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RESUMO 

 
O objetivo deste texto é ventilar conceitos relacionados a aplicações da biometria na área de genética e 
melhoramento de plantas, com ênfase no levantamento de inquietações recentes relacionadas ao ajuste de 
modelos lineares. Procurou-se identificar as principais vantagens resultantes da adoção da abordagem de 
modelos mistos, relativamente à tradicional análise de modelo fixo, bem como algumas dificuldades inerentes à 
sua aplicação em experimentos que avaliam tratamentos genéticos. Desenvolve-se também discussão acerca 
dos critérios usualmente adotados para a seleção de modelos biométricos nessa área, enfatizando-se a 
análise de interação de genótipos com ambientes. A percepção geral é que tais critérios, normalmente, são 
embasados na capacidade de os modelos explicarem os dados obtidos (observações passadas), com base no 
conceito de coeficiente de determinação. Assim, conclui-se pela necessidade de revisão desse paradigma, 
rumo à adoção de critérios que privilegiem a escolha de modelos com alta capacidade preditiva; isto é, 
capazes de prever com elevada acurácia observações ainda não realizadas (futuras). 
  
Palavras-chave: modelo misto; REML; BLUP; herdabilidade; shrinkage; interação GE; análise AMMI. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 A palavra “biometria” deriva dos radicais gregos bios (vida) e metron (medida), e significa, 

segundo Sokal & Rohlf (2000), a aplicação de métodos estatísticos para a solução de problemas 

biológicos. Sua utilização ganhou importância crescente durante o século XX, atingindo, nos dias 

atuais, caráter imprescindível para o desenvolvimento da atividade científica em biologia. No campo 

da genética, esta disciplina tem sido fundamental para a consolidação da sub-área de genética 

quantitativa, que, juntas, subsidiam também a tomada de decisão em melhoramento vegetal.  

 Como em muitas áreas da ciência, a Biometria tem se beneficiado dos recentes avanços da 

ciência, justificando-se a apresentação e a discussão de abordagens atualizadas (Cruz & Carneiro, 

2003). Os desenvolvimentos na área computacional têm possibilitado, nas últimas décadas, análises 

antes meramente teorizadas por brilhantes pioneiros da biometria, ou factíveis apenas para 

pequenos conjuntos de dados. Também em razão disso, os procedimentos de inferência estatística 

(estimação de parâmetros e testes de hipóteses) têm experimentado, ultimamente, uma verdadeira 

revolução. Assim, podemos, hoje, questionar até quando utilizaremos os procedimentos de 

estimação e testes de significâncias apoiados em distribuições probabilísticas teoricamente 
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conhecidas. Por outro lado, seriam as técnicas atualmente disponíveis (ex. boostrap, jackknife, 

permutação ou randomização computacionais, e validação cruzada) suficientes para libertarem o 

biometrista do paradigma tradicional?  

 Questionamentos como estes despertam, legitimamente, inquietações acerca das 

deficiências, muitas vezes esquecidas, inerentes também aos novos paradigmas. Nesse contexto, 

apresentam-se aqui resultados da aplicação de procedimentos biométricos promissores para a área 

de genética e melhoramento de plantas, com o propósito de apoiar a sua difusão, bem como 

suscitar esse tipo de reflexão fundamental em tempos de adoção ou substituição de paradigmas.  

2 MODELAGEM, ESTIMAÇÃO E PREDIÇÃO 

 A Biometria dá suporte à tomada de decisão em pesquisas de observação naturalista 

(levantamentos) e em pesquisas experimentais. Nestas últimas, auxilia desde o planejamento dos 

ensaios até a análise dos dados obtidos, via ajustamento de modelos estatísticos; e, a especificação 

apropriada dos modelos e de seus parâmetros é decisiva para a tomada de decisões corretas 

(Duarte, 2006). 

 Por longo tempo os melhoristas de plantas, sobretudo em espécies anuais, basearam suas 

decisões no ajuste de modelos fixos, associados à análise da variância (ANOVA). Neste caso, o 

único componente de variância envolvido é aquele relacionado ao erro experimental, que é estimado 

de maneira simples e direta pelo quadrado médio do resíduo. A aplicação de modelos aleatórios ou 

mistos, envolvendo outros componentes de variância, restringia-se à obtenção de esperanças dos 

quadrados médios associado à ANOVA, para a indicação dos denominadores apropriados no teste 

F (de Snedecor) e obtenção das estimativas dos componentes de variância de interesse, via método 

dos momentos. Em quaisquer destas situações, o método de quadrados mínimos ordinários (OLS) é 

suficiente e os requerimentos computacionais são pequenos. 

 Os avanços no entendimento de métodos alternativos para estimação dos componentes de 

variância num modelo revelaram que o método dos momentos/ANOVA, embora desfrute da 

propriedade de não-vício, na maioria das vezes, produz estimativas de baixa precisão. O método da 

máxima verossimilhança restrita ou residual (REML) ganhou, então, destaque teórico nesse campo, 

em razão de suas propriedades “ótimas”. O procedimento, entretanto, pela natureza iterativa de 

seus algoritmos, requer grande esforço computacional e, naturalmente, o uso de aplicativos 

avançados. Isto, associado à sua maior complexidade conceitual, impôs resistências à adoção 

rotineira da metodologia em certos programas de melhoramento. Em adição, a possibilidade de 

explorar vantajosamente a informação desses componentes, para obter as “melhores predições 

lineares não viciadas” (BLUP), via método de quadrados mínimos generalizados (GLS), também não 

teve aplicação imediata, e, somente nos últimos anos, vem ganhando maior popularidade.  
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 Embora esse tipo de resistência possa conter um componente associado à “repugnância às 

novidades”, como dizia Aristóteles, é importante percebê-la também como requisito natural e 

necessário ao processo de substituição de paradigmas na atividade científica. É incompreensível, à 

luz do entendimento daqueles “apaixonados” pelo novo paradigma, por que razão os usuários não 

se aderem prontamente às suas vantagens. Contudo, além da falta de domínio dos novos 

instrumentos que permitem acessá-las, há também uma dose não desprezível de incerteza acerca 

das reais potencialidades desse novo paradigma. Isso decorre, naturalmente, da análise crítica 

ainda pouco aprofundada sobre suas deficiências, que, certamente, também existem. Enfim, apesar 

das vantagens teóricas amplamente demonstradas na literatura, a adoção rigorosa da abordagem 

de modelos mistos, seja para obter melhores estimativas dos componentes de variância, seja para 

acessar o “santo graal” da melhor predição linear não viciada, também requer análise crítica mais 

profunda.  

3 MODELOS MISTOS E SUAS VANTAGENS 

 No campo das vantagens da abordagem de modelos mistos, é necessário previamente 

caracterizar que, muitas vezes, o cenário da pesquisa em melhoramento de plantas não é 

compatível com a tradicional metodologia de modelos fixos. Por exemplo, nas fases preliminares do 

processo de avaliação genotípica, em geral, se tem: muitos tratamentos genéticos a serem testados; 

mistura de diferentes tipos de tratamentos (ex. progênies e cultivares testemunhas); tratamentos 

genéticos relacionados por origem; pouco material de propagação (sementes, tubérculos, toletes 

etc.); parcelas pequenas (uma ou duas fileiras); uso de tratamentos não repetidos; delineamentos 

não-ortogonais e, ou, desbalanceados (BIB, PBIB, blocos aumentados); perda de parcelas etc. 

Nessas condições, a possibilidade de melhorar a qualidade das estimativas e predições genotípicas 

por meio do uso de informações interblocos e, ou, intertratamentos, passíveis de recuperação na 

abordagem de modelos mistos, é real e não deve ser desperdiçada.  

 Duarte & Vencovsky (2001) demonstraram, via estudo de simulação, que, embora sob 

balanceamento e ortogonalidade a ordenação das médias de tratamentos genéticos de uma mesma 

população não se altera ao comparar as duas abordagens, o cenário modifica-se quando estas 

condições não são atendidas. Já se os tratamentos estiverem relacionados a populações distintas, 

mesmo sob tais condições, a ordenação das médias estimadas por modelo fixo não mais se 

mantém em relação às médias BLUP (preditas via abordagem de modelos mistos); ou seja, a 

adoção de abordagem distinta implica em seleção genotípica diferente. Havendo, pois, tal 

relacionamento, mensurado pela variância genética, o uso de modelo misto com tratamentos 

aleatórios fornece resultados mais realistas, uma vez que a primeira abordagem simplesmente 

desconsidera este fato. Considerá-lo permite, ainda, agregar informação para melhor predizer o 

valor genético de tratamentos avaliados sem repetição; de tratamentos que tiveram parcelas 
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perdidas, incluindo elevados níveis de desbalanceamento; ou de genótipos que sequer foram 

avaliados, embora ainda relacionados à mesma população. Outros estudos de simulação (André, 

1999; Felipe, 2008) e pesquisas com dados reais ratificam esses resultados (Duarte, 2000; Felipe & 

Duarte, 2010).  

 Na abordagem de modelos mistos também é evidente certo “encolhimento” (efeito 

shrinkage) das predições BLUP em direção à média geral da população a que os tratamentos 

genéticos se relacionam. Esse efeito, observado em relação às médias estimadas por modelos com 

tratamentos de efeitos fixos, é tanto maior quanto menor for a herdabilidade do caráter em 

avaliação; isto é, populações com variabilidade genética relativamente baixa convergem mais as 

suas predições genotípicas em torno da média populacional. Esse raciocínio é coerente com o 

senso comum de alguns administradores e melhoristas, que multiplicam as médias fenotípicas 

experimentais por coeficientes empíricos de confiabilidade (com valores entre 0 e 1), em razão de 

constatarem a não reprodução destas médias nos plantios comerciais e pelo fato de a média destes 

plantios, geralmente, ser inferior à média experimental (Resende & Duarte, 2007; Resende et al., 

2008). O raciocínio é coerente também com o conhecimento científico estabelecido, haja vista que, 

se a variância genética numa população for nula (
2
g = 0), as médias genotípicas dos tratamentos 

relacionados por este vínculo de parentesco são verdadeiramente idênticas. Na prática, uma 

estimativa de 
2
g desta magnitude, coerentemente resultará em BLUPs nulos; isto é, em predições 

idênticas para os genótipos relacionados. Este fato, porém, não ocorrerá com as médias genotípicas 

estimadas por modelo fixo, o que pode indicar falsamente variabilidade entre os tratamentos 

genéticos, com consequente prática não efetiva da seleção. 

 Por último, se tomarmos os efeitos desse “encolhimento” relativamente à média de genótipos 

controle (ex. cultivares testemunha), assumidos de efeitos fixos, outras constatações são 

interessantes. Se a população de genótipos em teste é promissora (ex. com média superior à da 

testemunha mais produtiva), a abordagem de modelos mistos produz seleção mais conservadora do 

que a de modelos fixos; ou seja, seleciona maior número de genótipos em relação à testemunha 

superior. Caso contrário será mais rigorosa, isto é, se a população possuir média inferior à da 

testemunha mais produtiva, tal abordagem selecionará menor número de genótipos do que uma 

análise de modelos fixos (Duarte, 2000; Felipe & Duarte, 2010). Enfim, parece não haver muitas 

dúvidas acerca da escolha entre as duas abordagens, pois a análise tradicional de modelo fixo não 

leva em conta todo esse arsenal de informações.  

4 PROBLEMAS NA APLICAÇÃO DE MODELOS MISTOS 

 Apesar da justificação apresentada nos parágrafos anteriores, estudos envolvendo a análise 

de vários experimentos, com frequência, revelam situações embaraçosas relacionadas à aplicação 

de modelos mistos (Duarte, 2000; Felipe, 2008; Assunção, 2010). Parte disso resulta do fato de que 
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as predições obtidas, quase sempre, são empíricas (EBLUPs); haja vista serem determinadas a 

partir de co-variâncias estimadas e, além disso, dos próprios dados. Outra situação surge quando a 

estimativa da variância genética associada aos tratamentos, independentemente do estimador 

utilizado, é nula (ou até negativa), embora parametricamente ou por conhecimento técnico haja 

garantias de que este não seja o caso. Estas situações são conhecidas na literatura como ajustes 

não-válidos (Tomé et al., 2002), e sua frequência cresce quando a herdabilidade do caráter é baixa; 

isto é, sob reduzida variância genética e elevada variância ambiental (residual). Felipe (2008), em 

estudo de simulação, avaliou casos em que até 40% dos experimentos, assumindo-se os 

tratamentos genéticos como aleatórios, resultaram em ajustes não-válidos. Nestas mesmas 

situações, a porcentagem desse tipo de ajustamento em modelos com tratamentos de efeitos fixos é 

nula. 

 É de conhecimento geral que variâncias são parâmetros cujas estimativas resultam em 

intervalos de confiança bastante amplos. Logo, é de se esperar que não sejam raros os casos em 

que grandes oscilações amostrais nas estimativas de ponto das variâncias genotípicas introduzam 

vícios importantes na tomada de decisão acerca da seleção de genótipos. Por isso, sobretudo nos 

casos de variâncias genéticas parametricamente reduzidas (avaliação de caracteres de baixa 

herdabilidade), os critérios de dimensionamento de amostras ou do número de repetições para 

experimentos de avaliação genotípica devem ser revistos. Comumente esse dimensionamento é 

feito com base na tradição experimental ou no erro amostral tolerável para a estimativa média, o 

que, entretanto, não é suficiente para a estimação precisa de componentes de variância. O emprego 

da amplitude da diferença esperada entre médias de tratamentos é um critério mais adequado, 

embora, muitas vezes, seja preterido exatamente por indicar número de repetições pouco usuais na 

prática (muito elevados).  

 Resende & Duarte (2007) concluíram que as recomendações como três ou quatro repetições 

e coeficiente de variação experimental mínimo de 20% ou 30%, tal como se preconiza a legislação 

vigente no Brasil, são inadequadas para garantir qualidade de ensaios, cujo propósito é predizer o 

valor de cultivo e uso (VCU) de tratamentos genéticos. Acrescentaram que os números de 

repetições atualmente empregados nesses ensaios (entre dois e quatro) não possibilitam níveis 

ideais de acurácia seletiva (iguais ou superiores a 90%), a menos para caracteres de elevada 

determinação genética, isto é, com herdabilidades superiores a 60%. Por isso, recomendam ao 

menos seis repetições para os casos que envolvem avaliação de caracteres como produção, cuja 

herdabilidade é baixa (inferior a 40%). É provável que o uso desta recomendação evite boa parte 

dos problemas relacionados a ajustes não-válidos na aplicação de modelos mistos com genótipos 

aleatórios.  

 Deve-se acrescentar que, na abordagem de modelos mistos, problemas de convergência 

nos algoritmos de cálculo (Newton-Raphson, EM etc.), associados à identificação de máximos nas 
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funções de verossimilhança, também podem impedir que a análise chegue a termo. Contrariamente, 

nas mesmas situações, a análise via abordagem tradicional de modelos fixos jamais se demonstrará 

não conclusiva. Portanto, assim como a abordagem de modelo fixo não é realista ao se produzir 

estimativas de médias genotípicas, assumindo implicitamente herdabilidade unitária; a abordagem 

de modelos mistos também pode produzir inconsistências, por exemplo, indicando variabilidade nula 

ou praticamente nula em populações cuja variação genética seja conhecida e até facilmente 

detectável. Nestes casos, um efeito shrinkage pronunciado, decorrente de subestimação da 

variância genotípica, poderá implicar, tanto no descarte de genótipos promissores, quanto na 

seleção excessiva de genótipos de baixo potencial; haja vista a uniformização das predições de 

genótipos potencialmente distintos (similarmente ao erro tipo II em testes de hipóteses). Por isso, é 

fundamental manter o nível crítico dos questionamentos acerca da suposta supremacia absoluta da 

abordagem de modelos mistos sobre a de modelos fixos. E, igual nível de alerta é recomendável 

para todo e qualquer outro procedimento biométrico, apregoado como “a melhor solução”.  

5 AVALIAÇÃO DESCRITIVA VERSUS AVALIAÇÃO PREDITIVA 

 Ao nos referirmos a crises de paradigmas em biometria, outra questão que julgamos carente 

de enfrentamento e reflexão mais aprofundada é sobre os critérios para a seleção de modelos 

teóricos. Tradicionalmente, seja pela abordagem de quadrados mínimos ou por máxima 

verossimilhança, os critérios adotados (F-Snedecor, R
2
, LRT, AIC, BIC etc.) fundamentam-se na 

capacidade de os modelos explicarem as observações obtidas. Ou seja, direta ou indiretamente, 

selecionam-se modelos que resultam em maiores coeficientes de determinação (R
2
), ainda que 

estes recebam alguma penalidade ou ajuste em função do número crescente de parâmetros. Gauch 

& Zobel (1988) comentam que a avaliação pelo teste F é “posditiva”, na medida em que busca um 

modelo que explica grande parte da variação mostrada por todos os dados observados. Assim, 

argumentam que tal abordagem mostra-se menos eficiente para selecionar modelos parcimoniosos 

e capazes de desprezar ruídos de menor interesse. Por outro lado, um critério “preditivo” de 

avaliação prioriza a capacidade de um modelo aproximar suas predições a dados não incluídos na 

análise, e que simulam respostas futuras ainda não observadas. 

 Em tese, o objetivo central do processo indutivo em ciência, via modelagem, não é explicar 

observações passadas, mas, antes de tudo, predizer observações futuras ainda não mensuradas. O 

contra-argumento imediato no paradigma vigente é o de que esta abordagem confia na premissa de 

que as observações passadas simulam observações futuras na população de referência. Embora 

parcialmente válido, a fragilidade desse argumento está em que a parametrização do modelo para 

melhor explicar as observações obtidas, necessariamente, eleva o seu coeficiente de determinação 

em direção à unidade, o que implica, concomitantemente, na redução do número de graus de 

liberdade para estimar a variação casual. Assim, se os dados estiverem fortemente contaminados 
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por efeitos de natureza não previsível (ruídos), modelos altamente explicativos descrevem bem uma 

realidade circunstancial, incluindo flutuações erráticas do fenômeno particular observado, que não 

se repetirão no futuro; isto é, tais modelos terão baixa capacidade preditiva, apesar de seus 

elevados índices de explicação. 

 Em estudos de interação de genótipos com ambientes (GxE), a introdução da chamada 

análise AMMI (modelo de efeitos principais aditivos e interação multiplicativa) trouxe à tona esse tipo 

de reflexão. Isto porque o método consiste em decompor o resíduo do ajuste dos efeitos principais 

(genótipos e ambientes), tradicionalmente conhecido como interação GxE, numa parte denominada 

padrão (porção sistemática que representa a interação propriamente dita) e noutra referida como 

ruído. Esta porção aleatória necessita ser descartada da parte determinística do modelo (valor 

esperado), caso contrário prejudicará a sua capacidade preditiva. Para ilustrar, suponhamos que 

70% da soma de quadrados associada à referida interação GxE sejam de natureza sistemática 

(padrão) e que o restante (30%) tenha natureza imprevisível (ruídos). Logo, a escolha de um modelo 

que explique, por exemplo, 90% dessa variação, incorrerá no erro de se incorporar parâmetros para 

descreverem, pelo menos, 20% de ruídos. Isto certamente reduzirá a capacidade preditiva do 

modelo, além de ir contra o princípio de seleção de modelos parcimoniosos. Enfim, a meta da 

modelagem estatística não pode ser a recuperação de 100% dessa soma de quadrados, mas, de 

preferência, apenas 70% e, em especial, aquela porção da variabilidade que representa o padrão 

(Duarte & Vencovsky, 1999). Dessa forma, um modelo que seletivamente recupera mais padrão e 

relega maior parte dos ruídos a um resíduo descartado na predição de respostas terá maior 

capacidade preditiva. 

 Esse tipo de constatação tem sido reportado em estudos recentes realizados no Brasil 

(Oliveira et al., 2003; Pacheco, 2004; Reis et al., 2005). Modelos AMMI menos parametrizados, isto 

é, com menor número de termos multiplicativos para descrever a interação (ex. AMMI1), comumente 

resultam em melhor capacidade preditiva que aqueles com maior número, mesmo sob a indicação 

de significância estatística pelo teste F e, naturalmente, com valores de R
2
 mais elevados. Essa 

capacidade tem sido avaliada por validação cruzada e, ou, por validação direta, observando-se, por 

exemplo, a consistência das predições ao longo do tempo. 

 Em experimentação, o processo de validação cruzada mais comum consiste em dividir os 

dados de repetições, por critério aleatório, em dois subconjuntos: dados para ajuste dos modelos 

alternativos (ex. r–1, em que r é o número de repetições); e dados de validação (ex. um dado para 

cada nível ou combinação de níveis dos fatores repetidos). Estes, num primeiro momento, ficam fora 

da análise. Assim, as respostas preditas por determinado modelo (com base no primeiro 

subconjunto) são confrontadas com os respectivos dados de validação, resultando na estatística 

conhecida como diferença preditiva média. O processo é repetido computacionalmente milhares de 

vezes, e o modelo que resultar no menor valor médio para essa estatística é selecionado como o de 
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melhor capacidade preditiva. Este, então, é utilizado para analisar os dados de todas as repetições, 

numa análise definitiva (Crossa et al., 1991). Os resultados obtidos por Reis et al. (2005), com a 

aplicação desse procedimento para a predição de médias de híbridos em dialelo parcial circulante 

são surpreendentes.  

 Princípio semelhante é adotado em seleção genômica ampla (GWS), para se avaliar a 

acurácia dos preditores de valor genético. Especificamente, neste caso a capacidade preditiva das 

chamadas equações de predição dos valores genéticos genômicos é avaliada pela correlação entre 

estes valores, preditos a partir de uma “população de descoberta”, e os valores fenotípicos 

observados numa outra, denominada “população de validação”. Como a amostra de validação não é 

envolvida na predição, os erros dos valores genéticos e fenotípicos são independentes e a 

correlação obtida corresponde à própria acurácia seletiva (Resende, 2007). 

 Pacheco (2004) avaliou a consistência do padrão de agrupamento de locais ao longo do 

tempo (safras agrícolas), em estudo de estratificação ambiental, via análise AMMI da interação GxE, 

associada à abordagem de genótipos vencedores (Gauch & Zobel, 1997). Os genótipos foram 

assumidos como aleatórios (representantes do germoplasma cultivado na região de referência), haja 

vista a permanência de poucos deles ao longo dos anos; e, desta forma, a comparação dos estratos 

ambientais estabelecidos anualmente, entre os diferentes anos, caracteriza um tipo de validação 

direta das estratificações obtidas em cada ano. O autor constatou que, com a elevação da ordem do 

modelo utilizado (AMMI1, AMMI2 ... AMMIF), aumentou-se o número de estratos ambientais em cada 

ano e reduziu-se a quantidade de estratos estáveis temporalmente. Por isso, optou pela 

estratificação estabelecida a partir do modelo AMMI1, independentemente dos testes F obtidos. Tal 

constatação foi associada ao fato de que os modelos menos parametrizados (ex. AMMI1, AMMI2) 

concentram, nos primeiros eixos ou componentes principais, maior proporção do padrão da 

interação GxE, expurgando parte considerável do ruído; enquanto os modelos com maior número de 

parâmetros (ex. AMMI3, AMMI4 etc.), embora incorporem um pouco mais de padrão e expliquem 

maior proporção da soma de quadrados sob decomposição na análise, capturam porções cada vez 

maiores de ruídos, dificultando a identificação dos estratos mais consistentes. Os resultados 

corroboram recomendações dos propositores da análise (Gauch, 1988; Gauch, 1990, 1992; Gauch 

& Zobel, 1997; Ebdon & Gauch, 2002), que as sustentam também com base em estudos de 

validação cruzada.  

 Essa discussão remete também à análise crítica do próprio conceito de interação GxE, no 

âmbito dos modelos biométricos. Como sugerido anteriormente, é comum o entendimento 

equivocado de que o resíduo do ajuste dos efeitos principais, estimado de um modelo de ANOVA 

com “g” genótipos combinados em estrutura fatorial cruzada com “a” ambientes, representa 

inteiramente essa interação. Havendo a interação, certamente esta estará contida nesse resíduo, 

embora, quase nunca, representando-o por completo. Isto fica evidente avaliando-se a esperança 
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do quadrado médio da interação, num modelo misto ou aleatório: E(QMGxE) = 
2
e + r

2
ge; em que 

2
e 

é a variância do erro experimental; r é o número de repetições, assumindo-se balanceamento; e 
2
ge 

é o componente de variância da interação. Contrariamente, se não houver a interação, esse resíduo 

conterá tão somente componentes aleatórios da mesma natureza que o erro experimental. Aliás, 

esta é uma suposição associada à ANOVA clássica de blocos casualizados, a de que o resíduo do 

ajuste do modelo para blocos e tratamentos não seja a interação entre estes fatores, sob pena de a 

recomendação de tratamentos restringir-se a cada bloco.  

 Enfim, no resíduo do ajuste dos efeitos de genótipos e ambientes pode mesmo haver algo 

além do erro, e é legítimo atribuir este algo à interação GxE; mas, tão somente isto. Procedimentos 

estatísticos com o princípio teórico da análise AMMI partem da premissa de que apenas uma 

parcela da soma de quadrados associada a esse resíduo é, de fato, interação GxE, e é esta a 

parcela de interesse preditivo, o sinal ou padrão. Por isso, justifica-se o uso de técnicas como a 

análise em componentes principais (análise AMMI, FAMMI, GGE biplot etc.) ou a análise de fatores 

(Murakami & Cruz, 2004), para identificar e incorporar ao modelo de predição esta parcela 

sistemática da variação; pois, nesse tipo de análise, os primeiros eixos ou componentes principais 

(com os maiores autovalores) recuperam a maioria do padrão, enquanto os últimos capturam a 

maioria do ruído (Resende, 2007). Assim, é intuitivo entender-se que esse modelo não terá como 

meta recuperar 100% daquela soma de quadrados, mas tão somente o padrão associado àquela 

variabilidade. Ademais, isto pode se reduzir, por exemplo, a proporções tão baixas quanto 20% ou 

menos desta soma de quadrados, em benefício (e não em prejuízo) da capacidade preditiva do 

modelo. Daí a razão por que, muitas vezes, um modelo AMMI1 é superior, preditivamente, aos 

modelos com maior número de componentes principais de interação.  

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Em síntese, reiteramos nossas inquietações sobre a capacidade atual de ajuste de modelos 

superparametrizados, que incorporam matrizes de co-variância(s) não estruturadas ou com 

diferentes graus de heterocedasticia, em nível genético (G) ou residual (R), e que produzem 

descrições cada vez mais explicativas. Relatos recentes na literatura, reportando propostas de 

modelagem em seleção genômica que prometem explicar quase a totalidade da variação genética 

de um caráter quantitativo são estimulantes. Todavia, propostas assim tão fascinantes, não 

raramente, acabam por se demonstrar ilusórias, haja vista resultarem de parametrização excessiva, 

com consequente explicação de erros contidos nos dados pela parte determinística do modelo. Daí, 

a redução na sua capacidade preditiva. Por isso, não se pode perder de vista que a ciência natural, 

embora seja uma construção baseada em fatos, deve também ser transcendente aos fatos; isto é, a 

observação científica tem como propósito acessar a norma subjacente a ela. Logo, uma questão 
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deve estar sempre presente: São os nossos modelos prioritariamente preditivos ou explicativos? A 

resposta está na afirmação do filósofo francês Auguste Comte (1798-1857): “conhecer para prever”. 

 Por outro lado, como também nos ensina a filosofia da ciência, a dúvida constante deve ser 

motivadora do avanço e não mero argumento de ceticismo puro. Assim, avaliamos que o momento 

para se investigar essas questões é altamente propício. A disponibilidade de dados e a capacidade 

de gerá-los, inclusive por sofisticadas técnicas de simulação (ex. método de Monte Carlo), são 

enormes. Os recursos em hardware e software para se ajustar e avaliar diferentes abordagens e 

modelos biométricos nunca estiveram tão facilmente disponíveis. Nesse sentido, além dos inúmeros 

programas e sistemas computacionais que vem dando contribuição histórica à biometria (SAS, 

Genes, Saeg, Sisvar, Sanest, Bioestat, Genstat etc.), a chegada do aplicativo R (The R Project for 

Statistical Computing) representou uma revolução científica que merece ser destacada. A filosofia 

subjacente à imensa comunidade que já o adota e apóia o seu desenvolvimento é estimulante e 

encorajadora a desafios como estes. Logo, as possibilidades de mitigar problemas dessa natureza, 

inclusive em curto prazo, são promissoras e perfeitamente tangíveis, estando algumas delas já a 

caminho. 
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