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Resumen

El objetivo de este trabajo fue utilizar las técnicas de análisis exploratorio y de la medidas repetidas (MR) 
considerando datos de la producción de materia seca (PMS) obtenidos de 20 cortes mensuales de 92 acessos 
de alfalfa (Medicago L sativa.). La matriz de la variación-covariación seleccionada para modelar la 
correlación entre datos de los cortes (medidas repetidas) fue la autoregresiva de primer orden con media 
móvil- ARMA(1,1), seguida por la estructura autoregresiva de primer-orden - AR(1). 
Palavras-clave: matriz ARMA(1,1), proc MIXED,variación y covariación residual. 

Abstract

The objective of this work was to use exploratory analysis and repeated measures (RM) analysis considering 
data of dry matter production (PMS) collected of 20 monthly cuts of 92 acess of alfalfa (Medicago sativa L.). 
The variance-covariance matrix selected for modeling the correlation among cuts (repeated measures) was 
the first-order autoregressive moving-average-ARMA(1,1), followed by first-order autoregressive- AR(1).
Index terms: matriz ARMA(1,1), proc MIXED, residual variance and covariance. 

Introdução

No melhoramento da alfafa tem sido comum avaliar o comportamento entre cultivares por meio do 
rendimento de matéria seca realizado em cortes sucessivos no período das águas e da seca. Para propósito de 
seleção é fundamental realizar um mínimo de medições, de tal forma que a seleção possa ser feita com 
acurácia e menor custo em termos de tempo e mão-de-obra. No entanto, em conseqüência da variabilidade 
que é inerente à acessos de alfafa introduzidos de outros países, os dados obtidos nos projetos de melhoramento, 
podem apresentar outliers, correlações absurdas, afastamento da distribuição normal, heterogeneidade de 
variâncias, grau acentuado de assimetria e de curtose, entre outras características, que podem ocultar 
resultados importantes e influenciar as inferências obtidas, sendo estas anomalias mais problemáticas em 
análises multivariadas do que univariadas (Cochran e Cox,  1978). 

Nesta fase inicial de um programa de melhoramento genético vegetal a análise exploratória (AE) 
que permite investigar características latentes nos dados, indicando possíveis padrões, tendências ou modelos 
(Cleveland, 1994; SAS Institute, 2002�2003) é de fundamental importância, pois a AE permite inicialmente 
o estudo dos dados e este é que sugere quais os modelos e análises serão utilizados. A análise exploratória 
(AE) difere da análise clássica (AC) quanto à sequência de atividades; na AC a seqüência é: problema => 
dados => modelo => análises => conclusões; na AE é: problema => dados => análises => modelo => 
conclusões. 

Geralmente, os experimentos com alfafa para propósito de melhoramento são conduzidos em 
delineamentos experimentais em blocos casualizados, em que os acessos ou as variedades são alocados nas 
parcelas e, os cortes de avaliação, por outro lado, são alocados às subparcelas. Uma vez que o tempo de corte 
não pode ser alocado aleatoriamente às subparcelas, a análise apropriada para essa situação é a de medidas 
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repetidas (MR) que utiliza o método da máxima verossimilhança (MV) ou MV restrita: (Littell et al., 1996; 
Littell et al., 1998; Freitas et al., 2001) e geralmente é executada por meio do procedimento MIXED do SAS.
Na análise de MR a ordem das observações realizadas no indivíduo ou na unidade experimental é 
fundamental, sendo as mais próximas mais correlacionadas.

As análises de MR, além de serem adequadas para esta situação, têm várias vantagens: a) permitem 
modelar a estrutura de covariância mais adequada entre as medidas repetidas (cortes); b) possibilitam a 
comparação dos tratamentos entre si considerando: todas as medidas repetidas (profile analysis); apenas 
alguns tempos específicos ou ainda as médias dos tempos; c) possibilitam estimar curvas de produção em 
função dos cortes, entre outras (Davidian & Giltinan, 1996). Vale ressaltar que várias características 
associadas a dados de medidas repetidas e que são restritivas para outros tipos de análises, como por exemplo 
as análises efetuadas por quadrados mínimo (procedimento GLM, por exemplo), são, no entanto, efetuadas 
com precisão pelo MIXED. Dentre as quais podem citar: a) as medidas repetidas podem ser feitas em tempos 
igualmente espaçados ou não, podendo ser uma variável fixa ou aleatória; b) os dados podem apresentar 
estrutura incompleta; c) as avaliações adjacentes são mais fortemente correlacionadas que as demais. As 
análises exploratórias utilizadas nos dados na fase inicial de um programa de melhoramento serão de 
fundamental importância para utilizar adequadamente as análises de MR 

Utilizar os recursos do procedimento MIXED do SAS nos vários tipos de análises que podem ser 
executados, considerando-se dados de alfafa (Medicago sativa L.) coletados de um projeto em execução na 
Embrapa Pecuária Sudeste, São Carlos, SP. 

O objetivo do presente trabalho foi utilizar inicialmente técnicas de análises exploratórias e 
posteriormente a análise de medidas repetidas a dados de produção de matéria seca, kg/ha, coletados de 92 
cultivares de alfafa (Medicago sativa L.), em 20 cortes mensais.

Material  e Métodos

O experimento está sendo conduzido na Embrapa Pecuária Sudeste, em São Carlos, SP, desde junho 
de 2004, em Latossolo Vermelho Amarelo. No preparo do solo, aplicou-se 5,0 t/ha de calcário dolomítico 
(maio/2004), seguido de adubação para estabelecimento da cultura, com a aplicação de 80 kg/ha de 
superfosfato simples, 100 kg/ha de cloreto de potássio e 30 kg/ha de FTE-BR12. Em junho/2004, foi feita a 
semeadura de 92 acessos de alfafa provenientes do Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuária (INTA), 
Argentina, tendo a Crioula como cultivar controle. Foram utilizados 20 kg de sementes viáveis/ha, 
previamente inoculadas com estirpes de Rhizobium melilotti e espaçamento de 20 cm entre linhas.

Na adubação de cobertura, aplicou-se a lanço, após cada corte, 60 kg/ha de K2O, na forma de cloreto 
de potássio. O delineamento experimental foi o de blocos ao acaso, com duas repetições, sendo as parcelas 
constituídas de cinco fileiras de 5 m de comprimento. Considerou-se como bordadura uma fileira de cada 
lado e 0,50 m de cada extremidade da parcela. Para irrigação da área experimental, utilizou-se manejo 
baseado na diferença entre a evaporação do tanque classe A e a precipitação pluviométrica, ou seja, quando a 
diferença atingisse valores de 20 a 30 mm, aplicava-se a lâmina de água com base na capacidade de 
armazenamento hídrico do solo.

Os 20 cortes de avaliação foram realizados quando a maioria dos genótipos apresentavam 10% de 
plantas em florescimento. Para o presente estudo foi analisada a produção de matéria seca. Os acessos que se 
mostrarem mais produtivos do que a cultivar Crioula (testemunha), serão multiplicados para avaliação em 
outros locais do Estado e/ou utilizados para formar população sintética de ampla base genética a partir da 
recombinação das melhores introduções. Serão feitos três ciclos de intercruzamentos, para que a população 
atinja o equilíbrio genético. Até o momento cinco cultivares (Barbara, Crioula, P30, P5715 e LEN 4) se 
destacaram quanto à produção de matéria seca.

A análise considerando-se o efeito de cortes como medidas repetidas: MR (Littell et al., 1996, 
1998), foi realizada por meio do procedimento MIXED do SAS (SAS Institute, 2002-2003), considerando-se 
o modelo yijk = � + �i + �ij + tk + (�t)ik + �ijk, em que yijk é a resposta no corte k na unidade experimental j no 
tratamento aplicado às parcelas i; � é a média global; �i é o efeito fixo do tratamento i aplicado às parcelas; 
�ij é o efeito aleatório da unidade experimental j no grupo de tratamento i, tk é o efeito fixo do corte k, (�t)ik é 
o efeito de interação e �ijk é o erro aleatório no corte k, na unidade experimental j e no grupo de tratamento i.

Para a análise de MR �ij são assumidos independentes, enquanto que os erros �ijk na mesma unidade 
experimental são correlacionados e refletem a variação dentro da unidade experimental, dada por V(�ijk) = R. 
Foram avaliadas as seguintes estruturas de R: Auto Regressiva de Primeira Ordem: AR(1), Auto Regressiva 
de Média Móvel: ARMA (1,1), Componentes de variância:VC e Simetria Composta: CS e selecionada aquela 
com o menor valor de AIC (Wolfinger, 1993). 

Resultados e  Discussão



Observando-se o diagrama de caixa para os 20 cortes quanto à produção de matéria seca (Figura 1), 
verifica-se efeito de sazonalidade, podendo-se constatar uma característica na análise de MR, ou seja, a 
ordem das observações realizadas no tempo é fundamental, sendo as mais próximas mais correlacionadas. A 
produção de matéria seca (PMS) entre os diferentes acessos de alfafa (tratamentos) são independentes. 
Entretanto, os dados da PMS nos diferentes tempos avaliados na mesma unidade experimental são 
correlacionados. Duas medidas de PMS na mesma unidade experimental são correlacionadas porque 
compartilham, em maior proporção, ambiente comum quanto às condições do solo e em menor proporção as 
condições ambientais.

Na Figura 1(esquerda),na presença de outliers, detectou-se assimetria positiva na PMS dos cortes 3, 
4, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 19 e 20, indicando que a curva da distribuição dos dados é viesada à direita; detectou-se 
assimetria negativa nos cortes 1, 9, 10, 12, 16, 17 e 19, indicando que a curva da distribuição dos dados é 
viesada à esquerda. Verificou-se comportamento variável entre e dentro de cortes quanto à produção de 
matéria seca (PMS), uma vez que os coeficientes de variação variaram de 17,7% (corte 2) a 51,7% (corte 9). 
Os coeficientes de curtose foram negativos nos cortes 1, 9, 10, 12, 16, 17 e 19, mostrando que a curva da 
distribuição destes cortes é mais achatada que a curva da distribuição normal (platicúrtica). Após a retirada 
dos outliers, observaram-se algumas alterações: o corte 4 que era assimétrico à esquerda tornou-se 
assimétrico à direita; os cortes 5, 13, 18 e 20 que eram assimétricos à direita, tornaram-se assimétricos à 
esquerda; a curtose também diminuiu consideravelmente nos cortes em que foram retirados os outliers.

Pelo teste de normalidade de Shapiro-Wilks, verificou-se que os dados de PMS dos cortes 2, 4, 5, 8, 
9, 12, 13, 14,15, 18 e 20 não se ajustaram à distribuição normal. Após retirada dos outliers os dados de PMS 
dos cortes 5, 13, 18 e 20 se ajustaram à distribuição normal e os demais tiveram distribuição 
aproximadamente normal. A Figura 2 mostra o perfil dos 20 cortes de alfafa quanto a produção de matéria 
seca. Observa-se que algumas retas são paralelas e outras se cruzam, revelando a existência de 
comportamento diferenciado dos genóticos em funçao dos cortes, porém, a PMS reduziu consideravelmente 
em função dos sucessivos cortes.

Figura 2. Estimativas de dados de produção de matéria seca, kg/ha, de 20 cortes mensais de 92 acessos de 
alfafa de um experimento em execução na Embrapa Pecuária Sudeste, em São Carlos, SP, desde 
junho de 2004. Os acessos foram provenientes do INTA�Argentina.

Os valores do critério de AIC das estruturas de covariâncias que convergiram, ou seja, AR(1), 
ARMA(1,1) e VC e CS, foram, respectivamente, 25995,3; 25716,5 e 26856,2. Para comparar a mais 



adequada de duas estruturas de variância, utilizou-se o teste de razão de verossimilhança restrito (Wolfinger, 
1993). Por meio desse teste obtém-se uma distribuição de Qui-quadrado com graus de liberdade igual à 
diferença do número de parâmetros entre as duas estruturas. A estrutura mais adequada foi a ARMA(1,1).

A Figura 3 apresenta a tendência de três correlação em função do comprimento do intervalo de tempo 
entre medidas (lag); a correlação fenotípica média observada, a correlação considerando a estrutura AR(1), e 
a correlação considerando a ARMA(1,1). A função de correlação de AR(1) e ARMA(1,1) foram obtidas, 
respectivamente, por [�2d+�2(�lag)]/( �2d +�2) e [�2d +�2(��lag)]/( �2d +�2), em que �2d é o parâmetro 
de covariância devido ao efeito de blocos/tratamentos, que representa a variação entre acessos; �2 é o é o 
parâmetro de covariância devido à variação de medidas repetidas dentro da unidade experimental; � e � são 
parâmetros das duas estruturas de covariância: AR(1) e ARMA(1,1). Observa-se que a correlação é alta para 
valores de lag 1 e 2, ou seja, medidas repetidas próximas são mais correlacionadas, reduzindo-se para valores 
maiores de lag. 

Figura 3 - Correlação médias observadas e estimadas das estrutura AR(1) e ARMA(1,1) em função do 
comprimento do intervalo de tempo entre medidas (lag).

Conclusões

Dados de produção de matéria seca: PMS , kg/ha, de 20 cortes mensais de 92 acessos de alfafa de um 
experimento em execução na Embrapa Pecuária Sudeste, em São Carlos, SP, desde junho de 2004, 
apresentaram comportamento variável entre e dentro de cortes quanto à produção de matéria seca (PMS), 
uma vez que os coeficientes de variação que variaram de 17,7% (corte 2) a 51,7% (corte 9). 

De modo geral, os dados observados de PMS nos vários cortes não se ajustaram à distribuição normal, 
apresentando-se assimetria viezada à esquerda e/ou viezada à direita em quase todos os cortes. Após a 
retirada dos outliers, os coeficientes de assimetria e de curtose da distribuição dos dados de PMS em cada 
corte, reduziram sensivelmente. 

A estrutura de covariância R selecionada para modelar a correlação existente entre os dados de PMS 
nos 20 fortes foi a Auto-Regressiva de Média Móvel, seguida da Auto-Regressiva de Primeira Ordem.
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