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��RESUMO: O objetivo deste trabalho foi apresentar um procedimento para comparação das 
estimativas do coeficiente de herdabilidade no sentido amplo, para dados provenientes de 
proporções, pelo teste de permutação de Fisher. Considerou-se um modelo linear misto clássico, 
usando a escala original (proporções) e transformados. As transformações usadas foram arco 
seno e BOX-COX. Considerou-se também um modelo linear generalizado misto com função de 
ligação logística, pelos métodos de estimação da quase-verossimilhança e máxima 
verossimilhança. As conclusões foram: as estimativas dos coeficientes de herdabilidade obtidas 
foram diferentes entre os modelos; quando se têm dados de proporções, recomenda-se o uso de 
modelos lineares generalizados mistos, e os métodos de estimação apresentados, para a estimação 
do coeficiente de herdabilidade.  

��PALAVRAS-CHAVE: Modelo linear misto; modelo linear generalizado misto; componentes de 
variância; coeficiente de herdabilidade. 

1 Introdução 

Em muitas áreas da pesquisa científica podem-se encontrar situações especiais de 
estudo, como é o caso das variáveis categorizadas ou binomiais, tais como a presença ou 
ausência de determinados atributos nos indivíduos. Quando não se realiza um estudo 
adequado das características da distribuição de freqüências, esses tipos de dados são 
analisados, mediante a técnica da análise de variância, sem se ter a certeza de que todas as 
exigências necessárias para a aplicação dessa técnica foram satisfeitas. Como os modelos 
binomiais se apresentam nos casos em que a variável resposta representa uma proporção 
ou uma porcentagem de alguma característica observada da população em estudo, o 
interesse do pesquisador estará na estimação ou comparação das proporções. Mas, para 
que esses dados sejam avaliados mediante a técnica da análise de variância é necessário 
que eles atendam as pressuposições nas quais a análise se baseia. Nesse caso, tais 
variáveis não são bem explicadas pela teoria dos modelos lineares clássicos. Neles, um 
importante aspecto para a análise é a escala de medida. Em certos casos, quando não é 
possível satisfazer as pressuposições para análise de variância na própria escala 
observada, transformações têm sido feitas para uma escala mais apropriada com o 
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objetivo de se conseguir homogeneidade de variâncias e uma distribuição 
aproximadamente normal. 

É muito comum, na análise de variância para dados provenientes de proporções, 
fazer-se a transformação dos dados arco seno, antes de se proceder à análise. Portanto, 
essa transformação é feita admitindo-se que a variável resposta segue uma distribuição 
binomial. Nesse caso, espera-se que a transformação homogeneizará a variância, o que é 
uma das exigências para a validade dos testes estatísticos. Porém, em muitas situações 
práticas, a transformação necessária para estabilizar a variância pode não ser a mesma 
para obter uma resposta linear. Uma maneira de contornar o problema é o uso da teoria de 
modelos lineares generalizados. 

Os modelos lineares generalizados foram desenvolvidos por Nelder e Wedderburn 
(1972), para a análise de dados associados a distribuições pertencentes à família 
exponencial com um parâmetro. Segundo McCullagh e Nelder (1989), um modelo linear 
generalizado é composto por um componente aleatório associado à distribuição da 
variável resposta; um componente sistemático linear nos parâmetros, denominado preditor 
linear; uma função de ligação, que liga o componente aleatório ao componente 
sistemático, ou seja, relaciona a média ao preditor linear. Incorporando efeitos aleatórios 
no preditor linear, têm-se os modelos lineares generalizados mistos. Nesse caso, o 
componente sistemático dos modelos lineares generalizados é inerente aos próprios 
modelos lineares mistos clássicos. Assim, para o caso de variáveis binomiais, a função de 
ligação deve ser incorporada aos estimadores dos efeitos fixos, preditores dos efeitos 
aleatórios e estimadores dos componentes de variância dos efeitos aleatórios, conforme 
Schall (1991).  

Em Estatística Genética, os parâmetros genéticos obtidos com os dados na escala 
discreta podem ser utilizados para a predição de valores genéticos e ganhos genéticos na 
própria escala observada. No entanto, nessa escala existe o inconveniente de se ter a 
dependência entre a média e a variância, de forma que a estimativa do coeficiente de 
herdabilidade na escala discreta é amplamente dependente da freqüência ou incidência 
média do fenótipo na população (Falconer, 1989).  

Assim, o objetivo deste trabalho foi apresentar um procedimento para comparação 
das estimativas do coeficiente de herdabilidade no sentido amplo, considerando dados 
provenientes de proporções, pelo teste de permutação de Fisher, considerando-se: um 
modelo linear misto clássico, usando a escala original (proporções) e transformados, 
utilizando-se as transformações arco seno e BOX-COX; e também sob o enfoque de 
modelos lineares generalizados mistos com função de ligação logística, pelos métodos de 
estimação da quase-verossimilhança e máxima verossimilhança. 

2 Material e métodos 

2.1 Simulação de dados 

Seja um experimento em blocos ao acaso, cujo modelo linear é dado por: 

yij = µ + ti + bj + eij, 
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em que: yij são os valores observados; µ é uma constante inerente a todas as observações 
(média geral); ti é o efeito do i-ésimo tratamento (i = 1, 2, ..., I); bj é o efeito do j-ésimo 
bloco (j = 1, 2, ..., J); eij é o erro aleatório. 

 Considerando esse modelo, foram feitas simulações de dados de proporções. 
Foram simulados 100 experimentos, com 20 tratamentos e 10 repetições (blocos) para 
cada experimento, num total de 200 dados para cada experimento. 

 Para a geração dos dados, foram utilizadas rotinas do software estatístico SAS 
(Statistical Analysis System, versão 8.2), através da função aleatória RAMBIN, que exige 
os parâmetros n e p da distribuição binomial, sendo n > 0 (inteiro) e 0 < p < 1, e também 
uma semente “SEED” para iniciar o processo, cuja expressão é: RAMBIN (seed, n, p). 

 Essa função gera observações de uma variável binomial com média np e 
variância np(1 – p). 

 Os dados foram obtidos atribuindo-se diferentes valores para “SEED” em cada 
simulação, uma vez que para o mesmo valor inicial, a sub-rotina RAMBIN gera o mesmo 
valor. Os valores de p também foram diferentes, e o valor de n foi fixado em 6. Assim, 
têm-se médias de tratamentos diferentes para cada experimento. 

 A seguir foram feitas análises univariadas dos dados para cada experimento 
simulado, através do PROC UNIVARIATE do SAS, para verificar se estes apresentavam 
normalidade. Foram constatados que os dados não apresentaram normalidade.  

2.2 Modelo linear misto clássico 

Com os experimentos simulados, conforme descrito em 2.1, considerando um 
modelo linear misto clássico, dado por: 

yij = µ + ti + bj + eij, 

em que: yij é a proporção para o tratamento i no bloco j; µ é uma constante inerente a 
todas as observações (média geral); ti é o efeito do i-ésimo tratamento (i = 1, 2, ..., 20), 

considerado aleatório, em que ti ~ i.i.d. N(0, 2
tσ ); bj é o efeito do j-ésimo bloco (j = 1, 2, 

..., 10), considerado fixo; eij é o erro aleatório, em que eij ~ i.i.d. N(0, 2
eσ ). 

 As estimativas para os componentes de variância envolvidas no modelo foram 
obtidas pelo método da máxima verossimilhança, pelo procedimento MIXED do SAS, 
considerando-se os dados originais (proporções) e transformados, utilizando-se as 

transformações arco seno e BOX-COX com λ̂ = 1,5. 

2.3 Modelo linear generalizado misto 

Sendo os dados simulados descritos em 2.1, proporções, admitiu-se o modelo 
binomial, assim, usando a função de ligação logística (canônica), um modelo linear 
generalizado misto para os dados de proporções, tem preditor linear dado por: 
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em que: πij é a proporção para o tratamento i no bloco j; µ é uma constante inerente à 
todas às observações (média geral); ti é o efeito do i-ésimo tratamento (i = 1, 2, ...., 20) 

considerado aleatório, em que ti ~ i.i.d. N(0, 2
tσ ); bj é o efeito do j-ésimo bloco  ( j = 1, 2, 

..., 10) considerado fixo. 
Reescrevendo esse modelo como um modelo estatístico, tem-se: 
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em que: Yij são proporções e eij é uma variável aleatória com média 0 e variância 
)1( ijijijn ππ − . 

As estimativas dos componentes de variância envolvidas nesse modelo foram 
obtidas pelos métodos de estimação: quase-verossimilhança (QV) – macro GLIMMIX do 
SAS; máxima verossimilhança (MV) – procedimento NLMIXED do SAS. 

Para a verificação da qualidade do ajuste do modelo linear generalizado misto 
(presença de superdispersão ou subdispersão), estimou-se o parâmetro de dispersão (φ), 
baseado na estatística de Pearson X2 generalizada (Jφrgensen, 1987), dado por: 
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em que: ( )iV µ̂  é a função de variância estimada sob o modelo que está sendo ajustado, 
sendo n igual ao número de observações e p igual ao número de parâmetros envolvidos no 
modelo. 

2.4 Coeficiente de herdabilidade 

Para a estimação dos coeficientes de herdabilidade no sentido amplo, com base nas 
parcelas, para os experimentos simulados, consideraram-se as estimativas dos 
componentes de variância envolvidas nos modelos descritos em 2.2 e 2.3, e utilizou-se a 
expressão dada por: 
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2.5 Comparação das estimativas do coeficiente de herdabilidade 

Para comparação das estimativas dos coeficientes de herdabilidade no sentido amplo 
para os experimentos simulados, considerando as diferentes escalas e métodos de 
estimação, aplicou-se o teste de Permutação de Fisher (Efron e Tibshirani, 1993).  

O teste de Permutação é uma técnica de reamostragem usada para realizar testes 
estatísticos. Esse teste é realizado com o objetivo de calcular o nível de significância (α) 
para se testar uma hipótese H0. 
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Para aplicação desse teste foi utilizado o procedimento MULTTEST do SAS. 

2.6 Seleção do modelo 

Como critérios de seleção para o melhor modelo ajustado, foram calculados: o viés, 
que é a média de todas as 100 estimativas do coeficiente de herdabilidade, subtraída do 
valor de referência; erro padrão para avaliar a eficiência dos estimadores; valores mínimo 
e máximo; amplitude. Foi verificado também, qual modelo apresentou valor mais próximo 
do valor de referência do coeficiente de herdabilidade. 

O valor de referência foi estimado a partir dos dados utilizados na simulação, 
considerando-se: um modelo linear misto clássico, usando a escala original (proporções) e 
transformados, utilizando-se as transformações arco seno e BOX-COX; e também sob o 
enfoque de modelos lineares generalizados mistos com função de ligação logística, pelos 
métodos de estimação da quase-verossimilhança e máxima verossimilhança. 

3 Resultados e discussão 

3.1 Comparação das estimativas do coeficiente de herdabilidade 

Os níveis de significância (α) obtidos através do teste de Permutação de Fisher, para 
comparação das estimativas dos coeficientes de herdabilidade no sentido amplo, para os 
experimentos simulados, estão apresentados na Tabela 1. 

Tabela 1 - Nível de significância (α) obtido na comparação das estimativas dos 
coeficientes de herdabilidade no sentido amplo, para os experimentos 
simulados, considerando os diferentes modelos e escalas. MLMC – Modelo 
linear misto clássico. MLGM – Modelo linear generalizado misto 

Comparação α 
1. MLMC (proporções) x MLMC (arco seno) 0,6078 
2. MLMC (proporções) x MLMC (BOX-COX) 0,5847 
3. MLMC (proporções) x MLGM (QV) < 0,0001 
4. MLMC (proporções) x MLGM (MV) < 0,0001 
5. MLMC (arco seno) x MLMC (BOX-COX) 0,2957 
6. MLMC (arco seno) x MLGM (QV) < 0,0001 
7. MLMC (arco seno) x MLGM (MV) < 0,0001 
8. MLMC (BOX-COX) x MLGM (QV) < 0,0001 
9. MLMC (BOX-COX) x MLGM (MV) < 0,0001 
10. MLGM (QV) x MLGM (MV) 0,8005 

Verifica-se pelos resultados apresentados na Tabela 1, pelos níveis de significância 
(α) obtidos, que as estimativas dos coeficientes de herdabilidade, considerando-se um 
modelo linear misto clássico para os dados na escala original (proporções) e 
transformados, utilizando-se as transformações: arco seno e BOX-COX, não diferem 
estatisticamente entre si.  

Observa-se que existem diferenças significativas nas estimativas dos coeficientes de 
herdabilidade, considerando-se um modelo linear misto clássico para os dados na escala 
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original (proporções) e transformados, utilizando-se as transformações: arco seno e BOX-
COX, em relação às estimativas dos coeficientes de herdabilidade, obtidas admitindo-se 
um modelo linear generalizado misto com função de ligação logística, pelos métodos de 
estimação: quase-verossimilhança (QV) e máxima verossimilhança (MV). 

As estimativas dos coeficientes de herdabilidade, obtidas considerando-se um 
modelo linear generalizado misto com função de ligação logística, pelos métodos de 
estimação: quase-verossimilhança (QV) e máxima verossimilhança (MV) não 
apresentaram diferenças significativas entre si. 

Resultados similares foram obtidos por Otsuk (1991) que, considerando um modelo 
aleatório inteiramente ao acaso com dados balanceados, por meio de simulações, analisou 
o efeito da transformação sobre as estimativas dos componentes de variância para os 
efeitos de tratamentos e resíduo, supondo distribuição Binomial e Poisson. O autor 
verificou que as proporções de variações explicadas não diferem muito na presença de 
transformações, confirmando as indicações da literatura de que para se estimarem os 
componentes de variância não é necessário que os dados sigam uma distribuição normal. 

3.2 Seleção do modelo 

Na Tabela 2 são apresentadas as seguintes estimativas: h2 médio, viés, erro padrão, 
mínimo, máximo, amplitude, para os coeficientes de herdabilidade no sentido amplo, bem 
como os valores de referência dos coeficientes de herdabilidade no sentido amplo, obtidos 
a partir dos dados utilizados na simulação dos experimentos. 

Tabela 2 - Estimativas médias do coeficiente de herdabilidade, viés, erro padrão, mínimo, 
máximo, amplitude, para os experimentos simulados, e valores de referência dos 
coeficientes de herdabilidade 

 Modelo linear misto clássico Modelo linear 
generalizado misto 

 Proporções Arco seno BOX-COX QV MV 
h2 médio 0,2417 0,2388 0,2447 0,3393 0,3407 
Viés 0,1420 0,1181 0,1407 0,0176 0,0181 
Erro padrão 0,0049 0,0052 0,0050 0,0012 0,0013 
Mínimo 0,1248 0,1127 0,1274 0,3024 0,3030 
Máximo 0,3722 0,3668 0,3738 0,3674 0,3693 
Amplitude 0,2474 0,2541 0,2464 0,0650 0,0663 
h2 Referência 0,0996 0,1207 0,1040 0,3217 0,3226 

Verifica-se pelas estatísticas apresentadas na Tabela 2, que os modelos ajustados sob 
o enfoque de modelos lineares generalizados mistos, para ambos os métodos de estimação 
(QV e MV), quando comparados aos modelos ajustados, considerando a teoria de 
modelos lineares mistos clássicos, apresentaram em média, maiores estimativas para os 
coeficientes de herdabilidade, o que do ponto de vista genético é o ideal. Este resultado 
também pode ser observado pela análise da Figura 1, na qual estão plotados os valores 
para os coeficientes de herdabilidade estimados para os experimentos simulados e os 
valores de referência dos coeficientes de herdabilidade obtidos a partir dos dados 
utilizados na simulação dos experimentos, considerando o enfoque de modelos lineares 
mistos clássicos e modelos lineares generalizados mistos. 
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(a) (b) 

(c) (d) 

(e) (f) 
FIGURA 1 – Coeficientes de herdabilidade estimados para os experimentos simulados e valores de referência 

dos coeficientes de herdabilidade. 

Pode-se verificar que as estimativas dos coeficientes de herdabilidade, obtidas com a 
abordagem de modelos lineares generalizados mistos, independente do método de 
estimação (QV ou MV), têm melhores propriedades estatísticas do que as obtidas sob o 
enfoque de modelos lineares mistos clássicos. Os coeficientes de herdabilidade 
apresentaram menor viés, e os valores médios das 100 estimativas, aproximaram-se 
consideravelmente do valor de referência. Os erros padrão estimados foram de menor 
magnitude e os coeficientes de herdabilidade estimados sob esse enfoque apresentaram 
uma menor amplitude de variação. 

Constata-se pelos resultados para os experimentos simulados que os modelos 
ajustados sob o enfoque de modelos lineares generalizados mistos com função de ligação 
logística, independente do método de estimação (QV ou MV), apresentaram um melhor 
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ajuste, sendo, então, a metodologia preferida, quando se têm dados provenientes de 
proporções para a estimação do coeficiente de herdabilidade. 

Conclusões 

A partir dos resultados obtidos, pode-se concluir que: 
As estimativas dos coeficientes de herdabilidade para os dados originais 

(proporções) e transformados, obtidas pela teoria de modelos lineares mistos clássicos, 
diferiram das estimativas obtidas considerando-se um modelo linear generalizado misto 
com função de ligação logística, através dos métodos de estimação da quase-
verossimilhança e máxima verossimilhança. Assim, quando se têm dados de proporções, 
recomenda-se o uso de modelos lineares generalizados mistos, e os métodos de estimação 
apresentados, para a estimação do coeficiente de herdabilidade. 
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