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SOC: S8bre a ordenacgo das médias de mínimos quadrados 
geradas pelo comando MEl) do MOOLIN. 

Maurício N. Festa 
DTC/EMBRAPA 

Quando um FATOR com N n ive is é especificado no comando MEl), o 
MODLIN gera N médias de m (n i mos quadrados representadas 
através da sequ&nc ia 

	

FATOR [01] FATOR £021, .. . 	. FATOR EN] • onde 
1 

£01], [02], 	, 	£N] indicam os N níveis do FATOR 	na 
sequerlc ia em que s{o ordenados pelo MODL.IN., 

Para cada fator espec i ficado em um modelo, o MODLIN ordena 
os n (ve is dri fator, de acordo com a regra de ordenacgo de 
var i 4ve is ai fanumer i cas def iii idas no SOC, e descreve a 
sequência dos níveis ordenados no quadro descrit ivo que 
precede a tabela de anál i se de var i nc ia do modelo. Essa 
sequnc ia dos ii ívei s ordenados do fator deve ser consultada 
para a correta i dent i f i caçio das médias de mínimos quadrados 
geradas pelo MODLIN. 

Por exemplo, se TRAT é um fator com 4 n (ve is (TESTEMUNHA, NP, 
PK, NPK), com a especificao do comando MEl) TRAT so geradas 
4 médias de niín i nos quadrados representadas por 

TRAT[01], TRAT[02], TRAT[03] e TRATE043 

De acordo com a regra.de  ordenaço do MODL..IN, os níveis do 
fator TRAT so ordenados na sequ&nc ia NP, NPK, P}( e 
TESTEMUNHA, de modo que TRAT[01], TRAT[02], TRAT[03] e 
TRAT[04] identificam as médias de mínimos quadrados 
associadas, respectivarnente, 	aos níveis NP, NPK. PK  e 
TESTEMUNHA do fator TRAT 	 wc sobre a ordenaçAo das 
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Mesmo quando 	os níveis 
	

de um fator s€o estr i tamentc:•: 
numéricos, o MODLIN utiliza a regra de ordenaço de variveis 

alfanuméricas para ordenar os níveis do fator. Por exemplo, 
se PRE5S0 é uni fator com 3 níveis (50, 150, 200), com a 

especificaçÇo de. MED PRESS ), sEio geradas 3 médias de mínimos 
quadrados representadas por 

PRESS?O101J, PRESS?OL021 e PRE6S?0[031. 

De acordo com a regra de ordenaç{o do MODLIN, os n (ve s do 

fator PRESSO s{o ordenados na sequência ±50, 200 e 50, de 

modo que PRESS?0C01:, PRESS?O[021 e PRESSOE033 identificam 

as médias dc m ín i mos quadrados assoc i adas, respect i vament e, 

aos níveis 150, 200 e 50 do fator PRESS?'O 

O caso específico de um fator com mais de nove níveis 

estritamente numéricos, definidos usualmente pela sequência 

de números inteiros i,2,374,56,7,B,9,10,i1,±2., requer 

especial atençEo do usuár i.o, Por exemplo, em um LÀTTICE 4x4, 
se A identifica o tratamento com ±6 níveis (i,24,., 15,i6), 

com a espec i f i caç.&o de I'IED A, so geradas 16 méd ias de 

m ín i inos quadrados representadas por 

Atol]. AE021, A[031, 	,AE 15] e AC163.. 

Dc acordo com a regra de ordena{o do MOOLIN, os níveis de A 

so ordenados por 1,j0,ii,-12,13,14,i5,i6,2,3,4,5,6,7,8 e 9 1  
de modo que A[0i],AE023,AE033 ,,A[15] e A[16] identificam 

as méd ias de m ín mos quadrados assoc i adas, respect i vamente 
aos níveis 1,i0,11,12,j3,14,15,16,2,3,4,5,6,7,8 e 9 de A. 


