �*â, designado por Ψã, contra a hipótese de Z� pertencer ao complemento de Ψã em Ψ, 

designado por Ψ". A estatística do teste de razão de verosimilhanças restritas é dada por 

� = ]^gZ~äåj]^gZ~ä¨j , 
ou, alternativamente, por 

     −2a.�� = 2 |a^gZ~ä¨j − a^gZ~äåj} , 

sendo Z~äå e Z~ä¨ as estimativas de máxima verosimilhança restrita obtidas da maximização de a^ 

em Ψã e Ψ", sob as hipóteses nula e alternativa, respectivamente.  

Como é bem conhecido, satisfazendo as condições de regularidade, a estatística do teste de razão 

de verosimilhanças, sob rã, segue assintoticamente uma distribuição qui-quadrado com número 

de graus de liberdade igual à diferença entre as dimensões de  Ψã e Ψ". Uma dessas condições de 

regularidade sobre a qual a validade do teste atrás descrito assenta é que rã não esteja na fronteira 

do espaço parâmetro. 
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A distribuição assintótica da estatística do teste de razão de verosimilhanças quando Z� está na 

fronteira de Ψã mas é um ponto interior de Ψ foi investigado, por exemplo, por Miller (1977), Self 

e Liang (1987), Stram e Lee (1994), Crainiceanu e Ruppert (2004). Nestas condições, sob 

rã, caracterizou-se a distribuição assintótica da estatística do teste de razão de verosimilhanças 

como uma mistura de distribuições æ#, dependendo essa mistura de probabilidades da geometria 

de cada situação. Foi provado que, ao testar uma única componente de variância, a distribuição 

assintótica da estatística −2a.�� é uma mistura 0,5æã# + 0,5æ"#. Ao testar ç parâmetros de variância, 

a distribuição assintótica da estatística −2a.��  envolve uma mistura de variáveis æ# de zero a ç 

graus de liberdade. Em geral, estudos de simulação com modelos mistos, nomeadamente com 

modelos longitudinais, mostram que os testes de razão de verosimilhanças, e de verosimilhanças 

restritas, que assumem que a estatística do teste segue assintoticamente uma distribuição qui-

quadrado com número de graus de liberdade igual à diferença entre as dimensões de Ψã e Ψ", são 

conservativos (Stram e Lee, 1994; Pinheiro e Bates, 2000; Verbeke e Molenberghs, 2000; 

Crainiceanu e Ruppert, 2004), isto é, o valor – p observado é maior do que o verdadeiro valor – p. 

Em todos os modelos anteriormente descritos (modelos 3.2 a 3.6), ao testar, por exemplo, a 

variabilidade genética ou a variação espacial, os parâmetros a testar estão nas condições descritas 

anteriormente (quadro 3.1). Fez-se assim um estudo de simulação, de modo a observar a 

distribuição empírica da estatística −2a.��, sob a hipótese nula, nos seguintes casos:  

1) teste à variação espacial, caracterizada como tendo efeito pepita e função de correlação 

esférica isotrópica (rã: Ï = 0  �  OY# = 0   /�   r": Ï > 0  �  OY# > 0), utilizando-se para o efeito dados de 

rendimento de um ensaio de clones da variedade de videira Aragonez;  

2) teste à variação espacial, caracterizada como tendo efeito pepita e função de correlação 

potência isotrópica (rã: Ì = 0  �  OY# = 0   /�   r": Ì ≠ 0  �  OY# > 0), utilizando-se para o efeito dados de 

rendimento de ensaios de clones das variedades de videira Viosinho e Arinto.  

Estes ensaios foram delineados em blocos completos casualizados e, nos modelos de análise, os 

efeitos dos blocos assumiram-se como fixos e os efeitos genotípicos como aleatórios. O 

procedimento de simulação seguido obedeceu ao algoritmo 3.1. 

  



            CAPÍTULO 3 – MODELOS ESTATÍSTICOS ESPACIAIS        61 

Quadro 3.1 – Testes de razão de verosimilhanças restritas para comparação de modelos encaixados: especificação   
das hipóteses nula (rã) e alternativa (r") e, sob rã, distribuição assintótica da estatística do teste  

 rã r" Sob  rã, distribuição assintótica da 
estatística −2a.�� 

 

Testar qualquer um dos factores de efeitos aleatórios 
(por exemplo, variabilidade genética ou qualquer factor do delineamento). 
 

O�# = 0 O�# > 0 
−2a.��  ~N  0,5æã# + 0,5æ"# 

 

 

Testar o efeito pepita num modelo espacial: 
modelo que assume  � = O#Σ  vs modelo que assume � = O#Σ + OY#�). 

OY# = 0 OY# > 0 
 

Testar a variabilidade espacial em modelos sem efeito pepita e função de 
correlação espacial isotrópica (exponencial, ou esférica, ou gaussiana): 
modelo que assume � = OV#�) vs modelo que assume � = O#Σ . 
 

Ï = 0 Ï > 0 
 

Testar a variação espacial em modelos com efeito pepita e função de 
correlação espacial isotrópica (exponencial, ou esférica, ou gaussiana): 
modelo que assume � = OV#�)  vs modelo que assume � = O#Σ + OY#�). 
 

Ï = 0 
e OY# = 0 

Ï > 0 
e OY# > 0 Mistura de distribuições  æ#

 
 

Testar a variação espacial em modelos sem efeito pepita e função de 
correlação espacial potência isotrópica: 
modelo que assume � = OV#�)  vs modelo que assume � = O#Σ. 
 

Ì = 0 Ì ≠ 0  −2a.��  ~N  æ"# 
 

 

Testar a variação espacial em modelos sem efeito pepita e função de 
correlação espacial potência anisotrópica: 
modelo que assume � = OV#�)  vs modelo que assume � = O#Σ. 
 

Ì�� = 0 e
 Ì¶w� = 0 

Ì�� ≠ 0 e
 Ì¶w� ≠ 0 −2a.��  ~N  æ## 

 

Testar a variação espacial em modelos com efeito pepita e função de 
correlação espacial potência isotrópica: 
 modelo que assume � = OV#�)  vs modelo que assume � = O#Σ + OY#�). 
 

Ì = 0 e OY# = 0 
Ì ≠ 0 e OY# > 0 Mistura de distribuições  æ# 

Testar a variação espacial em modelos com efeito pepita e função de 
correlação espacial potência anisotrópica: modelo que � = OV#�)  vs modelo 
que assume � = O#Σ + OY#�). 

Ì�� = 0 e
 Ì¶w� = 0 e
 OY# = 0 

Ì�� ≠ 0 e
 Ì¶w� ≠ 0 

e OY# > 0 
Mistura de distribuições  æ# 

 

 Algoritmo 3.1 

1. Ajustar o modelo � = &� + '§(§ + � aos dados, assumindo 89�0�1 = � = OV#�), com recurso ao Proc 

Mixed (Littell et al., 2006) do SAS (SAS Institute, 2003); guardar os vectores ��¢£¤H¢  , (�¢£¤H¥è  e �̃. 

2. Reamostrar com reposição os vectores (�¢£¤H¥è  e �̃, utilizando o R (The R Foundation, 2007), função 

“sample”, ficando-se assim com os vectores (�∗ e �̃∗ que, conjuntamente com o vector ��¢£¤H¢   guardado no 
passo 1, constroem o conjunto de � observações (�∗),  
                                            �∗ = &��¢£¤H¢ + '(�∗ + �̃∗ . 

3. Usando �∗, gerado no passo 2, obter a estatística do teste −2a.��∗, ajustanto os 2 modelos ao conjunto de 
observações, modelo que assume � = OV#�) e modelo que assume � = O#Σ + OY#�) (com função de 
correlação descrita nos casos 1 e 2), usando o Proc Mixed (Littell et al., 2006) do SAS (SAS Institute, 
2003). 

4. Repetir 100 vezes os passos 2 e 3 e obter as respectivas estatísticas do teste de razão de verosimilhanças 
restritas Ò−2a.��"∗ , ⋯ , −2a.��"ãã ∗ Õ. 

5. A partir do passo 4, obter a distribuição empírica da estatística de razão de verosimilhanças restritas. 

6. Comparar graficamente a distribuição empírica da estatística de razão de verosimilhanças restritas com as 
distribuições teóricas de uma variável aleatória æ# com 1 e 2 graus de liberdade e misturas 0,75æ"# +0,25æ## e 0,5æ"# + 0,5æ##, utilizando o R (The R Foundation, 2007), funções “qqplot” e “qchisq”. 
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Na figura 3.1 compara-se graficamente a distribuição empírica da estatística do teste de razão de 

verosimilhanças restritas (−2a.��∗) com as distribuições teóricas de uma variável aleatória æ# com 

1 e 2 graus de liberdade e misturas 0,75æ"# + 0,25æ## e 0,5æ"# + 0,5æ##, através da comparação dos 

quantis das distribuições. Verifica-se que a distribuição empírica é aproximadamente uma 

distribuição æ"#, no caso 2 (quando se testa o efeito pepita e o coeficiente de autocorrelação 

espacial, gráficos Q-Q A e I), e aproximadamente uma mistura de distribuições 0,5æ"# + 0,5æ##, no 

caso 1 (quando se testa o efeito pepita e a amplitude de correlação numa função esférica 

isotrópica, gráfico Q-Q H).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Type equation here. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.1 - Gráficos Q-Q dos quantis teóricos de uma distribuição æ"# (A, E, I), æ## (B, F, J), 0,75æ"# + 0,25æ## (C, 

G, K) e 0,5æ"# + 0,5æ## (D, H, L) contra os quantis empíricos da estatística do teste de razão de 
verosimilhanças restritas (λ*) a partir de 100 reamostragens com reposição do modelo que 
assume � = OV#�) ajustado aos dados de rendimento das variedades Arinto (A, B, C, D), 
Aragonez (E, F, G, H) e Viosinho (I, J, K, L). 
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Estes resultados apontam no sentido de o teste de razão de verosimilhanças restritas ser 

conservativo no caso de modelos mistos espaciais. Isto é, caso se opte pela aproximação da 

distribuição æ# com número de graus de liberdade determinado pela diferença no número de 

parâmetros adicionais (isto é, nestes casos seria admitir que −2a.��  ~N  æ##), o valor-p do teste será 

maior do que o verdadeiro valor-p e, portanto, situações em que o valor da estatística seja muito 

baixo poderão conduzir à selecção de modelos com uma estrutura de covariância mais simples. 

Os casos em que se observe um valor grande da estatística −2a.�� fornecer-nos-ão sempre uma 

forte evidência contra rã. 

3.3.2 Critérios de informação 

O critério de informação de Akaike (Akaike, 1973, citado por Sakamoto et al., 1986) e o critério 

de informação de Bayes (Schwarz, 1978) podem ser usados para comparar modelos encaixados e 

não encaixados e penalizam os modelos com maior número de parâmetros. A dedução teórica 

destes critérios encontra-se em diversas fontes (Schwarz, 1978; Sakamoto et al., 1986; Kass e 

Raftery, 1995; Burnham e Anderson, 2002). Neste trabalho discute-se apenas a importância que 

estes critérios têm na selecção de modelos, principalmente o papel que desempenham na 

comparação e selecção de modelos não encaixados com diferentes funções de correlação 

espacial.  

Uma vez que o método de estimação utilizado é o de máxima verosimilhança restrita, o uso 

destes critérios limita-se à comparação de modelos com os mesmos efeitos fixos, isto é, de 

modelos com o mesmo termo &�.  

O critério de informação de Akaike (��-^) é então definido por: 

     ��-^ = −2a.�]^ + 2�*â , 

sendo ]^ a função de verosimilhança restrita e �*â o número de parâmetros de variância. 

Este critério de comparação é um estimador assintoticamente não enviesado da esperança da 

quantidade de informação Kullback-Leibler. Seleccionar o modelo com o menor valor de ��-^ é 

aproximadamente equivalente a minimizar a distância entre o verdadeiro modelo e o estimado.  

Quando se comparam dois modelos deve usar-se a diferença entre os seus valores de ��-^ 

(∆��-^P),  

                                                          ö��-^P = ��-^P − ��-^÷P», 
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onde ��-^÷P» é o menor valor observado de ��-^. Quanto maior o valor de  ö��-^P  menor é a 

possibilidade do modelo R ser o melhor no conjunto dos modelos candidatos. Burnham e 

Anderson (2002) propuseram algumas regras empíricas para o uso de ö��-^P. Assim, sugeriram 

que com  Δ��-^P ≤ 2 o modelo R tem evidência substancial, com 4 ≤ Δ��-^P ≤ 7  o modelo R tem 

menos suporte e com  Δ��-^P ≥ 10 o modelo R  não tem suporte.  

O critério de informação de Bayes (á�-^) é definido por, 

     á�-^ = −2a.�]^ + �*âa.��� − �[� , 
sendo ]^ a função de verosimilhança restrita, �*â o número de parâmetros de variância, � o 

número de observações e  �&  a característica da matriz &.  

Escolher o modelo com menor valor de á�-^ é equivalente a seleccionar o modelo com máxima 

probabilidade a posteriori. Este critério foi desenvolvido como uma aproximação da 

log - verosimilhança marginal do modelo e, portanto, a diferença entre duas estimativas á�-^ pode 

ser uma aproximação para o logaritmo natural do factor de Bayes (Kass e Raftery, 1995), 

     ∆á�-^P = á�-^P − á�-^÷P» , 

onde á�-^÷P» é o menor valor observado de á�-^ . Assim, se for 0 ≤ ∆á�-^P < 2, não existe evidência 

contra rã (modelo R), se 2 ≤ ∆á�-^P < 6, existe evidência positiva contra rã, se 6 ≤ ∆á�-^P < 10, 

existe forte evidência contra rã e se ∆á�-^P ≥ 10, muito forte evidência contra rã.  

3.4 MELHORES PREDITORES LINEARES NÃO ENVIESADOS DOS EFEITOS GENOTÍPICOS  

Pretende-se adaptar as equações do modelo misto ao modelo (3.1), que especifica a partição do 

vector ( como ( = �(§
(�� e, portanto, com ' = 0'§ '�1 e , = ,§⨁,�, uma vez que no estudo 

genético de populações vegetais estamos particularmente interessados na componente (§. 

O logaritmo da função densidade de probabilidade conjunta de � e (, atendendo às propriedades 

A1.2, pode ser agora apresentado como 
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log ;��, (� = − 12 �� + !� log�2=� − 12 ga.�|�| + a.�ù,§ù + a.�|,�|j    
− 12 g�:�A"� − 2�:�A"&� − 2�:�A"'§(§ − 2�:�A"'�(� + �:&:�A"&� + 2�:&:�A"'§(§
+ 2�:&:�A"'�(� + (§:'§:�A"'§(§ + 2(§:'§:�A"'�(� + (�:'�:�A"'�(� + (§:,§A"(§
+ (�:,�A"(�j. 

Utilizando as propriedades das derivadas de matrizes do anexo A1.6, obtém-se 

f log ;��, (�f� = 0 ⟺ &:�A"� − &:�A"&� − &:�A"'§(§ − &:�A"'�(� = 0 , 
f log ;��, (�f(§ = 0 ⟺ '§:�A"� − '§:�A"&� − '§:�A"'§(§ − '§:�A"'�(� − ,§A"(§ = 0 , 
f log ;��, (�f(� = 0 ⟺ '�:�A"� − '�:�A"&� − '�:�A"'§(§ − '�:�A"'�(� − ,�A"(� = 0 . 

Logo,  

 &:�A"&� + &:�A"'§(§ + &:�A"'�(� = &:�A"� , 

'§:�A"&� + g'§:�A"'§ + ,§A"j(§ + '§:�A"'�(� = '§:�A"� , 

     '�:�A"&� + '�:�A"'§(§ + �'�:�A"'� + ,�A"�(� = '�:�A"�  

que, reformulado na forma matricial, conduz a  

úû
ûû
ü&:�A"& &:�A"'§ &:�A"'�
'§:�A"& '§:�A"'§ + ,§A" '§:�A"'�
'�:�A"& '�:�A"'§ '�:�A"'� + ,�A"ýþ

þþ
�

úû
ûû
ü �
(§
(�ýþ

þþ
� =

úû
ûû
ü&:�A"�
'§:�A"�
'�:�A"�ýþ

þþ
�
 .            (3.12) 

 
 

Teorema 3.1 - De acordo com o modelo (3.1), os melhores preditores lineares não enviesados 

dos efeitos genotípicos são dados por  

             (�§ = ,§'§:8A"g� − &��j , 

ou, de forma equivalente, 

(�§ = ,§'§:e� ,                  

em que  
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8A" = �A" − u�A"'§ �A"'�v �'§:�A"'§ + ,§A" '§:�A"'�
'�:�A"'§ '�:�A"'� + ,�A" 

A"
�'§:�A"
'�:�A"  .         

Dem.  

Atendendo aos resultados (2.25) e (2.26), facilmente se chega aos resultados acima mencionados 

para (�§, uma vez que 

�(�§
(��

� = �,§ 0
0 ,�

� �'§:
'�:

  8A"g� − &��j 

         = �,§'§:8A"g� − &��j
,�'�:8A"g� − &��j  , 

ou alternativamente,  

     �(�§
(��

� = �,§'§:e�
,�'�:e� . 

A matriz 8A" dada em (2.7) toma agora a forma 

8A" = �A" − �A"0'§ '�1 @x'§:'�:y �A"0'§ '�1 + �,§ 00 ,��A"BA" x'§:'�:y �A" 

         = �A" − u�A"'§ �A"'�v @x'§:�A"'§ '§:�A"'�'�:�A"'§ '�:�A"'�y + �,§ 00 ,��A"BA" x'§:�A"
'�:�A"y 

         = �A" − u�A"'§ �A"'�v x'§:�A"'§ + ,§A" '§:�A"'�'�:�A"'§ '�:�A"'� + ,�A"yA" x'§:�A"
'�:�A"y . 

□ 

 

Propriedade 3.1 - As variâncias do preditor e dos erros de predição dos efeitos genotípicos são, 

respectivamente, 

     89�u(�§v = ,§'§:e'§,§ = ,§−-§§           (3.13) 

e 

     89�u(�§ − (§v = ,§ − ,§'§:e'§,§ = -§§.               (3.14) 

Dem.  

Aplicando as propriedades 2.2 e 2.3 do capítulo anterior ao modelo (3.1), tem-se 
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89� �(�§
(��

� = �,§ 0
0 ,�

� �'§:
'�:

   e 0'§ '�1 �,§ 0
0 ,�

� 

        = �,§'§:e
,�'�:e  0'§,§ '�,�1  

         = �,§'§:e'§,§ ,§'§:e'�,�
,�'�:e'§,§ ,�'�:e'�,�

  , 

logo, 

89�u(�§v = ,§'§:e'§,§. 

Por outro lado,  

     89� �(�§ − (§
(�� − (�

� = 89� �(§
(�� − 89� �(�§

(��
�  

         = �,§ 0
0 ,�

� − �,§'§:e'§,§ ,§'§:e'�,�
,�'�:e'§,§ ,�'�:e'�,�

   

         = �,§ − ,§'§:e'§,§ −,§'§:e'�,�
−,�'�:e'§,§ ,� − ,�'�:e'�,�

 , 
logo, 

     89�u(�§ − (§v = ,§ − ,§'§:e'§,§ .   

 Aplicando a terminologia do corolário 2.2 do capítulo anterior, a matriz -## toma a forma  

     -## = �-§§ -§�
-�§ -��� , 

e a correspondente partição para (�§ é então definida como 

     89�u(�§ − (§v = -§§, 

e então 

     89�u(�§v = ,§−-§§. 

□ 

 

Como consequência das propriedades 2.5 e 3.1, tem-se que 
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     (�§ ~ 4g0, ,§−-§§ j. 
Especificamente, quando se têm tratamentos teste não repetidos e tratamentos testemunha de 

efeitos aleatórios, a correspondente partição do vector (�§  permite escrever 

     (�§½ ~ 4g0, O§#�+½ − -§½§½  j, 
     (�§± ~ 4g0, O§#�+± − -§±§±  j,  
onde -§½§½ e -§±§±  são as matrizes de variâncias - covariâncias do erro de predição dos efeitos 

genotípicos dos tratamentos testemunha e teste, respectivamente, sendo então  

     -§½§½ = ,§½ − ,§½'§½: e'§½,§½, com ,§½ = O§#�+½, 

e 

     -§±§± = ,§± − ,§±'§±: e'§±,§±, com ,§± = O§#�+±. 
Como demonstrado, a distribuição dos BLUPs dos efeitos genotípicos ((�§P�) não reflecte a 

distribuição dos efeitos genotípicos aleatórios, uma vez que depende também da distribuição dos 

efeitos aleatórios e dos erros mas, ainda assim,  tem distribuição normal,  

(�§P  
�89�u(�§Pv ~ 4�0,1) . 

De qualquer modo, o que se utiliza na prática são os EBLUPs dos efeitos genotípicos, 

relativamente aos quais tem havido alguma preocupação quanto às suas distribuição e inferência, 

principalmente em situações envolvendo pequenas amostras. Num trabalho recente, Chatterjee et 

al. (2008) constroem intervalos de predição Bootstrap para os EBLUPs e fazem também uma 

revisão sobre os recentes trabalhos nesta área com aplicação a pequenas amostras, muito deles 

recorrendo à teoria Bayesiana.  

Contudo, é geralmente aceite que um bom comportamento assintótico na estimação das 

componentes de variância será transmitido aos EBLUPs (e mais facilmente em relação aos 

EBLUEs dos efeitos fixos). Estudos apontando para a independência e normalidade assintóticas 

dos EBLUPs dos efeitos aleatórios encontram-se, por exemplo, em Jiang (1998) e Ritz (2004). 

Verbeke e Molenberghs (2000) abordam este problema em modelos longitudinais e discutem 

alguns instrumentos gráficos para validação da hipótese de normalidade. 
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Neste contexto biológico, ou seja, no estudo genético de grandes populações vegetais, assume-se 

que a distribuição dos  (�¢£¤H¥§P�  pode ser aproximada pela distribuição dos (�§�� , e então,  

(�¢£¤H¥§P
�89�� u(�§Pv   4�0,1) ~N . 

Sob estas condições, o intervalo de predição assintótico para o efeito genotípico do genótipo R  
((§P), com coeficiente de confiança 1 − X, é da forma 

     �(�7á]�e�R − �1−X2  �89�� u(��Rv , (�7á]�e�R  + �1−X2 �89�� u(��Rv �.        (3.15) 

Convém, no entanto, acrescentar que é absolutamente indispensável que haja a validação das 

hipóteses do modelo e, como tal, que os EBLUPs dos efeitos genotípicos sejam alvo de 

inspecções de verificação da normalidade, independência e linearidade (à semelhança do que 

acontecerá com todos os EBLUPs dos restantes efeitos aleatórios, incluíndo os dos resíduos). Por 

exemplo, na figura 3.2 encontram-se representados gráficos Q-Q dos quantis empíricos dos 

EBLUPs dos efeitos genotípicos do rendimento de 247, 260, e 204  clones das castas Arinto, 

Aragonez e  Viosinho, respectivamente, versus os quantis teóricos de uma distribuição normal 

reduzida. Nestes gráficos observa-se, para os três casos, uma relação aproximadamente linear, 

revelando que os EBLUPs dos efeitos genotípipos do rendimento obtidos nesses ensaios de 

populações vegetais têm uma distribuição aproximadamente normal. 

Quando se estudam populações vegetais, um objectivo muito importante é o de seleccionar os 

genótipos com melhor desempenho no que respeita a uma dada característica. Portanto, o acto de 

seleccionar terá como base os melhores preditores empíricos lineares não enviesados (EBLUPs) 

dos efeitos genotípicos. Assim, ao contrário do processo classicamente usado, em que o ganho 

genético é calculado recorrendo à heritabilidade (assunto que será discutido no capítulo 4), o 

conceito de ganho genético de selecção aqui apresentado tem como base os EBLUPs dos efeitos 

genotípicos. Concretamente, a média dos melhores preditores empíricos lineares não enviesados 

dos efeitos genotípicos dos � genótipos seleccionados (geralmente os � genótipos com valor 

genético previsto superior), será designada por ganho genético previsto. De modo a garantir que 

ao fazer a selecção massal genotípica esse ganho genético seja significativo, interessa, então, ao 

melhorador seleccionar genótipos cujo intervalo de predição do EBLUP do seu efeito genotípico, 

apresentado em (3.15), seja estritamente positivo. Assim, estará a seleccionar com ganho 

relativamente à média da população.  
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Figura 3.2 - Gráficos Q-Q dos quantis empíricos dos EBLUPS 
dos efeitos genotípicos de clones das castas 
Arinto (A), Aragonez (B) e Viosinho (C) 
contra os quantis teóricos de uma distribuição 
normal reduzida. 

 

REFERÊNCIAS 

Burnham, K.P., Anderson, D.R. (2002) - Model selection and multimodel inference: a practical 
information – theoretical approach. 2nd ed.. Springer-Verlag, New York. 

A 

B 

C 

Quantis teóricos 

Quantis teóricos 

Quantis teóricos 

Q
ua

nt
is

 e
m

pí
ric

os
 

Q
ua

nt
is

 e
m

pí
ric

os
 

Q
ua

nt
is

 e
m

pí
ric

os
 



            CAPÍTULO 3 – MODELOS ESTATÍSTICOS ESPACIAIS        71 

Chatterjee, S., Lahiri, P., Li, H. (2008) - Parametric bootstrap approximation to the distribution of EBLUP 
and related prediction intervals in linear mixed models. The Annals of Statistics 36(3):1221-1245. 

Crainiceanu, C.M., Ruppert, D. (2004) - Likelihood ratio tests in linear mixed models with one variance 
component. J R Stat Soc B 66:165-185. 

Cressie, N.A.C. (1993) -  Statistics for spatial data. Wiley, New York. 

Jiang, J. (1998) - Asymptotic properties of the empirical BLUP and BLUE in mixed linear models. 
Statistica Sinica 8:861-885.  

Journel, A.G., Huijbregts, C.J. (1978) - Mining geostatistics. Academic Press, London. 

Kass, R.E., Raftery, A.E. (1995) - Bayes factors. Journal of the American Statistical Association 
90(430):773-795. 

Littell, R.C., Milliken, G.A., Stroup, W.W., Wolfinger, R.D., Schabenberger, O. (2006) - SAS system for 
mixed models. 2nd ed.. SAS Institute, Cary, NC. 

Matheron, G. (1963) - Principles of geostatistics. Economic Geology 58:1246 -1266. 

Miller, J.J. (1977) - Asymptotic properties of maximum likelihhod estimates in the mixed model of the 
analysis of variance. The Annals of Statistics, 5(4): 746-762.  

Pinheiro, J.C., Bates, D.M. (2000) - Mixed-effects models in S and S-plus. Springer-Verlag, New York. 

Ritz, C. (2004) - Goodness-of-fit tests for mixed models. Scand J Statist 31:443-458. 

Sakamoto, Y., Ishiguro, M., Kitagawa, G. (1986) - Akaike information criterion statistics. Reidel, 
Dordrecht (Holland). 

SAS Institute (2003) - SAS proprietary software release 9.1. SAS Institute Inc., Cary, NC. 

Schwarz, G. (1978) - Estimating the dimension of a model. Ann Stat 6:461-464. 
Searle, S.R., Casella, G., McCulloch, C.E. (1992) - Variance components. John Wiley & Sons, New York. 

Self, S.G., Liang, K.Y. (1987) - Asymptotic properties of maximum likelihood estimators and likelihood 
ratio tests under nonstandard conditions. J Am Stat Assoc 82:605-610. 

Stram, D.O., Lee, J.W. (1994) - Variance components testing in the longitudinal mixed effects model. 
Biometrics 50:1171-1177. 

The R Foundation (2007) - R version 2.6.0. The R Foundation for Statistical Computing. http://www.r-project.org. 
Verbeke, G., Molenberghs, G. (2000) - Linear mixed models for longitudinal data. Springer-Verlag, 

Springer Series in Statistics, New York. 

 

 





 

 

 

 

CAPÍTULO 4 

HERITABILIDADE NO CONTEXTO DOS MODELOS ESPACIAIS 

Neste capítulo faz-se uma abordagem teórica do clássico conceito de heritabilidade, largamente 

utilizado em genética quantitativa e no melhoramento de plantas e animais, no sentido de o 

redefinir no contexto dos modelos espaciais. 

Trata-se de estabelecer um índice do afastamento entre os efeitos genotípicos e os efeitos 

genotípicos previstos. Desta forma, trata-se também de mais um indicador da qualidade do 

ajustamento do modelo aos dados.  

Parte-se da abordagem de Oakey et al. (2006) e, com inspiração na teoria da análise canónica, 

constrói-se a definição da heritabilidade no âmbito dos modelos espaciais. A dedução de uma 

medida de heritabilidade é coadjuvada por um teste de hipóteses.  

4.1 O CONCEITO DE HERITABILIDADE  

No capítulo anterior abordaram-se dois objectivos fundamentais a atingir com o estudo de 

populações vegetais: a quantificação da variabilidade genética de uma característica em grandes 

ensaios de populações vegetais e a previsão dos efeitos genotípicos, com consequências imediatas 

nas decisões de selecção massal genotípica. Com estes dois objectivos alcançados, o estudo de 

populações vegetais está, no essencial, conseguido. No entanto, não podemos deixar de fazer 

referência a um outro parâmetro, historicamente muito utilizado em estudos de genética 

quantitativa e no melhoramento de plantas e animais, a heritabilidade.  

Nos modelos clássicos de genética quantitativa, em situações com !" genótipos e � repetições 

(número de observações � = !"�), tem-se 

     � = 1)� + '§(§ + �                       (4.1) 

onde (§�+¨×") é o vector de efeitos genotípicos, '§ = �+¨⨂1_ é a respectiva matriz de delineamento 

de dimensão �� × !")  e ��)×") representa o vector dos erros aleatórios. Assume-se que 
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(§ ~ 4g0, O§#�+¨j e que � ~ 4�0, OV#�)). Nestas condições, à proporção da variância total que é de 

origem genética chama-se heritabilidade (ℎ#), que é dada pelo quociente das variâncias genotípica 

e fenotípica (total) (Falconer e Mackay, 1996):  

ℎ# = O§#O§# + OV# �Ø  .                                                                                                          �4.2) 
Portanto, classicamente a heritabilidade tem sido definida como um parâmetro respeitante a uma 

característica numa determinada população e num determinado ambiente, significando a relação 

que existe entre a variância genotípica e a variância fenotípica (total) nessa população. Neste 

sentido, serve de medida da discrepância entre as componentes de variância fenotípica e 

genotípica, ou seja, é a fracção da variância fenotípica atribuível a causas genotípicas.  

Neste contexto clássico, a heritabilidade entra na expressão para cálculo do ganho genético 

obtido com a seleccão de uma proporção superior da população (Falconer e Mackay, 1996), 

     ,9�ℎ. ���éhR�. = �R;�����R9a  � ��a��çã. × ℎ#, 
em que ℎ# é dada pela expressão definida em (4.2), muitas vezes designada no contexto dos 

modelos mistos por factor de contracção, e o diferencial de selecção é a diferença entre a média 

dos valores observados dos genótipos seleccionados e a média geral da população.  

Os valores elevados de heritabilidade mostram que a parte de variabilidade fenotípica devida aos 

efeitos genéticos é elevada, o que tende a aumentar a eficácia da selecção feita com base no 

fenótipo. Isto significa que existe correspondência entre a superioridade de uns tantos genótipos 

observada pelo seleccionador e o que efectivamente se ganha na sua descendência. Inversamente, 

baixos valores de heritabilidade indicam uma fraca importância dos efeitos genéticos e uma 

maior dependência dos efeitos do meio. No limite, quando a variabilidade genética não difere 

significativamente de zero também a heritabilidade será nula, ou seja, o ganho na descendência 

do grupo seleccionado será nulo. 

Utilizando o método dos míminos quadrados, facilmente se constrói um intervalo de confiança a 

�1 − X) × 100% para este parâmetro (por exemplo, deduzido em Searle et al., 1992; Montgomery, 

1997). Resumidamente, o quadrado médio do erro é dado por 

��7 = à�7!"�� − 1) = O~V# , 
sendo à�7 a soma de quadrados do erro, e o quadrado médio associado aos efeitos fenotípicos é 

definido como 
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��,�� = à�,��!" − 1  , 
sendo à�,�� a soma de quadrados associados aos efeitos fenotípicos e 

O~§# = |à�,��!" − 1 − O~V#}� = ��,�� − ��7�  . 
Verifica-se que 

�!" − 1)��,���O§# + OV#  ~ æ+¨A"#  , 
 

!"�� − 1)��7OV# ~ æ+¨�_A")#  ,  
e, sendo  �+¨A")��V)_�è©K��©    e  !1��−1)��7

O�2   variáveis aleatórias independentes,  

��,���O§# + OV# 
��7OV#

 ~ �+¨A",+¨�_A") , 
ou seja, 

��,����7 OV#�O§# + OV#  ~ �+¨A",+¨�_A") . 
Então, de  

e x;"A�#,+¨A", +¨�_A") ≤ ��,����7 OV#�O§# + OV#  ≤ ;�#,+¨A", +¨�_A") y = 1 − X , 
após algumas transformações, obtém-se  

e
úû
ûû
ü ��,����7 1;�#,+¨A",+¨�_A") − 1
1 + ��,����7 1;�#,+¨A",+¨�_A") − 1 ≤ ℎ# ≤

��,����7 1;"A�#,+¨A",+¨�_A") − 1
1 + ��,����7 1;"A�#,+¨A",+¨�_A") − 1ýþ

þþ
� = 1 − X . 

 

Consequentemente, o intervalo de confiança a �1 − X) × 100% para a heritabilidade definida em 

(4.2) é  
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úû
ûû
ü��,����7 1;�#,+¨A",+¨�_A") − 1

��,����7 1;�#,+¨A",+¨�_A")
 ,

��,����7 1;"A�#,+¨A",+¨�_A") − 1
��,����7 1;"A�#,+¨A",+¨�_A") ýþ

þþ
� .                                            �4.3) 

 

A expressão da heritabilidade definida em (4.2) foi introduzida no contexto do modelo (4.1), no 

entanto, observa-se frequentemente a utilização abusiva da mesma definição noutros contextos.  

Apenas recentemente surgiram na bibliografia referências alertando para a necessidade de 

corrigir a expressão deste parâmetro em contextos mais complexos. Phiepho e Möhring (2007) 

abordam este problema recorrendo a técnicas de reamostragem Bootstrap e fazem uma revisão 

sobre o trabalho desenvolvido por vários autores, nomeadamente por Cullis et al., 2006 e Oakey 

et al., 2006. O primeiro trabalho propõe que no contexto de modelos mistos aplicáveis a dados 

provenientes de ensaios com delineamentos p-rep (�% dos tratamentos repetidos) seja utilizada, 

para cálculo do ganho genético, a expressão 

ℎ# = 1 − �Ö£¤H¥2O§#  , 
sendo �Ö£¤H¥ a média da variância do erro de predição dos efeitos genéticos. O segundo trabalho 

introduz o conceito de heritabilidade generalizada (r#), definindo-a como 

r# = ∑ ��p��"n − �  , 
em que �� são os valores próprios da matriz do quadrado da correlação entre os efeitos 

genotípicos verdadeiros e previstos, n o número de genótipos a testar e � o número de valores 

próprios zero. Este último trabalho, teoricamente mais profundo, dá uma nova visão sobre a 

essência do problema. 

Nesta tese propomo-nos estabelecer a fundamentação teórica do parâmetro heritabilidade 

consubstanciada na identificação de um índice do afastamento entre os verdadeiros efeitos 

genotípicos e os efeitos genotípicos previstos segundo um dado modelo e que, portanto, traduza a 

qualidade do ajustamento do modelo aos dados. 

4.2 DEDUÇÃO TEÓRICA DO PARÂMETRO HERITABILIDADE  

A abordagem é direccionada para a relação entre dois grupos de variáveis - os efeitos genotípicos      

((§� e os efeitos genotípicos previstos ((�§) segundo determinado modelo. Seja então (§ um vector 



            CAPÍTULO 4 – HERITABILIDADE NO CONTEXTO DOS MODELOS ESPACIAIS   77 

de !" efeitos genéticos de uma característica da população e (�§ o vector dos efeitos genéticos 

dessa característica na população previstos pelo modelo (3.1). Relembrando que ambos têm 

distribuição normal multivariada, seja � a matriz de variâncias – covariâncias entre (§ e (�§, 

     � = x��è�è ��è��è���è�è ���è��èy . 
Segundo os resultados (3.13) e (3.14), as matrizes ��è�è, ���è��è e ��è��è de dimensão �!" × !"), são 

dadas por 

                                                         ��è�è = 89�u(§v = ,§, 

                                                         ���è��è = 89�u(�§v = ,§'§:e'§,§ = ,§ − -§§ , 
sendo 

     -§§ = 89�u(�§ − (§v, 
 e 

                                                         ��è��è = -./u(§,(�§v = 89�u(�§v, 
como verificado na demonstração da propriedade 2.3 do capítulo 2. 

Consequentemente, a correlação entre (§ e (�§  é dada por 

     -.��u(§,(�§v = g89�u(§vjA" #Ø 89�u(�§vg89�u(�§vjA" #Ø
. 

Seja H a matriz  �!" × !") definida como o quadrado da correlação entre (§ e (�§ , 
     r = g89�u(§vjA"89�u(�§v .        

Então,  

     r = '§:e'§,§,                  (4.4) 

ou, do mesmo modo, 

     r = �+¨ − ,§A"-§§,                (4.5) 

em que ,§ é a matriz de variâncias-covariâncias de (§, -§§  é a matriz de variâncias do erro de 

predição dos efeitos genotípicos. 

Será então desejável encontrar, a partir da matriz r, uma medida geral que traduza a relação entre 

(§ e (�§. Essa medida corresponderá à heritabilidade de uma característica na população que, no 

presente contexto, designaremos por ℎ#∗.  Esta abordagem é inspirada na teoria da análise de 
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correlação canónica que se encontra desenvolvida em Mardia et al. (1979), Anderson (1984), 

Saporta (1990) e outros. 

O objectivo é resumir as associações entre (§ e (�§ representadas na matriz r. Considere-se então 

uma combinação linear arbitrária, �" = 9:(§, das componentes de (§ e �# = 9:(�§, uma 

combinação linear das componentes de (�§. Aquele objectivo reduz-se agora a encontrar 

combinações lineares �" = 9:(§ e �# = 9:(�§ tais que �" e �#  tenham a máxima correlação 

possível. Ou seja, trata-se de determinar o vector 9�+¨×") (9 ≠ 0) tal que a 

g-.����",�#)j# = 9:89�u(�§v99:89�u(§v9 

        

= 9:,§'§:e'§,§99:,§9                                                             �4.6) 

seja máxima.  

Para tal, fazendo a normalização de 9, tal que 9:,§9 = 1, bastará encontrar o valor de  9 que 

maximize 9:,§'§:e'§,§9, respeitando a restrição 9:,§9 = 1.  

Seja então ℒ o Lagrangeano 

     ℒ = 9:,§'§:e'§,§9 − �g9:,§9 − 1j,  

onde � é o multiplicador de Lagrange. Diferenciando ℒ com respeito a 9 e igualando a zero, 

obtém-se (de A1.6) 

fℒf9 = ,§'§:e'§,§9 − �,§9 = 0. 
Multiplicando ambos os membros por ,§A", chega-se a  

                                               g'§:e'§,§ − ��+¨j9 = 0,  

onde �+¨ é a matriz identidade �!" × !"), ou, de forma equivalente, 

     '§:e'§,§9 = �9.                 (4.7) 

A solução desta equação é obtida pela determinação dos valores próprios e dos vectores próprios 

da matriz '§:e'§,§, que não é mais do que a matriz r, definida em (4.4).  

De notar que de (4.7), (4.6) fica 
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9:,§�99:,§9 = � , 
isto é, o vector 9 que maximiza a g-.����",�#)j#

 é um vector próprio da matriz r com valor 

próprio associado �. Não só pode ser encontrado o vector 9 que maximiza g-.����",�#)j#
, mas o 

conjunto completo de vectores próprios da matriz r com valores próprios associados. Será então 

a partir desse conjunto completo de valores próprios positivos que se obterá uma medida geral da 

relação entre (§ e (�§. 

 

Definição 4.1 - A heritabilidade (ℎ#∗) da característica na população é definida como 

ℎ#∗ = ∑ ��±��"h  ,                                                                                                               �4.8) 

sendo ��, com � = 1, ⋯ , h, os valores próprios positivos da matriz r. Mas, sabendo-se que  

� �� = h��r),±
��"  

e recorrendo à expressão (4.5), pode escrever-se 

ℎ#∗ = h���+¨ − ,§A"-§§)h  , 
endo, então, h a característica da matriz r.   

4.3 UM TESTE DE HIPÓTESES PARA A HERITABILIDADE  

Teorema 4.1 - Considerem-se os efeitos genotípicos de uma característica numa população 

vegetal como aleatórios. Dado o modelo linear misto (3.1) (ou, simplesmente um modelo 

aleatório), testar a hipótese 

 rã: O§# = 0    /�    r": O§# > 0  
é equivalente a testar  
                                                         rã: ℎ#∗ = 0    /�    r": ℎ#∗ > 0, 

sendo O§# a variância genotípica dessa característica. 

Dem. 

Se a variabilidade genética de uma característica na população for nula,  
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                                                          O§# = 0 ⟺ ,§ = O§#�+¨ = 0+¨×+¨, 

então 

 r = '§:e'§,§ = 0+¨×+¨, 

donde resulta trivialmente ℎ#∗ = 0. 

□ 

 

Nestas circunstâncias, face a dados de ensaios de populações vegetais, para testar as hipóteses 

enunciadas no teorema 4.1 pode ser usada a estatística de razão de verosimilhanças restritas. Uma 

vez que 0H  está na fronteira do espaço parâmetro, devem ser tomadas em consideração as 

precauções discutidas no ponto 3.3 do capítulo 3. Assim, a estatística de razão de verosimilhanças 

restritas (]��) é dada por 

      ]�� = −2a.�� = −2a^�å − 2a^�¨   

sendo a^�å e a^�¨ as estimativas de máxima verosimilhança restrita obtidas da maximização de a^, 

sob as hipóteses nula (modelo sem efeitos genotípicos) e alternativa (modelo com efeitos 

genotípicos), respectivamente. De acordo com o quadro 3.1 do mesmo capítulo, verifica-se que 

     −2a.��  0,5~N æã# + 0,5æ"#. 

Assim, rejeita-se rã, ou seja, ℎ#∗ = 0 se o valor calculado da estatística −2a.��, ]���N�¶, for 

superior a 0,5æ","A�# . 

4.4 APLICAÇÃO : CÁLCULO DA HERITABILIDADE DE UMA CARACTERÍSTICA EM  ENSAIOS DE 
POPULAÇÕES VEGETAIS 

A exemplificação do cálculo da heritabilidade de uma característica em ensaios de populações 

vegetais é feita recorrendo a três conjuntos de dados de rendimento obtidos em ensaios de clones 

de populações cultivadas de videira (castas).  

A análise dos dados foi feita recorrendo ao procedimento Proc Mixed (Littell et al., 2006) do 

SAS, versão 9.1 (SAS Institute, 2003). Os parâmetros envolvidos nos modelos foram estimados 

pelo método da máxima verosimilhança restrita, usando o algoritmo dos Scores de Fisher. Uma 

vez obtidas as matrizes de variâncias-covariâncias estimadas no Proc Mixed do SAS (,¡ e 8¡ A"), a 

construção da matriz r� = ':e¡',¡ e restantes cálculos com vista ao cálculo da ℎ¡#∗ foram efectuados 

no R (The R Foundation, 2007) (procedimento descrito no anexo A3).  
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Exemplo 1. O primeiro conjunto de dados refere-se a um grande ensaio de clones da casta Baga, 

instalado em Anadia, com 200 clones, organizados segundo um delineamento experimental 

completamente casualizado, com 5 repetições e parcelas de 4 plantas. Os dados referem-se ao 

rendimento do ano 1991. A estes dados foi ajustado o modelo (4.1), em que � = 1000, !" = 200 e 

� = 5, tendo-se obtido os resultados seguidamente descritos. 

- O~§# = 0,07416, O~V# = 0,5159; 

- estimativa da heritabilidade, segundo a expressão (4.2), ℎ¡# = 0,41818; 

- intervalo de confiança a 95%, segundo (4.3), 00,28029, 0,536541; 
- estimativa da heritabilidade, segundo a expressão (4.8), ℎ¡#∗ = 

∑ �P¨��P�¨"��  = 0,41818 (obtiveram-se 199 

valores próprios positivos, todos iguais a 0,41818, e um valor próprio zero); 

- estatística de razão de verosimilhanças, 

 ]���N�¶ = −2a^�å − 2a^�¨ = 2314,4 − 2288,5 = 25,9 > 1,921,  

logo, para X = 0,05,  rejeita-se rã, isto é, rejeita-se a hipótese de ℎ#∗ = 0. 

 

Exemplo 2. O segundo conjunto de dados provém de um ensaio de clones da casta Jaen, instalado 

em Nelas, com 200 clones, organizados segundo um delineamento experimental em 6 blocos 

casualizados completos, sendo cada bloco completo constituído por um arranjo de � colunas por a 
linhas e parcelas de 4 plantas. Os dados referem-se ao rendimento de 1990. A estes dados foram 

ajustados dois modelos mistos. Em ambos, os efeitos dos blocos assumiram-se fixos e os efeitos 

genotípicos aleatórios, no entanto, no primeiro modelo a matriz de variâncias-covariâncias do 

erro assumiu-se como � = OV#�) , e, no segundo modelo, assumiu-se como � = O#Σ + OY#�), com 

função de correlação espacial potência anisotrópica (modelo descrito no ponto 3.1.5 do capítulo 

3). Portanto,  � = 1200, � = 7  e !" = 200 e obtiveram-se os resultados a seguir indicados. 

Modelo 1 

- O~§# = 0,01973, O~V# = 0,9937;   

- estimativa da heritabilidade, segundo a expressão (4.8),  ℎ¡#∗ = 
∑ �P¨��P�¨"��   = 0,1064 ,   (obtiveram-se 

199 valores próprios positivos, todos iguais a 0,1064 , e um valor próprio zero); 

- estatística de razão de verosimilhanças,  
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     ]���N�¶ = −2a^�å − 2a^�¨ = 3436,2 − 3435,1 = 1,1 < 1,921,  

logo, para X = 0,05, não se rejeita rã, isto é, não se rejeita a hipótese de ℎ#∗ = 0. 

 

Modelo 2 

- O~§# = 0,02170,  O~# = 0,5948,  Ì~��)ÐN = 0,4444, Ì~¶w��)N = 0,7477, O~Y# = 0,4614; 

- estimativa da heritabilidade, segundo a expressão (4.8),  ℎ~2∗ = 
∑ �P¨��P�¨"��  = 0,15388, em que os 

valores próprios constam do quadro 4.1; 

- estatística de razão de verosimilhanças, 

 ]���N�¶ = −2a^�å − 2a^�¨ = 3199,9 − 3197,7 = 2,2 > 1,921,  

logo, para X = 0,05, rejeita-se rã, isto é, rejeita-se a hipótese de ℎ#∗ = 0. 

 

Exemplo 3. O terceiro conjunto de dados provém de um ensaio de clones da casta Rabo de 

Ovelha, instalado em Reguengos de Monsaraz, com 250 clones, organizados segundo um 

delineamento experimental em 4 blocos casualizados completos, sendo cada bloco completo 

constituído por um arranjo de c  colunas por l  linhas, em parcelas de 4 plantas. Os dados 

referem-se ao rendimento médio dos anos 1990, 1991 e 1992, aos quais foi ajustado um modelo 

misto em que os efeitos dos blocos se assumiram como fixos, os efeitos genotípicos como 

aleatórios e assumiu-se a matriz de variâncias - covariâncias do erro definida em (3.7) com função 

de correlação espacial potência anisotrópica. Portanto, sendo � = 1000, � = 5,  !" = 250,  

obtiveram - se os seguintes resultados: 

- O~§# = 0,2791, O~# = 0,1325,  Ì~��)ÐN = 0,9525, Ì~¶w��)N = 0,9148, O~Y# = 0,2101; 

- estimativa da heritabilidade, segundo a expressão (4.8),  ℎ¡#∗ = 
∑ �P©¸�P�¨#·�  = 0,8078, em que os valores 

próprios constam do quadro 4.2; 

- estatística de razão de verosimilhanças,  

     ]���N�¶ = −2a^�å − 2a^�¨ = 2282,8 − 1978,4 = 304,4 > 1,921,  

logo, para X = 0,05, rejeita-se rã, isto é, rejeita-se a hipótese de ℎ#∗ = 0. 
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A análise dos dados de rendimento provenientes do ensaio de Baga (exemplo 1) teve por 

objectivo confrontar os resultados obtidos usando a expressão (4.2) e os obtidos usando a 

expressão (4.8). Demonstra-se que ajustando o modelo (4.1) se obtêm os mesmos resultados no 

que respeita à estimativa da heritabilidade com ambas as expressões. De notar que, neste caso, 

todos os valores próprios positivos da matriz r� são iguais. Isto é, o valor próprio 0,41818 tem 

multiplicidade 199 e é igual a  

ℎ¡# = O~§#O~§# + O~V# �Ø  . 
Este facto resulta da variância do erro de predição ser igual para todos os genótipos e, 

consequentemente, de os elementos diagonais dessa matriz serem todos iguais (assim como os 

não diagonais). No entanto, tal não se verifica em situações mais complexas. Por exemplo, basta 

que se proceda à modelação da correlação espacial (modelo 2 do exemplo 2 e exemplo 3), para 

que a variância do erro de predição seja diferente consoante o genótipo e, consequentemente, os 

elementos diagonais da matriz r não sejam iguais (o mesmo acontecendo com os não diagonais). 

Assim, nestes casos, os valores próprios não são iguais (quadros 4.1 e 4.2). De realçar que, 

embora os elementos não diagonais da matriz r sejam não nulos, estes tendem para valores 

muito próximo de zero nos 3 casos estudados, o que é compreensível dada a dimensão das 

amostras com que estamos a trabalhar. 

No caso do Jaen (exemplo 2), quando se ajusta o modelo que assume � = OV#�), a heritabilidade 

do rendimento nessa população não é significativa. Quando se ajusta o modelo que assume a 

matriz de variâncias – covariâncias do erro com correlação espacial, para X = 0,05, rejeita-se 

rã: ℎ#∗ = 0. 

Segundo a definição de  ℎ#∗,   0 ≤ ℎ#∗ < 1. Verifica - se que quanto maior o valor de ℎ¡#∗, melhor 

será o ajustamento do modelo aos dados, isto é, maior é a correlação entre os efeitos genotípicos 

e os efeitos genotípicos previstos segundo esse modelo e, consequentemente, maior será a 

eficiência da selecção massal genotípica. Portanto, de entre os três casos estudados, o exemplo 3 

(modelo espacial ajustado aos dados de rendimento do ensaio de Rabo de Ovelha) foi o mais 

bem sucedido, obtendo-se, segundo o modelo adoptado, ℎ¡#∗ = 0,808. Contrariamente, o exemplo 

2 foi o pior, já que se obtiveram resultados nulos com o ajustamento do modelo 1 e, mesmo com 

o ajustamento do modelo 2, os resultados obtidos conduzirão sempre a uma selecção muito 

precária.  
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Quadro 4.1 - Valores próprios da matriz r� resultante do ajustamento do 
modelo espacial aos dados de rendimento obtidos no ensaio 
de Jaen 

Um valor próprio zero e 199 valores próprios positivos 
 

0.1867 0.1762 0.1676 0.1583 0.1477 0.1352 0.1185 
0.1865 0.1762 0.1674 0.1582 0.1474 0.1350 0.1180 
0.1853 0.1760 0.1670 0.1579 0.1472 0.1347 0.1163 
0.1849 0.1757 0.1669 0.1577 0.1467 0.1337 0.1154 
0.1848 0.1756 0.1666 0.1576 0.1464 0.1332 0.1147 
0.1844 0.1751 0.1664 0.1572 0.1458 0.1330 0.1138 
0.1840 0.1749 0.1660 0.1569 0.1456 0.1323 0.1133 
0.1835 0.1747 0.1657 0.1565 0.1454 0.1320 0.1128 
0.1832 0.1742 0.1654 0.1565 0.1450 0.1318 0.1119 
0.1830 0.1741 0.1651 0.1559 0.1449 0.1308 0.1110 
0.1824 0.1736 0.1648 0.1556 0.1445 0.1305 0.1097 
0.1821 0.1736 0.1648 0.1549 0.1442 0.1302 0.1079 
0.1818 0.1731 0.1646 0.1546 0.1436 0.1298 0.1054 
0.1815 0.1731 0.1643 0.1542 0.1434 0.1297 0 
0.1815 0.1726 0.1637 0.1541 0.1431 0.1279  
0.1810 0.1720 0.1633 0.1536 0.1428 0.1276  
0.1808 0.1718 0.1631 0.1534 0.1422 0.1269  
0.1804 0.1716 0.1628 0.1531 0.1415 0.1268  

0.1801 0.1711 0.1625 0.1525 0.1413 0.1260  

0.1798 0.1708 0.1621 0.1523 0.1409 0.1253  

0.1794 0.1707 0.1618 0.1519 0.1406 0.1248  

0.1793 0.1705 0.1615 0.1517 0.1401 0.1245  

0.1788 0.1703 0.1612 0.1512 0.1401 0.1241  

0.1783 0.1700 0.1610 0.1509 0.1394 0.1239  

0.1781 0.1697 0.1608 0.1506 0.1392 0.1232  

0.1781 0.1693 0.1605 0.1502 0.1386 0.1226  

0.1778 0.1690 0.1601 0.1495 0.1376 0.1221  

0.1776 0.1689 0.1600 0.1493 0.1373 0.1214  

0.1774 0.1684 0.1597 0.1492 0.1369 0.1204  

0.1771 0.1684 0.1593 0.1486 0.1366 0.1198  

 

Quadro 4.2 - Valores próprios da matriz r� resultante do ajustamento do modelo espacial aos 
dados de rendimento obtidos no ensaio de Rabo de Ovelha 

Um valor próprio zero e 249 valores próprios positivos 
 

0.83389 0.83024 0.82655 0.82226 0.81686 0.80914 0.79936 0.78205 0.74920 
0.83374 0.83018 0.82649 0.82219 0.81668 0.80882 0.79819 0.78159 0.74841 
0.83341 0.83002 0.82632 0.82203 0.81645 0.80871 0.79804 0.78137 0.74705 
0.83326 0.82989 0.82623 0.82175 0.81617 0.80848 0.79723 0.77964 0.74513 
0.83310 0.82979 0.82620 0.82171 0.81606 0.80817 0.79708 0.77856 0.74185 
0.83301 0.82978 0.82604 0.82145 0.81596 0.80812 0.79628 0.77850 0.74026 
0.83292 0.82969 0.82594 0.82122 0.81556 0.80771 0.79590 0.77814 0.73228 
0.83274 0.82949 0.82588 0.82109 0.81531 0.80728 0.79547 0.77800 0.72912 
0.83263 0.82941 0.82561 0.82101 0.81507 0.80689 0.79509 0.77669 0.69990 
0.83250 0.82928 0.82541 0.82083 0.81461 0.80680 0.79475 0.77634 0 
0.83239 0.82910 0.82529 0.82069 0.81448 0.80603 0.79399 0.77504  
0.83235 0.82907 0.82523 0.82044 0.81432 0.80580 0.79332 0.77406  
0.83220 0.82901 0.82509 0.82034 0.81408 0.80568 0.79268 0.77313  
0.83218 0.82894 0.82497 0.82029 0.81383 0.80499 0.79259 0.77269  
0.83209 0.82873 0.82492 0.81999 0.81346 0.80484 0.79151 0.77194  
0.83197 0.82863 0.82477 0.81981 0.81334 0.80465 0.79138 0.77022  
0.83184 0.82851 0.82461 0.81969 0.81312 0.80432 0.79104 0.76948  
0.83174 0.82847 0.82436 0.81932 0.81275 0.80407 0.79041 0.76859  
0.83158 0.82825 0.82428 0.81914 0.81232 0.80340 0.79010 0.76736  
0.83153 0.82822 0.82410 0.81900 0.81221 0.80319 0.78977 0.76550  
0.83148 0.82799 0.82392 0.81886 0.81188 0.80296 0.78890 0.76473  
0.83140 0.82790 0.82378 0.81858 0.81186 0.80230 0.78849 0.76381  
0.83126 0.82788 0.82364 0.81828 0.81165 0.80206 0.78721 0.76203  
0.83111 0.82778 0.82337 0.81803 0.81148 0.80138 0.78703 0.76151  
0.83095 0.82767 0.82323 0.81795 0.81101 0.80115 0.78666 0.76052  
0.83085 0.82750 0.82319 0.81769 0.81073 0.80064 0.78553 0.75841  
0.83078 0.82737 0.82283 0.81744 0.81038 0.80049 0.78456 0.75633  
0.83068 0.82722 0.82266 0.81740 0.81013 0.80024 0.78394 0.75558  
0.83051 0.82716 0.82256 0.81715 0.80991 0.80000 0.78325 0.75229  
0.83041 0.82701 0.82245 0.81709 0.80946 0.79958 0.78225 0.75116  
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MIXED SPATIAL MODELS FOR DATA ANALYSIS OF YIELD ON LARGE 

GRAPEVINE SELECTION FIELD TRIALS 

Elsa Gonçalves, António St.Aubyn, Antero Martins 

ABSTRACT 

In large field trials, it may be desirable to adjust for spatial correlation due to variation in soil 

fertility and in other environmental factors. Spatial correlation within a field trial can mask 

differences in the genotypic values of clones, consequently reducing the possibility of identifying 

superior genotypes. This paper describes a strategy to improve the precision of statistical data 

analysis of grapevine selection trials through the use of mixed spatial models. The efficiency of 

mixed spatial models was compared with that of a classical randomized complete block model 

(with independent and identically distributed errors). Comparisons were based on yield data from 

three large experimental populations of clones of the Arinto, Aragonez (Tempranillo) and 

Viosinho grapevine varieties. The fit of the spatial mixed models applied to yield data was 

significantly better than that of the classical approach, resulting in a positive impact on selection 

decisions and increasing the accuracy of genetic gain prediction.  

Key words: grapevine selection, mixed models, spatial analysis. 

INTRODUCTION  

Most grapevine varieties used today originated many hundreds or thousands of years ago, 

probably as genetically homogenous clones. With the accumulation of mutations, these ancient 
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varieties became heterogeneous. They now consist of mixtures of genetically distinct clones 

(genotypes) with different agronomic and quality traits (Rives 1961).  

Quantification of variability within ancient varieties is very useful, not only because it provides 

the raw material for selection, but also because it allows for understanding of the antiquity of 

varieties as well as providing good strategies for genetic resources conservation. Consequently, in 

the last 25 years, innovative methods for grapevine selection have been developed in Portugal 

(Martins et al. 1987, 1990) involving quantification of genetic variability and mass selection of 

genotypes from within varieties. 

An efficient study of the genetic variability within ancient varieties requires sampling of mother 

plants representative of that variability, and grafting them in large field trials, providing 

experimental populations of clones, preferably with homogeneous environmental conditions. In 

Portugal, however, vineyards are markedly small and geometrically irregular, with high soil 

heterogeneity. To overcoming these difficulties and effectively quantify genetic variability and 

select superior clones, we should use appropriate experimental designs, such as alpha designs and 

resolvable row-column designs (at the beginning of the experimental process), together with 

appropriate statistical models for data analysis, such as mixed spatial models (at the end). 

Plant breeding researchers have faced these practical field experimentation problems for many 

years, and great efforts have been made to develop theoretical tools to overcome them, including 

experimental designs and models for data analysis. Since the introduction of randomized 

complete block designs by Fisher (1935), many alternative experimental designs have been 

developed, especially in the area of plant breeding initial trials. Among these are the categories of 

incomplete block designs (Yates 1936; Patterson and Williams 1976; Patterson et al. 1978), 

row - column designs (Nguyen and Williams 1993) and augmented designs (Federer 1961, 2002; 

Federer and Raghavarao 1975). In the field of statistical models, new solutions have emerged in 

the literature based upon the principles of neighbour analysis or spatial analysis. These are 

models that take advantage of the assumption that neighbouring individuals will share a similar 

environment, i.e., models that take into account the spatial correlation between neighbour 

observations (Papadakis 1937, 1984; Bartlett 1978; Wilkinson et al. 1983; Besag and Kempton 

1986; Cullis and Gleeson 1991; Zimmerman and Harville 1991; Grondona and Cressie 1991). 

Spatial analysis is now widely used in breeding programs of annual crops (Stroup et al. 1994; 

Grondona et al. 1996; Cullis et al. 1998; Smith et al. 2001, 2005) and forest species (Kusnandar 
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and Galwey 2000; Costa e Silva et al. 2001; Dutkowski et al. 2002; Joyce et al. 2002), but there 

are no published reports of its use in grapevine selection. 

The present work aims to demonstrate the utility of mixed spatial models through the following 

steps: (1) characterization of spatial dependence of yield in neighbouring plots in large field 

populations of grapevine clones, (2) use of mixed spatial models for yield data analysis of 

experimental populations of grapevine clones and, finally, (3) selection of clones with and 

without inclusion of spatial autocorrelation in the model.  

MATERIALS AND METHODS  

Field trials and data collection  

Mixed spatial models were applied to yield data from three experimental populations of clones 

from the grapevine varieties Arinto, Aragonez (Tempranillo) and Viosinho. Data analysis was 

based on the average yield observed over several years. These trials were laid out in balanced 

randomized complete block (RCB) designs. Since control of heterogeneity within complete 

blocks is best accomplished with a row-column arrangement within each complete block, the 

plots were located on a grid (not always regular) of columns by rows. Information about the field 

trials and the yield data collected over several years is shown in Table 1. Given that we detected 

clones which were not of the Aragonez and Viosinho varieties in their respective experimental 

populations, only 255 Aragonez clones and 199 Viosinho clones were utilized for data analysis of 

these two varieties. 

 

Table 1 Description of field trials  

Trial 
Location 

No. of 
clones 

No. of 
plants 

per plot 

No. of 
complete 
blocks 

No. of 
rows 

No. of 
columns 

Distance between centers 
 of adjacent plots in the 

Yield data are 
the average of the 
years Row (m) Column (m) 

Arinto 
a Sesimbra 

247 4 4 61 19 2.75 3.2 
1995, 1998, 1999, 
2000 

Aragonez Reguengos de M. 260 3 5 26 50 2.25 3.75 1999, 2001, 2002 

Viosinho Palmela 204 3 5 17 60 2.80 3.60 
1992, 1993, 1994, 
1996, 1997, 1999, 
2000 

a The Arinto trial was laid out in an irregular shape (see Figure 1a) within a rectangle of 61 rows by 19 columns 
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The statistical model  

The cases studied can be described according to the general linear mixed model  

     � = &� + '( + �, 

where �)×" denotes the vector of observations (phenotypic values) for yield, �*×" is a vector of 

fixed effects, (+×" is a vector of random effects, &)×* and ')×+ are design matrices for the fixed 

and random effects, respectively, and �)×" is a vector of errors. It is assumed that the joint 

distribution of �(, �) is multivariate normal, with 0 expectation and  









=









R

G

e

u
Var

0

0
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where 0 are null matrices and ,+×+ and �)×) are symmetric positive definite matrices and 

correspond to variance-covariance matrices of ( and �, respectively. The distribution of the vector 

� is multivariate normal, with expectation &� and variance matrix 8 = ',': + � where ': denotes 

the transpose of  '. 

The vector (+×" of random effects consists of subvectors (+P×" (R = 1,2), each one associated to 

one random factor. These subvectors are assumed mutually independent with 

variance - covariance matrix ,� = O�#�+P. Therefore, the matrix G  is the direct sum of the variance-

covariance matrices of each of the random terms (, = ,"⨁,#). Thus, in all models the vector u  

includes the genotypic effects (with variance component denoted by O§#) and the block effects (with 

variance component denoted by O°#). In the traditional data analysis of grapevine initial trials, the 

block effects are usually considered as fixed. However, because our purpose is to compare non 

spatial with spatial models, blocks are contiguous and the spatial correlation extends across the 

whole field, we considered block effects as random. Hence, in these studied cases �
 
is a scalar 

(the overall mean). 

In the classical mixed model � is a diagonal matrix defined as � = OV#�), where OV#  is the error 

variance and  �) denotes the nn×  identity matrix. In the spatial analysis approach, matrix �  

assumes a different structure based on a decomposition of e  into � = Æ + Ç, where the vectors Æ 

and Ç  refer to spatially dependent (Æ) and spatially independent (Ç) errors. Furthermore, Æ is 

assumed second-order stationary so that the correlation between two plots depends only on the 

distance between them and its structure can be modelled in various ways. Thus, matrix � is 

defined as � = O#Σ + OY#�), where O#
 
is the spatial error variance (also called partial sill, 02 >σ ), Σ  
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is the nn×  error correlation matrix and OY# is the independent error variance (also called nugget 

effect, OY# ≥ 0). 

In this study, three isotropic spatial correlation functions were considered: spherical, Gaussian 

and power (a reparameterization of the exponential correlation model). We also considered the 

anisotropic power correlation model which depends on two parameters, one representing the 

correlation between plots in the direction of rows and the other representing the correlation in the 

direction of columns. Many authors express the distance between plots as the difference in the 

number of rows (or columns) (Gilmour et al. 1997; Smith et al. 2001). However, we thought it 

would be better to express the distance between plots as the Euclidean distance, in meters. This is 

a more acceptable option in isotropic processes. The anisotropic power model, which uses the 

Euclidean distance between plots (in meters), and the AR(1)×AR(1) model (Gilmour et al. 1997), 

which express the distance between plots as the difference in the number of rows (or columns), 

give similar results. Table 2 describes the five models fitted to the yield data of the experimental 

populations of clones under study.  

Table 2 Description of models 1 - 5 

Models Non-diagonal elements of Σ a 

Model 1 - classical RCB (classical randomized complete block analysis) 0 

Model 2 - power (RCB with isotropic power function for spatial correlated errors) abhρ  

Model 3 - anisotropic power (RCB with anisotropic power function for spatial correlated errors) abh
rowρ row abh

colρ col 

Model 4 - Gaussian (RCB with Gaussian function for spatial correlated errors) 




























−

2

exp
θ
abh

 

Model 5 - spherical (RCB with spherical  function for spatial correlated errors) 













+−

θθ

3

5.05.11 abab hh
 

a Matrix Σ is the error correlation matrix. Ì
 
is the coefficient of autocorrelation, and must satisfy |Ì| < 1 for stationarity. Ì_w½ is the 

coefficient of autocorrelation between adjacent plots in a row, and must satisfy |Ì_w½| < 1 for stationarity.  Ì¶w� is the coefficient of 

autocorrelation between adjacent plots in a column, and must satisfy |Ì¶w�| < 1 for stationarity. ÊℎN°Ê = Ê�N − �°Ê is the Euclidean 

distance between the centre of the plot located at �N and the centre of the plot located at �°,  ÊℎN°Ê_w½ = Ê�N − �°Ê_w½ is the 

Euclidean distance between the centre of the plot located at �N and the centre of the plot located at �° in row direction,  ÊℎN°Ê¶w� = Ê�N − �°Ê¶w�  is the Euclidean distance between the centre of the plot located at �N and the centre of the plot located at �° 

in column direction. θ is the range (distance within which observations are spatially dependent, )0≥θ . 
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Tools for error model identification  

The diagnostic of spatial correlation in the errors was based on the model 1 fit residuals. Plots of 

residuals against row and column positions and plots of the sample semivariogram [a tool that is 

widely used in geostatistical analysis to visualize spatial dependence (Matheron 1963)] were 

used. Besides being a good tool for spatial correlation diagnosis, the sample semivariogram 

provides the starting parameter values for the mixed model procedure. 

Parameter estimation 

Model parameters were estimated by the residual or restricted maximum likelihood method 

(REML, Patterson and Thompson 1971), using the Fisher-Scoring algorithm (Jennrich and 

Sampson 1976). With residual maximum likelihood estimates ,¡ and �¡, � and ( were estimated by 

solving the mixed model equations (Henderson 1975; Searle et al. 1992). The final solutions can 

be written as: �� = g&:8¡ A"&jA&:8¡ A"�, where 8¡ = ',¡': + �¡  and g&:8¡ A"&jA is the generalized 

inverse of g&:8¡ A"&j, and (� = ,¡':8¡ A"g� − &��j. In those solutions, �� is the empirical best linear 

unbiased estimator (EBLUE) of �, and (� is the empirical best linear unbiased predictor (EBLUP) 

of ( (Littell et al. 1996).  

Genetic selection 

Spearman’s rank correlation coefficient was used to compare predicted genotypic effects 

rankings between the classical RCB and spatial models. For genotypic selection, the ranking of 

best linear unbiased predictors of genotypic effects of the clones obtained from the solutions of 

the mixed model equations were used. The average of the best linear unbiased predictors of the 

corresponding selected group provided the predicted genetic gain of yield. 

Inference for variance parameters and model selection  

For each model, the residual or restricted likelihood ratio test (REMLRT) was used to test the 

hypothesis that the genotypic variance component was equal to zero and the p - value of the test 

was half of the reported p - value from the 2χ  distribution with one degree of freedom (Self and 

Liang 1987; Stram and Lee 1994). 

When comparing the relative goodness-of-fit among non-nested models (i.e., among spatial 

models with different spatial covariance structures and the same matrix &), the Akaike 
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Information Criterion (AIC) (Sakamoto et al. 1986) and the Bayesian Information Criterion (BIC) 

(Schwarz 1978) were used. Smaller AIC and BIC values indicate a better fit.  

Isotropic and anisotropic power models are nested and may be also compared using the 

REMLRT. The asymptotic distribution of the residual likelihood ratio test statistic (�), under the 

null hypothesis colrow ρρ = , is a æ# distribution with one degree of freedom. 

With the best error spatial covariance structure chosen, the next step consisted in testing the 

spatial correlation. The simplest model (model 1) is a reduced form of the mixed spatial models. 

Therefore, the models are nested and can be compared using not only the AIC and BIC criteria 

already referred to, but also the residual likelihood ratio test. The distribution of the residual 

likelihood ratio test statistic (�) consists of mixtures of æ# distributions because the tested 

parameters were in the boundary of parameter space. More precisely, testing � parameters in 

these conditions involves a mixture of  æ# distributions from 0 to � degrees of freedom (Self and 

Liang 1987; Stram and Lee 1994; Verbeke and Molenberghs 2000). Consequently, for the 

different situations of nested models being compared we will have the following cases.  

 - Case 1, to test model 1 vs. model 2 (i.e., testing the null hypothesis OY# = 0  and Ì = 0). 

One parameter is on the boundary of parameter space (OY#) and the other (Ì) is not. The 

asymptotic distribution of � is a mixture of  æ2  distributions with unknown degrees of 

freedom (certainly less than two). 

- Case 2, to test model 1 vs. model 3 (i.e., testing the null hypothesis  OY# = 0  and 

 Ì_w½ = 0 and Ì¶w� = 0). One parameter is on the boundary of parameter space (OY#) and two 

(Ì_w½ and Ì¶w�) are not. The asymptotic distribution of � is a mixture of  æ2 distributions 

with unknown degrees of freedom (certainly less than three).  

- Case 3, to test model 1 vs. model 4, or model 1 vs. model 5 (i.e., testing the null 

hypothesis OY# = 0 and  Ï = 0). The two parameters are on the boundary of parameter 

space. The asymptotic distribution of � involves a mixture of æ#  distributions with 

unknown degrees of freedom (certainly less than two). 

Determining the correct asymptotic null distribution for the likelihood test statistic in this type of 

nested mixed models is not straightforward and requires simulation studies. Thus, we decided to 

use a conservative solution as a reference: the naive approach of using a chi-squared distribution 
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with the number of degrees of freedom equal to the increase in the number of parameters between 

the two models. Consequently, for the different situations described above, the naive asymptotic 

null distribution of  �  is a æ# distribution with two degrees of freedom, for cases 1 and 3, and 

with three degrees of freedom, for case 2.  

Defining minAICAICAIC mm −=∆  as the difference between the AIC value for model m and the 

minimum AIC value of the two models under comparison and, similarly, minBICBICBIC mm −=∆  as 

the difference between the BIC value for model n and the minimum BIC value of the two models 

under comparison, a common question is to know how these differences in adjustment can be 

considered relevant. To find a solution for this question, we followed guidelines suggested by 

Burnham and Anderson (2002), for mAIC∆ , and by Kass and Raftery (1995), for mBIC∆ . For 

mAIC∆ , a model m with 2≤∆ mAIC  has substantial support. With 74 ≤∆≤ mAIC  it has considerably 

less support, while with 10>∆ mAIC  it has essentially no support (Burnham and Anderson 2002). 

For mBIC∆ , the evidence against model m is almost negligible when 2≤∆ mBIC , positive when 

62 ≤∆< mBIC , strong when 106 ≤∆< mBIC , and very strong when 10>∆ mBIC  (Kass and Raftery 

1995).  

Statistical software 

All models were fitted in Proc Mixed (Littell et al. 1996) of SAS version 9.1 (SAS Institute 

2003). For graphical tools, R version 2.2.1 (“Comprehensive R Archive Network”,  

www.cran.r-project.org) and its packages Fields version 2.3 (Nychka 2006) and GeoR version 

1.6-5 (Ribeiro Jr and Diggle 2006) were used. 

RESULTS 

Spatial correlation diagnosis 

The initial strategy used to investigate spatial correlation within yield data of the three 

experimental populations of clones shows the disposition of model 1-fit residuals in a grid of  

row× column positions (Fig. 1). It can be seen that the residuals are not randomly distributed in 

the experimental field. Instead, there is clear evidence of some local trends, showing that 

residuals from plots that are closer together tend to be more similar than those which are farther 

apart.  
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To provide a description of how the residuals are correlated with distance, directional empirical 

semivariograms of the model 1-fit residuals were obtained for distances less than 45 meters 

(Fig. 2). In a preliminary diagnosis, there is no strong evidence of anisotropy, i.e., the correlation 

between plots in the direction of rows is similar to the correlation in the direction of columns. It 

can be seen that the semivariance between residuals increases as lag distance increases and this is 

observed within a range of more or less 30 meters. At distances greater than this range, the 

variance between observations has a tendency to stabilize and spatial correlation tends to be zero. 

 

Fig. 1 -  Image of spatial patterns of the model 1 fit residuals in the Arinto (a), Aragonez (b) and Viosinho (c) trials. 

 

This is particularly obvious in Fig. 2a, c, e and f, and not as clear in Fig. 2b and d (column 

direction in Arinto and Aragonez, respectively). Furthermore, all semivariograms reveal an 

evident nugget effect or independent variance (semivariance remained quite high as the lag 

distance approached zero). 
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Fig. 2 - Directional empirical semivariograms for                               
model 1 fit residuals in the experimental 
populations of Arinto, Aragonez and 
Viosinho (a, c, e – row direction, b, d, f – 
column direction). 

  



  CAPÍTULO 5 – MIXED SPATIAL MODELS FOR DATA ANALYSIS OF YIELD ON LARGE FIELD TRIALS   97 

The best mixed linear model  

According to the shape of the exploratory semivariograms, several candidate spatial models were 

fitted to the collected yield data, as summarized in Tables 3, 4 and 5.  

All spatial models fitted yield data better than the classical RCB approach for the three varieties 

(smaller values of AIC and BIC criteria for the spatial models). There were not large differences 

amongst isotropic spatial models, especially between isotropic power and spherical correlation 

functions. However, the power function seemed to be the most appropriate to model the error 

correlation structure. The models with this correlation function showed the smallest AIC and BIC 

values when compared to those obtained with the Gaussian and spherical models. The Gaussian 

model was the least appropriate.  

Comparing between isotropic and anisotropic power functions, the anisotropic power model 

(model 3) showed a significantly better fit than model 2 for the Aragonez field trial (P<0.05), but 

comparative criteria (AIC and BIC) penalized this more highly parameterized model for the 

Arinto and Viosinho. However, advantage of isotropic power model in these latter trials is 

misleading because the REML estimates of the spatial variance converged to high values 

suggesting that too much weight was given to more distant pairs (particularly for Arinto and not 

as clearly for Viosinho). On the contrary, the REML estimates obtained with the anisotropic 

power model for this parameter were plausible, indicating a better fit for short lag distances, 

which is the most important for our objectives. 

To model spatial correlation, we therefore chose the anisotropic power model (model 3) for 

Arinto, Aragonez and Viosinho. The AIC and BIC values obtained with this mixed spatial model 

were much lower than those from the classical RCB model (model 1). The differences in AIC and 

BIC values were ∆AIC=173.5 and ∆BIC=162.9 for Arinto, ∆AIC=207.5 and ∆BIC=196.9 for Aragonez 

and ∆AIC=100.8 and ∆BIC=90.9 for Viosinho, suggesting considerable differences in adjustment 

between the two models. These results were supported by testing the significance of this mixed 

spatial model through the residual likelihood ratio test (see considerations in Sect. “Material and 

methods”), which allowed us to reject the null hypothesis (OY# = 0 and 0=rowρ  and 0=colρ ) 

(P<0.0001).  

According to anisotropic power model (model 3), the residual maximum likelihood estimates for 

the spatial variance were 0.0581, 0.3780 and 0.1128 for Arinto, Aragonez and Viosinho, 

respectively. The spatial autocorrelation coefficients for rows and columns were 0.9506 and 
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0.9497 for Arinto, 0.9583 and 0.9442 for Aragonez, and 0.9423 and 0.9419 for Viosinho. The 

independent error variances were 0.0754, 0.5498 and 0.2788, for Arinto, Aragonez and Viosinho, 

respectively. As shown in Tables 3, 4 and 5, in all cases there was a tendency of the correlated 

error term to retain some of the block variance. In model 3, the sum of spatial and independent 

error variances (O# + OY#) was higher than the error variance (OV#) in model 1. Compared with 

model 1, the independent error variance was always smaller in model 3, but always higher than 

spatial dependent variance. As already mentioned, the block effects were substantially reduced, 

particularly in the Aragonez trial. However, in the Viosinho trial, the block effects remained 

significant (P<0.01) in the presence of spatial correlation terms, demonstrating the importance of 

preserving the design effects in spatial models. Since the spatial variability of each trial is unique, 

the possibility of retaining design information together with spatial adjustment should be 

considered when searching for the best model. 

Genotypic variance (� ! ) 

Residual maximum likelihood estimates of genotypic variance components were almost identical 

among the several fitted models for each population, as well as highly statistically significant 

(P<0.001) in all models and for all trials (Tables 3, 4 and 5). This indicated the presence of 

substantial raw material for genetic selection. 

Ranking of predicted genotypic effects and genetic selection 

Spearman’s rank correlation coefficient was used to compare predicted genotypic effects 

rankings between the best spatial model (model 3, anisotropic power correlation function) and 

classical RCB model (model 1). The results are shown in the Table 6. The correlations were 

0.964, 0.946 and 0.979 for Arinto, Aragonez and Viosinho, respectively. This indicates that 

spatial analysis changed the ranking of the predicted genotypic effects, which will have 

consequences in selection decisions. In order to visualize these ranking changes, the clones with 

the highest predicted genotypic effect for yield resulting from the classical RCB analysis 

(model 1) were compared to those obtained with mixed spatial anisotropic power model (model 

3). It can be seen (Table 6) that spatial analysis provided smaller standard errors associated with 

the predicted genotypic effects (i.e., more accurate predictions) and produced a different ranking 

of clones than that obtained with non-spatial analysis (model 1). This means that some of the 

clones ranked as amongst the most productive in the classical RCB analysis, could be discarded 
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using the spatial analysis. For example, spatial modulation in Arinto moved clone 9604 from 9th 

to 19th , clone 3704 from the 12th to 28th and clone 9609 from 10th to 35th positions. In Aragonez, 

clone 0707 dropped from the 1st to 13th, clone 1704 from the 6th to 18th and clone 0524 from the 

10th to 36th positions. In Viosinho, clone 1225 dropped from 9th to 20th, clone 0923 from 12th to 

17th, and clone 1236 from 14th to 29th positions. These results will have important consequences 

in the final composition of the group of selected clones (i.e., for the final mass genotypic 

selection). More precisely, when a 15% proportion of clones is selected as the most productive 

from the entire population (37 of 247 clones in Arinto, 38 of 255 clones in Aragonez, and 30 of 

199 clones in Viosinho), there is a marked difference in the group of selected clones between the 

two statistical analysis. This difference was found to be in the order of 29.7% (11 of 37), 21.1% 

(8 of 38) and 10.0% (3 of 30) for Arinto, Aragonez and Viosinho, respectively.  

Assuming the same proportion of clones for selection (15% of the population), the predicted yield 

genetic gain (the average of the best linear unbiased predictors of genotypic effects of selected 

genotypes) was compared between the two types of analysis. For Arinto, 0.439 kg/plant was 

obtained with the classical RCB analysis and 0.457 kg/plant with spatial analysis. For Aragonez, 

0.674 kg/plant was obtained with classical RCB analysis and 0.695 kg/plant with spatial analysis. 

For the Viosinho variety, 0.700 kg/plant was obtained with classical RCB analysis and 

0.695 kg/plant with spatial analysis. 

Finally, the predicted genetic gains obtained with the spatial mixed models showed smaller 

predicted average standard errors associated with them than those obtained with the classical 

RCB model (decreasing by 11.4 %, 8.5%, 6.4%, for Arinto, Aragonez and Viosinho, 

respectively). As a consequence, considering the same level of significance, spatial models 

allowed for narrower intervals of prediction, and therefore more accurate prediction of genetic 

gains. 
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Table 3 -  Models fitted to yield data in the Arinto variety (kg/plant)  

Models O~§# 
(SE) 

O~°# 
(SE) 

O~V# 
(SE) 

O~# 
(SE) 

Ï¡ 
(SE) 

Ì~ 
(SE) 

Ì~_w½ 
(SE) 

Ì~¶w� 
(SE) 

O~Y# 
(SE) 

−2a^a �b AIC c BIC d 

Model 1 - classical RCB 0.1234 
(0.0140)   

0.0609 
(0.0502)     

0.1217 
(0.0063)       

      1142.1  1148.1 1158.6 

Model 2 - power  0.1266 
(0.0135)       

0           0.1680 
(0.1414)        

 0.9824 
(0.0164)      

  0.0746 
(0.0052)     

954.2 187.9 962.2 976.2 

Model 3 - anisotropic power 0.1283  
(0.0136)      

0.0223 
(0.0238)       

 0.0581 
(0.0152)       

  0.9506  
(0.0174)     

0.9497  
(0.0189)     

0.0754 
(0.0052)     

962.6 179.5 974.6 995.7 

Model 4 - Gaussian 0.1256  
(0.0134)     

0.0364 
(0.0330)       

 0.0440 
(0.0103)       

11.4903  
(1.3418)       

   0.0830  
(0.0047)     

973.6 168.5 983.6 1001.1 

Model 5 - spherical 0.1259    
(0.0134)     

0.0180  
(0.0198)     

 0.0786   
(0.0187)    

38.0842   
(3.7541)   

   0.0741  
(0.0051) 

959.4 182.7 969.4 987.0 

SE -  asymptotic standard error 
a minus twice the residual log-likelihood 
b residual likelihood ratio test statistic [λ = ( Rl2−  of model 1)-( Rl2− of model 2, or 3, or 4, or 5)]. 
c Akaike Information Criterion ( dlAIC R 22 +−= ), where d  is the number of parameters in the covariance structure 
d Bayesian Information Criterion [ )*ln(2 pndlBIC R −+−= ], where d  is the number of parameters in the covariance structure, *n  is the sample size (in PROC MIXED, 

version 9.1, is defined as the number of levels of the first random factor declared in the random statement, which corresponded to the number of clones, in all models) and p  is 

the rank of matrix X  
 

Table 4 -  Models fitted to yield data in the Aragonez variety (kg/plant) 

Models 
O~§# 
(SE) 

O~°# 
(SE) 

O~V# 
(SE) 

O~# 
(SE) 

Ï¡ 
(SE) 

Ì~ 
(SE) 

Ì~_w½ 
(SE) 

Ì~¶w� 
(SE) 

O~Y# 
(SE) 

−2a^a �b AIC c BIC d 

Model 1 - classical RCB 0.3106  
(0.0427)        

0.1962 
(0.1410)          

0.8179 
(0.0363)      

      3653.4  3659.4 3670.0 

Model 2 - power  0.2969  
(0.0383)     

0.0088  
(0.0303)      

 0.5117  
(0.1955)       

 0.9633  
(0.0175)     

  0.5544 
(0.0325)     

3445.3 208.1 3455.3 3473.0 

Model 3 - anisotropic power  0.3008  
(0.0384)     

0.0162 
(0.0389)       

 0.3780 
(0.0863)      

  0.9583 
(0.0129)      

0.9442 
(0.0174)      

0.5498 
(0.0308)     

3439.9 213.5 3451.9 3473.1 

Model 4 - Gaussian 0.3054 
(0.0391)      

0.1190 
(0.0966)       

 0.2508 
(0.0440)       

8.5302  
(0.8863)       

   0.5790 
(0.0295)      

3469.0 184.4 3479.0 3496.7 

Model 5 - spherical 0.2968 
(0.0383)       

0.0269 
(0.0436)       

 0.4889 
(0.1065)       

42.6318   
(3.7702)     

   0.5600 
(0.0308)     

3451.3 202.1 3461.3 3479.0 

SE - asymptotic standard error 
a minus twice the residual log-likelihood 
b residual likelihood ratio test statistic [λ =( Rl2−  of model 1)-( Rl2− of model 2, or 3, or 4, or 5)] 
c Akaike Information Criterion ( dlAIC R 22 +−= ), where d  is the number of parameters in the covariance structure 
d Bayesian Information Criterion [ )*ln(2 pndlBIC R −+−= ], where d  is the number of parameters in the covariance structure, *n  is the sample size (in PROC MIXED, 

version 9.1, is defined as the number of levels of the first random factor declared in the random statement, which corresponded to the number of clones, in all models) and p  is 

the rank of matrix X  
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Table 5 - Models fitted to yield data in the Viosinho variety (kg/plant) 

Models O~§# 
(SE) 

O~°# 
(SE) 

O~V# 
(SE) 

O~# 
(SE) 

Ï¡ 
(SE) 

Ì~ 
(SE) 

Ì~_w½ 
(SE) 

Ì~¶w� 
(SE) 

O~Y# 
(SE) 

−2a^a �b AIC c BIC d 

Model 1 - classical RCB 0.3319  
(0.0411)       

0.1842  
(0.1316)         

0.3751  
(0.0189)       

      2206.1  2212.1 2222.0 

Model 2 - power  0.3298   
(0.0396)    

0.1020 
(0.0838)       

 0.1453  
(0.0457)      

 0.9417   
(0.0280)     

  0.2692 
(0.0207)      

2094.6 111.5 2104.6 2121.1 

Model 3 - anisotropic power 0.3272 
(0.0394)       

0.1134  
(0.0916)      

 0.1128  
(0.0279)      

  0.9423  
(0.0279)      

0.9419  
(0.0222)     

0.2788 
(0.0193)      

2099.3 106.8 2111.3 2131.1 

Model 4 - Gaussian 0.3262  
(0.0394)     

0.1072 
(0.0854)       

 0.0882 
(0.0285)       

18.0936 
(5.1630)        

   0.3089 
(0.0174)      

2104.1 102.0 2114.1 2130.6 

Model 5 - spherical 0.3291 
(0.0396)       

0.0991 
(0.0816)       

 0.1448  
(0.0474)      

43.7126 
(4.1087)       

   0.2841  
(0.0178)      

2095.4 110.7 2105.4 2121.8 

SE - asymptotic standard error 
a minus twice the residual log-likelihood 
b residual likelihood ratio test statistic [λ =( Rl2−  of model 1)-( Rl2− of model 2, or 3, or 4, or 5)] 
c Akaike Information Criterion ( dlAIC R 22 +−= ), where d  is the number of parameters in the covariance structure 
d Bayesian Information Criterion [ )*ln(2 pndlBIC R −+−= ], where d  is the number of parameters in the covariance structure, *n  is the sample size (in PROC MIXED, version 9.1, is defined as the 

number of levels of the first random factor declared in the random statement, which corresponded to the number of clones, in all models) and p  is the rank of matrix &. 
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Table 6 - Empirical best linear unbiased predictors of genotypic effects (��) of clones within selected groups, predicted 
genetic gains obtained with classical RCB and anisotropic power spatial models and Spearman’s rank 
correlation coefficient between the rankings of all predicted genotypic effects of the two models 

Ranking 

Arinto Aragonez Viosinho 

Classical model Anisotropic power 
model 

Classical model Anisotropic power 
model 

Classical model Anisotropic power  
model 

Selected 
clones 

 � 
(kg/plant) 

Selected 
clones 

 � 
(kg/plant) 

Selected 
clones 

 � 
(kg/plant) 

Selected 
clones 

 � 
(kg/plant) 

Selected 
clones 

 � 
(kg/plant) 

Selected 
clones 

 � 
(kg/plant) 

1 4108 0.811 4108 0.808 0707 1.001 6505 1.023 1634 1.050 1612 1.001 

2 3605 0.670 3605 0.735 7810 0.984 4201 0.998 1310 0.976 1326 0.947 

3 3502 0.658 3903 0.638 6505 0.983 6112 0.877 1612 0.958 1634 0.899 

4 3903 0.642 0310 0.616 1178 0.923 8302 0.861 1431 0.909 1510 0.891 

5 0310 0.615 2404 0.553 4201 0.873 1703 0.857 1510 0.907 1310 0.874 

6 2404 0.598 3502 0.551 1704 0.826 6709 0.852 1508 0.877 1508 0.820 

7 3113 0.578 4101 0.522 6709 0.801 1605 0.851 1504 0.868 1706 0.798 

8 4101 0.544 3902 0.510 1302 0.788 1302 0.847 1326 0.807 1431 0.783 

9 9604 0.500 3113 0.494 7207 0.780 7810 0.841 1225 0.760 1741 0.779 

10 9609 0.498 8201 0.492 0524 0.772 0386 0.838 1706 0.732 1504 0.768 

11 8201 0.469 0664 0.484 0136 0.770 1178 0.833 1741 0.729 1521 0.705 

12 3704 0.465 4110 0.477 6112 0.769 0136 0.790 0923 0.711 0201 0.685 

13 0664 0.459 3404 0.474 0452 0.714 0707 0.790 1735 0.703 1735 0.672 

14 4110 0.446 1501 0.472 1124 0.713 7207 0.774 1236 0.692 1412 0.652 

15 3902 0.434 8801 0.455 1502 0.695 1110 0.758 1410 0.673 1601 0.641 

16 3504 0.432 0344 0.453 8601 0.687 4504 0.684 1330 0.668 1410 0.635 

17 0640 0.430 3905 0.442 0386 0.674 1124 0.667 1521 0.635 0923 0.634 

18 6707 0.429 6707 0.436 1703 0.649 1704 0.667 1325 0.635 1611 0.634 

19 8801 0.386 9604 0.430 1243 0.631 1158 0.658 1305 0.626 1728 0.628 

20 3403 0.376 0640 0.427 1605 0.626 7311 0.658 1412 0.625 1225 0.626 

21 9603 0.374 2401 0.409 1601 0.626 1603 0.626 1206 0.609 0226 0.626 

22 0503 0.373 3504 0.409 1334 0.622 1243 0.625 1313 0.565 0235 0.620 

23 3404 0.360 9210 0.407 0618 0.619 7801 0.616 1243 0.563 1243 0.620 

24 3204 0.352 6116 0.406 1158 0.616 1336 0.612 0201 0.559 1313 0.600 

25 0517 0.350 0498 0.392 7801 0.597 0314 0.609 0235 0.540 1325 0.593 

26 2019 0.348 8807 0.390 6210 0.584 1218 0.605 1328 0.536 1330 0.568 

27 6116 0.348 0223 0.388 6309 0.567 8601 0.601 1411 0.528 1206 0.541 

28 8807 0.347 3704 0.387 9208 0.554 1334 0.590 1245 0.523 1305 0.541 

29 9005 0.344 9610 0.384 8306 0.554 8809 0.584 1702 0.521 1236 0.528 

30 2403 0.338 9606 0.383 8302 0.542 6510 0.575 1611 0.518 1328 0.527 

31 8007 0.333 3901 0.378 0714 0.530 6210 0.569     

32 1501 0.333 3910 0.363 1117 0.522 1601 0.566     

33 8204 0.333 4107 0.355 0513 0.521 0452 0.547     

34 3905 0.319 0244 0.352 1511 0.518 7502 0.520     

35 0344 0.318 9609 0.348 1336 0.506 7907 0.518     

36 0315 0.316 1632 0.343 7502 0.502 0524 0.517     

37 0498 0.316 0483 0.340 7907 0.498 1502 0.517     

38     1276 0.495 9208 0.506     

Genetic gain 
(kg/plant) 

(SE) 

0.439 
(0.158) 

 0.457 
(0.140) 

 0.674 
(0.329) 

 0.695 
(0.301) 

 0.700 
(0.250) 

 0.695 
(0.234) 

Spearman’s rank correlation 0.964    0.946    0.979 

SE - asymptotic standard error of prediction. 
The underline identifies some clones that change their ranking according to the fitted model 
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DISCUSSION 

Yield data collected from the three large grapevine field trials show the existence of spatial 

correlation and therefore accentuate the importance of mixed spatial models to improve 

efficiency of grapevine selection. In this paper, only yield data were analyzed because this 

agronomical trait was considered of utmost importance for selection priorities and was therefore 

the most studied in initial trials. However, viticulture priorities have recently changed and 

selection objectives now include quality traits of the must, such as sugar content, acidity and 

anthocyanines. Although the evaluation of traits in the must is laborious in large experimental 

populations, collection of data is currently underway. In the future, the adoption of mixed spatial 

models should also be tested and applied to those traits.  

Given that the objective of these trials was to select groups of clones to be grown as mixtures 

(mass genotypic selection), we considered it adequate to base our analysis on the average yield 

observed over several years, without taking into account the repeated measures nature of the data. 

In the next cycle of selection (clonal selection), the chosen groups of clones will be submitted to 

further analyses, involving plantation and data collection in several multi-environment trials. In 

this case individual clones will be selected and recommended for specific regions or conditions 

and therefore patterns of behaviour over years and locations will be extremely important to 

consider. 

In respect to adjustment for spatial variability, the anisotropic power function was chosen for all 

the three field trials. When compared to what is currently observed with other crops, where the 

modulation of ε as a first order separable autoregressive process [AR(1)×AR(1)] is recommended 

(Gilmour et al. 1997; Cullis et al. 1998; Smith et al. 2001), our results reinforce the broad 

adequacy of this type of spatial structure in field experiments. 

Contrary to what is usually described for annual crops, where most (or all) of the error 

component is spatially dependent (only Æ is included and Ç corresponds to measurements errors 

and is ignored), our grapevine selection trials show a strong nugget component. Taking into 

consideration the residual maximum likelihood estimates for model 3 in the Arinto, Aragonez 

and Viosinho trials, this independent error component represents 56.5%, 59.3% and 71.2% of the 

total error variance. This is in close agreement with previous results obtained in forest trials 

(Kusnandar and Galwey 2000; Costa e Silva et al. 2001; Dutkowski et al. 2002) and can be 
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justified by specific conditions associated with the cultivation of vines, some of which are also 

observed in forests: marginal soils as well as highly heterogeneous topographical, physical and 

chemical conditions; artificial plant management, including grafting, intense pruning and 

recurrent treatments for fungi, insects and weeds; and average plot yield based on few plants. In 

sum, the strong non spatial component of the error variance is essentially due to these conditions, 

with measurement errors being a negligible part of this component. 

When judging the significance of the anisotropic power model, the high values of the test statistic 

( 8.106,5.213,5.179 === λλλ , for Arinto, Aragonez and Viosinho, respectively) clearly show that 

the null hypothesis (H0: OY# = 0 and  Ì_w½ = 0  and  Ì¶w� = 0) must be rejected (P<0.0001). 

Furthermore, such high values of the test statistic confirm that the naive approach (i.e., 

considering the asymptotic distribution of the likelihood ratio test statistic as a chi-squared 

distribution with three degrees of freedom) is applicable and does not cause misinterpretation in 

the present case. However, this application may be problematic in cases where the test statistic 

results in low values, since small values of � could cause the non rejection of the classical RCB 

model.  

As expected, the mass genotypic selection and the differences in the reduction of predicted 

standard error between the classical RCB and spatial analyses are more discrepant when the 

effects of spatial variability are higher, as seen for Arinto and Aragonez. Consequently, failure to 

account for spatial correlation and ignoring some inherent structure in the error covariance matrix 

can increase the risk of confounding genotypic effects of individual clones and hinder genetic 

selection.  

The simple RCB designs used in our experiments are typical of the designs used in Portugal some 

years ago. As is well known, RCB designs are not well suited to experiments with many 

genotypes. There are other more sophisticated designs, such as incomplete block designs and 

resolvable row-column designs, that can successfully account for much of the field spatial 

heterogeneity. Their application in grapevine initial trials is desirable and studies for 

demonstrating its efficiency in these experiments are clearly opportune. In the meantime, there 

are many RCB-design grapevine trials in the field, from which data continue to be collected. 

Spatial modelling provides an important approach for the analysis of such data. 
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In conclusion, we hope that the results presented here encourage the exploration and the usage of 

mixed spatial models for data analysis, as a general complement of good experimental design 

strategies, in order to improve the efficiency of all processes of grapevine selection.  
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EXPERIMENTAL DESIGNS FOR EVALUATION OF GENETIC VARI ABILITY AND 

SELECTION OF ANCIENT GRAPEVINE VARIETIES: A SIMULAT ION STUDY 

Elsa Gonçalves, António St.Aubyn, Antero Martins 

ABSTRACT 

Classical methodologies for grapevine selection used in the vine-growing world are generally 

based on comparisons among a small number of clones. This does not take advantage of the 

entire genetic variability within ancient varieties, and therefore limits selection challenges. 

Utilizing the general principles of plant breeding and of quantitative genetics, we propose new 

breeding strategies, focussed on conservation and quantification of genetic variability by 

performing a cycle of mass genotypic selection prior to clonal selection. 

In order to allow a high content of genetic variability, initial selection trials must be generally 

very large. The use of experimental designs adequate for those field trials has been intensively 

recommended for numerous species. However, their use in initial trials of grapevines has not 

been studied. With the aim of identifying the most suitable experimental designs for 

quantification of genetic variability and selection of ancient varieties, a study was carried out in 

order to assess via simulation the comparative efficiency of various experimental designs 

(randomized complete block design, alpha design and row-column design). The results indicated 

a greater efficiency for alpha and row-column designs, enabling more precise estimates of 

genotypic variance, greater precision in the prediction of genetic gain and consequently greater 

efficiency in genotypic mass selection. 

Key words: grapevine, genetic variability, genetic selection, experimental design, simulation. 
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INTRODUCTION  

Grapevine is a very socially and economically important crop in many countries worldwide. 

Generally, grapevine varieties are very ancient, and probably originated by domestication 

hundreds or thousands years ago. High genetic variation was generated within varieties along 

their evolutionary history. Understanding the entire variability existent within a variety and its 

distribution across the different regions and countries in which it is grown will allow new views 

on history (of agriculture and people), the preservation of genetic resources (slowing down 

genetic erosion) as well as permit high genetic gains through selection. 

In order to quantify the genetic variation within a variety and to perform efficient selection, 

through quantitative genetics as well as other methods, it is necessary to plant a very large field 

trial (normally from 200 to 400 clones). Only large trials contain a representative sample of all 

the variation within the variety across the different regions in which it is grown. Because 

grapevine is perennial and the field trials are maintained for many years, it allows us to make 

various genotypic mass selections, responding to future environmental alterations as well as to 

ever changing consumer demands. As a result, large field trials are in fact at the cutting edge of a 

new strategy for the evaluation and the utilization of grapevine genetic resources. This is opposed 

to traditional methodology used in the vine-growing world, which neglects the potential of 

genetic variation and emphasizes the sanitary side of the selection process based on virus 

diagnosis (OIV, 1991). 

However, the field trial above referred covers an unusually large area (from 0.75 to 1.5 ha) 

which, by itself, causes large environmental variation. Therefore, the importance of experimental 

design in this type of trial is crucial to reach the objectives above referred successfully. 

After Fisher (1935) introduced randomized complete block (RCB) designs, Yates (1936, 1940) 

described balanced incomplete block (BIB) designs for the first time, including balanced square 

lattice designs. Since then, many variants on these designs have appeared. Although this group of 

designs is very large, we will restrict ourselves to only the most relevant for working with a high 

number of treatments, as frequently happens with initial trials of grapevine selection. Of note are 

alpha designs (Patterson and Williams, 1976), which constitute a particular class of generalized 

lattice designs,  row-column designs (Williams and John, 1989), which correspond to groups of 

more complex latin square designs, t-latinized designs (John and Williams, 1998) and resolvable 

spatial row-column designs (Williams et al., 2006). 
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Many algorithms have been developed to build these designs, suitable for trials of more than 100 

treatments (Patterson and Williams, 1976; Williams, 1985; Nguyen, 1994; Nguyen, 1997; 

Whitaker et al., 2007), as well as statistical tools to assess their efficiency (John and Whitaker, 

2000).  

The use of these experimental designs has been intensively recommended and discussed for 

decades. In the agricultural field, studies have reported greater effectiveness of BIB and alpha 

designs compared to RCB designs (Patterson et al., 1978; Patterson and Silvey, 1980; Patterson 

and Hunter, 1983; Kempton et al., 1994; Yau, 1997; Qiao et al., 2000), and in the area of forestry 

similar results have been obtained for example by Fu et al. (1998), Fu et al. (1999) and Gezan et 

al. (2006). 

While all these contributions are important, their use in initial trials of grapevines has not been 

studied. In this article we compare via simulation several of the aforementioned experimental 

designs (RCB, alpha and row-column designs), with the aim of identifying those most suitable 

for quantifying and utilizing the genetic variability under various different conditions: different 

field layouts, different population sizes, different levels of genetic variability of yield in the 

population. Through the simulations we attempted to clarify the effects of different experimental 

designs on the control of spatial variation, on the accuracy and precision of the estimates for 

genetic variance and on the prediction of genetic gain.  

MATERIALS AND METHODS  

Simulation procedure 

Yield data were simulated because this trait has a general interest in all selection programs and it 

is currently utilized for quantification of genetic variability under field conditions.  

The simulated yield data were generated according to the model: 

     ���p = � + (§P + Æ��p + Ç��p , 

where ���p is the observed yield located in the a±Ð column and n±Ð row, generated as the sum of 

the overall mean of the population (�) with the genotypic effect of clone (§P and the errors 

associated with the observation ���p, spatially dependent (Æ��p) and independent from space (Ç��p). 
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The parametric values were established such that generated data showed a good agreement with 

the actual trials for grapevine selection. Thus, populations with an overall mean (�) of 3 kg/plant 

were used. The genotypic effects were assumed independent and identically distributed (iid) 

random variables, with normal distribution with mean 0 and variance O§# ((§P  ~ 4g0, O§#j). Two 

values of genotypic variance were considered, O§# = 0.2025
 

and O§# = 0.81, corresponding, 

respectively to populations with a smaller and larger genetic variation (Martins, 2007). 

Populations of 100, 200 and 300 genotypes were simulated, with both levels of variability. These 

populations were generated using SAS code, version 9.1 (SAS Institute, 2003), RANNOR 

function (100 simulations for each population type). 

Two error components were considered: an iid normal component Ç��p, defined as Ç��p ~ 4g0, OY#j, 
and a spatially dependent component Æ��p, defined as Æ��p ~ 4�0, O"#;� )). It was established that 

OY# = 0.6, O"# = 0.4 and ;� ), which defines the correlation between plots separated by the Euclidian 

distance  , is an anisotropic exponential correlation function with range of correlation of 20m and 

15m in row and column directions, respectively (Gonçalves et al., 2007). These errors were 

generated in Proc SIM2D of SAS version 9.1 (SAS Institute, 2003), 100 simulations for each 

field layout. 

Regarding the field layouts, in many of these trials conflicts frequently arise between what is 

theoretically more correct and what is feasible in practice. Four repetitions were adopted with 4 

plants per plot in order to save on trial area needed, for greater security of plot boundaries (so that 

they coincided with vine trellis posts) and because often the wood of a mother plant is 

insufficient to make a clone with more than 16 plants. With a spacing of 1.2m × 2.5m, the 

conditions above produce a distance to the centre of adjacent plots of 2.5m in row and 4.8m in 

column directions.  

Various types of experimental design were applied to each field layout arranged by rows 

(1, ⋯ , � × �) and columns (1, ⋯ , �) (Table 1).  
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Table 1 -  Field layout, experimental designs and design parameters (�- no. of genotypes, �-  no. of 
resolvable replicates (or complete blocks), � - no. of incomplete blocks per replicate, for alpha 
design, or number of columns, for row-column designs, � - incomplete block size, for alpha 
design, or number of rows, for row-column designs) 

Field layout Experimental design    # $ % 

20 plots  
(rows) 

× 
20 plots 

 (columns) 

Randomized complete block design, RCB  100 4   

Alpha design, latinized by block, α-20 
1 100 4 20 5 

Row-column design, latinized by column, RC5×20 
2 100 4 20 5 

Spatial row-column design, latinized by column, RCSpatial5×20, EV=0.9 2,3 100 4 20 5 

40 plots 
 (rows) 

× 
10 plots 

 (columns) 

Randomized complete block design, RCB 100 4   

Alpha design, latinized by block, α-10 
1 100 4 10 10 

Row-column design, latinized by column, RC10×10 
2 100 4 10 10 

Spatial row-column design, latinized by column, RCSpatial10×10, EV=0.9 2,3 100 4 10 10 

20 plots 
 (rows) 

× 
40 plots  

(columns) 

Randomized complete block design, RCB  200 4   

Alpha design, latinized by block, α-40 
1 200 4 40 5 

Row-column design, latinized by column, RC5×40 
2 200 4 40 5 

Spatial row-column design, latinized by column, RCSpatial5×40, EV=0.9 2,3 200 4 40 5 

40 plots 
(rows) 

× 
20 plots 

 (columns) 

Randomized complete block design, RCB  200 4   

Alpha design, latinized by block, α-20 
1 200 4 20 10 

Row-column design, latinized by column, RC10×20 
2 200 4 20 10 

Spatial row-column design, latinized by column, RCSpatial10×20, EV=0.9 2,3 200 4 20 10 

20 plots  
(rows) 

× 
60 plots  

(columns) 

Randomized complete block design, RCB  300 4   

Alpha design, latinized by block, α-60 
1 300 4 60 5 

Row-column design, latinized by column, RC5×60 
2 300 4 60 5 

Spatial row-column design, latinized by column, RCSpatial5×60, EV=0.9 2,3 300 4 60 5 

40 plots  
(rows) 

× 
30 plots  

(columns) 

Randomized complete block design, RCB  300 4   

Alpha design, latinized by block, α-30 300 4 30 10 

Row-column design, latinized by column, RC10×30 300 4 30 10 

Spatial row-column design, latinized by column, RCSpatial10×30, EV=0.9 a 300 4 30 10 

80 plots 
 (rows) 

× 
15 plots  

(columns) 

Randomized complete block design, RCB  300 4   

Alpha design, latinized by block, α-15 
1 300 4 15 20 

Row-column design, latinized by column, RC20×15 
2 300 4 15 20 

Spatial row-column design, latinized by column, RCSpatial20×15, EV=0.9 2,3 300 4 15 20 

1Latinized by block indicates that blocks of one replicate are contiguous to the blocks of another replicate. 
2Latinized by column indicates that columns of one replicate are contiguous to the columns of another replicate. 
3A spatial row-column design ensures the separation of different genotypes in rows and columns according to a weight function 
which, in this study, is the modified exponential variance (EV), appropriate for a model specifying an autoregressive matrix. 

 

The RCB design was generated using the Proc Plan of SAS version 9.1 (SAS Institute, 2003). 

The alpha and row-column designs were generated using the package CycDesign3.0 (Whitaker et 

al., 2007). For each situation described in Table 1, 100 different randomizations were done. 

Altogether, 5600 simulations were generated, 100 for each of 56 studied cases: population with 

100 clones × 2 genetic variances × 2 field layouts × 4 experimental designs (16 situations); 

population with 200 clones × 2 genetic variances × 2 field layouts × 4 experimental designs (16 
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situations); population with 300 clones × 2 genetic variances × 3 field layouts × 4 experimental 

designs (24 situations). 

Models for data analysis  

The linear model used for data analysis of an experiment with a RCB design was  

     ��� = � + (§P + (_& + ���         [1] 

for R = 1, ⋯ , � and � = 1, ⋯ , �. The ��� represent the observations, � the population mean, (§P the 

genotypic effects, (_& the resolvable replicate effects (complete block effects) and ��� the random 

errors associated with individual plots. 

The linear model for an alpha design, latinized by block, was:  

     ���±� = � + (§P + (_& + (°�N±À + (°�_)&Á + ���±�        [2] 

for R = 1, ⋯ , �, � = 1, ⋯ , �, h = 1, ⋯ , �, a = 1, ⋯ , �. The ���±� represent the observations, � the 

population mean, (§P the genotypic effects, (_& the resolvable replicate effects, (°�N±À the latinized 

block effects, (°�_)&Á the incomplete block effects within replicates and ���±� the random errors 

associated with individual plots. 

The linear model for a resolvable row-column design, latinized by column, was:  

     ���±�p = � + (§P + (_& + (�¶w�À + (¶w��_)&Á + (_w½�_)&÷ + ���±�p  [3] 

for R = 1, ⋯ , �, � = 1, ⋯ , �, h = 1, ⋯ , �, a = 1, ⋯ , � , n = 1, ⋯ , �. The ���±�p represent the observations, � 

the population mean, (§P the genotypic effects, (_& the resolvable replicate effects, (�¶w�À the 

latinized column effects, (¶w��_)&Á the column effects within replicates, (_w½�_)&÷ the row effects 

within replicates and  ���±�p the random errors associated with individual plots. 

In all cases, model effects (with the exception of �) were assumed iid normal variables: 

(§P  ~ 4g0, O§#j; (_P ~ 4�0, O_#); (°�N±À  ~ 4�0, O°�N±# ); (°�')&Á  ~ 4g0, O°�_)# j; (�¶w�À  ~ 4�0, O�¶w�# ); 
(¶w��_)&Á  ~ 4g0, O¶w��_)# j; (_w½�_)&÷ ~ 4g0, O_w½�_)# j; ��� ~ 4�0, OV#); ���±� ~ 4�0, OV#); ���±�p ~ 4�0, OV#). All 

random effects were assumed mutually independent.  
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It should be noted that, although we know the real error variance-covariance structure, and it is 

possible to incorporate it into models 1, 2 and 3, this was not the objective and so we considered 

iid errors. What one would expect is that the spatially dependent error component which was 

initially simulated and incorporated into the data would now be captured, in some extent, by the 

effects of the design factors.  

All models were fitted in Proc Mixed (Littell et al., 2006) of SAS version 9.1 (SAS Institute, 

2003). 

Model parameters evaluation and effects on genetic selection  

Model parameters were estimated by the residual or restricted maximum likelihood method 

(REML, Patterson and Thompson, 1971), using the Fisher-Scoring algorithm (Jennrich and 

Sampson, 1976).  

To understand the fraction of the total variance imputable to each of the design effects, the results 

were expressed in terms of the percentage of each component of variance resulting from each 

effect of the model. In addition, the relative bias (RB) and the mean squared error (MSE) of the 

estimates of the genotypic variance component were calculated to assess its accuracy and its 

precision: 

     �á�%) = 0���hRn9h� − h�(� /9a(�) h�(� /9a(�⁄ 1 × 100, 

where “estimate” represents the average of the obtained estimates (O~§#) over the 100 simulation, 

the “true value” is the adopted parametric value and )( valuetrueestimate− is the bias, and 

     �à7gO~§#j = uÔR9�gO~§#jv# + 89�gO~§#j. 
In order to compare the effects of different experimental designs and, therefore, of the respective 

models for data analysis (models 1, 2 and 3) on efficiency of genetic selection, the following 

indicators were calculated (expressed as the average of the 100 simulations, for each case 

studied). 

(i) For the prediction of the genotypic effects of the clones, empirical best linear unbiased 

predictors - EBLUPs - of genotypic effects of the clones ((�§) were obtained through mixed model 

equations (Henderson 1975, Searle et al. 1992).  
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(ii) For evaluating the precision in the prediction of genotypic effects, the prediction standard 

errors (eà7) of  (�� were computed. 

(iii) Relative efficiency (�7) of experimental design �" compared to experimental design �#, 

defined as:  

     �7(¥)¢��" h. �#) �%) = (¥)¢*©
(¥)¢*¨ × 100 , 

where �eà7 is the average prediction standard error of  (�§. 

(iv) Spearman’s rank correlation coefficient (�+), for the comparison between the rankings of 

EBLUPs of the clones genotypic effects and the true genotypic effects (the simulated effects). 

(v) Relative bias and the mean squared error of the predicted genetic gain (RBPGG and MSEPGG, 

respectively) for the selection of the group of 30 top-ranking clones for the populations of 100 

and 200 clones, and 45 top-ranking clones for the population of 300 clones. The predicted genetic 

gain (PGG) was calculated for each simulation as the average of the EBLUPs of the top selected 

clones. The true genetic gain (TGG) was calculated in the same way, but using genetic effects 

generated for each situation. Thus,  

100
)(

(%) ×−=
TGG

TGGPGG
RBPGG  

and  

                                                         �à7¥�%� = 0ÔR9��e,,�1# + 89��e,,�. 
Plots of the sample semivariogram (Matheron, 1963) were utilized for diagnosis of spatial 

correlation in the residuals of some models through Proc Variogram and Proc Gplot of SAS. 

RESULTS 

The estimates of restricted maximum likelihood of genotypic variance were close to the 

parametric values imposed during the simulation (i.e. values of 0.2025 and 0.81), revealing a very 

low relative bias (varying between -4% and 6%). This occurred for all the experimental designs 

(including the RCB design), for any size of population (i.e. for 100, 200 and 300 genotypes) and 

for the two levels of genetic variation (Table 2). However, the mean squared error of the genetic 

variance estimates was lower (chiefly by a reduction in its variance) for alpha and row-column 

designs, and decreased as the number of clones in the trial increased. 
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The RCB design showed the greatest percentage of total variance attributable to error, coming out 

one percentage point lower in this component in the alpha and row-column designs. Furthermore 

it was observed that amongst the RCB designs, the closer the resolvable complete block was to 

the square, the greater the percentage of total variance attributable to component O_# and the less it 

is attributable to OV#. 

In Table 2, it is clear that among alpha designs, the greater the number of incomplete blocks and 

the smaller their size, the greater is the percentage of total variance attributable to incomplete 

blocks (O°�_)# ) and to latinized blocks (O°�N±# ) and the less is attributable to the components O_# and 

OV#. Among row-column designs, it was also observed that the greater the number of rows per 

replicate the bigger is O~_w½�_)#  and the smaller is O~_#. On the other hand, the greater the number of 

columns, the greater are the estimates of the variance components O¶w��_)#  and O�¶w�# . The greater 

proximity between the values of  O~_w½�_)#  and O~¶w��_)#  was observed for RC10x20 (trial with 200 

clones) and for RC10x30 (300 clones). In these situations, a reduction in variance of error (OV#) 

was also observed. In addition, the results obtained with the spatial and non-spatial row-column 

designs were similar. 

For the three population sizes and for the two genetic variation levels, there were fewer 

prediction standard errors of EBLUPs of genotypic effects and greater Spearman´s rank 

correlation coefficient values for the alpha and row-column designs, the RCB design being less 

efficient (Table 3). The greatest efficiency of those designs relative to RCB design can be seen 

when working with populations with 300 clones and with bigger genetic variation, thereby 

obtaining RE values of 107.2%.  

The greatest efficiency of the row-column designs relative to the alpha designs occurs when the 

number of plots per incomplete block is greater or equal to 10. In other words, for populations of 

100 genotypes, the efficiency of the RC10×10 and of the RCSpatial10×10 is greater relative to 

the α-10, for populations of 200 genotypes the efficiency of the RC10×20 and RCSpatial10×20 is 

greater relative to the α-20 and for populations of 300 genotypes the efficiency of the RC20×15 

and the RCSpatial20×15 is greater relative to the α-15. In the latter case, the RE of row-column 

relative to the alpha designs is in the region of 106.6%, for populations with higher genetic 

variation (Table 3).  
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As expected, all these results are reflected in the relative bias and in the mean squared error of 

genetic gains obtained with the selection of a group of clones (genotypic mass selection). With 

the alpha designs, smaller RBPGG and MSEPGG were obtained as the number of plots per 

incomplete block decreased, confirming once more that smaller incomplete blocks are more 

efficient for controlling environmental variation. In contrast, when the number of plots per 

column increased, smaller values for the RBPGG and MSEPGG were observed with the row-column 

designs, mainly for trials with 200 and 300 clones (Table 3). Based on these results it is easy to 

see how much can be gained in precision when working with populations with high genetic 

variation. A relative bias of around -13% can be observed with the alpha and row-column designs 

(i.e. much closer to the true genetic gain), while with low variation, this relative bias is in the 

region of -33%.  
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Table 2 -  Relative bias (RB) and mean square error (MSE) of the genotypic variance estimate (O~§#) and fraction of the total variance estimate (FTV) attributable to each 
variance component, for two levels of genotypic variance and for 100, 200 and 300 genotypes (�) (results expressed as the average of 100 simulations)  

 

   Experimental 
design 

� ! = ,.!,!- (low genetic variability)  � ! = ,../ (high genetic variability) 

�0 !   �0 !  �0#! �01234!  �01�#)!  �02562!  �0#67�#)!  �0562�#)!  �08!  �0 !   �0 !  �0#! �01234!  �01�#)!  �02562!  �0#67�#)!  �0562�#)!  �08! 
RB (%)

 
MSE 

  FTV (%)   RB (%)
 

MSE 
  FTV (%)  

100 

RCB10×10 -1.1 0.006  13.3 14.7      72.0  4.1 0.028  39.0 10.3      50.7 
α-10 -0.9 0.005  13.2 14.4 0.8 2.7    68.9  -1.2 0.026  37.6 10.3 0.9 2.1    49.2 
RC10×10 5.2 0.005  13.9 12.9   0.9 14.8 3.8 53.7  1.6 0.028  38.4 9.2   0.6 10.5 2.8 38.5 
RCSpatial10×10 6.1 0.006  14.0 12.9   0.9 14.5 3.9 53.9  -1.1 0.028  38.0 9.4   0.7 10.4 2.7 38.8 
RCB5×20 0.1 0.006  13.9 11.8      74.3  3.7 0.026  40.2 8.3      51.5 
α-20 1.2 0.006  13.9 11.5 3.3 8.8    62.6  -1.0 0.024  38.7 8.1 2.5 6.0    44.6 
RC5×20 -2.7 0.004  13.3 10.3   4.2 5.8 9.4 57.0  1.9 0.031  39.5 7.3   2.5 3.8 6.5 40.4 
RCSpatial5×20 -0.3 0.005  13.8 10.4   3.5 5.3 9.6 57.5  1.4 0.024  39.4 7.3   2.4 3.8 6.7 40.4 

200 

RCB10×20 -1.2 0.006  12.8 13.6      73.6  0.2 0.028  37.5 9.9      52.6 
α-20 1.2 0.002  13.1 13.4 1.2 5.5    66.8  1.5 0.013  37.7 9.6 0.8 4.0    47.9 
RC10×20 2.6 0.002  13.2 12.5   1.2 8.4 6.4 58.3  0.2 0.015  37.4 9.1   0.9 5.7 4.6 42.3 
RCSpatial10×20 -3.7 0.002  12.6 12.7   1.2 8.2 6.3 59.1  -1.9 0.019  36.8 9.1   0.9 6.0 4.5 42.7 
RCB5×40 0.3 0.006  13.5 9.0      77.5  0.9 0.028  38.1 6.7      55.2 
α-40 3.8 0.002  13.7 8.6 4.1 14.1    59.6  2.3 0.015  38.5 6.1 2.9 9.9    42.5 
RC5×40 -1.7 0.003  13.0 8.1   4.0 2.6 14.5 57.8  -0.3 0.015  37.7 5.8   3.1 1.9 10.2 41.3 
RCSpatial5×40 2.1 0.002  13.4 8.0   4.0 3.0 14.5 57.1  0.8 0.014  38.1 5.8   3.0 1.8 10.0 41.1 

300 

RCB20×15 -1.1 0.006  12.7 10.4      76.9  -0.2 0.028  37.0 7.5      55.5 
α-15 0.7 0.002  13.8 10.9 0.6 2.4    72.3  1.6 0.008  37.0 7.6 0.4 1.5    53.4 
RC20×15 1.3 0.002  12.8 9.3   0.6 16.1 2.8 58.4  2.8 0.009  37.4 6.7   0.5 11.4 2.0 42.1 
RCSpatial20×15 -0.1 0.002  12.6 9.3   0.6 16.0 3.0 58.6  1.0 0.008  37.0 6.7   0.4 11.4 2.1 42.4 
RCB10×30 1.2 0.006  13.4 10.8      75.8  0.8 0.028  37.3 7.9      54.8 
α-30 3.5 0.002  13.4 10.3 1.7 7.6    67.0  2.1 0.009  37.6 7.3 1.3 5.6    48.2 
RC10×30 3.7 0.002  13.3 9.6   1.7 6.5 8.2 60.6  0.8 0.007  37.4 6.9   1.3 4.8 6.0 43.7 
RCSpatial10×30 -1.7 0.002  12.7 9.6   1.7 6.5 8.3 61.2  1.1 0.008  37.4 6.9   1.2 4.8 5.9 43.8 
RCB5×60 1.3 0.006  13.2 6.2      80.6  0.5 0.028  37.3 4.4      58.3 
α-60 5.3 0.002  13.5 6.0 7.1 14.9    58.5  2.7 0.008  37.8 4.3 5.1 10.7    42.1 
RC5×60 1.1 0.001  13.0 5.6   7.0 2.0 15.3 57.1  0.7 0.007  37.3 4.0   5.1 1.5 11.0 41.1 
RCSpatial5×60 -1.2 0.002  12.6 6.0   7.1 2.1 15.4 56.8  0.8 0.007  37.3 4.0   5.2 1.4 11.0 41.1 
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Table 3 - Average prediction standard error (APSE) of EBLUPs of genotypic effects, relative efficiency calculated using APSE of EBLUPs (RE), 
Spearman’s rank correlation coefficient (�+), predicted genetic gain (kg/plant) (PGG) and the corresponding relative bias (RBPGG) and mean 
squared error (MSEPGG) for populations with 100, 200 and 300 genotypes (�) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Relative efficiency of alpha or row-column design compared with RCB design; 2 Relative efficiency of row-column design compared with alpha design. 

  Experimental 
design 

� ! = ,.!,!- (low genetic variability)
 

 � ! = ,../ (high genetic variability) 

APSE
 

    RE(%) 1     RE(%) 2 �+ Genotypic mass selection 
 

APSE     RE(%) 1
 
     RE%) 2 �+ Genotypic mass selection 

PGG RBPGG MSEPGG 
 

PGG RBPGG MSEPGG 

100 

RCB5×20 0.3320 0.62 0.334 -34.7 0.043  0.4577   0.85 0.909 -13.2 0.030 
α-20 0.3280 101.2  0.64 0.342 -33.0 0.039  0.4424 103.5  0.85 0.897 -14.3 0.036 
RC5×20 0.3236 102.6 101.4 0.65 0.339 -33.7 0.037  0.4349 105.2 101.7 0.86 0.920 -12.1 0.033 
RCSpatial5×20 0.3234 102.7 101.4 0.65 0.344 -32.6 0.037  0.4350 105.2 101.7 0.86 0.914 -12.7 0.030 
RCB10×10 0.3319   0.62 0.329 -35.6 0.044  0.4594   0.85 0.910 -13.1 0.031 
α-10 0.3322 99.9  0.64 0.333 -35.0 0.042  0.4536 101.3  0.85 0.890 -15.4 0.039 
RC10×10 0.3271 101.5 101.6 0.66 0.362 -29.2 0.031  0.4297 106.9 105.6 0.86 0.919 -12.2 0.039 
RCSpatial10×10 0.3292 100.8 100.9 0.66 0.372 -27.1 0.029  0.4282 107.3 105.9 0.86 0.899 -14.1 0.037 

200 

RCB5×40 0.3418   0.62 0.438 -36.6 0.075  0.4668   0.84 1.188 -13.4 0.051 
α-40 0.3380 101.1  0.64 0.473 -31.6 0.055  0.4457 104.7  0.86 1.224 -10.8 0.033 
RC5×40 0.3303 103.5 102.3 0.65 0.459 -33.6 0.063  0.4420 105.6 100.8 0.86 1.203 -12.3 0.044 
RCSpatial5×40 0.3341 102.3 101.2 0.65 0.468 -32.3 0.058  0.4413 105.8 101.0 0.86 1.219 -11.1 0.041 
RCB10×20 0.3384   0.62 0.436 -37.0 0.076  0.4612   0.85 1.189 -13.4 0.052 
α-20 0.3392 99.8  0.64 0.457 -34.0 0.063  0.4543 101.5  0.85 1.206 -12.1 0.043 
RC10×20 0.3351 101.0 101.2 0.65 0.470 -32.1 0.055  0.4393 105.0 103.4 0.86 1.205 -12.2 0.046 
RCSpatial10×20 0.3292 102.8 103.0 0.65 0.450 -34.9 0.065  0.4399 104.8 103.3 0.86 1.207 -12.1 0.043 

300 

RCB5×60 0.3507   0.61 0.438 -37.9 0.076  0.4783   0.83 1.184 -15.7 0.061 
α-60 0.3408 102.9  0.64 0.475 -32.6 0.060  0.4503 106.2  0.86 1.227 -12.6 0.040 
RC5×60 0.3367 104.2 101.2 0.65 0.459 -34.9 0.064  0.4462 107.2 100.9 0.86 1.213 -13.6 0.044 
RCSpatial5×60 0.3328 105.4 102.4 0.64 0.450 -36.1 0.070  0.4465 107.1 100.9 0.86 1.209 -13.9 0.045 
RCB10×30 0.3467   0.62 0.446 -36.8 0.073  0.4702   0.84 1.191 -15.2 0.055 
α-30 0.3438 100.8  0.63 0.463 -34.3 0.064  0.4588 102.5  0.85 1.208 -14.0 0.049 
RC10×30 0.3382 102.5 101.7 0.64 0.473 -32.9 0.060  0.4458 105.5 102.9 0.85 1.212 -13.7 0.045 
RCSpatial10×30 0.3329 104.1 103.3 0.64 0.452 -35.8 0.071  0.4472 105.1 102.6 0.86 1.217 -13.3 0.043 
RCB20×15 0.3455   0.61 0.434 -38.4 0.079  0.4728   0.84 1.186 -15.6 0.058 
α-15 0.3455 100.0  0.61 0.442 -37.3 0.076  0.4708 100.4  0.84 1.199 -14.6 0.050 
RC20×15 0.3347 103.2 103.2 0.65 0.471 -33.2 0.061  0.4417 107.0 106.6 0.86 1.234 -12.1 0.038 
RCSpatial20×15 0.3330 103.8 103.8 0.65 0.463 -34.3 0.064  0.4422 106.9 106.5 0.86 1.221 -13.1 0.043 
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DISCUSSION  

As for the estimates of the component of genotypic variance (quantification of the yield genetic 

variability in a population), alpha and row-column designs were observed to be more beneficial 

(estimates with less variance) than RCB design, specially when the number of clones increased. 

However, no single design was entirely inefficient for quantification of genetic variability. These 

results were predictable since we are working with large samples (100, 200 and 300 genotypes) 

from the variety. In fact, when trying to obtain an estimate of the genetic parameter relating to a 

group of genotypes (as in this case of  genotypic variance), individual deviations are minimized 

by the number of genotypes and the final estimate is reliable, even with a certain amount of 

environmental variation. However, the same conclusion cannot be reached with regards to the 

accuracy of the mass genotypic selection. This is explicable if we consider that making selection 

involves taking decisions (acceptance or rejection) regarding each individual genotype, so that 

the presence of a large experimental error may lead to wrong decisions. On this subject, with the 

row-column designs (spatial and non-spatial) lower prediction standard errors of EBLUPs of the 

genotypic effects and higher values for �+ were obtained, thus these results indicate that with these 

experimental designs more accurate selections can be made. 

Only patches of spatial autocorrelation were simulated and not gradients, as the problem of 

patches has most affected our grapevine selection trials. In fact, these are the most unpredictable-

over the course of a trial, various natural phenomena cause these patches and, so are more 

difficult to control for at the experimental design stage. Thus, the challenge was to identify which 

type of experimental design will best control the type of spatial autocorrelation patches usually 

observed in large experimental populations of grapevine clones.  

From the results obtained, it is clear that the component of spatially dependent error (present in 

the data but not modelled through the error structure) was partially absorbed by variance 

components associated with design factors: O°�_)#  and O°�N±# , in the case of the alpha designs, and 

O_w½�_)# , O¶w��_)#  and O�¶w�# , in the case of the row-column designs. However, this result raises the 

question: will we be able to control the effect of the spatial autocorrelation through the 

experimental design?  

One way to explore this question would be through the observation of semivariograms from some 

model-fit residuals. Figures 1 and 2 show the semivariogram of the residuals simulated for two 
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field layouts and semivariograms relating to residuals resulting from the adjustment of the 

various models according to the experimental design. Obviously, this is just an example of a 

simulation related to two field layouts for populations of 300 genotypes. From this example, it 

was clear that residuals resulting from the RCB model-fit showed the same pattern of spatial 

variation as the simulated residuals. However, this correlation starts to weaken with the 

adjustment of the models corresponding to the alpha and row-column designs, in the case of α-

60, RC5x60 and RCSpatial 5x60 (Figures 1C, 1D and 1E, respectively), and to the row-column 

designs, in cases RC20x15 and RCSpatial 20x15 (Figures 2D and 2E, respectively). Hence, these 

results support the ability of the latter designs to control the spatial correlation.  

From this simulation study, it is also possible to state that if we have field layouts allowing 

squared repetitions with 10 or more plots per row and column, we should opt for a row-column 

design. If the field layout allows only small-scale incomplete blocks (around 5 plots), we could 

opt for an alpha design. As for the best size of incomplete block, similar conclusions have been 

obtained in trials on other crops (Patterson and Hunter, 1983; Fu et al., 1998; Fu et al., 1999; 

Gezan et al., 2006), suggesting incomplete blocks of around 5 plots for alpha design. 

The comparative efficiency of alpha and row-column designs relative to RCB design varied 

between 100% and 107% (Table 3). No direct comparison can be made of these values with 

others obtained in field experiments with other crops, as the prediction standard error of the 

genotypic effects is not always used as a criterion of comparison between experimental designs. 

For example, if the relative efficiency was calculated, not based on prediction standard error, but 

on prediction error variance, those values would be higher. However, it is worth pointing out that 

the biggest differences in efficiency among experimental designs will be found whenever the size 

of the trial is large (higher number of genotypes) and when there is more environmental 

heterogeneity. So, as environmental variation is never entirely predictable at the beginning of a 

field trial, we should be ambitious in our choice of experimental design for large trials of 

grapevine clones, always opting for alpha or resolvable row-column designs, in preference to an 

RCB design. Besides, a point in favour of those more complex resolvable designs is that there is 

always the option of analyzing them as a RCB design. 

We should also remember that an experimental design supposed entirely suitable may later prove 

to be inefficient in controlling for spatial variation. That is why recourse to spatial models for 

data analysis is another important attitude for the selection success (Cullis and Gleeson, 1991; 
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Federer ,1998; Qiao et al., 2000; Dutkowski et al., 2006; Gonçalves et al., 2007). In fact, these 

are perennial plants, and experimenting on them is costly and drawn-out, and experimental failure 

is very hard to bear. Therefore demanding experimental methodologies are entirely justified. 

Finally, we should note that the conclusions of this work represent foundations for a new 

knowledge on genetic variability within grapevine varieties, allowing novel strategies for genetic 

resources conservation as well as for selection with high genetic gains. 
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Figure 1 - Empirical semivariograms for row and column directions of one simulation related to a 
population with high genetic variability containing 300 clones and for a field layout 20 plots 
(rows) × 60 plots (columns): A - simulated residuals, B - model 1 fit residuals (RCB5×60 
design), C - model 2 fit residuals (α-60 design), D - model 3 fit residuals (RC5×60 design), E - 
model 3 fit residuals (RCSpatial5×60 design).  
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Figure 2 - Empirical semivariograms for row and column directions of one simulation related to a 
population with high genetic variability containing 300 clones and for a field layout 80 plots 
(rows) × 15 plots (columns): A - simulated residuals, B - model 1 fit residuals (RCB20×15 
design), C - model 2 fit residuals (α - 5design), D - model 3 fit residuals (RC20×15 design), E - 
model 3 fit residuals (RCSpatial20×15design). 
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UNREPLICATED TRIALS FOR PRESERVATION AND QUANTIFICA TION OF 

GENETIC VARIABILITY IN ANCIENT GRAPEVINE VARIETIES 

Elsa Gonçalves, António St.Aubyn, Antero Martins 

ABSTRACT 

The conservation of the genetic variability within ancient grapevine varieties which are rarely 

grown nowadays, and thus are subject to genetic erosion, is extremely important in 

guaranteeing preservation for the future. This article studies the use of unreplicated trials as a 

way of preserving the genetic variability of those varieties and of quantifying their 

intravarietal variability as the raw material for future selections. 

Through simulation several experimental situations were generated, varying the numbers of 

test and check treatments, the type of experimental design associated with the check 

treatments (augmented randomized complete block design and alpha-alpha design) and 

different models for data analysis (spatial and non-spatial models). The quality of the 

estimates of genotypic variance increased with the increase in the number of clones from the 

conservation collection and with the frequencies of plots with check clones, as well as with the 

fit of the spatial model to the data. A greater precision was achieved in the quantification of 

the genetic variability of ancient grapevine varieties when collections of over 250 genotypes 

were used and when 33% to 50% of the plots contained check clones.  

The results show that the preliminary assessment of the genetic variability of little studied 

grapevine varieties through unreplicated trials is feasible, thus constituting a new instrument 

for their preservation and exploitation. 

Key-words: grapevine conservation, genetic variability, unreplicated trials. 
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INTRODUCTION  

Modern viticulture tends to use only one, or a reduced number, of clones of an equally reduced 

number of varieties and so this is contributing to the loss of intra- and intervarietal genetic 

variability. Conservation of ancient varieties for the future is vital to assure the quality and 

identity of the grapevine products and to respond to probable changes in the environment and 

to new demands of the market. All countries with winegrowing traditions, which still have 

indigenous grape varieties with intravarietal genetic variability, should, therefore, aim to 

preserve and exploit these useful genetic resources. 

In Portugal, the first field trials to conserve and quantify genetic variability and to make 

genotypic mass selection of grape varieties of high economic interest have been undertaken 

via fully replicated experimental designs. Nevertheless, there are still numerous grape varieties 

whose true potential is unknown and whose immediate usefulness is uncertain, so that they are 

hardly cultivated. In these cases, however, it is essential to preserve and quantify the genetic 

variability at risk. These varieties usually only exist as very old plants which produce few 

material for propagation and, as they are little appreciated, it is difficult to find land to 

experiment with them.  

Numerous variants from unreplicated trials are frequently used in plant breeding, mainly for a 

preliminary assessment of the available germoplasm (Kempton and Gleeson, 1997; Martin et 

al. 2006; Cullis et al. 2006). These initial trials are very specific in nature and are quite 

different from other agronomical trials: (1) they have a higher number of treatments, normally 

hundreds; (2) few material for plant propagation is available to start off the field trials; (3) they 

use two types of treatments, check and test, which correspond to replicated and non-replicated 

treatments respectively; (4) the proportion of plots which have check treatments is normally 

between 10% and 25%; (5) the main objective is to select a sub-group of genotypes (normally 

around 1/3) for later more detailed studies. 

The unreplicated trials used in plant breeding may assume several variants. In the oldest and 

simplest variant, the experimental designs are based on a systematic array of check treatments 

evenly spaced between the non-replicated treatment plots, termed grid-plot designs. Models 

for data analysis of this variant are described, for example, in Besag and Kempton (1986) and 

Cullis et al. (1989). Another approach is that of augmented designs. Here, an experimental 

design is chosen for the check treatments and then the blocks (rows and/or columns) are 
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augmented with the test treatments which normally appear only once in the whole trial. The 

checks can be planted according to several experimental designs, among which are the 

augmented randomized complete block design, augmented randomized incomplete block 

design and augmented row-column design (Federer 1961; Federer and Raghavarao 1975; 

Federer et al. 1975). More recently, other more complex experimental designs were proposed, 

such as the augmented lattice square design (Federer 2002), alpha-alpha design (Williams and 

John 2003) and, taking spatial correlation into consideration, the approximations of Martin et 

al. (2006) and the p-rep designs of Cullis et al. (2006). 

Taking as our starting point methods developed in this area for other species, we shall study 

the applicability of unreplicated trials for preservation and quantification of genetic variability 

of ancient grapevine varieties. The ultimate goal is to ensure that these collections of 

germoplasm are not only repositories of genetic variability, but that they are planted so that 

this variability can be evaluated and utilized simultaneously. 

Since methodological field trials with perennial plants and a large number of treatments would 

pose insurmountable practical difficulties, we opted to carry them out using simulation. We 

evaluated the quality of the estimates of genetic parameters in large collections of genotypes, 

with different amounts of intravarietal genetic variability and organized according to different 

variants of unreplicated trials. We varied the number of test and check treatments, the type of 

experimental design associated with the check treatments and different models for data 

analysis. We therefore aimed to identify the conditions which would allow us to estimate the 

genotypic variance component with the greatest accuracy and precision and, in this way, to 

objectively quantify the genetic variability and define future selection strategies. 

 

MATERIALS AND METHODS  

Simulation procedure  

In this paper, only yield data were simulated because this agronomical trait is of utmost 

importance for selection and was therefore the most studied in initial selection trials. Thus, the 

simulated yield data were generated according to the model: 

     ���p = � + �� + Æ��p + Ç��p , 
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where ���p is the observed yield for the plot located in the a±Ð column and n±Ð row, generated 

as the sum of the overall mean of the population (�) with the genotypic effect of clone R (��) 
and with the errors associated with the observation ���p, spatially dependent (Æ��p) and 

independent from space (Ç��p). 

Trials were simulated with two types of treatments, those that were not replicated – test 

genotypes – and those that were replicated – check genotypes. Two distinct situations were 

considered for the latter which could arise in the real experimental context of ancient 

grapevine varieties.  

Case 1. Reduced number of check treatments replicated many times  

This solution could be applied to varieties where clones already exist with sufficient 

propagation material to be replicated many times. These replicated clones will be the check 

clones, arranged according to an augmented randomized complete block (ARCB) design. In 

the simulated data and in the corresponding models for data analysis, these check clones were 

assumed as fixed effects.  

Case 2. High number of check treatments (representing between 10 and 20% of the total 

genotypes planted) replicated only 3 to 5 times 

The check clones may be taken at random from the collection of genotypes to be planted, or 

chosen because they have a larger amount of propagation material (thus they will perform the 

double function of test genotypes and check genotypes). This approach closely resembles p-

rep designs presented by Cullis et al. (2006), although in our study the check clones were 

arranged according to an alpha-alpha design (Williams and John 2003). In the simulated data, 

and in the corresponding models for data analysis, check clones were assumed as random 

effects.  

The genotypic effects of test genotypes were assumed independent and identically distributed 

(iid) random variables, with normal distribution with mean 0 and variance O§#. Collections of 

germoplasm with two levels of genetic variability, corresponding to homogenous and 

heterogeneous varieties, were simulated. These collections were generated using SAS code, 

version 9.1 (SAS Institute 2003), RANNOR functions (100 simulations for each type of 

population). Experimental errors consisting of two components were considered: an iid normal 

component Ç��p, defined as Ç��p ~ 4g0, OY#j, and a spatially dependent component Æ��p, defined 
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as Æ��p ~ 4�0, O"#;� )), where ;� ), which defines the correlation between plots separated by the 

Euclidian distance  , is an anisotropic exponential correlation function. These errors were 

generated in Proc SIM2D of SAS version 9.1 (SAS Institute 2003), 100 simulations for each 

field layout. 

The corresponding parametric values were established so that the generated data presented a 

good adherence to current grapevine selection field trials, whether in terms of genetic 

variability, both low and high (Martins 2007), and of spatial variation (Gonçalves et al. 2007) 

(Table 1). Plots of 4 plants were considered, with a spacing of 1.2m × 2.5m, which correspond 

to a distance between the centres of adjacent plots of 2.5m in row and 4.8m in column 

directions.  

Collections of germoplasm were simulated with a variable number of test genotypes, of check 

genotypes and of repetitions of check genotypes (Tables 2 and 3). The augmented randomized 

complete block (ARCB) design was generated using the PROC PLAN of SAS. The alpha-

alpha design was generated using CycDesign 3.0 (Whitaker et al. 2007). For each of the 

situations referred to in Tables 2 and 3, 100 different randomisations were carried out.  

 

Table1 -  Parametric values used to generate the data  

Parameters Parametric values 

Overall mean, � 3 kg/plant 

Genotypic variance, O§# 0.2025 (low genetic variability) 

 0.81 ( high genetic variability) 

Spatially Independent variance of error, OY# 0.6 

Spatially dependent variance of error, O"#  0.4 

Range of correlation in row direction, Ï_w½ 20 meters 

Range of correlation in column direction, Ï¶w� 15 meters 

In case 1, fixed effects of 3 chek clones 0.1, 0.3, 0.5 (kg/plant) 

In case 1, fixed effects of 5 check clones - 0.3, - 0.1, 0.1, 0.3, 0.5 (kg/plant) 
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Table 2 - Design parameters for an ARCB 
design with � check clones and ! 
test clones (�- no. of augmented 
complete blocks, ;¶ - check plot 
frequency) 

9 5a # :5�%) Field layout 
(rows × columns) 

50 

3 5 23.1 13 × 5  
3 10 37.5 8 × 10 

5 5 33.3 15 × 5  

5 10 50.0 10 × 10  

100 

3 5 13.0 23 × 5  
3 10 23.1 13 × 10  

3 20 37.5 8 × 20  

5 5 20.0 25 × 5  

5 10 33.3 15 × 10  

5 20 50.0 10 × 20  

250 

5 5 9.1 55  × 5  
5 10 16.7 30 × 10 

5 25 33.3 15 × 25  

5 50 50.0 10 × 50  

500 

5 10 9.1 55 × 10  
5 20 16.7 30 × 20  

5 25 20.0 25 × 25  

5 50 33.3 15 × 50  

5 100 50.0 10 × 100  

a Check treatments were planted according to an 
augmented complete block design, and after the blocks 
were augmented with the test treatments which appear 
only once in the whole trial. 

 

 

Table 3 - Design parameters for an alpha-alpha design (latinized by columna) with � check 
clones and ! test clones (5-no. of total clones, !- no. of test clones, �- no. of 
check clones, �- no. of resolvable replicates, �- no. of check clones within an 
incomplete block (row and column), �- percentage of replicated clones from the 
collection, ;¶ - check plots frequency) 

; 9 5 <�%) # % :5�%) 
Field layout  

per resolvable replicate 
(rows × columns) 

Field layout 
(rows × columns) 

108 90 18 16.7 5 3 50.0 6 × 6  30 × 6 
240 210 30 12.5 3 3 30.0 10 × 10  30 × 10 

243 216 27 11.1 4 3 33.3 9 × 9 36 × 9 

250 200 50 20.0 4 5 50.0 10 × 10 40 × 10 

310 280 30 9.6 4 3 30.0 10 × 10  40 × 10 

520 468 52 10.0 4 4 30.8 13 × 13  52 × 13  

525 450 75 14.3 3 5 33.3 15 × 15  45 × 15 

a Latinized by column indicates that columns of one repetition are contiguous to the columns of another repetition. 
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Models and statistical analysis  

For case 1 (ARCB design), we considered 

     ��� = � + �� + Ô� + ���, 

for R = 1, ⋯ , !, ! + 1, ⋯ , ! + �, where ! is the number of test clones and � is the number of check 

clones, � = 1, ⋯ , �. The ��� represent the observations, the � represents the overall mean, the �� 
represent the genotypic effects, the Ô� represent the complete blocks effects and the ��� 
represent the random errors associated with individual plots. For data analysis two models 

were fitted as follows. 

Model 1.1 (non-spatial) - With the exception of � and the effects of the � check clones, 

which were considered as fixed effects, all model effects were assumed iid normal variables: 

for R = 1, ⋯ , !, �� ~ 4g0, O§#j, Ô�  ~ 4g0, O§#j and ���  ~ 4�0, OV#), with O§# ≥ 0, O°# ≥ 0 and OV# > 0. All 

random effects were assumed mutually independent.  

Model 1.2 (spatial) - With the exception of random errors, model assumptions were 

equal to model 1.1. In this model, a decomposition of  ��� into two components (��� = Æ�� + Ç��) 
was assumed: an iid normal component Ç��, defined as Ç��  ~ 4g0, OY#j, with OY# ≥ 0, and a 

spatially dependent component Æ��, defined as Æ�� ~ 4�0, O"#;� ��, where O"# > 0 and ;� � was 

modelled as an anisotropic power correlation function. 

For case 2 (alpha-alpha design, latinized by column), we considered 

     ���±�p = � + �� + ���� + a�.a± + �.a������� + �.º������p + ���±�p , 
for R = 1, ⋯ , 5, � = 1, ⋯ , �, h = 1, ⋯ , �, a = 1, ⋯ , �, n = 1, ⋯ , �. The ���±�p represent the observations, 

the � represents the overall mean, the �� represent the genotypic effects, the ���� represent the 

resolvable replicate effects, the  a�.a±  represent the latinized column effects, the �.a������� 
represent the column effects within replicate effects, the �.º������p represent the row effects 

within replicate effects and the ���±�p  represent the random errors associated with individual 

plots. For data analysis two models were fitted as follows. 

Model 2.1 (non-spatial) - Model effects (with the exception of �) were assumed iid 

normal variables �� ~ 4g0, O§#j, ����  ~ 4�0, O_#�, a�.a± ~ 4�0, O�¶w�# �, �.a�������  ~ 4g0, O¶w��_V*�# j, 
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�.º����)�p ~ 4g0, O_w½�_V*)# j, ���±�p ~ 4�0, OV#), with O§# ≥ 0, O_# ≥ 0, O�¶w�# ≥ 0, O¶w��_V*�# ≥ 0, 

O_w½�_V*�# ≥ 0 and OV# > 0. All random effects were assumed mutually independent.  

Model 2.2 (spatial) - With the exception of random errors, model assumptions were 

identical to model 2.1. The error variance-covariance structure was equal to that already 

described for model 1.2. 

The aim of fitting models 1.1 and 2.1 was to clarify if it is possible to control the spatial 

variation using a model which takes into account only the factors associated with the 

experimental design. Concerning spatial models 1.2 and 2.2, the effects associated with 

experimental design factors were maintained in order to respect the randomisation process.  

All models were fitted in Proc Mixed (Littell et al. 2006) of SAS version 9.1 (SAS Institute 

2003), with adaptations to the SAS code of Wolfinger et al. (1997) for models 1.1 and 1.2. 

Instruments for interpreting results  

Model parameters were estimated by the residual or restricted maximum likelihood method 

(REML, Patterson and Thompson 1971), using the Fisher-Scoring algorithm (Jennrich and 

Sampson 1976). Through the mixed model equations (Henderson 1975), the empirical best 

linear unbiased predictors (EBLUPs) for the genotypic effects of the test genotypes and also, 

in case 2, for the check genotypes were obtained. 

The interpretation of the results was based on the quality of the estimates of genotypic 

variance component (O~§#). In other words, to assess its accuracy and precision, estimates of the 

mean square error (MSE) and the bias were computed. Denoting by O~§#� � the parameter 

estimate at the thd  simulation, for Dd ,...,1=  (� = 100�, and O§# the true parameter value (value 

used to generate the data), 

     �à7= gO~§#j = |á>9�= gO~§#j}# + 89�� gO~§#j, 
                                                         á>9�=gO~§#j = O~§#??? − O§#, 

where O~§#??? = "
@ ∑ O~§#� �"ãã��"  and  89�� gO~§#j = "

@A" ∑ gO~§#� � − O~§#???j#"ãã��" . 
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The relative bias, defined as �á�%) = gá>9�= gO~§#j O§#Ø j × 100, and the relative MSE, defined as 

��à7�%) = |�à7= gO~§#j gO§#j#Ø } × 100, were therefore used in order to compare results across 

several simulated situations. 

When comparing the relative goodness-of-fit between non-spatial and spatial models (models 

with the same fixed effects), the Akaike Information Criterion (��-) (Sakamoto et al. 1986) 

was used, 

��- = −2a^ + 2�, 

where a^ is the residual log-likelihood and � is the number of parameters in the covariance 

structure. Smaller ��- values indicate a better fit. The results were presented as ∆��-)w)A+*N±�N� , 
where ∆��-)w)A+*N±�N� = ��-)w)A+*N±�N� − ��-+*N±�N� is the difference between the ��- value for non-

spatial model and ��- value for spatial model. The obtained results for this criterion were 

expressed as the average of the 100 simulations. It should be emphasized that this information 

criterion only provides rules of thumb to discriminate between the two models and should 

never be interpreted as a formal statistical test of significance.  

Finally, in order to evaluate the feasibility of the genetic selection, the estimates of the relative 

bias and of the relative MSE for the predicted genetic gain (RBPGG and RMSEPGG, 

respectively) of the 50 top-ranking clones were computed. The size of this group was chosen 

in the basis of what is approximately used in the multi-environmental trials for clone selection 

works. The RBPGG and the RMSEPGG were computed as aforementioned for the estimates of 

genotypic variance component (O~§#). In this case, the predicted genetic gain (PGG) was 

calculated for each simulation as the average of the EBLUPs of the top selected clones. The 

true genetic gain (TGG) was calculated in the same way, but using genetic effects generated 

for each situation.  

RESULTS  

Case 1 –Reduced number of check treatments, considered as fixed effects (ARCB design) 

It was verified that the bias and the MSE associated with REML estimates of the genotypic 

variance is higher when the parametric value of this variance component is lower. In general, 

it was observed that there is a tendency for the bias and the MSE associated with these 

estimates to decrease as the frequency of plots with check clones increases. This is more 
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obvious when the genetic variability is smaller (Table 4). With 100 test clones and 5 check 

clones, the biggest reduction in the bias and in the MSE of O~§# occurred when check plots 

frequencies changed from 20% to 33.3%. With 250 and 500 genotypes the largest reduction in 

the bias and in the MSE of  O~�2  occurred above frequencies of 9.1% to 16.7% of check plots. 

However, this tendency for the quality of the estimates to improve (chiefly by a reduction in 

its variance) continued as the number of check repetitions increased.  

In comparison to the results obtained in collections with 50 and 100 test clones, with 3 and 5 

check clones, it was observed that it is not the number of check clones (3 or 5) that most 

influences the quality of the estimates of O§#, but rather the number of repetitions. For example, 

see the results obtained in collections of 100 test clones and 3 check clones replicated 20 times 

or 5 check clones replicated 10 times (Table 4). 

In situations of low genetic variability, the frequency of simulations which caused null 

estimates of the genotypic variance component (O~§#=0) was greater in collections with 50 

genotypes and decreased with the rise in the number of test genotypes, the number of 

repetitions of check genotypes and after the fit of the spatial model (model 1.2) (Table 4).  

The fit of the spatial model to the data (model 1.2) produced O~§# with less bias and lower MSE. 

Also, according to Δ��- values, the spatial model always attained the best fit, mainly with 250 

and 500 genotypes. In addition, for collections of 50 test genotypes (and, sometimes, with 100 

genotypes), model 1.2 (spatial model) had some problems of convergence caused in part by 

the relation between the reduced size of the trials and the values adopted in the simulation 

process for the spatially dependent parameters (Table 4). 

Case 2–High number of check treatments, considered as random effects (alpha-alpha design) 

In situations of low genetic variability, null estimates of the component of genotypic variance 

(O~§#=0) were more frequent in the trial with 108 clones (12% to 14%) and practically non-

existent for the remaining trials with a larger number of clones (Table 4). As regards 

convergence, only a few problems arose in fitting the spatial model (2.2) to the data from the 

trial with 108 clones.  
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Table 4 - Estimates of the relative bias (RB) and of the relative MSE (RMSE) of O~§#, for two levels of genotypic 
variance and for the two models for data analysis, and ∆��- values  

a  Δ��- = ��-�w�V� "." − ��-�w�V� ".#  is the average of the differences between the ��- values for model 1.1 and the AIC values for the 
model 1.2. 

b  Δ��- = ��-�w�V� #." − ��-�w�V� #.#   is the average of the differences between the ��- values for model 2.1 and the AIC values for the  
model 2.2. 

c With 50 genotypes and an ARCB design, 15 to 20% of the cases did not converge with spatial model fit; with 100 genotypes and an ARCB 
design, 5% of the cases did not converge with spatial model fit; with 108 genotypes and an alpha-alpha design, 12% of the cases, for low 
genetic variability, and 20%, for high genetic variability, did not converge with spatial model fit. 

 

 

Similarly to what was observed in case 1, it was shown that the higher the level of genetic 

variability, the smaller the bias and MSE of O~§#. In general, the better estimates of genetic 

variability were obtained from the greatest percentage of the replicated clones, the greatest 

total number of genotypes and the largest frequency of check plots. 

No. 
clones  � � ;¶�%� 

O§# = 0.2025 (low genetic variability) O§# = 0.81 (high genetic variability) 

Non-spatial model Spatial modelc 

∆AIC a 

Non-spatial 
model 

Spatial modelc 

∆AIC b 
%O~§#=0 RB (%) RMSE (%) %O~§#=0 RB (%) RMSE (%) RB (%) RMSE (%)RB (%) RMSE (%) 

A
R

C
B

 d
e

si
gn

 

50 

3  23.1 22.0 60.78 243.52 18.0 49.55 177.97 3.8 23.48 32.69 -3.90 25.96 2.1 

3  37.5 36.0 -0.39 104.43 16.0 20.63 139.92 6.7 5.97 29.23 12.09 20.48 5.1 

5  33.3 36.0 1.37 122.50 38.0 -15.74 107.47 7.0 0.43 22.05 -8.20 21.58 3.5 

5  50.0 20.0 14.85 110.24 16.0 26.44 86.71 9.5 11.07 14.05 9.19 13.14 5.7 

100 

3  13.0 22.0 51.69 236.09 20.0 49.62 158.70 12.5 19.74 32.04 4.41 18.31 14.4 

3  23.1 20.0 26.76 107.82 14.0 14.73 91.19 18.2 7.64 14.62 3.66 14.69 8.4 

3  37.5 12.0 35.77 83.56 4.0 27.39 70.21 19.6 15.19 11.84 15.40 10.18 11.2 

5  20.0 12.0 61.18 187.31 14.0 40.12 113.17 13.2 25.29 30.71 10.08 12.19 7.9 

5  33.3 12.0 37.90 109.36 12.0 33.61 108.47 21.7 8.39 14.05 7.37 9.54 21.4 

5  50.0 4.0 52.18 101.55 0 48.87 84.13 27.4 17.73 12.50 17.33 7.61 21.3 

250 

5  9.1 18.0 44.08 152.13 22.0 28.41 85.52 40.8 25.24 20.87 13.55 17.34 21.3 

5  16.7 18.0 1.83 67.86 14.0 6.14 56.04 48.4 9.50 12.60 13.14 6.84 24.2 

5  33.3 8.0 6.87 39.11 4.0 10.02 27.32 70.6 13.87 8.11 11.53 5.97 47.2 

5  50.0 8.0 -10.73 35.73 0 -4.63 23.41 92.0 11.83 3.89 11.27 2.62 68.1 

500 

5  9.1 24.0 -11.33 50.77 8.0 -4.21 34.51 137.9 4.26 4.25 -1.47 3.95 79.5 

5  16.7 18.0 -9.67 39.97 6.0 -7.47 29.00 147.8 6.20 3.87 7.88 2.74 82.4 

5  20.0 14.0 -4.24 52.48 8.0 -10.07 26.13 153.0 2.80 4.28 3.88 2.19 92.0 

5  33.3 14.0 -7.37 41.17 2.0 -6.90 22.90 168.2 3.37 2.64 4.61 1.62 118.1 

5  50.0 4.0 -13.06 16.74 0 -4.68 12.19 192.4 -2.54 1.95 2.86 1.22 146.7 

A
lp

ha
-a

lp
ha

 d
es

ig
n

 

108  16.7 50.0 12.0 -29.25 43.15 14.0 -20.83 46.62 7.7 -4.32 8.02 -8.99 6.84 19.1 

240  12.5 30.0 4.0 18.08 33.72 2.0 21.58 32.42 25.8 2.81 7.77 1.24 2.47 15.9 

243  11.1 33.3 0 32.30 39.51 0 27.45 27.31 21.4 -8.86 6.55 -9.21 4.36 16.2 

250  20.0 50.0 0 -11.07 13.66 0 -10.57 10.24 39.2 -8.16 2.47 -8.03 2.50 28.7 

310  9.6 30.0 0 28.27 46.33 0 26.02 36.09 37.1 13.99 5.65 13.65 5.09 29.2 

520  10.0 30.8 4.0 -25.40 24.63 2.0 -21.70 18.33 83.6 -2.61 2.62 -1.94 2.12 58.2 

525 14.3 33.3 0 9.80 18.05 0 6.22 10.49 88.4 0.13 1.92 0.18 1.48 61.8 
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Among models for data analysis, the fit of the spatial model produced O~§# with less bias and 

lower MSE, mainly regarding collections with low genetic variability. The obtained 

differences in the quality of the fit between models 2.1 and 2.2, expressed through the  Δ��-, 

also support the advantages of spatial model (Table 4).  

DISCUSSION 

In this simulation study, the option for a high value for the variance component OV# was 

justified due to the fact that we are working with a perennial plant that is influenced by many 

environmental factors, grown in poor and heterogeneous soils and requiring many 

management practices, which results in a high level of errors associated to the observations. 

In collections with a smaller number of genotypes (50 and 100 clones), it is to be expected that 

the environmental variability will be smaller, due to its reduced size. However, the simulated 

values of environmental variability (spatial and non-spatial dependent) were the same as those 

established for larger collections, which contributed to more problematic results (a greater 

frequency of null estimates of genotypic variance and problems of convergence with the 

adjustment of the spatial model). In other words, with smaller environmental variation, the 

results obtained with trials of between 50 and 100 genotypes would tend to be better. 

Nevertheless, our strategy was to depart from less favourable situations, as these would be the 

ones more frequently encountered in the field, and to try to understand how to overcome them. 

According to the results obtained, using unreplicated designs this would require 3 fundamental 

procedures.  

 (1) Using collections of germoplasm made from several hundreds of genotypes 

(preferably above 250 genotypes). From the results obtained it seems clear that a large-scale 

sample of genotypes representative of the variety is fundamental to the achieving the objective 

of quantifying genetic variability. This procedure becomes even more critical if the varieties 

under study present low genetic variability. This is a very interesting result since higher 

efficiency of unreplicated trials occurs exactly in situations where the use of fully replicated 

trials will be more difficult or hardly practicable (due to the large area needed). 

(2) Choosing high frequencies of plots with check clones (preferably higher than 33%  

of the total number of plots), in order to guarantee the success of the work even under 
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conditions of great environmental variability and when the variety has low genetic variability 

(even though this is a priori unknown).  

(3) Choosing appropriate models for data analysis, firstly through the fit of simpler 

models and, when necessary, resorting to spatial models. In both the cases studied (cases 1 and 

2), the spatial model tended to be more suitable. Greater differences in the quality of the fit 

were observed between models 1.1 and 1.2 than between 2.1 and 2.2 (Table 4). This is 

understandable since the model 2.1 included more effects associated with the experimental 

design (effects of repetition, latinized column, row and column), which contributed to a better 

control of spatial variation. 

Generally, in collections with approximately the same number of genotypes and the same 

frequency of plots with check clones, the choice of an alpha-alpha design led, in situations of 

high genetic variability, to more precise estimates of genetic variability and, in situations of 

low genetic variability, to a reduction in null estimates of genotypic variance. It should not be 

forgotten that the application of case 1 requires the availability of a lot of propagation material 

from each of the few clones, which will not always be possible in cases of varieties which are 

practically not cultivated and whose plants are very old. On the other hand, the application of 

case 2 requires a percentage of replicated clones preferentially higher than 14% (a lower 

percentage will imply more repetitions), but the final decision will depend on the total number 

of clones and on the available material for propagation. 

One question remains to be clarified. On the basis of unreplicated trials, what is the 

effectiveness of genetic selection? In cases where better quality of O~§# were obtained 

(collections with more than 240 clones), the fit of the spatial model led to low bias and low 

MSE of the predicted genetic gain, which is a result to be expected, since the estimates of the 

component of genotypic variance obtained with the fit of this model were more precise 

(Table 5). Unsurprisingly, the smaller divergence relative to the true genetic gain (between −21%  and −35%) and the smaller RMSEPGG (between 5% and 14%) were observed in 

populations with greater genetic variability. In contrast, in cases of low-level genetic 

variability, the RBPGG were between −60% and −41% and the RMSEPGG between 20% and 38%. According to these results it is important to note that these trials are not entirely suitable 

for making genotypic mass selections, particularly when the variety has low genetic 

variability. The results among collections with different number of clones are not comparable 
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(because for a fixed number of selected clones the number of clones in the population 

influences the selection intensity), but they support the interpretation that higher proportion of 

selection lead to lower values for bias and MSE of the predicted genetic gain. In sum, they are 

favourable for a preliminary evaluation of genetic potential of the variety as regards 

characteristics of interest and for selection of an elevated percentage of clones of the 

collection.  

 

Table 5 - Estimates of the relative bias (RBPGG) and of the relative MSE (RMSEPGG) of the predicted 
genetic gain when selecting the 50 top ranking clones 

No. clones (%)cf  

Low genetic variability  High genetic variability 

Non-spatial model Spatial model  Non-spatial model Spatial model 

RBPGG (%) RMSEPGG (%) RBPGG (%) RMSEPGG (%)  RBPGG (%) RMSEPGG (%) RBPGG (%) RMSEPGG (%) 

A
R

C
B

 
d

e
si

g
n 

250 33.3 -54.60 33.61 -50.6 29.46  -33.6 13.03 -31.2 11.19 

50.0 -57.7 36.28 -56.4 34.36  -34.9 13.16 -29.0 8.94 

500 33.3 -49.8 35.56 -47.9 32.87  -33.2 19.41 -25.0 6.87 

50.0 -62.4 40.97 -52.9 30.05  -34.3 12.34 -25.4 6.92 

A
lp

h
a-

al
ph

a 
d

es
ig

n 

240 30.0 -48.1 27.15 -44.59 24.26  -28.5 9.33 -25.7 7.88 

243 33.3 -42.7 22.97 -41.4 20.62  -37.5 16.18 -35.6 13.94 

250 50.0 -54.8 32.84 -51.6 29.13  -23.8 6.61 -21.9 5.88 

310 30.0 -44.5 26.30 -41.9 23.40  -23.6 6.77 -21.5 5.84 

520 30.8 -63.6 44.27 -59.48 38.00  -32.3 11.36 -31.9 10.87 

525 33.3 -52.3 30.40 -50.3 27.38  -29.6 9.49 -26.4 7.59 

 

Finally, it is worth emphasizing the importance of quantifying genetic variability of ancient 

varieties through unreplicated trials. If in these preliminary studies we are able to quantify the 

genetic variability of important characteristics, such as the yield (and characteristics of the 

must), this will allow more objective choices to be made about the subsequent stages of 

selection. Once we conclude that a variety has low genetic variability, the future strategy will 

be to invest mainly in sanitary selection since the genetic gains to be obtained will be small. 

But, if the variety show high interest, it may be convenient to repeat the selection work with 

an experimental design more rigorous (fully replicated design) in order to improve the genetic 

gains. On the other hand, if we detect a high level of genetic variability, it will be worth 

investing strongly in genetic selection, probably undergoing a genotypic mass selection with a 

high proportion of selection (choosing approximately half of the clones in the population) and 

introducing a new selection cycle based on fully replicated designs.  
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CONCLUSIONS  

In accordance with the results obtained, the preservation and the quantification of the genetic 

variability of ancient grapevine varieties will be more successful using the following 

strategies: 

(1) the preservation collections of ancient little-cultivated varieties, having samples of 50 to 

100 genotypes, should be planted according to a fully replicated experimental design, as the 

results obtained with unreplicated designs demonstrated that these will not be very efficient in 

quantifying the genetic variability of the variety, especially under conditions of low genetic 

variability and high environmental variability;  

(2) the preservation collections of geographically widespread ancient varieties, having from 

250 to 500 (or more) genotypes, should be planted according to an unreplicated trial 

(preferably in an alpha-alpha design), with check plot frequencies of over 33%.  
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CONCLUSÕES 

Este estudo permitiu comprovar que para a quantificação da variabilidade genética e para a 

selecção massal genotípica de uma população vegetal é necessário o controlo eficiente da 

variação ambiental nos grandes ensaios de campo instalados para o efeito, através da escolha de 

delineamentos experimentais que controlem a variação espacial e, posteriormente, ajustando-se 

modelos estatísticos adequados aos dados obtidos nesses grandes ensaios. 

No contexto biológico em que trabalhámos, observou-se que a comparação de modelos 

encaixados através de um teste de razão de verosimilhanças exigirá quase sempre determinadas 

precauções. Sob a hipótese nula, os parâmetros estão na fronteira do espaço parâmetro, o que 

viola condições de regularidade requeridas para a validade da distribuição assintótica da 

estatística de razão de verosimilhanças. Algumas simulações conduziram à confirmação de 

resultados já existentes na bibliografia e que apontam no sentido de considerar o teste de razão de 

verosimilhanças conservativo quando se assume que a estatística de razão de verosmilhanças tem 

distribuição qui - quadrado com número de graus de liberdade igual à diferença do número de 

parâmetros entre os dois modelos em comparação. 

Quando são ajustados modelos espaciais aos dados de grandes ensaios de populações vegetais, os 

melhores preditores empíricos lineares não enviesados dos efeitos genotípicos deverão ser 

utilizados para fazer a selecção massal genotípica. Como se viu, esses preditores tomam em 

consideração a matriz de variâncias - covariâncias dos dados (matriz 8) e, portanto, eles próprios 

tomam em conta todas as fontes de variação incluídas no modelo. Quando se trabalha com dados 

de ensaios de populações vegetais com centenas de genótipos beneficia-se do facto de se dispor 

de grandes amostras, permitindo a construção de intervalos de confiança assintóticos para os 

EBLUPs dos efeitos genotípicos, com base na distribuição normal dos BLUPs desses efeitos 

genotípicos. Em termos de selecção, o procedimento adequado passará por seleccionar genótipos 

que mostrem efeitos genotípicos significativos e que, portanto, permitam obter ganho genético 

significativo. À média dos EBLUPs dos � genótipos seleccionados chama - se ganho genético 

previsto. Quando os genótipos seleccionados corresponderem exactamente aos � genótipos 
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superiores (ou inferiores, consoante o tipo de característica avaliada e os objectivos do 

melhoramento), a média dos EBLUPs desses � primeiros genótipos não é mais do que uma 

estatística de ordem. Neste sentido, um desafio para o futuro será o estudo da distribuição desta 

estatística.  

O conceito de heritabilidade foi estudado no contexto de modelos estatísticos espaciais. Fez-se a 

dedução teórica deste parâmetro que não é mais do que um índice do afastamento entre os 

verdadeiros efeitos genéticos e os efeitos genéticos previstos segundo determinado modelo. A 

focagem incidiu na relação entre estes dois grupos de variáveis - os verdadeiros efeitos genéticos 

((§) e os efeitos genéticos previstos ((�§) . Definiu-se, então a heritabilidade (ℎ#∗) de uma 

característica na população como  

ℎ#∗ = ∑ ��±��"h  , 
  sendo ��, com � = 1, ⋯ , h, os valores próprios positivos da matriz r = g89�u(§vjA"89�u(�§v. Ou, 

alternativamente,  como 

ℎ#∗ = h���+¨ − ,§A"-§§)h  . 
Observou-se que existe uma distinção entre os modelos recomendados para dados de ensaios com 

espécies anuais, revistos no capítulo 1, e os modelos mais apropriados para dados de populações 

de plantas perenes. Concretamente, em grandes ensaios de clones de videira verificou-se que os 

resíduos resultantes do ajustamento de modelos espaciais aos dados de rendimento se 

decompõem  em duas componentes, uma espacialmente independente, que explica cerca de 40 a 

60% da variância residual, e outra dependente do espaço, caracterizada de acordo com uma 

função de correlação potência anisotrópica, obtida de uma função exponencial anisotrópica 

fazendo Ì�� = �?��−1 Ï��⁄ ) e Ì¶w� = �?��−1 Ï¶w�⁄ ). 
No que se refere a delineamentos experimentais destinados a grandes ensaios de populações 

vegetais verificou-se, através de simulação, que a maior eficiência dos delineamentos alfa e 

linha - coluna relativamente ao delineamento em blocos completos casualizados se atinge quando 

se trabalha com amostras de elevado número de genótipos e com maior variabilidade genética, 

obtendo-se então valores de eficiência relativa de 107,1%. A maior eficiência dos delineamentos 

linha - coluna relativamente aos delineamentos alfa observou-se quando o número de parcelas por 

bloco incompleto foi maior ou igual a 10. 
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No que respeita à capacidade do delineamento experimental para controlar a correlação espacial, 

verificou-se que os resíduos resultantes do ajustamento do modelo de análise correspondente a 

um delineamento em blocos completos casualizados apresentaram o mesmo padrão de variação 

espacial que os resíduos simulados. No entanto, essa correlação começou a dissipar-se com o 

ajustamento dos modelos de análise correspondentes aos delineamentos alfa e linha-coluna. 

Através deste estudo de simulação, confirmou-se também que se tivermos configurações de 

terreno que apontem para a utilização de repetições resolúveis quadradas e, consequentemente, 

que impliquem maior número de parcelas por linha, deveremos optar por um delineamento 

linha - coluna. Se a configuração do terreno permitir blocos incompletos de tamanho pequeno 

(aproximadamente 5 parcelas), então poderemos optar por um delineamento alfa. 

Em síntese, os resultados apontaram quase sempre para maior eficiência dos delineamentos 

linha - coluna, conseguindo-se com a sua aplicação melhores estimativas da variabilidade 

genética, maior precisão na predição do ganho genético de selecção e, consequentemente, maior 

eficiência da selecção massal genotípica. Portanto, como a realidade de um ensaio nunca é 

inteiramente prevísivel no momento da sua instalação, deveremos optar sempre por 

delineamentos alfa ou linha-coluna, em vez de blocos casualizados completos. Por outro lado, 

sendo os delineamentos alfa e linha - coluna delineamentos resolúveis, eles autorizarão sempre 

uma análise de dados alternativa baseada num modelo mais simples e que considere apenas 

blocos casualizados completos. 

A guarda de variabilidade genética de variedades antigas de espécies perenes actualmente pouco 

cultivadas e sob grande pressão de erosão genética é de extrema importância para garantir a sua 

preservação para o futuro, mas defronta-se com a indisponibilidade de terrenos para a 

experimentação de campo exigida. Nesta tese estudou-se, através de simulação, a utilização de 

ensaios não repetidos - mais económicos em espaço e em esforço experimental - para a guarda e 

quantificação da variabilidade genética de variedades antigas de videira, como matéria-prima 

para futuras selecções. 

Verificou-se que a maior precisão na quantificação da variabilidade genética aumentou com o  

número de clones da colecção e com as frequências de parcelas com clones testemunha, e 

também com o ajustamento do modelo espacial (� = OY#�) + O#Σ�X)) aos dados. Os resultados 

obtidos revelaram, assim, que é viável a utilização de ensaios não repetidos para avaliação 

preliminar de germoplasma de variedades antigas, desde que sejam satisfeitas as seguintes 
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condições:  (1) utilizar colecções de germoplasma constituídas por várias centenas de genótipos 

(preferencialmente acima de 250); (2) optar por frequências elevadas de parcelas com clones 

testemunha (preferencialmente superiores a 33,3% do número de parcelas total); (3) escolher 

modelos adequados para a análise dos dados, primeiro pelo ajustamento de modelos mais simples 

e, quando for necessário, recorrendo a modelos espaciais.  

Em síntese, a conservação, a quantificação da variabilidade genética e a selecção em variedade 

antigas de populações vegetais perenes, será mais conseguida se procedermos de acordo com as 

seguintes estratégias: 

(1) dispondo-se de amostras de 50 a 100 genótipos de uma população cultivada, estas 

deverão ser sempre instaladas segundo um delineamento experimental completamente 

repetido, preferencialmente delineamentos em blocos incompletos ou em delineamentos 

linha-coluna, pois os resultados obtidos com os delineamentos não repetidos mostraram 

que estes poderão ser pouco eficientes na quantificação da variabilidade genética da 

variedade, sobretudo sob condições de baixa variabilidade genética e alta variação 

ambiental;  

(2) amostras com 100 a 300 genótipos, com objectivos claros de selecção massal genotípica, 

deverão ser instaladas segundo um delineamento experimental completamente repetido, 

preferencialmente delineamentos em blocos incompletos ou em delineamentos 

linha  -  coluna; 

(3) se a selecção massal genotípica não for prioritária, as colecções de conservação de 

variedades antigas com grande expansão geográfica, dispondo de uma representação de 

250 a 500 (ou mais) genótipos, poderão ser instaladas segundo um delineamento não 

repetido (preferencialmente segundo um delineamento alfa-alfa), com frequências de 

parcelas com tratamentos testemunha acima dos 33,3%; 

(4)  a modelação adequada para os dados provenientes de ensaios de populações vegetais, 

com vista à quantificação da variabilidade genética e à selecção massal genotípica, deverá 

seguir o procedimento descrito no diagrama seguinte, tendo sempre presente que, em 

ensaios de grande dimensão, quanto mais simples for o delineamento experimental maior 

será a necessidade de modelar a matriz de variâncias-covariâncias do erro como  

� = OY#�) + O#Σ�X) . 
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Quantificação da variabilidade 
genética e cálculo da 
heritabilidade com base neste 
modelo. Variabilidade genética 
(ou heritabilidade) significativa? 

Comparação de modelos 
- não encaixados: AIC, BIC; 
- encaixados: AIC, BIC, teste de razão de verosimilhanças 

Selecção massal genotípica 
utilizando os respectivos 
EBLUPs dos efeitos 
genotípicos. 

SIM 

Selecção massal genotípica 
utilizando os respectivos EBLUPs 
dos efeitos genotípicos. 

Quantificação da variabilidade 
genética e cálculo da 
heritabilidade com base no 
modelo espacial seleccionado. 
Variabilidade genética (ou 
heritabilidade) significativa? 

SIM 

SIM NÃO 

Ajustamento de vários modelos com factores do 
delineamento incluídos e com modelação espacial da 
matriz de variâncias-covariâncias do erro: 
- várias funções de correlação espacial,  isotrópicas e 
anisotrópicas; 
- com e sem efeito de pepita. 

Instalação de grandes ensaios de populações vegetais 
 

Ensaios com 50 a 300 genótipos e tendo em vista o objectivo selecção: delineamento experimental completamente repetido 
resolúvel, alfa, ou linha-coluna (dependendo da configuração e estrutura do terreno). 
 
Ensaios com 250 a 500 (ou mais) genótipos e tendo em vista objectivos prioritários de conservação e quantificação da variabilidade 
genética: delineamento experimental parcialmente repetido, delineamento em blocos completos casualizados ampliados, 
delineamento alfa-alfa (dependendo da disponibilidade de material vegetal para instalar os tratamentos testemunha). 

Colheita de dados 

Ajustamento do modelo linear misto, com factores do delineamento 
incluídos e assumindo  � = OV#�)  

O diagnóstico dos resíduos deste modelo indicia a 
presença de correlação espacial? 

SIM NÃO 

Selecção do melhor modelo espacial 

Comparação do modelo que assume � = OV#�) com o modelo espacial 
seleccionado: 
- modelo espacial com menores valores de AIC e BIC? 
- parâmetros espaciais significativamente diferentes de zero? 





 

 

 

 

ANEXOS 

 

ANEXO A1 – ALGUNS CONCEITOS ESTATÍSTICOS E DA TEORIA DE MATRIZE S  

A1.1 - Definição da matriz  «  
Sendo 1_ um vector com � elementos 1 e 1+ um vector com s elementos 1, 

     1_1+: = «�_×+) , 
onde « designa uma matriz com todos os seus elementos 1.  

 

A1.2 - Definição de soma directa 

A soma directa de � matrizes (de qualquer ordem) é 
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São importantes as seguintes propriedades da soma directa: 

    ��⨁á� + �-⨁�� = �� + -�⨁�á + ��; 
    ��⨁á��-⨁�� = �-⨁á�  

    ��⨁á�A" = �A"⨁áA"  

    |�⨁á| = |�||á| se � e á são matrizes quadradas, caso contrário, |�⨁á| = 0. 

 

A1.3 - Definição de produto directo 

O produto directo (ou produto de Kronecker) das matrizes ��_×¶� e á�*×+� é dado pela matriz  
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São importantes as seguintes propriedades do produto directo: 

     � ⊗ � = �� = � ⊗ � = ��,  sendo � um escalar; 

     0�" �#1⨂á = 0�"⨂á �#⨂á1; 
     (A⨂B)�&⨂A� = �&⨂áA; 

     ��⨂á�: = �:⨂á:; 

     ��⨂á�A" = �A"⨂áA" ; 

     ���⨂á� = ������á�, onde � é a característica da matriz; 

     h���⨂á� = h����h��á�, onde h� é a traço da matriz. 

 

A1.4A - Seja ��*×*� uma matriz não singular e á�*×+� e -�+×*� matrizes quaisquer, então o 

determinante da matriz 0� + á-1 é  

     |� + á-| = |�|A"ù�* + �A"á-ù = |�|A"ù�+ + -�A"áù, 
sendo �* e �+ matrizes identidade. 

 

A1.4B - Seja ��*×*� uma matriz não singular e á�*×+� e -�*×+� matrizes quaisquer. A inversa da 

matriz 0� + á-:1 é dada por  

     0� + á-:1A" = �A" − �A"á0� + -:�A"á1A"-:�A". 
 

A1.4C -  A inversa da matriz de variâncias - covariâncias 8, definida em (2.4), é dada por:  

8A" = �A" − �A"'�':�A"' + ,A"�A"':�A". 

Dem. 

Trata-se da aplicação de A1.4B. Adicionalmente, podemos verificar este resultado pela igualdade 

88A" = �), assim, 

  88A" = �� + ',':���A" − �A"'�':�A"' + ,A"�A"':�A"�  
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            = �) + ',':�A" − '�':�A"' + ,A")A"':�A" − ',':�A"'�':�A"' + ,A")A"':�A"  

            = �) + ',':�A" − 'g�+ + ,':�A"'j�':�A"' + ,A")A"':�A"  

            = �) + ',':�A" − ',�,A" + ':�A"')�':�A"' + ,A")A"':�A"  

            = �) + ',':�A" − ',':�A" = �) . 

□ 

 

A1.4D - A inversa da matriz de variâncias - covariâncias do erro definida em (3.7) é dada por 
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Dem.  

Aplicando o resultado A.1.4B à matriz � = OY#�) + O#Σ�X), chega-se a 
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Adicionalmente, podemos verificar este resultado pela igualdade �A"� = �), tendo-se então 
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A1.5A – Definição de inversa generalizada 

Seja A  uma qualquer matriz não nula. Qualquer matriz á que satisfaça a condição �á� = � é 

chamada inversa generalizada de �. Se � é quadrada e regular, á é única e á = �A". 
Representaremos por  �A  qualquer inversa generalizada  � � , resultando então 

 ��A� = � ,           (A1.5A1) 

 �A��A = �A,           (A1.5A2) 

     ��:�A = ��A�: ,           (A1.5A3) 

     ��:��A�: é uma inversa generalizada de �.     (A1.5A4) 

Designaremos por �K a única inversa generalizada de Moore-Penrose  � �, satisfazendo as 4 

condições: 

    ��K� = � , 

   �K��K = �K , 

 ���K�: = ��K, 

��K��: = �K� . 

Se �A  é uma inversa generalizada qualquer, �K pode ser obtida como �K = ��:��A�:.          (A1.5A5) 

A1.5B - Teorema (adaptado de McCulloch e Searle, 2001) – Seja � uma inversa generalizada de 

�:�, então 

     �: é também uma inversa generalizada de �:�;     (A1.5B1) 

     ���:� = �;             (A1.5B2) 

     ���: é constante para todo o �;         (A1.5B3) 

     ���: é simétrica;           (A1.5B4) 

Dem. 

(A1.5B1) 

Uma vez que � é uma inversa generalizada de �:�, então 

�:���:� = �:�, 

e transpondo, obtém-se 

�:��:�:� = �:�, 
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logo, �: é uma inversa generalizada de �:�. 

(A1.5B2) 

Sabe-se que, segundo McCulloch e Searle (2001), 

     e�:� = ��:� ⇒ e�: = ��:  .         (A1.5B5) 

Aplicando (A1.5B5) a �:��:�:� = �:�,  resulta 

�:��:�: = ��:, 

logo, transpondo, chega-se a 

 ���:� = �. 

(A1.5B3) 

Sejam � e � duas inversas generalizadas de �, então, de (A1.5B2) tem-se ���:� = � e ���:� = �. 

Aplicando (A1.5B5), com e = �� e � = ��, resulta ���: = ���:. 

 (A1.5B4) 

Se � é uma inversa generalizada de �:�, resulta que � é simétrica. Na verdade, sendo � = ��:��A , 

vem �: = ���:��A�: = ���:��:�A = ��:��A = �. Logo, ����:�: = ��:�: = ���:. 

□ 

 

A1.5C - Teorema (adaptado de McCulloch e Searle, 2001) – Dado o modelo (2.1), com  matriz 

de variâncias-covariâncias 8, simétrica e definida positiva, tem-se que 

     &�&:8A"&�A&:8A" é invariante a �&:8A"&�A, 

     &�&:8A"&�A&:8A"& = & . 

Dem. 

Sendo a matriz 8 uma matriz simétrica, então 8A" = ]:] , para alguma matriz ]. 

Consequentemente,  

&�&:8A"&�A&:8A" = 88A"&�&:8A"&�A&:8A" 

   = 8]:]&�&:]:]&�A&:]:]. 
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Designando ]& = �, tem-se 

     &�&:8A"&)A&:8A" = 8]:���:�)A�:],  

que é invariante relativamente à inversa generalizada (propriedade A1.5B3).  

Por outro lado,  

     &�&:8A"&)A&:8A"& = 8]:���:�)A�:�, 

mas aplicando A1.5B2, 

     &�&:8A"&)A&:8A"& = 8]:�  

            = 8]:]&  

            = 88A"&  

            = & . 
□ 

A1.5D - Teorema (adaptado de Rao, 1962). O sistema �? = Ô, quando compatível e 

indeterminado, tem infinitas soluções que podem ser obtidas como 

     ? = �A"Ô + �� − �A���, 

sendo �A uma inversa generalizada qualquer e � arbitrário. Consequentemente, se  Ô = 0, 

     ? = �� − �A���. 

 

A1.6 - Derivadas de funções de matrizes 

Sejam 9�*×"� e ?�*×"� dois vectores, então, 

f�9:?�f? = 9 , 
f�?:9�? = 9 , 
f�9:?�f?: = @f�9:?�f? B: = 9: = f�?:9�?:  , 
f?f?: = f?:f? = � . 

Sejam ��*×*� e á�*×*� matrizes simétricas, não funções de  ?, então, 
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f��?�f?: = � f?f?: = � , 
f�?:á�f? = f?:f? á = á , 

e a derivada de uma forma quadrática, 

f?:�?f? = 2�? .                                                                                                         �A1.6a� 

  

Se � é uma matriz quadrada de ordem � cujos elementos são função de uma variável escalar ?, 

então, fa.�|�|f? = h� I�A" f�f? J                                                                                      �A1.6b� 

          
e 
  f�A"f? = −�A" f�f? �A",                                                                                        �A1.6c� 

onde h� é o traço da matriz. 

     

 A1.7 - Teorema (adaptado de Searle et al., 1992) – Para o par de variáveis aleatórias �" e �# 

com distribuição normal conjunta, 
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a esperança condicionl G�"|�# e a variância de G�"|�# são 

     70G�"|�#1 = �" + 8"#8##A"��# − �#�, 
     89�0G�"|�#1 = 8"" − 8"#8##A"8#" . 

 

A1.8A - Teorema (adaptado de Searle et al., 1992)- Se \:& = 0, com   \: = -:��) − &�&:&�A&:�, 
para uma matriz - qualquer, e se a matriz de variâncias-covariâncias 8 é definida de acordo 
com (2.4),então, 

 \�\:8\�A"\: = e,  

para  e = 8A" − 8A"&�&:8A"&�A&:8A". 
Demonstração em Searle et al. (1992). 
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A1.8 B -  Propriedade - A matriz e definida em (2.27) é uma matriz simétrica. 

Dem. 

Uma vez que �8A"): = �8:)A" e sendo 8 uma matriz simétrica, facilmente se demonstra que  e: = e, 

�8A" − 8A"&�&:8A"&)A&:8A"): = 8A" − 8A"&�&:8A"&)A&:8A" . 
□ 

 

A1.8 C - Teorema (adaptado de Searle et al., 1992) - A matriz e, definida em (2.11) pode ser 
também definida como 

     e = à − à'�,A" + ':à')A"':à, 

em que à = \�\:�\)A"\: ou, de forma equivalente, à = �A" − �A"&�&:�A"&)A&:�A". 

Dem.  

     e = \�\:8\)A"\:  

         = \�\:�� + ',':)\)A"\:  

         = \�\:�\ + \:',':\)A"\: . 

Usando A.1.4B, 

e = \��\:�\)A" − �\:�\)A"\:',�� + ':\�\:�\)A"\:',)A"':\�\:�\)A")\:. 

Designando  à = \�\:�\)A"\:, 

     e = à − à',�� + ':à',)A"':à  

 = à − à',g�,A" + ':à'),jA"':à  
         = à − à'�,A" + ':à')A"':à. 

□ 

 

A1.9A - Teorema - Dada a matriz  e, definida em (2.27), e a matriz 8, definida em (2.4), tem-se 

e8e = e. 

 

Dem.  

     e8e = �8A" − 8A"&�&:8A"&)A&:8A")8e  

              = ��) − 8A"&�&:8A"&)A&:)e  

              = �)e − 8A"&�&:8A"&)A&:e  
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              = e , 

uma vez que &:e = 0, ou   

      e& = 8A"& − 8A"&�&:8A"&)A&:8A"& = 0, 

dada a aplicação do teorema de A1.5C. 

□ 

 

A1.9B - Teorema – Dada a matriz e, definida em (2.27), e a matriz 8, definida em (2.4), a matriz  

     e8 = �) − 8A"&�&:8A"&)A&:, 

é uma matriz idempotente.      

Dem.  

Sabendo-se que e8e = e (A1.9A), é imediato que e8e8 = e8 . 
□ 

 

A1.10 - Teorema - A inversa da matriz não singular subdividida em  

,
2221
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=
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assumindo que todas as inversas necessárias existem, é 
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A , 

onde � = ��"" − �"#�##A"�#"�A". 
 

A1.11 - Teorema - Considere-se a forma quadrática �:��, onde ��)×)� é uma matriz simétrica e 

��)×"� um vector. Se � ~ 4�Ï, 8�, então 

     7��:��� = h���8� + Ï:�Ï, 

     89���:��� = 2h���8�# + 4Ï:�8�Ï. 
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ANEXO A2 - CÓDIGO SAS: ANÁLISE DE DADOS PROVENIENTES DE UM ENSAIO DELINEA DO EM BLOCOS 
COMPLETOS CASUALIZADOS AMPLIADOS  

O Proc Mixed do SAS (Littell et al., 2006) ainda não está estruturado para este tipo de análise. 

Assim, na prática, ainda é necessário construir variáveis auxiliares que possibilitem uma análise 

deste tipo. Neste trabalho foram feitas adaptações ao código apresentado por Wolfinger et al. 

(1997). 

Utilizou-se uma variável binária auxiliar, denominada “teste", que indica se o genótipo (clone) é 

um tratamento teste (h��h� = 1) ou testemunha (h��h� = 0). A variável deve ser criada no 

momento da leitura dos dados pelo SAS. Para a análise, esta variável entra na construção de uma 

covariável aleatória "�a.�� ∗ h��h�" a ser introduzida no modelo e declarada no comando 

"RANDOM" do Proc Mixed. Logo, um conjunto de instruções que permite a realização de uma 

análise deste tipo, com blocos aleatórios e erros independentes e identicamente distribuídos, pode 

ser do tipo: 

data ARCB; 

 input linha coluna linham colunam bloco tipo$ clone$ rend; 

 G=clone; if tipo='teste' then G=0; 

 if tipo='teste' then teste=1; else teste=0; 

 datalines; 

..........; 

run; 

    proc mixed scoring=50 IC MMEQ CL ORD lognote data=ARCB; 

 class bloco tipo G clone rend colunam linham;             

 model rend= G/solution E outp=residuos1 outpm=residuos2; 

 random clone*teste bloco/ solution cl; 

 lsmeans G /pdiff; 

 ods output solutionr=EBLUPs; 

 title 'ARCB'; 

run; 
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ANEXO A3 - CÁLCULO DA HERITABILIDADE  

Descreve-se seguidamente um exemplo do procedimento seguido para o cálculo da heritabilidade 

segundo a expressão (4.6).  

No Proc Mixed (Littell et al., 2006) do SAS (SAS Institute, 2003),  

proc mixed SCORING=50 IC MMEQ CL ORD data=ovmedia; 

 class bloco clone rend li es colm lim; 

 model rend=bloco/ solution E outp=residuos1 outpm=residuos2;  

 random clone/ G VI solution cl ; 

 repeated / subject=intercept local type=sp(POWA)(colm lim); 

 lsmeans bloco/pdiff; 

 ods output solutionr=EBLUPs; 

 ods output InvV=invV; 

 ods output G=G; 

 title 'ov rendimento modelo potência anisotrópico'; 

run ; 

Guardam-se as matrizes de variâncias-covariâncias estimadas ,¡ (comando G) e 8¡ A" (comando 

VI). Seguidamente constrói-se a matriz r� = ':e¡',¡. Uma vez construída, usando o R (The R 

Foundation, 2007), quaisquer operações sobre esta matriz (cálculo dos seus valores próprios, 

determinante, etc.) são imediatas. 
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