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EXPERIMENTOS VIA MODELOS MISTOS 

INDIVIDUAIS COM ERROS MODELADOS POR 
PROCESSOS ARIMA EM DUAS DIMENSÕES 
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��RESUMO: A análise tradicional de experimentos de campo assume que 
todas as observações tomadas em posições adjacentes são não correlacio-
nadas. Assim, a matriz de covariância residual é modelada como uma matriz 
diagonal, ou seja, com os erros assumidos como independentes. Entretanto, 
a dependência espacial existe e contribui para o aumento da variação resi-
dual, de forma que é importante considerá-la nas análises. O presente traba-
lho aborda a análise espacial de experimentos via modelos mistos indivi-
duais, considerando a estrutura de erros correlacionados modelada por pro-
cessos ARIMA em duas dimensões. As seguintes conclusões foram obtidas: 
a técnica da análise espacial com estrutura auto-regressiva para os erros pode 
conduzir a aumento da precisão experimental; o modelo de séries temporais, 
auto-regressivo separável de primeira ordem em duas dimensões (AR1 X 
AR1), apresentou melhor ajuste do que o modelo tradicional em blocos 
casualizados; em termos de predição dos efeitos genéticos aleatórios, o 
modelo AR1 X AR1 conduziu à maiores herdabilidades e eficiências 
seletivas que a tradicional análise de modelos mistos com erros não correla-
cionados; a análise espacial removeu toda a variação ambiental entre par-
celas dentro de blocos, mas não removeu a variação entre blocos, revelando 
a necessidade de preservar a informação do delineamento por ocasião da 
análise; os modelos com ajuste do termo de erro independente, além do erro 
correlacionado (efeito de tendência), mostraram-se mais adequados; a aná-
lise espacial é tanto mais eficiente quanto maior o coeficiente de determi-
nação dos efeitos de parcela (c2). 
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análise de séries temporais, processos estocásticos, REM/BLUP individual, 
análise espacial. 

1 Introdução 
A análise tradicional de experimentos de campo parte do prin-

cípio de que todas as observações tomadas em posições adjacentes (em 
plantas ou parcelas vizinhas) são não correlacionadas. Desta forma, a 
matriz de covariância residual ou dos erros é modelada como 2

eIR σ= , 
ou seja, os erros são assumidos como independentes. Também, a 
posição dos tratamentos no campo, ou seja, a distribuição espacial dos 
mesmos é ignorada. Segundo Steel & Torrie (1980), a casualização 
concorre para a neutralização dos efeitos da correlação espacial e, 
portanto, para a geração de uma análise de variância fidedigna. 

Entretanto, conforme Grondona et al. (1996), embora a teoria da 
casualização enfatize a neutralização da correlação espacial, tal neu-
tralização é mais eficiente quando se usam modelos espaciais. Também 
as formas de controle local baseadas em blocagem podem ser inefi-
cientes para tratar de problemas de gradientes ambientais e mesmo os 
blocos incompletos não permitem uma avaliação completa dos efeitos 
espaciais. Além disso, a blocagem é realizada antes da implantação dos 
experimentos, de forma que percebe-se muitas vezes (principalmente 
em espécies perenes), por ocasião da coleta dos dados experimentais, a 
presença de manchas ou gradientes ambientais dentro dos 
experimentos, os quais não foram considerados adequadamente pelos 
blocos delineados “a priori”. Nesta situação, somente as técnicas de 
análise espacial, permitem contornar a questão e propiciar uma seleção 
acurada, através de blocagem “a posteriori” ou através da flexibilização 
da matriz R baseados nos próprios dados experimentais. 

A autocorrelação espacial advinda de observações com depen-
dência espacial compromete as suposições de homogeneidade dentro 
de blocos e de ausência de interação genótipos x blocos, suposições 
estas essenciais para se obter eficiência no delineamento experimental e 
boa capacidade de teste. Assim, a constatação de ocorrência de auto-
correlação espacial e a consideração de uma estrutura de erros corre-
lacionados com R = Σ, em que Σ refere-se a uma matriz não diagonal, 
pode permitir a obtenção de estimativas e predições mais precisas, au-
mentando assim, a eficiência da análise estatística. 

A consideração deste tipo de estrutura (R = Σ) é também relevan-
te na análise de medidas repetidas tomadas sobre um mesmo indivíduo 
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em plantas perenes, sendo uma opção aos modelos de repetibilidade, 
multivariado e de regressão aleatória. A autocorrelação espacial ou 
serial é positiva e aumenta com a diminuição da distância entre as ob-
servações. Dessa forma, modelos que consideram a correlação entre 
medidas repetidas como sendo a mesma para quaisquer pares ou com-
binações de idades ou safras podem não ser os mais adequados. Assim 
sendo, os modelos de análise espacial podem ser vantajosos também 
para a análise de medidas repetidas, ou seja, para análise de dados com 
dependência temporal. 

A variabilidade ou heterogeneidade espacial associada à fertili-
dade e estrutura do solo, umidade, interceptação de luz e outros fatores 
ambientais contribuem para o aumento da variação residual. Assim, é 
importante controlar, por delineamento ou por análise, a variação re-
sidual (Grondona et al., 1996). 

Além dos delineamentos experimentais, outras formas de controle 
local e aumento da precisão experimental referem-se à análise de 
covariância ou ajuste de covariável e aos métodos de análise de 
vizinhança. Os métodos de análise de vizinhança fundamentam-se no 
princípio de vizinhança e baseiam-se no ajuste de uma covariável 
associada a observações de parcelas vizinhas , sendo que os dois 
principais métodos são: (i) médias móveis (MA), baseado na média das 
parcelas vizinhas; (ii) Papadakis, baseado na média dos erros das 
parcelas vizinhas. Segundo Pearce (1998), ao se usar o método de 
Papadakis não se faz necessário usar a blocagem simultaneamente. 

Outros procedimentos destinados ao controle da correlação po-
sitiva entre observações obtidas de plantas vizinhas são: (i) método das 
variáveis regionalizadas ou procedimentos geoestatísticos (Cressie, 
1993; Martinez, 1994; Duarte, 2000); (ii) métodos de análise de séries 
temporais, via modelos AR, MA e ARIMA em duas dimensões 
(Martin, 1990; Cullis & Gleeson, 1991; Gilmour et al., 1997; Gilmour 
et al., 1998; Cullis et al. 1998); (iii) modelo linear de campo aleatório 
(Zimmerman & Harville, 1991; Duarte, 2000); (iv) ajuste de superfí-
cies de resposta polinomiais (Federer, 1998). 

O método de análise de superfícies de tendências baseia-se no 
ajuste de superfícies de resposta polinomiais ou de “splines” e foi re-
comendado por Federer (1998). Entretanto, segundo Gilmour (2000), 
tais modelos raramente se justificam na prática. Verbyla et al. (1999) 
reportam que a tendência global pode ser acomodada através do ajuste 
de “splines” cúbicas. 

O modelo linear de campo aleatório foi desenvolvido por Zim-
mermann & Harville (1991) e considera diretamente a heterogeneidade 
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espacial através da inclusão dos efeitos de tendência e das correlações 
entre os erros, modelando de forma direta a matriz de covariância dos 
erros. Esta modelagem é similar à empregada nos métodos geoestatís-
ticos para fazer predições espaciais pois consideram as observações 
como sendo uma realização parcial de um campo aleatório. O método 
considera dependência espacial em todas as direções e preserva quais-
quer esquemas de blocagem. Tal modelo procura uma estimativa da 
função geral de covariância, a qual participa diretamente dos procedi-
mentos de estimação e predição. 

Esta função é da forma [ ])h(fR 2σ= , em que f (h) é uma 
função da distância entre as observações nas posições físicas s e (s + h), 
em que cada posição é definida por um par de coordenadas dado pela 
linha e coluna na grade experimental. Tem-se =+ )e,e(Cov )hs(s  

= 2σ=)h(Cov se h = 0 e [ ])h(f)e,e(Cov )hs(s
2σ=+ , se h > 0. A de-

terminação da função geral que descreve a covariância espacial pode 
ser realizada pela abordagem geoestatística, ajustando uma função 
contínua ao variograma amostral. 

No método das variáveis regionalizadas utilizam-se os procedi-
mentos geoestatísticos para avaliar o padrão de variabilidade espacial 
na área experimental obtendo-se a matriz de semivariâncias ajustadas, a 
qual é utilizada como ponderadora no sistema de equações de qua-
drados mínimos generalizados (Cressie, 1993; Martinez, 1994) ou mo-
delo misto. Martinez (1994) empregou tal método usando semiva-
riâncias ajustadas pelo modelo esférico. 

Os métodos de análise de séries temporais foram utilizados ini-
cialmente por Gleeson e Cullis (1987) que consideraram os erros 
através de um processo auto-regressivo integrado de médias móveis 
(ARIMA (p, q, d)) em uma única direção. Este modelo foi considerado 
ineficiente por considerar os efeitos espaciais em uma só dimensão e 
Martin (1990) e Cullis & Gleeson (1991) estenderam tal modelo a duas 
dimensões: linhas e colunas. Tal modelo estendido é da forma ARIMA 
(p1, d1, q1) x ARIMA (p2, d2, q2). 

Estes modelos são denominados modelos com erros nas variáveis 
e consideram um efeito de tendência (ξ) mais um erro η independente. 
A diferença entre os vários métodos reside na modelagem e estimação 
do efeito de tendência. Nos métodos mencionados, a tendência é 
modelada por um processo ARIMA, o qual limita-se a diferenças de 
primeira ordem ou diferenças entre observações adjacentes. Alguns 
métodos somente incluem ξ e ignoram η. 
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Nos ensaios com culturas agrícolas, na ausência de conhecimento 
da correta estrutura de correlação, Gilmour et al. (1997) sugerem a mo-
delagem de ξ como um processo auto-regressivo separável de primeira 
ordem (AR1 x AR1), ignorando η. Este processo auto-regressivo bi-
dimensional de primeira ordem tem-se mostrado eficiente em uma 
gama de situações (Apiolaza et al., 2000; Gilmour, 2000; Costa e Silva 
et al., 2001), algumas com a inclusão de η. Um processo (AR1 x AR1) 
é flexível e permite modelar tendências globais e locais, e também, 
efeitos de linhas e colunas. 

Tendo em vista os bons resultados práticos propiciados pelos 
procedimentos de análise de séries temporais, este tópico enfatiza mais 
esta técnica. Ênfase também é dada à análise espacial ao nível de indi-
víduos via abordagens de modelos lineares mistos (procedimento má-
xima verossimilhança restrita/melhor predição linear não viciada – 
REML/BLUP) visando a estimação de componentes de variância e a 
predição de valores genéticos no melhoramento de plantas perenes. 

 

2 Material e métodos 

2.1 Modelos ARIMA na análise espacial de experimentos de campo 

Dentre os modelos paramétricos de análise de séries temporais, o 
método de Box e Jenkins tem sido um dos mais usados (Box e Jenkins, 
1970). Este método consiste em ajustar modelos auto-regressivos-in-
tegrados-médias móveis, ARIMA (p, d, q) a um conjunto de dados. No 
caso, p, d e q referem-se a ordem do processo auto-regressivo, número 
de diferenças ou de diferenciações para tornar a série estacionária e 
ordem do processo médias móveis, respectivamente. Dependendo dos 
valores de p, q e d, os modelos ARIMA são equivalentes aos modelos: 
médias móveis (MA), quando p = d = 0; auto-regressivos (AR) quando 
d = q = 0; auto-regressivo-médias móveis (ARMA) quando d = 0. 
Assim, tem-se: 

 
ARIMA (p, 0, 0) = AR(p); 
ARIMA (0, 0, q) = MA (q); 

ARIMA (p, 0, q) = ARMA (p,q). 
 
 
Então, os modelos AR, MA e ARMA usam a série original, 

supondo estacionariedade. 
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A modelagem da estrutura de erro como um processo estocástico 
estacionário foi considerada inicialmente por Martin (1982; 1986). 
Posteriormente, Gleeson & Cullis (1987) propuseram modelar a ten-
dência nos experimentos de campo como um efeito aleatório repre-
sentado por um processo ARIMA de baixa ordem, em apenas uma di-
mensão. Cullis e Gleeson (1991) estenderam esta abordagem para duas 
dimensões, a qual tem sido usada com grande eficiência (Grondona et 
al., 1996; Gilmour et al., 1997; Gilmour, 2000). A seguir será apre-
sentada esta abordagem. 

Considerando os dados de parcela indexados na ordem de campo, 
tem-se o seguinte modelo segundo Gleeson & Cullis (1987): 

 
y = Dτ + ξ + η, em que: 

 
y: vetor de dimensão n contendo as observações; 
τ: vetor de dimensão t contendo os efeitos de tratamentos; 
D: matriz de incidência para τ, de dimensões (n x t); 
ξ: vetor de dimensão n representando os efeitos aleatórios de 

tendência; 
η: vetor de dimensão n representando os efeitos localizados, 

assumidos como desvios independentes N(0, σ2). 
 
Considerando a série temporal ξt e assumindo que os elementos ξt (t 

= 1, ..., n) de ξ do modelo podem ser representados por um processo 
ARIMA (p, d, q), tem-se na notação de Box & Jenkins (1970): 

 
φ(B)∆dξt = θ(B) at, em que: 

B: operador de translação para o passado, Bξt = ξt-1; 
d: nível de diferenciação necessário para fazer ∆dξt estacionário, 

∆= 1-B e p
p BBB)B( φφφφ −−−−= �

2
211 ; 

q
q BBB)B( θθθθ −−−−= �

2
211 ; 

at: ruídos brancos assumidos como desvios independentes 
),(N a

20 σ . 
 
Assumindo que os elementos ηt (t = 1, ..., n) de η são ruídos 

brancos adicionais, Gleeson & Cullis (1987) mostraram que ∆d (ξt + ηt) 
é um processo ARMA (p, Q) com Q sendo o maior dentre (p+d) e q. 
Tais autores relataram também que uma pequena subclasse de modelos 
ARIMA (p, d, 0) com p = 0 ou 1 e d = 1 ou 2 geralmente propiciam um 
adequado ajustamento. 
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Cullis & Gleeson (1991) consideraram um experimento com r 
linhas e c colunas e denotaram por W = (wij) a matriz dos dados 
indexados na ordem de campo. Fazendo-se w = vec (W), o modelo para 
w (vetor coluna de dados, ordenados como colunas e linhas dentro de 
colunas) é dado por: 

 
w = Dτ + ξ + η, em que: 

 
τ: vetor de dimensão t contendo os efeitos de tratamentos; 
ξ: vetor de efeitos aleatórios de tendência, com dimensão N = rc; 
η: vetor de erros localizados, com dimensão N = rc; 
D: matriz de incidência para τ com dimensões (N x t). 
 
O vetor ξ pode ser representado por um processo ARIMA (p2, d2, 

q*) ao longo das linhas. Denotando εi = ξi +ηi como um erro na 
parcela (ou planta) i, tem-se na notação de Box e Jenkins para modelos 
multiplicativos: 

 

i
r

i
d
r

r )B()B( αΘε∆Φ =2 , em que: 
 
∆r = 1 – Br, sendo que B é o operador de translação para o 

passado; 

)B(e)B( rr ΘΦ : polinômios em Br de graus p2 e q2, respec-
tivamente, onde q2 = máx (q*, p2 + d2). 

 
Este modelo liga os componentes do erro εi, r parcelas adiante em 

w. E se εi são correlacionados também nas colunas, os componentes αi, 
αi-1, ... serão correlacionados. Para considerar a existência de cor-
relações nas colunas, deve-se introduzir um segundo modelo dado por: 

ii
d a)B()B( θα∆φ =1 , em que: 

 
ai : ruído branco 
 

)B(e)B( θφ : polinômios em B de graus p1 e q1, respectiva-
mente, em que ∆ = 1-B. 

 
Substituindo o modelo para colunas, no modelo para linhas, tem-

se o seguinte modelo geral multiplicativo. 
 

i
r

qqi
d
r

dr
pp a)B()B()B()B(

21
21

21
Θθε∆∆Φφ = . 
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Este processo pertence a subclasse de processos látice os quais 
são denominados separáveis. Se ρ(g,0) e ρ(0, h) são as correlações lag-g 
e lag-h de processos uni-dimensionais ao longo de colunas e linhas, 
respectivamente, então a separabilidade implica 

 
ρ(g, h) = ρ (g, 0) ρ(0, h) 

 
Martin (1979) mostrou que para uma realização de um processo 

separável em um látice retangular, a matriz de variância eqüivale ao 
produto de Kronecker das matrizes de variância de processos uni-
dimensionais. Assim, para os dados diferenciados, tem-se: 

 
     y = (∆c⊗∆r) w = ∆w= ∆Dτ + e = Xτ + e, em que: 

 
 

Var(e) = σ2H; 
H =�2 (γ2) ⊗ �1 (γ1); 

 
γ1 e γ2: vetores (p1 + q1) e (p2 + q2) de parâmetros dos processos 

ARMA nas linhas e colunas, ou seja, parâmetros da matriz de 
covariância; 

 
X = (∆c ⊗ ∆r) D; 

∆r: matriz n1 x r que promove a diferenciação para a ordem d1; 
∆c: matriz n2 x c que promove a diferenciação para a ordem d2; 
n1 = r-d1; 
n2 = c-d2. 
 
Este modelo geral, desenvolvido por Cullis & Gleeson (1991) é, 

essencialmente, equivalente ao desenvolvido por Martin (1990). 
No contexto dos experimentos de melhoramento, o seguinte 

modelo linear geral pode ser especificado: 
 

y = Dτ + Zβ + S + η, em que: 
 
y: vetor de dados, ordenados como colunas e linhas dentro de 

colunas; 
τ: vetor representando os efeitos de tratamentos ou de genitores; 
β: vetor representando a variação espacial em larga escala ou 

tendência global (efeitos de blocos, tendência polinomial); 
S: representa a variação espacial em pequena escala (dentro de 

blocos) ou tendência local, modelada como um vetor aleatório com 
média zero e variância espacialmente dependente; 

η: vetor de erros independentes e identicamente distribuídos. 
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Em termos de processos ARIMA separáveis S pode ser escrito 
como: 

 

i
r

qqi
d
r

dr
pp a)B()B(S)B()B(

21
21

21
Θθ∆∆Φφ =  

 
Usando um modelo deste tipo, Grondona et al. (1996) concluíram 

que, dentre 19 modelos avaliados em 35 ensaios, aqueles que 
consideram a correlação espacial em duas dimensões são os mais efi-
cientes, destacando-se o modelo ARIMA (1, 0, 0) x ARIMA (1, 0, 0), 
ou seja, o modelo AR(1) x AR(1). O modelo AR(1) x AR(1) mostrou-
se o mais eficiente em 21 dos 35 ensaios. 

No modelo AR(1), em analogia ao modelo auto-regressivo ξ = φ 
ξi-1 + at para séries temporais e sendo φ = ρ1 a estimativa inicial de φ, 
tem-se que o processo AR(1) padrão para os erros é definido como: 

 
ξi = ρξi-1 + ai, em que: 

 
ξi: erro na posição i; 
ξi-1: erro na posição prévia ou erro correlacionado; 
ρ: coeficiente de autocorrelação; 
ai: erro independente na posição i. 

A variância do processo AR(1) é dada por 2222
aσσρσ ξξ += , a 

qual rearranjada fornece )/(a
222 1 ρσσ ξ −= . A covariância de uma 

série de pontos é dada por 
��
�

��
� ...4322 1 ρρρρσ ξ . 

Existindo o erro extra independente η, tem-se um novo com-

ponente de variância 2
ησ  denominado “nugget variance”. Neste caso, a 

covariância de uma série de pontos passa a ser dada por 

( )
��
�

��
� + �

423222222 ρσρσρσρσσσ ξξξξηξ . Sob este novo modelo, a 

autocorrelação no “lag 1” passa a ser dada )/( 222
ηξξ σσρσ + , a au-

tocorrelação no “lag 2” passa a ser dada por )/( 2222
ηξξ σσρσ + , etc. 

Com a inclusão de η no modelo a ser ajustado, 2
ησ  é estimado à parte 

e a estimativa da autocorrelação aumenta em magnitude, em relação a 
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autocorrelação estimada com base no modelo sem o ajuste de η. Isto 

porque, quando 2
ησ  é omitida do modelo, a variância correlacionada 

tem que acomodar toda a variância. E sendo a covariância constante 
através dos dois modelos, tem-se as seguintes correlações no “lag 1” 
para os dois modelos: 

 
(i) Modelo sem o ajuste de η 

 

22

2

ηξ

ξ

σσ
ρσ

ρ
+

=s  

 
 

(ii) Modelo com o ajuste de η 

ρ
σ

ρσ
ρ

ξ

ξ == 2

2

c  

 
Verifica-se que ρc é maior que ρs e que pode ser necessário 

incluir η no modelo, quando 2
ησ  apresentar alta magnitude. 

2.2 Modelos lineares mistos espaciais ao nível de indivíduos com 
estrutura auto-regressiva de erros 

A seguir é apresentado um modelo geral de estimação REML e 
predição BLUP com incorporação de um componente espacial. 

Um modelo linear misto geral é da forma (Henderson, 1984): 
eZaXby ++=  (1), com as seguintes distribuições e estruturas de 

médias e variâncias: 

R'ZGZV)y(Var)R,(N~e

Xb)y(E)G,(N~a

+==

=

0

0
 

em que: 
 
y: vetor de observações; 
b: vetor paramétrico dos efeitos fixos, com matriz de incidência X; 
a: vetor paramétrico dos efeitos aleatórios, com matriz de 

incidência Z; 
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e: vetor de erros aleatórios; 
G: matriz de variância – covariância dos efeitos aleatórios; 
R: matriz de variância – covariância dos erros aleatórios; 
0: vetor nulo. 
 
Assumindo como conhecidos G e R, a simultânea estimação dos 

efeitos fixos e predição dos efeitos aleatórios pode ser obtida pelas 
equações de modelo misto dadas por: 

 

�
�
�

�

�
�
�

�
=

�
�
�

�

�
�
�

�

�
�
�

�

�
�
�

�

+ −

−

−−−

−−

yR'Z

yR'X
â

b̂

GZR'ZXR'Z

ZR'XXR'X
1

1

111

11
 

 
A solução deste sistema para b̂  e â  conduz a resultados 

idênticos aos obtidos por: 
yV'X)XV'X(b̂ 11 −−−= : estimador de quadrados mínimos gene-

ralizados (GLS) ou melhor estimador linear não viciado (BLUE) de b; 
)b̂Xy(CV)b̂Xy(V'GZâ −=−= −− 11 : melhor preditor linear não viciado 

(BLUP) de a; em que C = GZ’ : matriz de covariância entre a e y. 
Quando G e R não são conhecidas, os componentes de variância a 

eles associados podem ser estimados eficientemente empregando-se o 
procedimento REML (Patterson & Thompson, 1971; Searle et al., 
1992). Exceto por uma constante, a função de verossimilhança restrita 
a ser maximizada, é dada por: 

 

)/Py'ylogvGlogRlogC(log

)/Py'ylogvHlogXH´X(logL

ee

ee

22

221
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2
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++++−=
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em que: 

 
11111 −−−−− −=+= H'X)XH'X(XHHP;'ZGZRH ; 

v = N-r(x): graus de liberdade, em que N é o número total de 
dados e r(x) é o posto da matriz X; 

C: matriz dos coeficientes das equações de modelo misto. 
 
 
Sendo geral, o modelo (1) contempla vários modelos inerentes às 

diferentes situações, tais quais o modelo geoestátistico ou de séries 
temporais para análise espacial, em que: 
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R = Σ: matriz não diagonal que considera a correlação entre re-
síduos, por exemplo, linhas auto-regressivas e colunas auto-regressivas 
ou estrutura de covariância baseada em semivariâncias ajustadas, para 
contemplar a autocorrelação espacial entre as observações. 

 
Os modelos espaciais (geoestatísticos ou de séries temporais) 

permitem estudar a variabilidade espacial do solo nas áreas experimen-
tais, através do uso de procedimentos que permitem um melhor critério 
de estratificação ambiental (para seleção massal ou para melhor defi-
nição dos efeitos fixos no procedimento BLUP). A análise espacial 
pode também ser realizada simultaneamente à predição BLUP dos va-
lores genéticos e estimação REML dos componentes simplesmente in-
corporando R = Σ nos estimadores e preditores. 

Assim, as diferenças entre dois modelos, um espacial e outro não, 
são dadas apenas pela suposição associada ao erro experimental. Neste 
contexto, é relevante relatar que entender e modelar o erro não é tarefa 
fácil em estatística. Entretanto, é tarefa de suma relevância uma vez 
que um modelo de erros escolhido aleatoriamente pode não representar 
a realidade e comprometer todas as inferências. 

Dentre as várias formas de modelagem de Σ, o modelo de séries 
temporais auto-regressivo separável de primeira ordem em duas di-
mensões (AR1 x AR1) tem-se mostrado superior (Grondona et al., 
1996; Gilmour et al., 1997; Cullis et al., 1998; Apiolaza et al., 2000; 
Qiao et al., 2000; Costa & Silva, 2001). Inclusive é atualmente um dos 
procedimentos adotados no software ASREML (Gilmour et al., 2000) 
desenvolvido com o objetivo de permitir análises espaciais de modelos 
mistos via REML/BLUP e que tem sido usado amplamente (Gilmour et 
al., 1997; Cullis et al., 1998; Apiolaza et al.,2000; Qiao et al., 2000; 
Costa & Silva, 2001) para esta finalidade. Assim, tal modelo será 
detalhado a seguir. 

De maneira genérica, o erro é modelado em função de um efeito 
de tendência (ξ) mais um resíduo aleatório não correlacionado (η). 
Assim, o vetor de erros é particionado em e = ξ + η, em que ξ e η 
referem-se aos vetores de erros espacialmente correlacionados e 
resíduos aleatórios independentes, respectivamente. Os modelos de 
análise tradicionais não incluem o componente ξ e alguns modelos de 
análise espacial empregados em agricultura incluem ξ mas ignoram η. 
O resíduo η contempla efeitos genéticos não aditivos, efeitos de 
microambiente e erros de medida. A não modelagem de η pode ter 
como consequência a superestimação da variância genética aditiva. 
Dessa forma, tal efeito é de capital importância no ajuste de modelos 
mistos individuais. 
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Considerando um experimento com forma retangular em uma 
grade de c colunas e r linhas, os resíduos podem ser arranjados em uma 
matriz de forma que os mesmos podem ser considerados como 
correlacionados dentro de linhas e colunas. Escrevendo estes resíduos 
em um vetor na ordem de campo pela colocação de uma coluna sob 
outra, a variância dos resíduos é dada por Var(e) = Var (ξ + η)= R = Σ 
= 22

ηξ σΦΦσ �� +⊗
r

r
c

c I)]()([  , em que 2
ξσ é a variância devida a ten-

dência é 2
ησ  a variância dos resíduos não correlacionados. As matrizes 

��
r

r
c

c )(e)( ΦΦ referem-se a matrizes de correlação auto-re-

gressivas de primeira ordem com parâmetros de autocorrelação cΦ  e 

rΦ  e ordem igual ao número de colunas e número de linhas, respecti-
vamente. Assim, ξ é modelado como um processo auto-regressivo se-
parável de primeira ordem (AR1 x AR1) com matriz de covariância 

�� ⊗=
r

r
c

c )]()([)(Var ΦΦσξ ξ
2  (Gilmour et al.,1997;2000). Coeficientes 

de autocorrelação altos (> 0,60) podem indicar padrões de resíduos 
espaciais ou variabilidade espacial em gradientes ou em manchas. Por 
outro lado, coeficientes de autocorrelação baixos indicam variabilidade 
espacial aleatória ou sem padrão definido. 

Este modelo preserva a estrutura e informação do delineamento 
experimental (considera os efeitos de bloco) e pode diferir dos modelos 
usados em agricultura apenas por considerar 2

ησ  e por ser ao nível de 

indivíduos e não de parcela. Qiao et al. (2000) relataram a importância 
de se preservar a informação do delineamento experimental e 
concluíram que ambos, tanto a informação do delineamento quanto o 
ajustamento espacial da tendência necessitam ser considerados. Tais 
autores comentam que bons delineamentos experimentais e apropriados 
(avançados) procedimentos analíticos são importantes na obtenção de 
eficiência na seleção. 

Tal modelo difere do modelo de análise em blocos casualizados 
por três parâmetros a mais: 2

ξσ , cΦ  e rΦ , os quais são estimados por 

REML. Assim, o modelo em blocos é hierárquico em relação ao 
modelo espacial e a significância ou melhoramento do modelo devido a 
adoção da abordagem espacial pode ser avaliada pelo teste da razão de 
verossimilhança (LRT) confrontando duas vezes a mudança no lo-
garitmo da função de verossimilhança maximizada contra o valor da 
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distribuição qui-quadrado com 3 graus de liberdade, em teste bilateral. 
As significâncias dos vários efeitos aleatórios ajustados pelo modelo 
espacial podem também ser avaliadas pelo LRT. Outro critério de 
seleção do modelo é o “Critério de Informação de Akaike” ou AIC, o 
qual penaliza a verossimilhança pelo número de parâmetros ajustados 
independentemente. Segundo este critério, qualquer parâmetro extra (a 
mais) deve aumentar a verossimilhança em pelo menos uma unidade a 
fim de que seja incluído no modelo. O AIC é dado por AIC = -2 log L 
+ 2 p, em que L equivale a menos duas vezes o valor do log da função 
de verossimilhança maximizada e p é o número de parâmetros 
estimados. Menores valores de AIC refletem um melhor ajustamento 
global (Akaike, 1974). 

 

2.3 Aplicação a dados experimentais 

Foram considerados dados referentes a um experimento de 
avaliação de populações, progênies e indivíduos de erva-mate para dois 
caracteres: massa foliar em poda de formação (peso1) e massa foliar 
em poda de produção (peso2). O experimento contemplou 8 po-
pulações e 141 progênies avaliadas em 10 blocos casualizados com 6 
plantas por parcela, perfazendo um total de 8460 indivíduos. Para cada 
caráter foram considerados dois conjuntos de dados, um contemplando 
os 10 blocos e outro usando apenas os 3 primeiros blocos. 

 
A seguinte sequência de modelos pode ser ajustada: 
 
(a) Modelo de blocos ao acaso (Modelo 1) 
 
(b) Modelo (AR1 x AR1) sem a inclusão do termo de erro 

independente (Modelo 2) 
 
(c) Modelo (AR1 x AR1) com a inclusão do termo de erro 

independente (Modelo 3) 
 
Quando ambas as correlações auto-regressivas são significativas, 

o termo de erro independente pode ser acrescentado visando verificar 
se ocorrem melhorias no ajuste do modelo. 

 
(d) Modelo (AR1 x AR1) com a inclusão de linhas e colunas 

como efeitos aleatórios (Modelo 4) 
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Algumas vezes os efeitos de colunas e linhas mostram-se 
significativos devido a práticas diferenciadas de cultura e de colheita. 

Todas as análises foram realizadas empregando o software 
ASREML (Gilmour et al., 2000). 

3 Resultados e discussão 

Os resultados referentes ao conjunto completo de dados são 
apresentados nas Tabelas 1 (considerando o efeito de blocos como fixo) e 
2 (considerando o efeito de blocos como aleatório). Os resultados 
referentes ao conjunto de 3 blocos são apresentados na Tabelas 3 e 4. 

 

Tabela 1 – Estimativas dos parâmetros variância genética entre progê-

nies ( 2
gσ̂ ), entre procedências ( 2

.procσ̂ ), entre parcelas 

( 2
cσ̂ ), residual ( 2

eσ̂ ), variância fenotípica ( 2
yiσ̂ ), herda-

bilidade no sentido restrito ( 2
aiĥ ), herdabilidade individual 

entre procedências ( 2
.procĥ ), coeficiente de determinação 

dos efeitos de parcela ( 2ĉ ), coeficientes de autocorrelação 

residual nas colunas (AR Coluna) e linhas (AR Linha). Da-

dos do experimento completo 

 Peso 2 Peso 1 

Parâmetros Modelo 1 Modelo 2 Modelo 1 Modelo 2 
2
gσ̂  0,08344 0,09396 0,01107 0,01261 

2
.procσ̂  0,4167 0,4276 0,04428 0,04164 

2
cσ̂  0,1385 0,0178 0,03654 0,003211 

2
eσ̂  1,3390 1,4416 0,2214 0,2479 

2
aiĥ  0,1688 0,1900 0,1413 0,1652 

2
.procĥ  0,2107 0,2160 0,1413 0,1364 

222
yie ˆ/ˆĉ σσ=  0,07 0,00 0,12 0,01 

Log L -5926,86 -5712,26 1552,89 1931,14 
2
yiσ̂  1,9776 1,974 0,3133 0,3054 

AR Coluna --- 0,2057 ---- 0,2877 
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 Peso 2 Peso 1 

Parâmetros  Modelo 1 Modelo 2 Modelo 1 Modelo 2 

AR Linha --- 0,1259 ---- 0,1399 

Mudança em Log L --- 214,6** ---- 378,25** 

Eficiência da análise  1,13 ----- 1,17 

Espacial )ĥ( 2      

( ) ( )[ ]222 4141 ĉĥ//ĥ/ˆ aiaigi +=ρ  0,376 ------ 0,2325 ----- 

22
aiĥ/ĉ  0,41 ------ 0,85 ----- 

( )222 ĉĥ/ĥˆ aiaigi +=ρ  0,71 ------ 0,54 ----- 

 
 
 
 

Tabela 2 – Estimativas dos parâmetros variância genética entre progênies 

( 2
gσ̂ ), entre procedências ( 2

.procσ̂ ), entre parcelas ( 2
cσ̂ ), entre 

blocos ( 2
bσ̂ ), residual ( 2

eσ̂ ), variância fenotípica ( 2
yiσ̂ ), 

herdabilidade no sentido restrito ( 2
aiĥ ), coeficiente de determi-

nação dos efeitos de parcela ( 2ĉ ) e de blocos ( 2b̂ ), coeficien-

tes de autocorrelação residual nas colunas (AR Coluna) e 

linhas (AR Linha). Dados do experimento completo 
 
 
 

 Peso 2 Peso 1 

Parâmetros Modelo 1 Modelo 2 Modelo 1 Modelo 2 

2
gσ̂  0,08344 0,09397 0,01107 0,01261 

2
.procσ̂  0,4167 0,4277 0,04428 0,04164 

2
cσ̂  0,1385 0,0178 0,03654 0,003211 

2
bσ̂  0,03957 0,03804 0,007964 0,003183 

2
eσ̂  1,3389 1,4417 0,2214 0,2479 

2
aiĥ  

0,1654 0,1862 0,1378 0,1613 

continuação 
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continuação 

 Peso 2 Peso 1  

Parâmetros Modelo 1 Modelo 2 Modelo 1 Modelo 2 

222
yie ˆ/ˆĉ σσ=  

0,07 0,00 0,115 0,01 

2b̂  0,02 0,02 0,025 0,025 

 Log L -5918,26 -5703,58 1568,70 1947,17 

2
yiσ̂  2,0171 2,0192 0,3213 0,3127 

AR Coluna --- 0,2057 ---- 0,2877 

AR Linha --- 0,1257 ---- 0,1401 

Mudança em Log L --- 214,68* ---- 378,47** 

Eficiência da análise espacial 

)ĥ( 2  

--- 1,13 ---- 1,17 

]ĉĥ)//[(ĥ)/(ˆ aiaigf
222 4141 +=ρ  0,37 ------ 0,23 ----- 

22
aiĥ/ĉ  0,42 ------ 0,83 ----- 

)ĉĥ/(ĥˆ aiaigi
222 +=ρ  0,70 ------ 0,545 ----- 

 
 
 
 
Verificou-se que o modelo espacial (modelo 2) apresentou melhor 

ajuste que o modelo tradicional em blocos casualizados (modelo 1) para 
ambos os caracteres, conforme pode ser visto pelas mudanças em Log 
L, as quais foram altamente significativas pelo teste qui-quadrado. 
Constataram-se, também, aumentos das estimativas da variância 
genética entre progênies e do coeficiente de herdabilidade e conse-
quentemente das eficiências seletivas que equivaleram a 1,13 e 1,17 
para os caracteres peso 2 e peso 1, respectivamente (Tabelas 1 e 2). 

A principal diferença entre as estimativas propiciadas pelos 2 
modelos referem-se à variância ambiental entre parcelas e conse-
quentemente ao componente c2. No modelo 1, as estimativas de c2 
foram da ordem de 0,07 e 0,12 ao passo que sob o modelo 2 estas es-
timativas caíram a praticamente 0% (Tabelas 1 e 2). Em outras pa-
lavras, a vantagem do modelo espacial advém da redistribuição da va-
riação ambiental entre parcelas, na variância genética e na variância 
residual. Sob o modelo de blocos aleatórios (Tabela 2), verificou-se 
que a análise espacial não contribuiu para a redução da variação entre 
blocos e do coeficiente de determinação dos efeitos de bloco (b2), 
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mostrando que o modelo auto-regressivo não se mostrou capaz de 
remover a variação entre blocos. Este resultado, revela a importância 
do delineamento experimental e da consideração da informação deste 
delineamento por ocasião da análise estatística. 

Pode-se inferir que a análise espacial, via modelos auto-re-
gressivos propicia, por análise, o que o experimentador deseja, ou seja, 
blocos homogêneos sem variação ambiental entre parcelas dentro 
deles. A vantagem do uso deste procedimento analítico está direta-
mente relacionado à magnitude do coeficiente c2 e, sobretudo, da mag-
nitude deste em relação a herdabilidade individual, a qual pode ser 
avaliada por c2/h2 ou pelo próprio gρ que, no caso de testes de 

progênies de polinização aberta, pode ser dado por 
)ch/(h aiaigi

222 +=ρ ou ]ch)//[(h)/( aiaigf
222 4141 +=ρ aos níveis de 

indivíduo e de famílias, respectivamente. Com base nos resultados das 
Tabela 1; 2; 3 e 4 pode-se inferir que a análise espacial trará vantagens 
principalmente quando )/(h/c 3122 ≥ , ou equivalentemente, 

750,gi ≤ρ  ou 430,gf ≤ρ . Isto equivale a c2 de magnitudes iguais ou 

superiores a 0,05; 0,07 e 0,10 para herdabilidades individuais da ordem 
de 0,15; 0,20 e 0,30, respectivamente. 

Os resultados das Tabelas 3 e 4 revelam que os modelos 2, 3 e 4 
apresentaram ajuste significativamente melhor que o modelo 1, 
conforme pode ser visto pela mudança em Log L. Por outro lado, as 
diferenças entre os ajustes dos modelos 2 e 4 tenderam a ser não 
significativas, mostrando que os efeitos de linhas e colunas 
apresentaram pequena magnitude conforme pode ser observado por 

2
.colσ̂ e 2

linhaσ̂  nas Tabelas 3 e 4. As diferenças de ajuste entre os 
modelos 2 e 3 foram altamente significativas revelando a necessidade 
de ajuste do termo de erro independente η . 

Todos os três modelos de análise espacial absorveram a variação 

ambiental entre parcelas, tornando os valores de 2ĉ iguais a zero. 
Verifica-se, também, que a soma das variâncias residuais 

)ˆˆ(ou)ˆˆ( cee
2222 σσσσ η ++  foram sempre menores pelos modelos 2, 3 

e 4 em relação ao modelo 1, mostrando que a abordagem espacial 
transformou parte da variação residual pelo modelo 1 em variância 
genética pelos modelos 2, 3 e 4 (Tabelas 3 e 4). 
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Tabela 3 – Estimativas dos parâmetros variância genética entre progênies 

( 2
gσ̂ ), entre procedências ( 2

.procσ̂ ), entre parcelas ( 2
cσ̂ ), 

residual ( 2
eσ̂ ), do erro independente ( 2

ησ̂ ), variância fenotí-

pica ( 2
yiσ̂ ), herdabilidade no sentido restrito ( 2

aiĥ ), herdabili-

dade individual entre procedências ( 2
.procĥ ), coeficiente de de-

terminação dos efeitos de parcela ( 2ĉ ), variância entre colunas 

( 2
.colσ̂ ), variância entre linhas ( 2

linhaσ̂ ), coeficientes de auto-

correlação residual nas colunas (AR Coluna) e linhas (AR 

Linha). Dados de apenas três repetições 
 
 
 
 

 Peso2 

Parâmetros Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 

2
gσ̂  0,02210

7 
0,05493

8 
0,06614

7 
0,06022 

2
.procσ̂  0,4652 0,4632 0,4396 0,4625 

2
cσ̂  0,2079 0,0000 0,0000 0,000 

2
eσ̂  1,42601 1,5819 0,5768 1,5696 

2
ησ̂  ----- ----- 1,0485 ----- 

2
aiĥ  0,0417 0,1046 0,1242 0,1151 

2
.procĥ  0,2193 0,2206 0,2063 0,2210 

222
yie ˆ/ˆĉ σσ=  

0,098 0,00 0,00 0,00 

Log L -1881,54 -1803,23 -1750,05 -1801,03 
2
yiσ̂  2,1212 2,1000 2,1310 2,0923 

AR Coluna ----- 0,2186 0,7883 0,2120 

AR Linha ----- 0,1698 0,5657 0,1701 

Mudança em Log L ----- 78,31** 131,49** 80,51** 

Eficiência da análise espacial )ĥ( 2  
----- 2,51 2,98 2,76 
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 Peso2 

Parâmetros Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 

2
.colσ̂  ----- ----- ----- 0,000 

2
linhaσ̂  ------ ----- ----- 0,01641 

22
ησσ ˆˆs e +=  

------ ----- 1,6253 ----- 

22
ce ˆˆs σσ +=  

1,6339 1,5819 ----- 1,5696 

1
22 Modelo)/(s ce σσ +  

------ 0,9682 0,9947 0,9606 

]ĉĥ)//[(ĥ)/(ˆ aiaigf
222 4141 +=ρ  

0,096 ------ ----- ----- 

22
aiĥ/ĉ  

2,35 ------ ----- ----- 

)ĉĥ/(ĥˆ aiaigi
222 +=ρ  

0,30 ------ ----- ----- 

 
 
Em geral, o modelo de melhor ajuste foi o 3, o qual elevou a 

herdabilidade estimada de 0,04 para 0,12 e de 0,105 para 0,126 para os 
caracteres peso 2 e peso 1, respectivamente, com eficiências seletivas 
de 2,98 e 1,20 para peso 2 e peso 1, respectivamente (Tabelas 3 e 4 ). É 
importante relatar que o modelo de melhor ajuste não é, necessaria-
mente, aquele que fornece maior estimativa de herdabilidade, mas 
aquele que fornece, significativamente, maior Log L. 

As estimativas dos coeficientes de autocorrelação serial foram 
todas positivas (Tabelas 1; 2, 3 e 4) indicando uma correlação positiva 
entre o crescimento de plantas vizinhas devido à similaridade 
ambiental. Estimativas positivas eram mesmo esperadas em erva-mate, 
tendo em vista que o sistema de utilização da cultura (podas bianuais) 
minimiza os efeitos de competição, os quais tendem a gerar correlações 
negativas entre o crescimento de plantas vizinhas. Em espécies 
florestais, a competição tende a ocorrer em idades avançadas, fato que 
pode impactar (diminuir a magnitude) as estimativas de autocorrelação 
e reduzir a eficiência da análise espacial quando não se contemplar a 
competição nos modelos. As estimativas de autocorrelação aumentaram 
do modelo 2 para o modelo 3, uma vez que este último modelo ajusta o 
termo de erro independente e, consequentemente, diminui a variância 
correlacionada. 

 

continuação 



Rev. Mat. Estat., São Paulo, 21(1): 7-33, 2003 27 

Tabela 4 – Estimativas dos parâmetros variância genética entre pro-

gênies ( 2
gσ̂ ), entre procedências ( 2

.ˆ procσ ), entre parcelas 

( 2ˆ cσ ), residual ( 2ˆ eσ ), do erro independente ( 2ˆησ ), 

variância fenotípica ( 2ˆ yiσ ), herdabilidade no sentido res-

trito ( 2ˆ
aih ), herdabilidade individual entre procedências 

( 2
.

ˆ
proch ), coeficiente de determinação dos efeitos de parcela 

( 2ĉ ), variância entre colunas ( 2
.ˆ colσ ), variância entre 

linhas ( 2ˆ linhaσ ), coeficientes de autocorrelação residual nas 

colunas (AR Coluna) e linhas (AR Linha). Dados de ape-

nas três repetições 

 Peso1 

Parâmetros Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 

2
gσ̂  0,00851

6 
0,01147 0,01002 0,01139 

2
.procσ̂  0,04439 0,04062 0,03950 0,04089 

2
cσ̂  0,0326 0,0000 0,0000 0,0000 

2
eσ̂  0,23865 0,2623 0,1181 0,2581 

2
ησ̂  ------ ------- 0,1507 ------- 

2
aiĥ  0,1051 0,1459 0,1259 0,1468 

2
.procĥ  0,1369 0,1292 0,1241 0,1317 

222
yie ˆ/ˆĉ σσ=  0,1006 0,00 0,00 0,00 

Log L 381,369 512,533 564,110 516,421 

2
yiσ̂  0,3242 0,3144 0,3183 0,3104 
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 Peso 1 

Parâmetros Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 

AR Coluna ------ 0,2874 0,70303 0,2768 

AR Linha ------ 0,1632 0,5059 0,1594 

Mudança em Log L ------ 131,16** 182,74** 135,05** 

Eficiência da análise espacial )ĥ( 2  ------ 1,39 1,20 1,40 

2
.colσ̂  ------ ------- ------ 0,0000 

2
linhaσ̂  ----- ------- ------ 0,0048 

22
ησσ ˆˆs e +=  ------ ......... 0,2688 ------- 

22
ce ˆˆs σσ +=  0,2713 0,2623 ------- 0,2581 

1
22 Modelo)/(s ce σσ +  1,00 0,9668 0,9907 0,9513 

]ĉĥ)//[(ĥ)/(ˆ aiaigf
222 4141 +=ρ  0,207 ------ ------- ----- 

22
aiĥ/ĉ  0,957 ------ ------ ----- 

)ĉĥ/(ĥˆ aiaigi
222 +=ρ  0,51 ------ ------- ----- 

 
 
Outro fator interessante observado refere-se à obtenção das 

estimativas de herdabilidade quando foram usados os dados completos 
e apenas 3 repetições. Pelo modelo em blocos casualizados as 
estimativas de herdabilidade com o dado completo equivaleram a 0,17 
e 0,14 para peso 2 e peso 1, respectivamente, e com apenas 3 
repetições equivaleram a 0,04 e 0,105 para peso 2 e peso 1, 
respectivamente. A análise espacial dos dados de 3 repetições pelo mo-
delo 3 conduziram a estimativas de herdabilidade equivalentes a 0,124 
e 0,126, portanto, bem mais próximas às estimadas com os dados 

continuação 
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completos. Isto mostra que a análise espacial pode melhorar as 
estimativas e minimizar um pouco os efeitos adversos da amostragem 
restrita, em algumas situações. 

Costa e Silva et al. (2001) realizaram análises espaciais de 12 ex-
perimentos com espécies florestais (Pinus e Picea) empregando o 
software ASREML. Concluíram que houveram melhoras no modelo 
com a inclusão dos parâmetros espaciais e que as estimativas dos 
parâmetros de autocorrelação apresentaram alta magnitude (as esti-
mativas de cΦ  e rΦ  foram superiores a 0,60). Também, Kusnadar & 
Galwey (2000) constataram que um modelo espacial propiciou melhor 
ajuste que o delineamento de blocos incompletos para dados de 
crescimento individual em Pinus pinaster. 

A abordagem espacial tende a ser vantajosa mas a sua eficiência 
não pode ser generalizada. Esta eficiência depende de cada situação 
experimental e do caráter avaliado. Recomenda-se realizar, previa-
mente, uma análise ambiental especulativa antes de se enveredar pelas 
aplicações de modelos complexos. Mas tal abordagem é relevante e 
deve ser difundida, pois, na pior das hipóteses produz resultados 
idênticos aos da análise tradicional. 

Previamente à realização de análises espaciais, deve-se procurar 
verificar a existência ou não de uma estrutura de dependência espacial 
nos experimentos, ou seja, deve-se diagnosticar a presença de va-
riabilidade espacial. E isto pode ser verificado de maneira simples com 
base nos parâmetros c2 e ρg . Valores altos de c2 indicam alta variabilida-
de entre parcelas dentro de blocos e alta correlação ambiental entre ob-
servações dentro de parcela. Por sua vez, valores baixos de ρg indicam 
que os tratamentos são ordenados diferentemente de um bloco para outro, 
fato que pode ser devido a um gradiente de fertilidade, segundo 
Eisenberg et al. (1996). Outros testes estatísticos simples destinados à 
avaliação da autocorrelação ou correlação serial de resíduos em análise 
de séries temporais ou de regressão, como o teste de Durbin-Watson, 
podem também ser aplicados na avaliação da dependência espacial. 

Conclusões 

A análise estatística de dados referentes a um experimento de 
avaliação de populações e progênies de erva-mate permitiu as seguintes 
conclusões: 

 
 
a) A técnica da análise espacial com estrutura auto-regressiva 

para os erros pode conduzir a aumento da precisão experimental; 
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b) O modelo de séries temporais, auto-regressivo separável de 
primeira ordem em duas dimensões (AR1 X AR1), apresentou melhor 
ajuste do que o modelo tradicional em blocos casualizados; 

c) Em termos de predição dos efeitos genéticos aleatórios, o mo-
delo AR1 X AR1 conduziu à maiores herdabilidades e eficiências se-
letivas que a tradicional análise de modelos mistos com erros não cor-
relacionados; 

d) A análise espacial removeu toda a variação ambiental entre 
parcelas dentro de blocos, mas não removeu a variação entre blocos, 
revelando a necessidade de preservar a informação do delineamento 
por ocasião da análise; 

e) os modelos com ajuste do termo de erro independente, além do 
erro correlacionado (efeito de tendência), mostraram-se mais adequados; 

f) A análise espacial é tanto mais eficiente quanto maior o 
coeficiente de determinação dos efeitos de parcela (c2). 

 
RESENDE, M.D.V. de; STURION, J.A. Spatial statistical analysis of 
trials through individual mixed models with modelling of errors by 
ARIMA processes in two dimensions. Rev. Mat. Est. (São Paulo), v.21, 
n.1, p.7-33, 2003. 

 
��ABSTRACT: Conventional analyses of field trials consider neighbouring 

observations as uncorrelated. Hence, the residual covariance matrix is mo-
delled as a diagonal one, with errors assumed as independents. However, 
the spatial dependence exist and contributes to the increasing of the 
residual variance, in a way that is relevant to consider it in the analysis of 
trials through individual mixed models, approaching the correlated error 
structure by an ARIMA process in two dimensions. The following 
conclusions were obtained: the technique of spatial analysis with 
autoregressive structure for the errors can lead to higher experimental 
precision; the time series model named separable first order autoregressive 
in two dimensions (AR1 X AR1) presented better fit than the traditional 
randomised complete block design; in terms of the random effects 
prediction, the AR1 X AR1 model provided higher heritabilities and 
selection efficiencies than the traditional mixed model analysis with 
uncorrelated errors; the spatial analysis removed all the environmental plot 
variation within blocks, but not the between block variation, showing a need 
to preserve the design information in the analysis; the models with the 
independent error besides the trend effects proved to be adequate; the 
spatial analysis is much as efficient as the higher is the coefficient of 
determination of the plot effects. 
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