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RESUMO

Imputação múltipla: comparação e eficiência em experimentos
multiambientais

Em experimentos de genótipos × ambiente são comuns à presença de valores
ausentes, devido à quantidade insuficiente de genótipos para aplicação dificultando, por
exemplo, o processo de recomendação de genótipos mais produtivos, pois para a aplicação
da maioria das técnicas estatísticas multivariadas exigem uma matriz de dados completa.
Desta forma, aplicam-se métodos que estimam os valores ausentes a partir dos dados
disponíveis conhecidos como imputação de dados (simples e múltiplas), levando em consi-
deração o padrão e o mecanismo de dados ausentes. O objetivo deste trabalho é avaliar a
eficiência da imputação múltipla livre da distribuição (IMLD) (BERGAMO et al., 2008;
BERGAMO, 2007) comparando-a com o método de imputação múltipla com Monte Carlo
via cadeia de Markov (IMMCMC), na imputação de unidades ausentes presentes em
experimentos de interação genótipo (25) × ambiente (7). Estes dados são provenientes
de um experimento aleatorizado em blocos com a cultura de Eucaluptus grandis (LAVO-
RANTI, 2003), os quais foram feitas retiradas de porcentagens aleatoriamente (10%, 20%,
30%) e posteriormente imputadas pelos métodos considerados. Os resultados obtidos por
cada método mostraram que, a eficiência relativa em ambas as porcentagens manteve-se
acima de 90%, sendo menor para o ambiente (4) quando imputado com a IMLD. Para a
medida geral de exatidão, a medida que ocorreu acréscimo de dados em falta, foi maior
ao imputar os valores ausentes com a IMMCMC, já para o método IMLD estes valores
variaram sendo menor a 20% de retirada aleatória. Dentre os resultados encontrados, é de
suma importância considerar o fato de que o método IMMCMC considera a suposição de
normalidade, já o método IMLD leva vantagem sobre este ponto, pois não considera restri-
ção alguma sobre a distribuição dos dados nem sobre os mecanismos e padrões de ausência.

Palavras-chave: Imputação múltipla; Monte Carlo via Cadeia de Markov; Decomposição
por valores singulares; Interação genótipo-ambiente
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ABSTRACT

Multiple Imputations: comparison and efficiency of multi-environmental
trials

In trials of genotypes by environment, the presence of absent values is com-
mon, due to the quantity of insufficiency of genotype application, making difficult for
example, the process of recommendation of more productive genotypes, because for the
application of the majority of the multivariate statistical techniques, a complete data
matrix is required. Thus, methods that estimate the absent values from available data,
known as imputation of data (simple and multiple) are applied, taking into consideration
standards and mechanisms of absent data. The goal of this study is to evaluate the ef-
ficiency of multiple imputations free of distributions (IMLD) (BERGAMO et al., 2008;
BERGAMO, 2007), compared with the Monte Carlo via Markov chain method of multi-
ple imputation (IMMCMC), in the absent units present in trials of genotype interaction
(25)×environment (7). This data is provisional of random tests in blocks with Eucaluptus
grandis cultures (LAVORANTI, 2003), of which random percentages of withdrawals (10%,
20%, 30%) were performed, with posterior imputation of the considered methods. The re-
sults obtained for each method show that, the relative efficiency in both percentages were
maintained above 90%, being less for environmental (4) when imputed with an IMLD. The
general measure of exactness, the measures where higher absent data occurred, was larger
when absent values with an IMMCMC was imputed, as for the IMLD method, the varied
absent values were lower at 20% for random withdrawals. Among results found, it is of
sum importance to take into consideration the fact that the IMMCMC method considers
it to be an assumption of normality, as for the IMLD method, it does not consider any
restriction on the distribution of data, not on mechanisms and absent standards, which is
an advantage on imputations.

Keywords: Multiple imputation; Monte Carlo via Markov chain; Decomposition by singu-
lar values; Genotype-environment interaction
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1 INTRODUÇÃO

Em diversas áreas do conhecimento científico, pesquisadores se deparam com

conjuntos de dados incompletos (isto é, conjuntos de dados que contém unidades ausentes),

devido à ocorrência de distintos fatores que podem acontecer durante a realização do

experimento ou na coleta dos dados (por exemplo, erro de digitação ao fazer o registro

dos dados). Em séries temporais a falta pode ocorrer devido à ausência de valores de

precipitação em séries históricas das estações meteorológicas; em uma instituição financeira

ao se coletar dados cadastrais de seus clientes, via preenchimento de formulário, a variável

de maior interesse é a que contém informação da quantidade de meses de conta corrente do

individuo e por não ser obrigatório os indivíduos deixam de preencher este item gerando

dados faltantes; em pesquisas médicas ocorre falta, quando nem todos os pacientes realizam

todos os exames exigidos.

Experimentos realizados em diferentes locais (municípios/Estados) de várias

regiões, a ocorrência de dados ausentes acontece devido à falta da utilização de alguns

genótipos em alguns ambientes. Estes problemas vêm sendo um empecilho na utilização

de algumas técnicas de análises estatísticas multivariadas, pois é de suma importância que

as matrizes de dados sejam completas (BERGAMO, 2007).

A presença de observações em falta complica a análise estatística destes

dados, pois alguns testes estatísticos são aplicados apenas a matriz de dados sem nenhuma

perda de informação. Uma grande quantidade de unidades ausentes dificulta a estimação

de algumas funções paramétricas, geram erros no cálculo dos graus de liberdade para as

somas de quadrados causando inferências e conclusões falsas do experimento (ALARCÓN,

2008).

Diante destes problemas, várias técnicas surgiram como solução. Uma delas

é conhecida como remoção dos dados, que inclui a técnica de análise de casos completos,

na qual os indivíduos (parcelas, unidades, genótipos, animais etc.) que possuem uma ou

mais unidades ausentes em uma das variáveis medidas é eliminado da análise e também o

descarte de casos (variáveis medidas), este elimina o atributo que contêm a maior quanti-

dade de unidades ausentes (LOBO et al., 2006). No entanto tais técnicas causam perda da

informação dos dados originais apresentando uma falsa precisão do experimento e aumento

do viés nas estimativas.

Outra técnica é a conhecida como imputação de dados, que consiste na
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substituição das unidades ausentes por valores estimados de acordo com o mecanismo que

a gerou: ausência totalmente aleatória (Missing completely at Random-MCAR), ausência

de forma aleatória (Missing at Random-MAR) e ausência não aleatória (Missing Not at

Random-MNAR). Tais técnicas se dividem em simples e múltiplas.

Rubin (1976) descreveu técnicas de imputação simples como uma opção

ao trabalhar com unidades ausentes, as quais chamaram a atenção dos pesquisadores.

Dentre as técnicas de imputação simples destacam-se: a imputação pela média dos dados

disponíveis em cada variável; imputação por meio do vizinho mais próximo; imputação hot

deck; imputação pela regressão linear; imputação por meio da máxima verossimilhança.

Porém o autor verificou que as técnicas simples produzem estimativas sistematicamente

desviadas do verdadeiro valor (valor ausente), aumento do viés no desvio padrão. Entre as

técnicas supracitadas, a imputação de máxima verossimilhança se destaca nas pesquisas,

pois o seu uso fornece estimativas dos parâmetros com menos viés (ENDERS, 2010).

Visando o controle desse viés, Rubin (1978) publicou novos métodos que

proporcionaram melhores estimativas dos valores em falta, a imputação múltipla. Seu

uso vem crescendo cada vez mais, novas generalizações são continuamente desenvolvidas.

Em experimentos multiambientais, Bergamo (2007) e Bergamo et al. (2008) propuseram

um método de imputação múltipla livre de distribuição como resolução dos dados ausen-

tes causados pela falta de aplicação de vários genótipos em alguns ambientes utilizando

decomposição por valores singulares.

Souza et al. (2009) ao estudarem a avaliação microbiológica de amostras

de mel de trigoníneos em algumas amostras não obtiveram o valor para a atividade de

água (variável medida) devido à quantidade insuficiente de mel por amostra e portanto

utilizaram o método e imputação múltipla livre de distribuição para estimar estas infor-

mações ausentes. Oliveira et al. (2010) estudaram a aplicação do método de imputação

por decomposição do valor singular para preencher os dados discrepantes univariados ob-

tidos de resultados experimentais em amostras de fragmentos cerâmicos coletadas de sítios

arqueológicos, os quais foram considerados como unidades perdidas. Alarcón et al. (2009)

compararam alguns métodos de imputação múltipla em dados experimentais com interação

genótipo por ambiente em que alguns genótipos não foram testados em alguns ambientes

ocasionando a presença de unidades ausentes no experimento.

Diante dos métodos de imputação desenvolvidos, Medina & Galván (2007)

afirmam que quando aplicados de maneira incorreta, introduzem um maior viés e reduzem
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o poder dos métodos estatísticos, podendo até mesmo invalidar as conclusões das análises.

Diante destas considerações, este trabalho teve por objetivo avaliar a efici-

ência da metodologia proposta por Bergamo (2007) e Bergamo et al. (2008) comparando-a

com o método de imputação múltipla baseado em Monte Carlo via cadeia de Markov em

experimentos de interação genótipo por ambiente na imputação de dados ausentes.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Distribuições multivariadas

No caso univariado a definição da distribuição de probabilidade está relaci-

onada com a chance que uma variável pode assumir ao longo do espaço de valores. No

caso multivariado a definição tem o mesmo sentido, porém envolve p-variáveis medidas

ou observadas conjuntamente de uma mesma população de interesse. Seu dominío são os

valores das p-variáveis, cuja imagem são as probabilidades que assumem para cada valor

do domínio. Nas subseções seguintes, será realizada uma breve descrição de duas distribui-

ções multivariadas que são de suma importância para o uso do método de imputação com

Monte Carlo via cadeia de Markov: a distribuição normal multivariada e a distribuição

Wishart invertida.

2.1.1 Distribuição normal multivariada

Seja uma amostra aleatória de tamanho n, retirada de uma população, sendo

que, para cada elemento desta amostra observa-se valores de p-variáveis aleatórias de

interesse, conforme a notação de Mingoti (2007) teremos os seguintes vetores.

y1 =


y11

y21

...

yp1

 , y2 =


y12

y22

...

yp2

 , · · · , yn =


y1n

y2n

...

ypn



Desta forma teremos n vetores aleatórios independentes e identicamente dis-

tribuídos, formando uma matriz aleatória de dados n× p, assim como segue.

Yn×p =


y11 y21 · · · yp1

y12 y22 · · · yp2
...

... . . . ...

y1n y2n · · · ypn



Cada coluna desta matriz representa valores de uma variável medida na
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amostra de tamanho n e portanto, o primeiro índice de cada coluna representa a variável

aleatória em estudo, o segundo representa as observações medidas. Assim como no caso

univariado, em que um vetor aleatório tem uma distribuição de probabilidade, o mesmo

acontece para o caso multivariado. Desta forma, a função de densidade para um vetor

aleatório de uma matriz de dados, que contém p-variáveis com distribuição multivariada,

é expresso por:

fY(y) =
1

(2π)−
p
2 | Σ |−

1
2

exp [−1

2
(y − µ)TΣ−1(y − µ)]

para todo vetor y ∈ <p, em que y = (y1, y1, ..., yp), −∞ < yi < ∞ com i = 1, 2, ..., p,

µ ∈ <p, Σ uma matriz positiva definida. O termo (y −µ)TΣ−1(y −µ) é conhecido como

distância quadrada generalizada de Mahalanobis ou distância padronizada do vetor y e o

vetor de médias µ (MINGOTI, 2007).

2.1.1.1 Função de verossimilhança da distribuição normal multivariada

A função de verossimilhança tem por objetivo encontrar valores dos parâ-

metros de tal maneira que maximize a probabilidade dos dados amostrados dado o modelo

estatístico assumido. Sendo y j = [y1j, y2j, · · · , ypj] com j = {1, 2, · · · , n}, um vetor de va-

riáveis retiradas de uma população de interesse do pesquisador, com função de densidade

de probabilidade f(y j,θ), a função conjunta é o produto das densidades de cada uma das

observações das p-variáveis, ou seja,

f(y1,θ)× f(y2,θ)× · · · × f(yn,θ)

sendo θ o vetor de parâmetros fixos e y i com i = 1, 2, · · · , n os vetores aleatórios contendo

os valores das p-variáveis para o indivíduo ou observação i em estudo. Após a retirada de

uma amostra da população, as p-variáveis se tornam fixas e a função de densidade conjunta

torna-se uma função do vetor de parâmetros θ aleatórios. Desta forma, os parâmetros

serão considerados desconhecidos para postesriormente utilizar uma função, conhecida

como máxima verossimilhança, para encontrar os valores que maximizam a probabilidade

dos dados amostrados dado um modelo sugerido. Tal função é expressa por:

L(θ, y i) =
n∏
i=1

f(y i,θ) (1)
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sendo i = 1, 2, · · · , n. Para uma distribuição multivariada com vetor de parâmetros µ e

matriz de covariâncias Σ, a função de verossimilhança é dada por,

L(θ, y i) = (
1

(2π)−p/2|Σ|−1/2
) exp{−1

2

p∑
i=1

(y i − µ)TΣ−1(y i − µ)}

2.1.2 Distribuição Wishart invertida

A distribuição Wishart é uma distribuição de probabilidade definida em valo-

res reais de matrizes positivas definidas. Em estatística bayesiana é usada como uma priori

conjugada da matriz de covariância de uma ditribuição normal multivariada. De acordo

com a forma da distribuição descrita em Schafer (1997) tem-se, se Y′ = [y ’1, y ’2, · · · , y ’n]

é uma matriz de dimensão, n× p, contendo n vetores independentes y i distribuídos como

uma distribuição normal multivariada com vetor de médias nulo (µ = 0) e matriz de co-

variâncias Σ. Desta forma, a matriz de somas de quadrados e produtos cruzados expressa

por A = Y′Y tem distribuição de Wishart dada por,

A ∼Wp(v,Λ)

sendo v os graus de liberdades e Λ é uma matriz escalar de dimensão p×p positiva definida,

na qual p é o número de variáveis medidas em uma matriz de dados (Y). Se A ∼W(v,Λ)

então X = A−1 tem uma distribuição Wishart invertida denotada por,

X ∼WIp(v,Λ−1)

da mesma forma se A−1 ∼Wp(v,Λ−1) então X ∼ WIp(v,Λ) com função de densidade

de probabilidade denotada por,

X ∼WIp(v,Λ)

Tal distribuição tem a seguinte forma,

p(X) =
|Λ|v/2|X|−(v+p+1)/2

2vp/2πp(p−1)/4
∏p

i=1 Γ( v+1−i
2

)
exp{−(1/2)tr(ΛX−1)}

sendo X e Λ matrizes de dimensão, p× p, positivas definidas, Γp(.) a função gama multi-

variada e n é o grau de liberdade correspondente a distribuição Wishart invertida. n ≥ p,
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Λ > 0.

2.2 Principais conceitos de inferência bayesiana

A inferência bayesiana se contrapõe a inferência frequentista, nela está in-

corporada a opinião subjacente do pesquisador antes da amostra ser coletada, o mesmo

não acontece com a frequentista. Na inferência frequentista, o parâmetro populacional (θ)

é um escalar ou um vetor desconhecido, o qual se pretende estimar. Porém, em inferência

bayesiana θ é considerado como um escalar ou um vetor aleatório desconhecido, sendo

quantificado por meio de uma distribuição de probabilidade, conhecida na literatura como

distribuição a priori (ROSSI, 2011).

O autor acrescenta que a inferência bayesiana é considerada como um tipo

de inferência estatística tendo, como idéia base, a diminuição do desconhecimento sobre

o valor do parâmetro de interesse. Desta forma, a incerteza sobre o parâmetro (θ) pode

assumir diferentes graus, que do ponto de vista bayesiano, são representados por meio

de modelos probabilísticos. Enders (2010) descreve o procedimento para a realização

do método bayesiano de forma clara, sem detalhes de modelos matemáticos por trás da

inferência, o qual consiste de três fases importantes: 1) Definir uma distribuição a priori

para o parâmetro de interesse; 2) Utilizar uma função de verossimilhança para resumir

evidências dos dados em relação aos valores dos diferentes parâmetros e; 3) Combinar as

informações a partir da distribuição a priori juntamente com a verossimilhança gerando

uma distribuição a posteriori.

A abordagem bayesiana baseia-se no teorema de Bayes, o qual expressa às

informações sobre os parâmetros desconhecidos após observar os dados de interesse. Tal

informação é representada por:

p(θ|y) =
p(y |θ)p(θ)∫
p(y |θ)p(θ)dθ

(2)

sendo p(θ) a distribuição a priori de θ, p(y |θ) a informação proveniente dos dados (função

de verossimilhança) e p(θ|y) a probabilidade condicional do parâmetro dado os valores

observados (distribuição a posteriori).

A distribuição a priori representa as informações sobre o parâmetro antes

dos dados serem observados. Neste passo, o pesquisador incorpora sua opinião sobre o

parâmetro de interesse de acordo com seu conhecimento prévio. Na literatura esta opinião



27

ou conhecimento pode ser não informativa, ou seja, cada valor do parâmetro são igualmente

prováveis (distribuição uniforme). A distribuição a posteriori representa a atualização das

informações sobre o parâmetro após a observação dos dados, por meio da combinação

da distribuição a priori juntamente com a função de verossimilhança. Neste passo final

o método tem por objetivo, ponderar cada ponto da função de verossimilhança com a

magnitude das opiniões subjacentes a priori sobre o parâmetro de interesse. Observa-se

na equação (2) que,

∫
p(y |θ)p(θ)dθ =

∫
p(y ,θ)dθ = p(y) (3)

Portanto, podemos reescrever a equação (2) da seguinte forma,

p(θ|y) =
p(y |θ)p(θ)∫
p(y |θ)p(θ)dθ

=
p(y |θ)p(θ)∫
p(y ,θ)dθ

=
p(y |θ)p(θ)

p(y)
(4)

Observa-se que 1/p(y) não depende de θ, na literatura este termo é conside-

rado como uma constante normalizadora de p(θ|y), o que pode ser ignorada na expressão

(4), pois a sua ausência não altera a forma da distribuição. Assim, a distribuição a poste-

riori pode ser representada de uma maneira simplificada, ou seja,

p(θ|y) ∝ p(y |θ)p(θ) −→ posteriori ∝ verossimilhança× priori (5)

Desta forma, seu uso se torna útil para casos que envolvem estimação de

parâmetros. Porém, em casos como a seleção de modelos a constante 1/p(y) excluída se

torna fundamental, detalhes sobre o processo bayesiano pode ser encontrado em Ehlers

(2003).

Quando se tem o interesse sobre um determinado conjunto de θ se obtém a

distribuição marginal de θi (MARTINS FILHO et al. 2008), ou seja,

p(θi|y) =

∫
θ 6=matθi

p(θ|y)dθ

A integração das distribuições marginais podem ser complicadas quanto a

seus cálculos. No entanto, para resolver tais problemas existem algoritmos iterativos apro-

priados conhecidos como algoritmos MCMC (Markov Chain-Monte Carlo), mas que exigem

distribuições condicionais completas. Reis et al. (2008) mostra que se a restrição não é
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favorecida, ou seja, as distribuições marginais não são completas então o algoritmo Gibbs

Sampler é utilizado como alternativa. Este algoritmo é uma ferramenta útil na resolução

de problemas envolvendo estimação de mais de um parâmetro, no entanto, exige que as

distribuições condicionais a posteriori tenham formas conhecidas.

2.3 Conceitos básicos de imputação de dados

A imputação de dados é uma técnica que substitui dados em falta por meio de

valores estimados a partir das unidades observadas em um conjunto de dados específico.

Para se utilizar os métodos de imputações descritos na literatura, se considera alguns

padrões e mecanismos de dados ausentes que foram definidos por Rubin (1976).

Os padrões de dados ausentes se referem à forma com que as unidades au-

sentes estão distribuídos em um conjunto de dados, porém não explica porque os dados

estão ausentes, já os mecanismos de dados ausentes descrevem possíveis relações entre as

variáveis medidas e a probabilidade de dados em falta, informando a causa da ausência,

embora não ofereça uma explicação casual (ENDERS, 2010).

Existem diferentes métodos de imputação desde os mais simples aos mais

complexos, que podem ser classificados em simples e múltiplos. Porém todos com o mesmo

objetivo, estimar os valores ausentes, proporcionando uma matriz de dados completa para

posteriormente ser analisado por métodos estatísticos. A imputação simples se baseia

na estimação do valor em falta uma única vez para cada valor ausente, já a imputação

múltipla fornece várias opções de imputação para cada valor em falta, possibilitando uma

melhor estimativa dos valores em falta, bem como maiores informações de variabilidade e

tendência central dos mesmos.

2.3.1 Padrões de dados ausentes

Com a presença de unidades ausentes em uma matriz de dados multivariados,

é de suma importância observar a forma com que ocorre esta ausência, o que pode ser

verificado por meio dos padrões de comportamento dos dados ausentes, os quais descrevem

a localização dos valores em falta. Existem várias formas de expressar a localização das

unidades ausente em um conjunto de dados, sendo comentados a seguir e apresentados na

figura 1:

• Padrão univariado (Univariate Pattern): apresenta uma falta de dados isolada-

mente em uma variável, o que é comum em estudos experimentais.
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• Padrão de não-resposta (Unit Nonresponse Pattern): geralmente ocorre em pes-

quisas relizadas por meio de questionários como o censo, pesquisas domiciliares, em

que alguns intens são respondidos pelos indivíduos e outros são recusados, causando

valores em falta para questionários com item sem resposta.

• Padrão monótono (Monotone Pattern): geralmente ocorre em pesquisas clínicas,

onde os indivíduos participantes da pesquisa em algum momento não podem con-

tinuar no estudo devido à alguns fatores, por exemplo, reação de alguma droga em

análise. Este tipo de padrão de dados em falta é característico de experimentos

longitudinais, sendo as variáveis medidas ao longo do tempo.

• Padrão geral (General Pattern): padrão conhecido como arbitrário que consiste

numa dispersão de unidades ausentes por toda a matriz de dados. Aparentemente é

aleatório, porém pode existir uma relação entre a falta de valores de uma variável e

a tendência da falta de dados referente à outra variável medida.

Figura 1 - Alguns padrões de comportamento de dados ausentes: a) Padrão univariado,

b) Padrão de não resposta, c) Padrão monótono e d) Padrão geral. As áreas sombreadas

representam a localização dos valores em falta no conjunto de dados considerando quatro

variáveis em estudo

Dentre os padrões descritos os principais são os monótonos e arbitrários

(BERGAMO, 2007). Sendo que o padrão monótono é utilizado pela maioria dos algoritmos

de imputação, o que na prática não ocorre, pois normalmente as respostas estão associadas

a características do indivíduo (MEDINA; GALVÁN, 2007).
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2.3.2 A distribuição dos dados ausentes - Teoria de Rubin

Segundo a teoria de Rubin (1978), os dados completos representados por

Ycom podem ser divididos em valores observados Yobs e valores que não foram observados

(Yaus ), ou seja,

Ycom = (Yobs,Yaus)

Seja uma matriz de dados retangular (n × p), sendo as unidades (i =

1, 2, ..., n), uma amostra aleatória de alguma distribuição de probabilidade multivariada

p-dimensional e as variáveis (j = 1, 2, ..., p), uma vez que os valores das variáveis res-

postas para o i -ésimo indivíduo estão agrupadas em um vetor Yi = (Yi1, Yi2, ..., Yip)
T .

Considerando uma variável da matriz de dados multivariada p-dimensional observa-se que

Yi1 = {Y11, Y21, ..., Yn1} = {Y11, Y21, Yr1, Yr+1..., Yn1}

No qual Yobs = {Y11, Y21, Yr1} corresponde aos valores que foram observados

e Yaus = {Yr1+1..., Yn1} referem-se aos valores ausentes da variável. Desta forma o con-

junto de dados contém r valores observados e m = n − r valores ausentes. Para estudar

o comportamento dos dados ausentes, o autor cria uma variável indicadora R que fornece

uma distribuição de probabilidade da falta completa, ou seja, uma distribuição de pro-

babilidade indicando se Ri assume o valor 1 ou 0. Também conhecida como distribuição

indicadora.

R =

 1, se Yij é observado;

0, se Yij é não observado.

Esta distribuição depende da forma com que os dados ausentes se distri-

buem ao longo da matriz de dados, quando o indivíduo não apresentar resultado sobre a

variável em estudo ele receberá o valor 0, caso contrário será representado pelo valor 1.

Tal distribuição será importante quando se pretende verificar a causa da falta dos dados

ausentes. Por meio dos mecanismos de dados ausentes pode-se verificar as relações entre

os valores perdidos e a probabilidade de ausência, informando o que gerou esta ausência,

os quais são descritos a seguir.
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2.3.3 Mecanismos de ausência de dados

Diferente dos padrões de dados ausentes, os mecanismos descrevem as rela-

ções entre os valores perdidos e a probabilidade de ausência, informando a causa da falta

dos dados. Quando se tem dados ausentes em uma matriz de dados, deve-se de o pesqui-

sador avaliar o mecanismo que o gerou, identificá-lo e considerá-lo na análise de dados,

caso contrário as inferências estatísticas se tornam comprometedoras. Enders (2006) des-

creve alguns fatores que contribuem para a ocorrência da ausência de unidades: Ausência

totalmente aleatória, ausência de forma aleatória e ausência não aleatória.

• Ausência totalmente aleatória

A ausência ocorre de forma totalmente aleatória se a probabilidade da falta

de dados sobre a variável Y não está relacionada com alguma outra variável medida e não

tem relação com os valores de Y. Este mecanismo é considerado como Missing completely

at Random representado por MCAR. Sua distribuição indica que existe algum parâmetro

φ importante para a probabilidade de que R assuma um valor 0 ou 1, porém a falta

completa não está relacionada com os dados, assim esta distribuição pode ser expressa da

seguinte forma,

p(R |,φ)

• Ausência de forma aleatória

A ausência de dados ocorre de forma aleatória se a probabilidade de uma

variável ausente depende das informações disponíveis na matriz de dados que contém as

variáveis medidas, porém, em muitas situações experimentais esta ausência não é com-

pletamente aleatória. Este mecanismo é conhecido na literatura por Missing at Random

representado por MAR. Sua distribuação indica que a probabilidade da falta completa (R)

depende da proporção de dados observados, por meio de algum parâmetro φ que relaciona

Y e R, assim a distribuição pode ser expressa como

p(R | Yobs,φ)

• Ausência não aleatória

Quando a ausência de dados depende de informações que não foram obser-

vadas, a qual prevê valores ausentes, não é mais considerada aleatória. Outro caso seria
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quando o surgimento da ausência de dados depende da variável em si. Nestes casos são co-

nhecidos como Missing Not at Random representado por NMAR. A distribuição de dados

em falta, indica a probabilidade da falta completa assumir um valor de 0 ou 1 dependendo

de Yobs e Ymis. Esta distribuição pode ser escrita por

p(R | Yobs,Ymis,φ)

Segundo Nunes (2007) os dados MCAR e MAR são chamados de dados au-

sentes ignoráveis, já os dados NMAR são conhecidos como não ignoráveis, sendo que o

MCAR é considerado o mecanismo mais simples de se avaliar em uma análise e o NMAR

o mais difícil. O autor ressalta que as razões que causam unidades ausentes podem está

relacionada com outras informações observadas no decorrer no experimento, um fato que

ocorre sempre em experimentos entomológicos quando se avalia o comportamento de in-

setos em função do tempo.

Para melhor compreensão dos mecanismos de dados em falta, Schafer et.al

(2002), os apresenta graficamente em um padrão univariado da ausência de dados, figura

2. Considerando X as variáveis que são totalmente observadas, Y uma variável que em

parte esta faltando e Z as variáveis que causam a falta completa sem relação com X e Y

e R a falta completa, temos:

Figura 2 - Representação gráfica: (a) ausência completamente aleatória, (b) ausência de

forma aleatória, (c) ausência de forma não aleatória

Na figura 2, X representa a variável que é completamente observada na

matriz de dados, Y é a variável que contém valores em falta, Z representa o componente que

contém uma determinada variável que não foi medida e pode ter influenciado na ausência

de dados e R representa a falta completa (missingness), a qual expressa os valores ausentes

por meio de uma variável indicadora que assume o valor 0 quando não foi observado e 1

quando observado. Ainda se observa que, quando os dados em falta seguem um mecanismo

MCAR a falta completa (R) não tem relação com a variável em falta (Y ) e com a outra
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variável que foi medida (X), ou seja, a causa do valor ausente está relacionado com outras

variáveis que não foram medidas ou por causas aleatórias que não podem ser controladas,

já quando ocorre um mecanismo MCAR a falta completa apresenta uma relação tanto com

os fatores aleatórios ou variáveis que não foram medidas como também existe uma relação

com a própria variável que contém a variável, em relação ao mecanismo MNAR verifica-se

que a falta completa (R) esta relacionada com todos os outros componentes (X, Y e Z).

É importante salientar que a estimação eficiente das unidades ausentes não

ignoráveis (NMAR) deve levar em consideração o conhecimento prévio do mecanismo que

o gerou, quando se tem conhecimento que os dados não contêm informações sobre qual

modelo não ignorável será adequado (NUNES, 2007).

2.4 Imputação Múltipla

Com a tentativa de construir um método que reflita a incerteza sobre as

previsões dos dados em falta, Rubin (1987) descreve o método de imputação múltipla, o

qual substitui cada valor ausente por um conjunto de valores plausíveis que representa

esta incerteza sobre o valor a ser imputado.

Na figura 3, cada valor ausente recebe m imputações e uma matriz auxiliar

contendo m vetores de valores estimados para os m valores em falta, é contruída do lado

direito. Posteriormente estes m vetores são substituídos no conjunto de dados originais,

formando m conjuntos de dados completos ou imputados (Yobs,Yaus). Tal metodologia foi

primeiramente proposta como uma ferramenta para resolução de valores em falta em amos-

tras grande em pesquisa pública, em seguida, adaptado para outros contextos estatísticos

(REITER et al., 2007). O autor aplica em seu trabalho a imputação múltipla padrão para

grandes e pequenas amostras.

Figura 3 - Conjunto de dados com m imputações para cada valor ausente
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Para a realização da inferência por meio da imputação múltipla é necessário

a realização de três fases, descritas a seguir.

1. Os dados ausentes são preenchidos em m (m>1) tempos gerando m conjuntos de

dados completos por meio de técnicas adequadas de imputação. De acordo com a

literatura m fica entre 3 e 10 imputações.

2. Os m conjuntos de dados completos são analisados usando técnicas estatísticas pa-

drões.

3. Os resultados dos m conjuntos de dados completos são combinados para produzir

inferência dos resultados a serem imputados.

Deve-se ter bastante atenção na primeira fase de imputação, pois a escolha

do método de imputação depende da relação dos valores ausentes e os observados e também

dos mecanismos dos valores em falta.

Várias técnicas de imputação múltiplas estão implementadas em vários

softwares, por exemplo, sistema computacional SAS (BERGLUND, 2010; YUAN, 2010)

por meio dos processos MI (Multiple Imputation) e MIANALYZE (Multiple Imputation

Analyze), e software R por meio do pacote MICE (BUUREN; OUDSHOORN, 2000).

Alguns pesquisadores introduziram métodos que não exigem suposições so-

bre a distribuição dos dados, como Dear (1959) que desenvolveu um método de imputação

baseado em componentes principais. Ilin e Raiko (2010), estudaram "Abordagens apro-

priadas em análises de componentes principais na presença de valores ausentes", um novo

algoritmo para realização do PCA com extensão em variância bayesiana, comparando

diferentes versões do PCA para regularização e modelagem da variância posterior.

Bergamo et al. (2008) analisa um método de imputação múltipla utilizando

a decomposição por valores singulares em matriz de interação para posteriormente ser

realizado o ajuste do modelo de efeitos aditivos e interação multiplicativa (AMMI). Alarcón

et al. (2009) verificou que a imputação por meio de estimativas robustas usando modelos

de efeitos aditivos com interação multiplicativa (AMMI) se mostrou melhor diante outras

técnicas que obtiveram destaque na literatura.
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2.4.1 Fase de imputação

A fase de imputação consiste na construção de um algoritmo iterativo con-

tendo dois passos (passo-I e passo-P), os quais são descritos a seguir:

• Passo - I: A partir da suposição de que os dados provêm de uma distribuição

multivariada, por meio do vetor de médias e matriz de covariâncias obtida pela

distribuição normal multivariada, estimam-se os valores ausentes por algum método

estatístico baseado nos dados observados e por meio de uma perspectiva Bayesiana,

obtém uma distribuição preditiva a posteriori, ou seja uma distribuição condicional

dos valores em falta dado os valores observados, a qual realiza um sorteio aleatório

para cada valor a ser imputado, gerando m conjuntos de dados completos, cada qual

contendo diferentes estimativas dos valores ausentes.

• Passo-P: Com os m conjuntos de dados completos do passo-I, geram-se as estima-

tivas dos vetores de médias e matriz de covariância para cada m conjunto de dados

simulados. Em seguida volta ao passo-I usando os valores dos parâmetros deste

passo-P, simulados, para construir um novo vetor de médias e matrizes de covariân-

cias e o processo começa novamente, isto leva a repetir o processo várias vezes em

duas etapas gerando múltiplas estimativas dos valores.

Enders (2006) comenta que para a criação de um conjunto de dados impu-

tados, é necessário que o número de iterações (o número de etapas entre os passos I e

P) seja muito maior que o número m de conjuntos de dados imputados desejado, pois os

valores imputados a partir de qualquer iteração estará correlacionado um com o outro.

Desta forma um número de iterações deve separar os conjuntos de dados imputados, os

quais são usados na fase de análise subseqüente. Enders (2010) relata que por meio de

gráficos de séries temporais e de função de auto-correlação pode-se determinar se o número

de iterações entre imputação é grande o suficiente para produzir conjuntos independentes

de valores imputados.

2.4.2 Fases de Análise e Agrupamento

Na fase de análise vários conjuntos de estimativas de parâmetros e erros

padrão são produzidos por meio de procedimentos estatísticos de interesse. De modo que

o objetivo posterior é combinar todas as análises dos m conjuntos de dados completos, em

um único conjunto de resultados.



36

Rubin (1987) descreveu fórmulas simples para agrupar as estimativas dos

parâmetros e erros padrão dos m conjuntos de dados completos, as quais consistem na

média aritmética das estimativas da fase de análise.

Q̄ =
1

m

m∑
i=1

Q̂i (6)

em que Q̂i é uma estimativa do i -ésimo parâmetro considerado correspondente aos seu

conjunto de dados imputado (m = 1, 2, 3, 4, 5), o qual é considerado como uma variável

aleatória. O autor observou que a combinação dos erros padrão é mais complexa, pois

envolve duas fontes de variação de amostragem:

• A variância dentro das imputações: Definida como média aritmética das m

variâncias amostrais descrita como:

Ū =
1

m

m∑
i=1

Ûi (7)

sendo Ûi a variância do m-ésimo conjunto de dados imputados (m = 1, 2, 3, 4, 5).

• A variação entre imputações: Que quantifica a variabilidade de uma estimativa

em todas as m imputações, sendo simplesmente, a variância do parâmetro estimado

em todas as m imputações.

B =
1

m− 1

m∑
i=1

(Q̂i − Q̄) (8)

Após o cálculo das estimativas combinadas (Q̄, Ū e B), o próximo passo é a

obtenção da variância combinada descrita por:

T = Ū + (1 +
1

m
)B (9)

sendo (1 + 1
m

) a correção de números infinitos de imputações, a raiz da variância fornece o

valor do desvio padrão combinado (S.E). Em seguida pode-se realizar testes de hipóteses

e construir intervalos de confiança para a média (Q̄) por meio de uma aproximação t-

Student, ou seja, (Q̄ − Q)/S.E ∼ t com vm = (m − 1)[1 + Ū/(1 + m)−1B]2 graus de

liberdades, sendo Q a média real da variável em estudo (MEDINA; GALVÁN, 2007). Se

temos um conjunto de dados multivariados com p variáveis que segue uma distribuição
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normal multivariada, então pode-se realizar testes de hipóteses e constuir intervalos de

confiança para cada variável em estudo, sendo (Q) a média real e (Q̄) a média combinada

dos m conjuntos de dados imputados para cada variável da matriz de dados. O autor

mostra uma medida para determinar o incremento relativo da variância, devido a presença

das unidades ausentes, r = ((1 + m)−1B)/Ū e uma taxa de unidades ausentes que se

aproxima de λ = r/(1 + r) ou λ = |(r + 2)/(v + 3)|/(1 + r). Uma descrição detalhada da

contrução dos passos de imputação pode ser obtida em Enders (2006).

2.4.3 Suposição da imputação múltipla

Outra questão importante são os pressupostos sobre o método de imputação

estabelecidos as unidades ausentes (MEDINA; GALVÁN, 2007). Primeiro, as unidades

ausentes seguem um padrão MAR. Segundo, é necessário que exista correlação entre a

variável a ser imputada e o vetor de covariáveis que será utilizado para modelar os dados a

ser preenchidos. O autor ressalta que na prática o pressuposto de que as unidades ausentes

seguem um padrão MAR geralmente não são satisfeitos, pois os valores em falta podem

ocorrer em qualquer uma das variáveis em questão.

2.4.4 Vantagens e desvantagens

Assim como todo teste estatístico o método de imputação múltipla também

apresenta suas vantagens e desvantagens. Nunes (2007) apresenta algumas vantagens

principais dos métodos de imputação: quando as imputações são realizadas aleatoriamente

para representar a distribuição dos dados o método aumenta a eficiência da estimação;

quando se realiza imputações para as unidades ausentes, sob ummesmo modelo, inferências

válidas são obtidas fazendo-se combinações das estimativas dos dados completos; gerando

imputações múltiplas sob distintos modelos, possivelmente se pode realizar um estudo de

sensibilidade das inferências para os modelos de unidades ausentes. Entretanto, Medina e

Galván (2007) relatam que estas combinações, como mencionadas anteriormente, também

podem gerar seus erros nos desvios padrão e intervalos de confiança.

Sendo assim, o autor acrescenta suas desvantagens: mais espaço para arma-

zenar os dados e resultados obtidos pelo método; mais trabalho para analisar os bancos de

dados completos pelo método de imputação múltipla comparado a matriz de dados com-

pleta pela imputação simples. Porém, essas desvantagens não são consideradas graves,

quando o número de imputações por meio do método múltiplo é modesto, uma vez que o
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número de unidades ausentes é pequeno o método de imputação única se torna adequado,

caso contrário a imputação única não é aconselhada, comenta o autor.

2.4.5 Imputação múltipla com enfoque bayesiano (IMMCMC)

Do ponto de vista bayesiano, cada passo-P do algoritmo iterativo, usa o

preenchimento dos dados do passo-I anterior, para definir as distribuições a posteriores do

vetor de médias e matriz de covariâncias. A imputação, por meio da inferência bayesiana,

utiliza a simulação de Monte Carlo para obter novas estimativas dos parâmetros das res-

pectivas posteriores. Desta forma, repetindo as duas etapas em um determinado número

de vezes até obter convergência, teremos estimativas únicas dos valores em falta (EN-

DERS, 2010). Durante estes dois ciclos são realizadas as três fases do processo bayesiano,

assim como descrito a seguir.

2.4.5.1 Distribuição a priori para o vetor de médias e matriz de covariâncias

O primeiro passo de uma inferência bayesiana é determinar uma distribuição

a priori do parâmetro de interesse. Portanto, considerando uma matriz de dados Y =

[y1, y2, y3, · · · , y k] com distribuição normal multivariada, sendo cada coluna uma variável

medida sobre uma amostra de tamanho n retirada da população, pode-se especificar uma

distribuição a priori não informativa de Jeffrey ou uma distribuição a priori de famílias

conjugadas para o vetor de médias, detalhes podem ser encontrados em Gelman et al.

(1995). Por padrão esta priori é um plano multidimensional na superfície que atribui peso

igual a cada combinação de valores médios.

Entretanto, para se obter uma distribuição a priori para a matriz de cova-

riâncias Enders (2010) relata que pesquisadores escolhem, para a matriz de covariância,

uma priori conjugada que pertence a uma família de distribuições, detalhes podem ser

obtidos em Gelman et al. (1995). Portanto o autor comenta que uma priori adequada é

uma distribuição Wishart Invertida. Fazendo v = 0 e Λ = 0 na função de densidade da

distribuição Wishart invertida, teremos uma distribuição a priori multivariada de Jeffrey

dada por,

p(Σ) ∝ |Σ|(k+1)/2

em que o determinante |Σ| é um valor escalar que quantifica variação total da matriz de
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covariância populacional, conhecida como variância generalizada.

2.4.5.2 Função de verossimilhança

O segundo passo é obter a função de verossimilhança dos dados observados

por meio da distribuição normal multivariada. Usando a definição de máxima verossimi-

lhança expressa pela equação 1, pode-se obter

L(θ, y i) = (
1

(2π)−p/2|Σ|−1/2
) exp{−1

2

p∑
i=1

(y i − µ)TΣ−1(y i − µ)} (10)

Aplicando-se a função logarítmica na equação (10), tem-se:

L(θ, y i) = −n
2

log (2π)p − n

2
log | Σ | − 1

2

n∑
i=1

(y i − µ)TΣ−1(y i − µ)

Segundo Lin (2010) quando a matriz de dados apresenta diferentes padrões

de dados ausentes, a função de log-verossimilhança dos dados observados, pode ser maxi-

mizada pela expressão,

`(L(θ, y obs)) =
G∑
g=1

logLg(θ, y obs)

sendo `(L(θ, y obs)) a função log-verossimilhança do g-ésimo padrão de dados em falta,

obtemos a seguinte forma da verossimilhança para uma distribuição normal multivariada,

`(L(θ, y obs)) = −ng
2

log | Σg | −
1

2

ng∑
ig

(y ig − µg)
TΣg

−1(y ig − µg) (11)

em que ng é o número de observações no g-ésimo padrão de dados ausentes, µg é o vetor de

médias correspondente, Σg é a matriz de covariância e y ig é o vetor de valores observados

correspondente para as variáveis observadas no caso i.

2.4.5.3 Ditribuição a posteriori do vetor de médias e matriz de covariâncias

O último passo é obter uma ditribuição a posteriori do vetor de médias.

Como a distribuição a priori fornecida sobre o vetor de médias foi uma priori não informa-

tiva, teremos uma distribuição a posteriori com distribuição normal multivariada tendo a
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mesma forma da função de verossimilhança. De acordo com Schafer (1997) a distribuição

a posteriori para o vetor de médias é uma normal multivariada, ou seja,

µ|y ,Λ ∼ NM(µ̂, n−1Σ)

Da mesma forma, encontra-se uma distribuição a posteriori para a matriz de

covariâncias baseada na junção da distribuição a priori determinada, a matriz de covari-

âncias e a função de verossimilhança. Assim, teremos a seguinte distribuição a posteriori,

p(Σ|µ̂) ∼ WI(n− 1, Λ̂)

sendo p(Σ|µ̂) a distribuição a posteriore WI é a distribuição Wishart Invertida, n− 1 são

os graus de liberdades e Λ̂ é a matriz de somas de quadrados e produtos cruzados.

2.4.6 Imputação múltipla no sistema SAS

Diante dos diferentes métodos utilizados para estimar os valores, Berglund

(2010) ressalta que para a sua escolha leva em consideração alguns itens: 1) Observa-se a

estrutura dos valores ausentes na matriz de dados que por meio da falta completa pode-se

determinar o tipo de padrão que caracteriza a ausência de dados, por exemplo, arbitrário

ou monótono; 2) Identificar o tipo de variável a ser imputada (categórica ou contínua); 3)

Verificar o mecanismo que descreve as relações entre os valores perdidos e a probabilidade

da ausência (MAR, MCAR, MNAR).

• Procedimento MI

Para um conjunto de dados contendo p variáveis (Y1, Y2, Y3, Yj, Y(j+1), .., Yp)

se uma variável Yj esta faltando pra um determinado indivíduo implicando a falta para

todas as variáveis subseqüentes (Y(j+1), ..., Yp) deste individuo, a ausência é um padrão

monótono. Se a falta ocorre de uma forma dispersa na matriz de dados, ou seja, o valor

observado pode está ausente em qualquer variável ou posição (i, j), assim o conjunto de

dados em falta apresenta um padrão arbitrário.

A forma com que os dados ausentes se encontram na matriz de dados (padrão

de valores ausentes) são mostrados no output do procedimento MI juntamente com as

frequências e porcentagens em que ocorrem os valores ausentes, para cada tipo de padrão
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em toda a matriz de dados. Tal procedimento assume que os dados em falta estejam

faltando aleatoriamente (MAR).

Quando se tem um padrão monótono de dados em falta, a literatura reco-

menda o uso do método de regressão paramétrica que assume normalidade multivariada

ou um método não paramétrico que usa escores de propensão ( RUBIN, 1987 apud LA-

VORI at al., 1995; SAS INSTITUTE INC. 2001). Porém, se o conjunto de dados segue

um padrão arbitrário utiliza-se o método da Cadeia de Markov de Monte Carlos conhecida

como algoritmo MCMC (GÓMEZ, 2003), que também assume normalidade multivariada.

Tal método é utilizado para imputar cada valor em falta ou produzir padrão monótono

de dados ausentes (SAS INSTITUTE INC., 2001). Outro método bastante utilizado na

literatura é conhecido como algoritmo de máxima verossimilhança, o qual encontra esti-

mativas de máxima verossimilhança do modelo paramétrico para dados incompletos ou

para calcular estimativas dos parâmetros que maximizam a densidade posterior dos dados

observados (YUAN, 2000).

O procedimento MI (PROC MI) é responsável por gerar os m conjuntos de

dados imputados por meio do método de imputação determinado, usando os passos P

e I do processo de imputação múltipla na fase de imputação (item 2.4.1). Desta forma

teremos m valores imputados para cada valor em falta, sendo que, segundo a literatura

m variando entre 3 e 10 é suficiente para se obter uma eficiência relativa (ER) igual ou

superior a 0,90 (BERGLUND, 2010).

De forma geral, o PROC MI fornece uma variável IMPUTATION que

identifica o número da imputação realizada para a matriz de dados com valores em falta,

separando os m conjuntos de dados imputados. O output mostrará uma coluna a mais na

matriz de dados nomeado por IMPUTATION, a qual será útil na realização dos cálculos

da média e do desvio padrão em cada conjunto de dados imputado, para posteriormente

serem utilizados na fase de agrupamento.

• Procedimento MIANALYZE

Uma vez realizado a fase de imputação, por meio das m estimativas gera-

das na segunda etapa da imputação múltipla para cada variável da matriz de dados em

falta (média, erro padrão , parâmetros de um determinado modelo, etc.), de modo geral,

utiliza-se o procedimento MIANALYZE (PROC MIANALYZE) para gerar estatísticas

combinadas de acordo com a teória de Rubin (1987), descritas na fase de agrupamento
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(item 2.4.2), sobre os parâmetros dos resultados obtidos das m análises (SAS INSTITUTE

INC., 2001).

2.4.7 Imputação múltipla livre de distribuição (IMDVS)

Diante de vários métodos descritos na literatura que exigem a suposição

sobre a distribuição dos dados, Krazanowski (1988) propôs um método que não necessita

desta suposição, o qual se baseia na decomposição por valor singular de uma matriz de

dados Y de dimensão n× p. Desta forma, a literatura mostra que qualquer matriz Y de

dimensão n× p pode ser decomposta da seguinte forma,

Y = UDVT (12)

em que UTU=VTV=VVT=Ip e D = diag{d1, d1, . . . , dp} com d1 ≥ d1 ≥ . . . ≥ dp ≥ 0.

Sendo ainda que as YTY e YYT tem os mesmos autovalores, sendo di a sua raiz quadrada,

a i -ésima coluna vi = (vi1, vi2, . . . , vip)T da matriz V(p×p) é o autovetor correspondente ao

i -ésimo maior autovalor di2 de YTY e a j -ésima coluna ui = (ui1, ui2, . . . , uip)T da matriz

U(p× p) é o autovetor correspondente ao j -ésimo maior autovalor di2 de YYT. Portanto

a equação (12) pode ser representada por,

yij =

p∑
h=1

uihdhvjh (13)

Conforme (KRAZANOWSKI, 1987, 1988) esta expressão é usada para de-

terminar a dimensionalidade de um conjunto de dados multivariados. Se a estrutura dos

dados é H-dimensional (H < p) então a variação na dimensão resultante (p − H) pode

ser tratada como ruído aleatório (εij) e as características principais dos dados estarão

supostamente no espaço dos H primeiros componentes principais. O autor relata que, a

correspondência entre as quantidades do lado direito da equação anterior (13) e os eixos

principais da configuração dos dados sugere o modelo de H-componentes.

yij =

p∑
h=1

uihdhvjh + εij (14)

em que εij é o ruído.

Supondo o modelo (14) para um valor de H, com uma única observação
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ausente na matriz de dados, tem-se yij estimado por

ŷHij =
H∑
h=1

uihdhvjh (15)

sendo uih,dh e vjh estimado com os dados disponivéis. A maior quantidade possível de dados

proporciona melhores estimativas dos valores ausentes. Considerando Y(−i) a matriz de

dados obtida, retirando-se a i -ésima linda de Y e Y(−j) a matriz dos dados obtida retirando-

se a j -ésima coluna de Y, a decomposição por valores singulares dada por,

Y(−i) = ŪD̄V̄T , Ū = (ūsh), D̄ = (d̄1, ..., d̄p) (16)

Y(−j) = ŨD̃ṼT, Ũ = (ũsh), Ṽ = (ṽsh), D̃ = (d̃1, ..., d̃p) (17)

A estimativa de uih e vjh na equação (15), obtida com o máximo dos dados

de Y é ũih e v̄jh, enquanto dh pode ser estimado por d̃h e d̄h ou por alguma combinação

de ambos. Uma forma adequada pode ser
√

d̄h e
√

d̃h em que uma imputação do valor

ausente yij é dada por:

ŷHij =
H∑
h=1

(ũihd̃
ã
b
h )(v̄jhd̄h

ā
b ) (18)

Desta forma, usando o valor mais elevado de H, de (17), este valor é p− 1,

então o valor imputado para yij é dado pela expressão,

ŷHij =

p−1∑
h=1

(ũihd̃
ã
b
h )(v̄jhd̄

ā
b
h ) (19)

As imputações iniciais dos valores yij ausentes são feitas pela média ȳj da

j -ésima coluna. A literatura recomenda que, para evitar qualquer infuência de possíveis

variações entre as colunas (a escala das variáveis), aplica-se uma padronização em Y.

Para os valores yij , inclusive os ausentes já substituídos pela média (ȳj), é calculada uma

nova média (ȳj
∗) e um desvio padrão (sj) para cada coluna j, então yij é padronizado por

yij
∗ = (yij − ȳj). Padronização semelhante é feita nas matrizes Y(−i) e Y(−j).

As imputações de cada valor ausente são recalculadas usando-se (19) nas

matrizes padronizadas. Para cada estimativa são necessárias duas decomposições por
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valores singulares, isto é, uma para cada i e j necessários. O processo iterativo continua até

ser alcançada a estabilidade nos valores imputados. Finalmente, à matriz Y completada

(observados + imputados) é aplicada uma operação para retorno à sua escala original, ou

seja, se yij
c representa cada valor da matriz Y completada, calcula-se novamente a média

da coluna j yj
c e seu desvio padrão (sjc). Cada valor da matriz Y completada, na escala

original, é então obtido por yij = ȳ(c)
j + sj(c)yij(c).

De acordo com Bergamo (2007) e Bergamo et al. (2008) para gerar m impu-

tações (m = 1, 2, . . . , S) varia-se os expoentes dos radicandos d̃h e d̄h. De forma genérica,

teremos d
a
b , sendo que o procedimento necessita de uma mudança no numerador do expo-

ente de d̃
ã
b e d̄

ā
b de tal forma que, a soma dos expoentes seja igual a 1. O autor recomenda

uma combinação entre d̄h de (16) e d̃h de (17), obtendo a forma
√

d̄h

√
d̃h, o qual adimite

influências iguais em (16) e (17), na estimativa final de yij em (45).

Cada mudança em ã e ā, consequentemente nos expoentes dos radicandos,

gera uma nova matriz Y completada, caracterizando um processo de geração dos S con-

juntos de dados completados. Segundo Bergamo et al. (2008) um número de S = 5 é

suficiente para expressar variabilidade entre imputações. Portanto, o autor propõe reali-

zar as imputações por meio da expressão

ŷij =

p−1∑
h=1

(ũihd̃
ã
b
h )(v̄jhd̄

ā
b
h ) (20)

Considerando b = 20 os valores assumidos por ā e ã serão (8, 9, 10, 11, 12) e

os valores assumidos por ā serão (12, 11, 10, 9, 8), levando em consideração a restrição de

que a soma entre os expoentes é igual à 1.
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3 MATERIAL E MÉTODOS

3.1 Descrição dos dados

Os dados utilizado neste estudo são os mesmos usados por Lavoranti (2003),

obtidos de experimentos conduzidos nas regiões Sul e Sudeste do Brasil (Anexo 1). Este

material contemplou 10 procedências e progênies que variou de 5 a 26. Desse material

foram selecionadas três procedências (12 km S.of Ravenshoe-Mt Pandanus-QLD/14.420,

Baldy State Forest 194-Atherton-QLD/14.423, Bellthorpe St. Forest-QLD/14.431), tendo

um total de 70 árvores. O delineamento utilizado foi o aleatorizado em blocos, com 6

plantas por parcela e 10 repetições, no espaçamento 3, 0 m por 2, 0 m. Neste estudo,

foi utlizado apenas a procedência Baldy State Forest 194-Atherton-QLD/14.423, sendo

a variável em análise, a altura em metros aos cinco anos de idade. Para este trabalho

foram fornecidas apenas a média de alturas para cada genótipo de Eucalyptus grandis em

diferentes ambientes (Tabela 1).

Tabela 1 - Localização do teste de progênies de Eucalyptus grandis

Ambientes Regiões Latitude Longitude Atitude

Barra Ribeiro-RS Sul 30o20′ 51o14′ 30

Telêmico Borba-PR Sul 24o150′ 20o29′ 850

Boa Esperança do Sul-SP Sudeste 21o57′ 48o32′ 540

Guanhães-MG Sudeste 18o40′ 42o60′ 900

Ipatinga-MG Sudeste 19o15′ 42o20′ 250

Aracruz-ES Sudeste 19o48′ 40o17′ 50

Caçapava-SP Sudeste 23o03′ 45o46′ 650

3.2 Métodos estatísticos

A partir do banco de dados reais (Anexo 1) referente a média de alturas

de cada genótipo de Eucalyptus grandis, será avaliado a eficiência entre o método de

imputação múltipla baseado no método Monte Carlo via cadeia de Markov (MCMC) e o

método de imputação múltipla por meio da decomposição por valores singulares (DVS),

os quais foram descritos nos itens 2.4.5 e 2.4.7. Os dados serão submetidos à um estudo de

simulação implementadas no SAS/IML, o PROC MI e MIANALIZE (SAS INSTITUTE
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INC., 2001) e R.

Do conjunto de dados reais, serão realizadas retiradas aleatórias de diferentes

porcentagens de dados (10%, 20% e 30%), gerando um padrão de dados arbitrário, os

quais serão considerados ausentes. Em seguida, serão aplicados os métodos de imputação

múltipla, proposto neste estudo, para a obtenção dos valores estimados dos valores ausentes

em cada porcentagem de falta, resultando em 5 conjunto de dados imputados para cada

método.

Para comparar a eficiência dos métodos, considerado nesta análise, foram

obtidas as estimativas da média e desvio padrão de cada conjunto de dados imputados em

suas correspondentes porcentagens de falta para cada posição (i,j) com perda de informa-

ção, para posteriormente serem comparados com os valores originais retirados aleatória-

mente da matriz de dados completa. Em seguida, foram agrupadas as m estimativas (ȳi e

σ̂i) dos conjuntos imputados por meio do cáculo das estimativas médias (Q̄), a variância

dentro das imputações (Ū) e entre imputações (B) (item 2.4.2).

Depois foi calculado a eficiência relativa (ER) da imputação múltipla de uma

estimativa pontual baseada em m imputações, proposta por (RUBIN, 1987), com relação

a uma imputação baseada em um número infinito de imputações, aproximadamente como,

ER = (1 +
λ

m
)−1 (21)

sendo

λ =
1

r + 1
(r +

2

vm + 3
) (22)

e

r =
1

Ū
(1 +

1

m
)B (23)

em que λ é a fração de informação ausente, a qual mede a precisão da estimativa se nenhum

valor ausente ocorre e r é o aumento relativo na variância devido aos dados ausentes, Ū é

a variância dentro das imputações, B é a variância entre as imputações e vm são os graus

de liberdade dado por:

vm = (m− 1)[1 +
Ū

1 +m−1B
]2 (24)
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Outra medida utilizada é conhecida como acurácia (PENNY; JOLLIFE,

1999 apud BERGAMO et al., 2008) expressa por:

accij =

∑
m(ŷm − yij)2

k − 1
, (25)

em que yij é o valor original retirado aleatoriamente de acordo com a posição (i,j ) e ŷijm é

o valor estimado pelo método considerado na correspondente posição (i,j ) em falta. Esta

estatística mede a variabilidade, ou seja, o quão disperssos estão os valores estimados em

m imputações do valor original na posição (i,j ). O autor comenta que a expressão (25)

pode ser reescrita da seguinte forma

accij =

∑k
m=1(ŷm − ȳij)
k − 1

+
k(ȳij − yij)
k − 1

(26)

sendo ȳij a média das imputações na posiçao (i,j), a primeira parte representa a variância

e a segunda o viés dos m valores imputados em cada posição.

Um critério de comparação entre os métodos considerados, foi calculado por

meio da medida geral da acurácia em cada porcentagem de falta, a qual consiste na média

das acurácias das m imputações em cada posição (i,j ), ou seja,

Tacc =
1

na

∑k
m=1(ŷm − ȳij)2

k − 1
+

1

na

k(ȳij − yij)2

k − 1
(27)

em que

VE =
1

na

∑k
m=1(ŷm − ȳij)2

k − 1
(28)

e

VQM =
1

na

k(ȳij − yij)2

k − 1
(29)

sendo que VE representa variância entre as imputações, VQM é o viés qua-

drático médio entre os valores da média das imputações (m = 5) ȳ é valor original (VO)

em uma determinada posição (i,j).
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A princípio foi realizado os testes de normalidade: multivariada de Rizzo e

Szekely (2012) para os dados completos e univariado de Shapiro Wilk para os dados em

falta com porcentagem acima de 10%, os quais foram significativos ao nível de 5%. Foi

retirada aleatoriamente 10% dos dados da matriz original (APÊNDICE A.1)que foram

considerados como ausentes (ANEXO A.2). Em seguida, realizou-se a primeira etapa

da imputação múltipla (IM) por meio do PROC MI do SAS (APÊNDICE A.2). Este

procedimento gerou m (m = 5) conjuntos de dados completados que se encontram na

Tabela 2 conforme a posição (i,j ) dos valores em falta na matriz de dados.

De acordo com os resultados obtidos, verificou-se que as posições (7,4) e

(8,7), em todos os m (m=1,2,...,5), valores estimados foram maiores que os valores origi-

nais, a posição (6,6) apresentou valores estimados, em todas as m imputações, menores

que o valor original, 29,41% das posições apresentaram valores menores que os originais

em quase todas as imputações, sendo que valores maiores foram obtidos no ambiente 1

em grande parte das posições. Do ponto de vista geral, 58,82% das posições obtiveram

valores médios maiores que os valores originais por meio do método de imputação múl-

tipla com Monte Carlo via cadeia de Markov (MCMC) e 41,18% da variabilidade dos m

valores imputados em suas respectivas posições, apresentaram desvios padrão maiores que

1 (Tabela 2).

Na segunda etapa da IM, usou-se o PROC UNIARIATE DO SAS (APÊN-

CIDE A.3) para se obter as estimativas da média e do desvio padrão para cada conjunto

de dados completado pelas imputações (m = 5) nos ambientes que apresentaram ausência

de dados, os quais se encontram em anexo (ANEXO E).

A terceira etapa do IM, utilizou o PROC MIANALYZE do SAS (APÊN-

DICE A.4) para combinar as estimativas das médias de alturas dos conjuntos de dados

imputados (m = 5) para cada variável que contém valores em falta para cada variável

que contém valores em falta. A tabela 3 exibe as estimativas obtidas pelo procedimento,

dentre elas se encontra o teste de hipóteses t-Student com 24 graus de liberdade, o qual

verifica se as médias combinadas com (8) para cada ambiente são semelhante ou não às

respectivas médias das alturas dos dados originais. Para uma matriz de dados com 10%

de perda, o teste t-Student foi não significativo ao nível de 5% de significância, logo as

médias agrupadas (Q̄) dos conjuntos de dados completados (m = 5) em cada ambiente

foram semelhantes as médias originais (Tabela3).
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Tabela 2 - Valores estimados das médias de alturas em m conjuntos imputados por meio

do método de imputação múltipla com MCMC, segundo a posição (linha i, coluna j) da

matriz de dados com 10% de retirada aletatória

Posição Imputação (m)

VO 1 2 3 4 5 ȳij σ̂ij

(1,4) 19,0800 19,9754 21,5717 18,6907 19,3923 21,1333 19,9739 1,1961

(2,2) 21,8000 24,2866 22,6523 21,7451 21,7250 21,6028 22,3020 1,1339

(3,3) 16,7700 16,8941 15,2322 16,0106 16,1137 16,4532 16,2456 0,6141

(4,4) 19,7500 20,4086 19,7055 19,4750 18,8257 19,5862 19,6252 0,5658

(5,7) 12,2200 12,2856 11,2939 11,3559 11,4297 11,2489 11,6390 0,4318

(6,6) 18,4700 18,1921 18,3178 18,3482 18,1280 18,5308 18,3312 0,1558

(7,3) 16,4900 15,4590 17,9038 17,7782 15,6905 16,8766 16,6997 1,1394

(7,4) 18,6800 19,0954 18,9021 19,5457 19,5554 19,5385 19,2195 0,3078

(7,5) 11,3700 11,2386 12,9183 13,9221 12,7024 13,4877 12,6065 1,0221

(8,7) 14,4800 14,7365 15,1326 15,1842 15,2544 14,8754 14,9439 0,2205

(10,5) 12,5300 13,4184 12,5940 13,0407 13,1575 12,2250 12,8276 0,4752

(13,4) 18,6400 19,5440 19,6028 18,6261 19,1349 20,6364 19,3640 0,7417

(16,4) 20,6600 20,7581 17,1698 19,7587 20,3303 18,1526 19,4716 1,5191

(19,4) 20,6000 21,5886 21,7158 20,1015 21,8100 21,5865 21,2337 0,7100

(23,2) 21,9900 22,6054 21,8218 23,5426 22,2496 22,3017 22,4185 0,6442

(23,4) 18,1500 18,6652 15,3242 18,0769 19,6269 18,5060 18,0582 1,6204

(25,4) 18,2100 16,1496 16,8039 17,8618 18,1926 19,1623 17,7300 1,1824
VO: valor original.

ȳij : média das imputações.

σ̂ij : devios padrão em cada conjunto de valores imputados.

Observou-se também que as médias agrupadas (Q̄) apresentaram pequena

variabilidade, sendo que a maior delas ocorreu no ambiente 4 (T = 0, 13682). O aumento

realtivo na variância por causa da ausência de dados (r), assim como a precisão da

estimativa se nenhum dado estivesse em falta (λ), apresentaram valores pequenos,

indicando pequena influência dos dados ausentes nas estimativas das médias . Em relação

a eficiência relativa (ER), o número de imputações utilizadas (m = 5) nas estimativas

das médias de cada ambiente foram acima de 95% de uma estimativa feita com infinitas

imputações, apresentando maior porcentagem no ambiente 6.
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Tabela 3 - Estimativas das Médias agrupadas (Q̄) de alturas, medidas de variabilidade, dos
conjuntos de dados completados nos ambientes por meio do método e imputação múltipla
com MCMC em 10% de falta

Estimativas Imputação
2 3 4 5 6 7

Q̄ 22, 8563 17, 1549 18, 3085 12, 4756 18, 3085 13, 4312
Ū 0, 0676 0, 0666 0, 1169 0, 0433 0, 0355 0, 0476
B 0, 0025 0, 0010 0, 0166 0, 0011 3, 9×10−5 0, 0002
T 0, 0706 0, 0678 0, 1368 0, 0446 0, 0355 0, 0478
r 0, 0437 0, 0182 0, 1707 0, 3029 0, 0013 0, 0044
λ 0, 0427 0, 0181 0, 1548 0, 0298 0, 0013 0, 0044
ER 0, 9915 0, 9960 0, 9699 0, 9941 0, 9997 0, 9991
MO 22, 8116 17, 1700 18, 7696 12, 4020 18, 3152 13, 4368
t 0, 1700 −0, 0600 0, 1200 0, 3500 −0, 0400 −0, 0300

valor p 0, 868ns 0, 954ns 0, 908ns 0, 731ns 0, 972ns 0, 979ns

MO : média original em cada ambiente.

t : Estatística t-Student.

ns : não significativo, p≥0,05

Para a retirada de 20% (APÊNDICE B.1), da mesma matriz de dados ori-

ginal, todos os ambientes apresentaram valores em falta. Na Tabela 4 observou-se que,

17,14% das posições apresentaram valores maiores e 28,57% foram menores em todas as

m imputações do que os valores originais, 51,43% das posições obtiveram média das impu-

tações (m = 5) menores que os valores originais e 14,29% das posições obtiveram valores

médios próximos de tais valores. A variabilidade dos m valores imputados em relação

a média das imputações em cada posição, continuaram sendo pequenas na maioria das

posições, sendo que 28,13% das posições apresentaram valores de desvios padrão maiores

que 1, sendo maior para as posições (10,5) e (11,4) com valores acima de 3.

Tabela 4 - Valores estimados das médias de alturas em m (m = 5) conjuntos completos por

meio do método de imputação múltipla com MCMC, segundo a posição (linha i, coluna

j) da matriz de dados com 20% de retirada aletatória
(continua)

Posição
Imputação (m)

VO 1 2 3 4 5 ȳij σ̂ij

(1,4) 19,0800 20,7141 20,7140 20,7140 20,7140 20,7141 20,7140 0,0001

(2,2) 21,8000 22,4321 22,4622 22,4327 22,4322 22,4324 22,4383 0,0134

(3,1) 16,5100 16,4323 18,3833 16,8435 16,5927 17,6502 17,1804 0,8195

(3,3) 16,7700 15,8579 17,3048 15,9484 16,5232 16,2123 16,3693 0,5836

(3,6) 18,0700 17,2873 17,6732 17,5383 16,8869 17,9622 17,4696 0,4067
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Tabela 4 - Valores estimados das médias de alturas em m (m = 5) conjuntos completos por

meio do método de imputação múltipla com MCMC, segundo a posição (linha i, coluna

j) da matriz de dados com 20% de retirada aletatória

(conclusão)

Posição
Imputação (m)

VO 1 2 3 4 5 ȳij σ̂ij
(4,4) 19,7500 21,4015 21,4013 21,4007 21,4014 21,4011 21,4012 0,0003
(5,7) 12,2200 11,8287 11,8285 11,8281 11,8285 11,8284 11,8284 0,0002
(6,2) 23,0600 22,4120 22,0418 23,1949 24,0159 23,6869 23,0703 0,8338
(6,6) 18,4700 17,6262 17,2866 18,3442 19,0972 18,7955 18,2299 0,7648
(7,3) 16,4900 17,3946 16,9656 18,8785 17,2099 17,1694 17,5236 0,7726
(7,4) 18,6800 16,7337 17,4206 20,6800 17,6141 18,8424 18,2582 1,5530
(7,5) 11,3700 11,5953 12,5723 13,2700 12,2991 13,8591 12,7192 0,8752
(7,7) 13,9200 12,7363 13,8185 13,9135 13,1534 14,3389 13,5921 0,6397
(8,3) 18,2400 17,2850 19,2827 16,1300 16,8323 17,2229 17,3506 1,1739
(8,7) 14,4800 15,0576 13,6235 12,9800 15,3611 15,1023 14,4249 1,0566

(10,5) 12,5300 10,9272 12,7663 20,0813 11,2012 11,3610 13,2674 3,8749
(10,7) 13,0300 11,6342 13,9732 14,0100 11,9826 12,1857 12,7571 1,1441
(11,1) 18,0700 16,6292 17,2719 16,5000 15,4267 16,0851 16,3826 0,6833
(11,4) 19,5400 18,3967 19,0676 10,5300 17,1416 17,8289 16,5930 3,4629
(13,2) 22,9800 21,7757 21,7880 22,9800 22,0426 22,1545 22,1482 0,4928
(13,4) 18,6400 19,1359 19,1508 18,9226 19,4616 19,5981 19,2538 0,2720
(14,4) 19,3000 20,0587 21,0993 17,7400 20,7560 20,0471 19,9402 1,3110
(14,7) 13,8800 14,5999 13,8901 13,4400 14,1243 14,6078 14,3055 0,3575
(16,4) 20,6600 16,0984 16,0984 16,6500 16,0984 16,0984 16,2087 0,2467
(17,7) 11,8100 11,5619 11,5619 15,0300 11,5619 11,5618 12,2555 1,5510
(19,4) 20,6000 19,2522 17,1030 17,8614 16,0307 15,9836 17,2462 1,3688
(19,6) 18,3100 17,8767 19,4916 18,9219 20,2973 20,3403 19,3856 1,0303
(20,6) 17,1600 15,7382 15,7379 15,7372 15,7380 15,7378 15,7378 0,0004
(21,6) 16,9500 18,4721 18,4720 18,4715 18,4720 18,4718 18,4719 0,0002
(23,1) 14,6300 16,7906 15,9141 16,9599 15,6809 15,8800 16,2451 0,5852
(23,2) 21,9900 20,7864 22,9265 22,2900 22,1632 22,3118 22,0956 0,7895
(23,4) 18,1500 16,4701 18,1673 18,4815 16,9920 17,3813 17,4984 0,8279
(24,3) 20,3200 18,1567 16,4703 17,2862 17,9992 18,7861 17,7397 0,8879
(24,4) 20,1400 19,5645 21,3395 20,4808 19,7303 18,9019 20,0034 0,9346
(25,4) 18,2100 17,6322 17,6322 17,6320 17,6321 17,6319 17,6321 0,0001

VO : valor original.

ȳij : média das imputações.

σ̂ij : devios padrão em cada conjunto de valores imputados.

As médias e desvios padrão para cada conjunto de dados completado pelas

imputações (m = 5) em anexo (ANEXO E), são resultados gerados pelo PROC UNIVA-

RIATE (APÊNDICE B.3) em um conjunto de dados com 20% de falta (segunda etapa da

IM).

Com o aumento da porcentagem de dados ausentes (20%) verificou-se na

Tabela 5 que, dos ambientes (2, 3, 4, 6 e 7) com unidades em falta, obtiveram valores das

combinações das médias (Q̄) dos conjuntos de dados completados (m = 5) gerados pelo

método de imputação múltipla com MCMC bem próximos dos verdadeiros valores médios

(MO), com exceção do ambiente 5. Tal ambiente manteve o número de unidades ausentes
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ao ser realizado a retirada de 20% de falta, porém o valor das combinações das médias

dos conjuntos de dados completados (m = 5) gerados pelo método de imputação múltipla

com MCMC foram mais diferentes comparados aos valores obtidos a 10% de perda. A

semelhança de Q̄ e MO em ambas as porcentagens podem ser confirmada por meio do

teste t-Student, em que os valores p para cada estimativa da média em cada ambiente

foram não significativo ao nível de 5% de significância, assim as médias agrupadas (Q̄) dos

conjuntos de dados completados (m = 5) foram semelhantes as médias originais.

O aumento relativo na variância devido da ausência de dados (r) e a pre-

cisão da estimativa se nenhum dado estivesse em falta (λ) a 20% de falta continuaram

apresentando valores pequenos, porém em relação a 10% observou-se que em alguns ambi-

entes (2, 4, 6 e 7) ambos obtiveram aumento nos valores e decréscimo na eficiência realtiva

(ER). As médias agrupadas (Q̄) dos conjuntos completados (m = 5) em cada ambiente

continuaram com pequena variabilidade, sendo que com o aumento dos dados ausentes o

ambiente 3 forneceu diminuição da variabilidade comparada a 10% e a maior variabilidade

permaneceu no ambiente 4, o qual continuou tendo a maior porcentagem de dados em

falta.

Tabela 5 - Estimativas das Médias agrupadas (Q̄) de alturas, medidas de variabilidade, dos
conjuntos de dados completados nos ambientes por meio do método e imputação múltipla
com MCMC em 20% de falta

Estimativas Ambientes
1 2 3 4 5 6 7

Q̄ 16,7279 22,7984 17,0650 18,5008 12,4036 18,3286 13,3971
Ū 0,0822 0,0692 0,0491 0,1329 0,0443 0,0465 0,0509
B 0,0048 0,0028 0,0005 0,0085 0,0258 0,0045 0,0011
T 0,0879 0,0726 0,0497 0,1431 0,0753 0,0519 0,0523
r 0,0699 0,0487 0,0131 0,0764 0,0699 0,1159 0,0269
λ 0,0674 0,0475 0,0130 0,0733 0,06732 0,1087 0,0266
ER 0,9867 0,9906 0,9974 0,9855 0,9867 0,9787 0,9947
MO 16,6900 22, 8116 17, 1700 18, 7696 12, 4020 18, 3152 13, 4368
t 0,1300 -0,0500 -0,4700 -0,7100 0,0100 0,0600 -0,1700

valor p 0, 899ns 0, 961ns 0, 643ns 0, 485ns 0, 994ns 0, 954ns 0, 864ns

MO : média original em cada ambiente.

t : Estatística t-Student.

ns : não significativo, p≥0,05

Considerando uma retirada aleatória de 30% dos dados da matriz original,

os quais são considerados faltantes (ANEXO D), os valores estimados por meio da im-
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putação múltipla com MCMC para as posições que apresentaram valores em falta estão

apresentados na Tabela 6.

Deste resultado verificou-se que, 36,54% das posições obtiveram valores nas

m (m = 5) imputações maiores que os valores originais e 28,86% obtiveram valores me-

nores que os valores originais. A variabilidade dos valores estimados em cada posição são

observados por meio do desvio padrão em que 13,46% das posições foram maiores que 1

em sua variabilidade, sendo duas vezes maior nas posições (9,5) e (14,7). As posições que

fornceram valores de desvios padrão acima de 1 a 10% de perda diminuiram a 20% e 30%

de perda com exceção da posição (7,3). Os resultados gerados pelo PROC UNIVARIATE

(APÊNDICE C.3) das médias e desvios padrão para cada conjunto de dados completados

em seus respectivos ambientes para 30% de falta, se encontram em anexo (ANEXO E).

Tabela 6 - Valores estimados das médias de alturas em m conjuntos imputados por meio

do método de imputação múltipla com MCMC, segundo a posição (linha i, coluna j) da

matriz de dados com 30% de retirada aletatória
(continua)

Posição
Imputação (m)

VO 1 2 3 4 5 ȳij σ̂ij

(1,4) 19,0800 19,4010 20,6971 19,4565 18,6418 20,4320 19,7257 0,8359

(1,6) 17,3200 18,9390 18,5033 18,9204 19,1941 18,5926 18,8299 0,2809

(2,2) 21,8000 22,4764 22,4764 22,4764 22,4764 22,4764 22,4764 0,0000

(3,1) 16,5000 16,5907 14,5601 16,9380 16,4932 17,6443 16,4453 1,1465

(3,3) 16,7700 15,5031 13,4258 15,8537 15,3793 16,5939 15,3512 1,1756

(3,6) 18,0700 18,4695 19,0403 18,1516 17,3610 18,7821 18,3609 0,6508

(4,4) 19,7500 21,1972 21,1976 21,1974 21,1978 21,1971 21,1974 0,0003

(5,7) 12,2200 10,1575 10,1575 10,1575 10,1575 10,1575 10,1575 0,0000

(6,2) 23,0600 22,7829 22,7755 22,7907 22,7880 22,7743 22,7823 0,0073

(6,6) 18,4700 17,9159 18,5305 17,2696 17,4923 18,6317 17,9680 0,6070

(7,3) 13,9200 18,8661 16,6321 16,4450 16,7550 17,9752 17,3347 1,0460

(7,4) 11,3700 19,0812 18,9574 19,4273 18,8061 19,2188 19,0982 0,2389

(7,5) 18,6800 13,0233 12,4069 12,8980 13,0357 13,7869 13,0302 0,4946

(7,7) 16,4900 13,3791 13,2605 13,5156 13,4300 13,1764 13,3523 0.1349

(8,1) 19,0300 19,6377 19,4868 20,4564 18,4572 20,7044 19,7485 0,8893

(8,3) 18,2400 19,8225 20,1310 20,5316 18,2458 19,5326 19,6527 0,8695

(8,5) 13,2700 13,3537 14,6532 13,7138 13,8542 14,2000 13,9550 0,4943

(8,7) 14,4800 15,4543 15,7159 15,6384 15,7856 16,3452 15,7879 0,3352

(9,5) 11,9500 11,8658 11,8658 11,8658 11,8658 17,8800 13,0686 2,6896

(10,5) 12,5300 12,0711 11,8177 12,2311 11,9259 12,1858 12,0463 0,1739

(10,7) 13,0300 12,0720 11,9824 12,1285 12,0206 12,1125 12,0632 0,0615

(11,1) 18,0700 16,3789 16,3811 16,3815 16,3882 16,3820 16,3823 0,0035

(11,4) 19,5400 20,0061 19,6924 19,6312 18,6610 19,5512 19,5084 0,5041

(13,2) 22,9800 22,6592 22,6716 22,6649 22,6684 22,6726 22,6673 0,0055

(13,4) 18,6400 18,4223 19,6972 19,2939 18,6396 20,5325 19,3171 0,8488



55

Tabela 6 - Valores estimados das médias de alturas em m conjuntos imputados por meio

do método de imputação múltipla com MCMC, segundo a posição (linha i, coluna j) da

matriz de dados com 30% de retirada aletatória

(conclusão)

Posição
Imputação (m)

VO 1 2 3 4 5 ȳij σ̂ij
(13,6) 17,8000 19,6429 18,1884 18,8824 18,8066 17,8265 18,6694 0,6989
(14,2) 22,9800 22,1305 23,4571 21,9613 23,3638 21,4931 22,4812 0,8805
(14,4) 19,3000 20,6905 21,7916 19,8727 21,0918 19,8389 20,6571 0,8309
(14,7) 13,8800 13,1202 14,1191 19,9908 14,0469 12,6393 14,7833 2,9776
(15,5) 13,5300 11,7737 12,5933 12,2123 12,2859 12,1631 12,2057 0,2937
(15,7) 13,4400 11,2881 11,5779 11,4432 11,4692 11,4258 11,4408 0,1039
(16,1) 18,9900 20,4511 20,4526 20,1503 20,4481 20,4476 20,3899 0,1340
(16,4) 20,6600 18,3779 18,1615 18,4852 18,8131 18,8775 18,5430 0,3004
(17,1) 14,4000 14,4451 14,4564 14,3746 15,3599 15,3404 14,7953 0,5075
(17,7) 11,8100 11,6956 11,7006 11,6647 12,0971 12,0885 11,8493 0,2227
(18,2) 24,4900 24,9539 24,3968 24,2581 24,1276 24,6171 24,4707 0,3253
(18,3) 17,9200 19,3447 18,3644 18,1204 17,8907 18,7520 18,4944 0,5724
(19,1) 16,8700 16,9401 16,9379 16,9393 16,9455 16,9356 16,9397 0,0037
(19,4) 20,6000 19,0557 17,8367 19,6218 19,4835 19,1364 19,0268 0,7057
(19,6) 18,3100 19,5817 20,1013 19,4336 19,1750 19,7729 19,6129 0,3496
(20,5) 10,9000 12,5268 12,5147 12,5181 12,5133 12,5062 12,5158 0,0075
(20,6) 17,1600 16,7614 17,2600 17,1026 17,2927 17,5715 17,1976 0,2967
(21,3) 17,0000 15,7368 15,7386 15,7212 15,8286 15,7186 15,7488 0,0455
(21,4) 14,4800 15,8226 16,1683 16,2613 15,4529 16,9786 16,1367 0,5682
(21,6) 16,9500 18,2152 18,1852 17,3331 17,9559 16,9529 17,7285 0,5601
(23,1) 14,6300 14,7348 16,7056 17,6707 16,6455 17,7263 16,6966 1,2104
(23,2) 21,9900 23,7320 22,5831 22,0201 22,6172 21,9886 22,5882 0,7056
(23,4) 18,1500 19,0033 18,1033 17,7739 18,3744 17,5119 18,1534 0,5765
(24,3) 20,3200 19,6039 19,6358 19,6378 19,6237 19,6297 19,6262 0,0136
(24,4) 20,1400 21,1376 17,8098 19,6447 20,4540 18,6584 19,5409 1,3388
(24,5) 19,3200 17,2489 19,8734 19,3536 18,4144 18,8261 18,7433 0,9997
(25,4) 18,2100 18,9390 18,9287 18,9288 18,9288 18,9286 18,9308 0,0046

VO : valor original.

ȳij : média das imputações.

σ̂ij : devios padrão em cada conjunto de valores imputados.

Para a realização da terceira etapa da IM utilizou-se as estimativas obtidas

na segunda etapa. Estas estimativas, foram combinadas com o PROC MIANALYZE

(APÊNDICE C.4), o que gerou os resultados da Tabela 7 para 30% de falta. Desta forma,

observou-se que o aumento de dados em falta causou também aumento no valor médio

agrupado (Q̄) em alguns ambientes (1,3,4,5 e 6), mas em cada ambiente os valores de Q̄

continuaram próximos de suas respectivas médias.

A variabilidade nas estimativas das médias dos ambientes (Q̄) continuaram

pequenas, sendo maiores para o ambiente 1 (T = 0, 1155). O aumento realtivo na variância

devido a ausência de dados (r) e a precisão da estimativa se nehum dados estivesse ausente

(λ) diminuiram para os ambientes 2, 4, 5 e 7, porém aumentou para os ambientes 1 e 6

comparados a 20%, nas três porecentagens de falta o ambiente 6 apresentou aumento em

seu valor e para os ambientes 4 e 5 obteve diminuição. A eficiência relativa (ER) para

30% de falta aumentou para os ambientes 4 e 5 comparados a 10% e 20% de falta. De

forma geral, os valores da eficiência relativa mantiveram-se acima de 90% a medida que
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aumentou a perda de unidades na matriz de dados. Os valores p para cada estimativa da

média em cada ambiente por meio do teste t-Student foram não significativos ao nível de

5% de significância, assim as médias agrupadas (Q̄) dos conjuntos de dados completados

(m = 5) foram semelhantes as médias originais.

Tabela 7 - Estimativas das Médias agrupadas (Q̄) de alturas, medidas de variabilidade, dos
conjuntos de dados completados nos ambientes por meio do método e imputação múltipla
com MCMC em 30% de falta

Estimativas Ambientes

1 2 3 4 5 6 7
Q̄ 16,8083 22,8183 17,1318 18,8738 12,4847 18,4636 13,2740
Ū 0,1017 0,0669 0,0787 0,0886 0,0397 0,0357 0,0719
B 0,0115 0,0026 0,0062 0,0020 0,0009 0,0037 0,0009
T 0,1155 0,0700 0,0861 0,0910 0,0409 0,0401 0,0729
r 0,1359 0,0466 0,0938 0,0275 0,0279 0,1239 0,0146
λ 0,1259 0,0456 0,0891 0,0271 0,0275 0,1156 0,0145

ER 0,9755 0,9909 0,9825 0,9946 0,9945 0,9774 0,9912
MO 16,6900 22, 8116 17, 1700 18, 7696 12, 4020 18, 3152 13, 4368
t 0,3500 0,0300 -0,1300 0,3500 0,4100 0,7400 -0,7000

valor p 0, 732ns 0, 980ns 0, 898ns 0, 733ns 0, 686ns 0, 468ns 0, 489ns

MO : média original em cada ambiente.

t : Estatística t-Student.

ns : não significativo, p≥0,05

Para a obtenção das estimativas dos valores ausentes à 10% de retirada, por

meio do método de imputação múltipla pela decomposição por valores singulares (DVS)

utilizou-se a equação (20), os resultados se encontram na Tabela 8 (primeira etapa da IM).

Na Tabela 8 observa-se que 23,53% da posições mostraram valores nas m

(m = 5) imputações maiores e também com mesma porcentagem de valores menores que

o valor original, sendo uma porcentagem grande em relação aos encontrados por meio do

método de imputação múltipla com MCMC.

Em relação a variabilidade das m imputações em relação a média delas (ȳ)

29,4% das posições mostraram valores de desvios padrão acima de 1, tendo um aumento

nas posições (23,2), (23,4) e (25,4) comparado com os valores obtidos com o método de

imputação múltipla com MCMC. Os valores médios das m imputações em cada posição

mostrou que 64,7% delas foram maiores que os valores originais tendo um aumento 5,88%

comparado com o método de imputação com MCMC. Na segunda etapa da IM, o PROC

UNIARIATE DO SAS (APÊNDICE D.3) forneceu as estimativas médias e erros padrão

para cada conjunto de dados completado pelas imputações (m = 5) nos ambientes com

ausência de dados (ANEXO F).
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Tabela 8 - Valores estimados das médias de alturas em m conjuntos imputados por meio
do método de imputação múltipla livre de distribuição, segundo a posição (linha i, coluna
j) da matriz de dados com 10% de retirada aleatória

Posição Imputação
VO 1 2 3 4 5 ȳij σ̂ij

(1,4) 19,0800 19,1127 19,5724 19,2159 19,2686 19,2613 19,2862 0,1717
(2,2) 21,8000 21,7668 21,9976 21,9538 21,9472 21,9405 21,9212 0,0891
(3,3) 16,7700 16,2854 18,1565 18,2056 18,1953 18,1848 17,8055 0,8500
(4,4) 19,7500 19,1337 21,1339 21,3428 21,3556 21,3637 20,8659 0,9731
(5,7) 12,2200 11,5371 11,5188 11,4822 11,4945 15,5068 12,3079 1,7884
(6,6) 18,4700 18,2414 18,0801 18,2240 18,2168 18,2092 18,1943 0,0649
(7,3) 16,4900 17,2576 16,7205 16,6086 16,6271 16,6462 16,7720 0,2748
(7,4) 18,6800 17,7102 19,8157 19,8529 19,8466 19,8403 19,4131 0,9521
(7,5) 11,3700 12,2147 13,0199 13,2081 13,1896 13,1705 12,9606 0,4236
(8,7) 14,4800 15,1405 15,1846 14,9375 14,9314 14,9255 15,0239 0,1276
(10,5) 12,5300 12,2494 12,1621 12,2468 12,2243 12,2015 12,2168 0,0362
(13,4) 18,6400 18,1968 19,7333 19,5962 19,6037 19,6116 19,3483 0,6462
(16,4) 20,6600 19,0690 19,4364 21,4078 21,3639 21,3213 20,5197 1,1643
(19,4) 20,6000 20,3207 19,9066 19,9638 19,9730 19,9822 20,0293 0,1656
(23,2) 21,9900 22,6958 22,8487 17,2100 22,1383 22,1368 21,4059 2,3676
(23,4) 18,1500 18,1512 17,7925 11,8500 17,8106 17,8105 16,6830 2,7059
(25,4) 18,2100 19,1011 19,4691 13,8700 19,2613 19,7489 18,2901 2,4828

VO : valor original.

ȳij : média das imputações.

σ̂ij : devios padrões em cada conjunto de valores imputados.

A Tabela 9 mostra os resultados obtidos pela terceira etapa da IM relizado

pelo PROC MIANALYZE do SAS (APÊNDICE D.4) para combinar as estimativas das

médias dos conjuntos de dados completados (m = 5) de alturas dos 6 ambientes obtidas

de imputações com DVS. Observa-se que para 10% de perda, o teste t-Student, com 24

graus de liberdade, não foi significativo ao nível de 5% de significância, portanto podemos

dizer que as médias agrupadas (Q̄) dos conjuntos de dados completados (m = 5) em cada

ambiente foram semelhantes as médias originais. Tais médias apresentaram pequenas

variabilidades, sendo maior no ambiente 4 (T = 0, 1319), valor semelhante comparado

com o obtido pelo método de imputação múltipla com MCMC.

O aumento realtivo na variância por causa da ausência de dados (r) e a

precisão da estimativa se nenhum dado estivesse em falta (λ) foram pequenos, indicando

pouca influência dos dados ausentes nas estimativas das médias, comparado com os valores

obtidos pelo método de imputação múltipla com MCMC para 10% de perda, com exceção

do ambiente 4, foram menores. A eficiência relativa (ER), ou seja, o número de imputações

utilizadas (m = 5) nas estimativas das médias de cada ambiente foram acima de 95%

de uma estimativa feita com infinitas imputações e maiores que os valores da eficiência,

menos para o ambiente 4, encontradas pelo método de imputação múltipla com MCMC,

apresentando também maior porcentagem no ambiente 6.

Considerando a retirada aleatória de 20% de perda, obtemos os resultados
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Tabela 9 - Médias agrupadas (Q̄) de alturas, medidas de variabilidade dos conjuntos de
dados completados nos ambientes por meio do método de imputação múltipla com DVS
com 10% de retirada aletatória

Estimativas Ambientes
2 3 4 5 6 7

Q̄ 22,8325 17,2227 18,8954 12,4531 18,3042 13,4307
Q̄ 0,0668 0,0642 0,1078 0,0419 0,0355 0,0473
B 0,0002 0,0005 0,0201 0,0003 7, 0× 10−5 3, 4×10−5

T 0,06704 0,0648 0,1319 0,0423 0,0356 0,0477
r 0,0033 0,0100 0,2234 0,0078 0,0002 0,0009
λ 0,0033 0,0099 0,1959 0,0078 0,0002 0,0009

ER 0,9993 0,9980 0,9623 0,9984 0,9999 0,9998
MO 22, 8116 17, 1700 18, 7696 12, 4020 18, 3152 13, 4368
t 0,0800 0,2100 0,3500 0,2500 -0,0600 -0,0300

valor p 0, 936ns 0, 838ns 0, 734ns 0, 806ns 0, 954ns 0, 976ns

MO : média original em cada ambiente.

t : Estatística t-Student.

ns : não significativo, p≥0,05

da primeira etapa da MI com o método de imputação múltipla DVS mostrados na Tabela

10. Verificou-se que 37,14% das posições apresentaram valores em todas as imputações

(m = 5) maiores que os valores originais, tendo um aumento de 20% comparado com

os valores obtidos por meio do método de imputação múltipla com MCMC e 28,57%

mostraram valores menores que os originais em todas as imputações. Ocorreu um aumento

de 8,57% de posições que obtiveram valores médios das imputações maiores que os valores

originais comparado com os valores fornecidos pelo método de imputação múltipla com

MCMC e 37,14% das médias da imputações obtiveram valores bem próximos dos reais.

Tabela 10 - Valores estimados das médias de alturas em m conjuntos imputados por meio

do método de imputação múltipla livre de distribuição, segundo a posição (linha i, coluna

j) da matriz de dados com 20% de retirada aleatória

(continua)

Posição
Imputação (m)

VO 1 2 3 4 5 ȳij σ̂ij

(1,4) 19,0800 19,5064 18,8221 18,8044 20,0797 18,8018 19,2029 0,5757

(2,2) 21,8000 22,1905 21,8003 21,7991 21,7340 21,6332 21,8314 0,2120

(3,1) 16,5100 15,3352 17,2124 17,1927 17,5290 17,9934 17,0525 1,0132

(3,3) 16,7700 15,8618 17,9761 17,9584 17,6998 18,1082 17,5209 0,9392

(3,6) 18,0700 17,1713 19,1186 19,0917 18,9639 19,2792 18,7249 0,8757

(4,4) 19,7500 21,3778 21,5723 21,5826 22,1312 21,6379 21,6604 0,2810

(5,7) 12,2200 11,5689 11,5943 11,6088 11,6842 11,6577 11,6228 0,0472

(6,2) 23,0600 22,5157 22,7071 22,6960 22,6007 22,8311 22,6701 0,1190
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Tabela 10 - Valores estimados das médias de alturas em m conjuntos imputados por meio

do método de imputação múltipla livre de distribuição, segundo a posição (linha i, coluna

j) da matriz de dados com 20% de retirada aletatória

(conclusão)

Posição
Imputação (m)

VO 1 2 3 4 5 ȳij σ̂ij
(6,6) 18,4700 17,5441 17,6282 17,6416 17,9563 17,6187 17,6778 0,1602
(7,3) 16,4900 17,4142 17,4155 17,3802 18,0686 17,4095 17,5376 0,2972
(7,4) 18,6800 18,5667 18,9684 18,9954 20,4973 18,7575 19,1571 0,7691
(7,5) 11,3700 12,5016 12,4537 12,4450 13,4177 12,2984 12,6233 0,4506
(7,7) 13,9200 13,2747 13,3788 13,3696 13,7340 13,2788 13,4072 0,1891
(8,3) 18,2400 18,3928 19,0609 19,0523 18,6011 19,0264 18,8267 0,3102
(8,7) 14,4800 15,1642 15,0417 15,0257 15,0907 15,1018 15,0848 0,0547
(10,5) 12,5300 11,9943 12,5809 12,5880 12,3162 12,5418 12,4042 0,2548
(10,7) 13,0300 12,7607 12,9317 12,9423 12,8142 12,9561 12,8810 0,0879
(11,1) 18,0700 16,2493 16,2419 16,2514 16,0755 16,4545 16,2545 0,1344
(11,4) 19,5400 18,5670 19,2727 19,3276 19,2800 19,4809 19,1856 0,3559
(13,2) 22,9800 22,4281 22,5496 22,5595 22,4973 22,4769 22,5023 0,0540
(13,4) 18,6400 19,2102 19,1816 19,1842 19,9077 18,4121 19,1792 0,5292
(14,4) 19,3000 20,8798 20,1736 20,3898 21,5071 20,3275 20,6556 0,5445
(14,7) 13,8800 14,2543 14,1946 14,1977 14,3138 14,2683 14,2457 0,0503
(16,4) 20,6600 19,3960 21,5087 21,5438 22,3233 20,1434 20,9830 1,1844
(17,7) 11,8100 11,8594 11,9859 11,9879 11,8218 11,8742 11,9058 0,0764
(19,4) 20,6000 19,0753 19,6981 19,7154 20,6789 19,3979 19,7131 0,5998
(19,6) 18,3100 19,1709 19,1692 19,1682 19,0770 19,1310 19,1433 0,0406
(20,6) 17,1600 16,3241 18,4951 18,5020 18,4792 18,2373 18,0075 0,9476
(21,6) 16,9500 18,6430 18,9177 18,9103 18,3020 18,6985 18,6943 0,2516
(23,1) 14,6300 16,3546 16,3525 16,3615 16,5013 16,4085 16,3957 0,0633
(23,2) 21,9900 22,1379 21,7386 21,7443 21,7990 21,8175 21,8475 0,1659
(23,4) 18,1500 18,2055 18,4406 18,4385 18,4954 18,3979 18,3956 0,1118
(24,3) 20,3200 18,2826 17,9491 17,9410 18,1890 17,4584 17,9640 0,3196
(24,4) 20,1400 20,2309 19,8477 19,8744 22,1189 20,7012 20,5546 0,9402
(25,4) 18,2100 19,3708 19,9568 20,0088 22,1975 19,8299 20,2728 1,1050

VO é o valor original, ȳij é a média das imputações e σ̂ij o devio padrão em cada conjunto de

valores imputados.

Ainda na Tabela 10 observa-se que a variabilidade das imputações expressa

pelo desvio padrão em cada posição continuaram pequenas sendo que as posições (3,1),

(16,4), (25,4) apresentaram valores maiores que 1 e maiores que os valores da imputação

com MCMC. Os resultados da segunda etapa do procedimento MI para 20% de falta, ou

seja, as médias e desvios padrão de cada ambiente em cada conjunto de dados completados

realizado pelo PROC UNIVARIATE encontram-se em anexo (ANEXO F).

A partir da tabela 11 observa-se que as médias agrupadas (Q̄) dos conjuntos

completados (m = 5) em cada ambiente apresentaram pequena variabilidade, sendo maior

no ambiente 4 (T = 0, 1899).

Ocorreu uma diminuição nos valores do aumento realtivo na variância por

causa da ausência de dados (r) e na precisão da estimativa se nenhum dado estivesse em

falta (λ) para os ambientes 1, 2, 5 e 7, quando comparados com os resultados obtidos

pela imputação múltipla com MCMC. As eficiências relativas (ER) para o número de

imputações utilizadas (m = 5) nas estimativas das médias de cada ambiente foram acima
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Tabela 11 - Médias agrupadas (Q̄) de alturas, medidas de variabilidade dos conjuntos de
dados completados nos ambientes por meio do método de imputação múltipla com DVS
em 20% de retirada aleatória

Estimativas Ambientes
1 2 3 4 5 6 7

Q̄ 16,7097 22,7724 17,1712 19,0196 12,4471 18,4467 13,4291
Ū 0,0808 0,0683 0,0515 0,1234 0,0415 0,0339 0,0471
B 0,0018 9, 6×10−5 0,0019 0,0554 0,0003 0,0059 6, 7×10−5

T 0,0829 0,0684 0,0538 0,1899 0,0419 0,0409 0,0472
r 0,0275 0,0017 0,0435 0,5387 0,0094 0,2069 0,0017
λ 0,0271 0,0017 0,0425 0,3866 0,0094 0,1833 0,0017
ER 0,9946 0,9997 0,9916 0,9282 0,9981 0,9646 0,9997
MO 16,6900 22, 8116 17, 1700 18, 7696 12, 4020 18, 3152 13, 4368
t 0,0700 -0,1500 0,0100 0,5700 0,2200 0,6500 -0,0400

valor p 0, 946ns 0, 882ns 0, 996ns 0, 579ns 0, 828ns 0, 525ns 0, 972ns

MO : média original em cada ambiente.

t : Estatística t-Student.

ns : não significativo, p≥0,05

de 90% de uma estimativa feita com infinitas imputações, sendo menor para o ambiente 4.

Os valores p para cada estimativa da média em cada ambiente por meio do teste t-Student,

com 24 graus de liberdade, não foram significativos ao nível de 5% de significância, assim

as médias agrupadas (Q̄) dos conjuntos de dados completados (m = 5) foram semelhantes

as médias originais.

A tabela 12 mostra os valores estimados em cada posição por meio do método

de imputação múltipla com DVS, estes resultados compõem a primeira etapa da IM,

considerando 30% de ausência.

Tabela 12 - Valores estimados das médias de alturas em m conjuntos imputados por meio

do método de imputação múltipla livre de distribuição, segundo a posição (linha i, coluna

j) da matriz de dados com 30% de retirada aleatória
(continua)

Posição
Imputação (m)

VO 1 2 3 4 5 ȳij σ̂ij

(1,4) 19,0800 19,3165 19,5409 20,6764 18,8301 20,3953 19,7518 0,7669

(1,6) 17,3200 19,0919 19,2369 19,0891 19,3156 19,4965 19,2460 0,1703

(2,2) 21,8000 22,1081 22,0578 21,4152 21,8769 21,6612 21,8238 0,2880

(3,1) 16,5000 16,8242 16,6218 16,2777 17,3712 16,4980 16,7186 0,4152

(3,3) 16,7700 16,5516 16,2918 16,8965 17,1399 16,5876 16,6935 0,3291

(3,6) 18,0700 18,8858 19,0651 18,8366 18,9245 19,1024 18,9629 0,1154

(4,4) 19,7500 21,7017 20,9836 21,7410 21,7001 21,5681 21,5389 0,3172

(5,7) 12,2200 11,3480 11,2797 11,7791 11,1211 11,3835 11,3823 0,2436

(6,2) 23,0600 23,2133 23,2828 22,8203 23,1284 22,8984 23,0686 0,2006
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Tabela 12 - Valores estimados das médias de alturas em m conjuntos imputados por meio

do método de imputação múltipla livre de distribuição, segundo a posição (linha i, coluna

j) da matriz de dados com 30% de retirada aleatória

(conclusão)

Posição
Imputação (m)

VO 1 2 3 4 5 ȳij σ̂ij
(6,6) 18,4700 18,9631 19,0313 18,3200 19,1892 18,3121 18,7631 0,4163
(7,3) 13,9200 16,8844 17,0043 17,0854 17,0282 17,1672 17,0339 0,1045
(7,4) 11,3700 18,8365 19,4536 19,8787 19,1594 19,9577 19,4572 0,4749
(7,5) 18,6800 12,1705 12,6867 12,6249 12,2647 12,7067 12,4907 0,2533
(7,7) 16,4900 13,1860 13,3267 13,3330 13,2192 13,3739 13,2878 0,0807
(8,1) 19,0300 17,7322 18,1160 18,3015 18,1653 17,0587 17,8747 0,5027
(8,3) 18,2400 17,5997 17,5887 17,8072 17,8060 17,1717 17,5947 0,2592
(8,5) 13,2700 12,9129 13,0548 12,7754 13,0352 12,2905 12,8138 0,3131
(8,7) 14,4800 14,6811 14,9457 14,7826 14,9812 14,5463 14,7874 0,1817
(9,5) 11,9500 12,1415 11,8213 10,6503 12,7951 12,3697 11,9556 0,8113
(10,5) 12,5300 12,7119 12,3969 12,4012 12,6393 12,4038 12,5106 0,1528
(10,7) 13,0300 12,5124 12,4563 12,7133 12,4972 12,4242 12,5207 0,1131
(11,1) 18,0700 16,6334 16,7503 16,5703 16,3260 16,6486 16,5857 0,1589
(11,4) 19,5400 19,7501 20,0077 20,6691 19,5969 20,9219 20,1891 0,5796
(13,2) 22,9800 23,0836 23,3788 23,1476 22,5274 22,9772 23,0229 0,3137
(13,4) 18,6400 19,3234 19,8515 19,9352 18,9110 20,3120 19,8555 0,4074
(13,6) 17,8000 18,9963 19,1090 18,9448 17,8813 19,3031 18,8469 0,5570
(14,2) 22,9800 22,9634 23,1298 22,6508 22,6117 22,6422 22,7996 0,2335
(14,4) 19,3000 20,7634 20,4417 21,1123 20,4301 20,8142 20,7123 0,2854
(14,7) 13,8800 13,8133 13,7673 14,0055 13,6195 13,7693 13,7950 0,1386
(15,5) 13,5300 11,9872 11,7173 11,2926 11,9459 11,8758 11,7638 0,2828
(15,7) 13,4400 11,9094 11,8245 12,0046 11,8489 11,7995 11,8774 0,0820
(16,1) 18,9900 18,6529 18,9382 18,4296 19,3755 18,5045 18,7801 0,3855
(16,4) 20,6600 20,1014 20,1578 21,3735 20,5351 20,8756 20,6087 0,5297
(17,1) 14,4000 15,0655 14,7723 14,5982 14,7278 14,8068 14,7941 0,1711
(17,7) 11,81000 11,9514 11,9951 12,0360 11,9457 11,9455 11,9747 0,0400
(18,2) 24,4900 24,6748 24,7881 23,7137 24,3552 23,7498 24,2563 0,5047
(18,3) 17,9200 16,9444 16,8622 18,9107 16,9994 18,7286 17,6891 1,0352
(19,1) 16,8700 17,7106 17,7623 17,3769 17,7840 17,3011 17,5870 0,2295
(19,4) 20,6000 19,9962 20,2085 20,9004 19,8549 20,7784 20,3477 0,4682
(19,6) 18,3100 19,6691 19,8338 19,8887 19,8889 19,9387 19,8438 0,1045
(20,5) 10,9000 12,4350 11,0303 10,8737 11,2710 11,1423 11,3505 0,6236
(20,6) 17,1600 17,8353 19,3453 18,9589 19,1757 19,2928 18,9216 0,6252
(21,3) 17,0000 15,0094 16,1191 15,8206 15,8173 14,9480 15,5429 0,5298
(21,4) 14,4800 16,3613 16,7092 16,9625 16,6823 16,5461 16,6523 0,2215
(21,6) 16,9500 17,5681 17,0554 17,9676 17,7345 17,6265 17,5904 0,3358
(23,1) 14,6300 16,5802 16,4385 16,3588 16,6635 16,5146 16,5111 0,1188
(23,2) 21,9900 22,1100 22,0110 21,9335 22,0454 22,0001 22,0200 0,0646
(23,4) 18,1500 18,2216 18,1183 18,5485 18,5008 18,2797 18,3338 0,1844
(24,3) 20,3200 17,7741 17,3065 17,3260 18,4889 17,7561 17,7303 0,4799
(24,4) 20,1400 21,0549 21,3721 22,1797 20,7771 22,1541 21,5076 0,6377
(24,5) 19,3200 18,5529 19,7379 19,8092 20,0621 19,9202 19,6165 0,6070
(25,4) 18,2100 21,3471 21,2422 23,0048 21,4756 23,0060 22,0151 0,9078

VO é o valor original, ȳij a média das imputações e σ̂ij o devios padrão em cada conjunto de valores imputados.

Verificou-se que 41,31% das posições mostraram valores nas imputações

(m = 5) maiores e 21,15% das posições obtiveram valores menores que os originais. Cerca

de 55,77% das médias das imputações (m = 5) em cada posição foram maiores que os

valores originais. A variabilidade das m imputações em relação a média (ȳ) delas apre-

sentaram valores pequenos, com exceção da posição (18,3) que obteve valor maior que 1

(12).

Os valores obtidos por meio do PROC UNIVARIATE na segunda etapa

do IM estão em anexo (ANEXO F). Na terceira etapa da IM, o PROC MIANALYZE
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do SAS (APÊNDICE F.4) combinou as estimativas das médias dos conjuntos de dados

completados (m = 5) de alturas dos 6 ambientes (Tabela 13). O aumento realtivo na

variância por causa da ausência de dados (r) e a precisão da estimativa se nenhum dado

estivesse em falta (λ) também apresentaram valores pequenos, indicando pouca influência

dos dados ausentes nas estimativas das médias. As eficiências relativas (ER), continuaram

acima de 90% de uma estimativa feita com infinitas imputações, tendo maior porcentagem

no ambiente 1. O teste t-Student com 24 graus de liberdade mostrou-se não singnificativo

ao nível de 5% de significância, assim as médias agrupadas (Q̄) em cada ambiente foram

semelhantes as médias originais (MO).

Tabela 13 - Médias agrupadas (Q̄) de alturas, medidas de variabilidade dos conjuntos de
dados completados nos ambientes por meio do método de imputação múltipla com DVS
com 30% de retiradas aleatórias

Estimativas Ambientes
1 2 3 4 5 6 7

Q̄ 16,7041 22,7992 16,9919 19,3117 12,3754 18,6540 13,3105
Ū 0,0699 0,0671 0,0499 0,1143 0,0385 0,0345 0,0503
B 0,0024 0,0029 0,0028 0,0415 0,0034 0,0028 0,0006
r 0,0415 0,0511 0,0672 0,4358 0,1059 0,0972 0,0133
λ 0,0406 0,0497 0,0647 0,3335 0,0999 0,0921 0,0132

ER 0,9919 0,9902 0,9872 0,9375 0,9804 0,9819 0,9974
t 0,0500 -0,0500 -0,7700 1,3400 -0,1300 1,7300 -0,5600
p 0, 959ns 0, 963ns 0, 449ns 0, 207ns 0, 899ns 0, 100ns 0, 582ns

MO : média original em cada ambiente.

t : Estatística t-Student.

ns : não significativo, p≥0,05

Com a finalidade de comparar os métodos de imputação múltipla com

MCMC e DVS, foram calculadas as medidas de acurácia para as diferentes porcenagens

(10%, 20% e 30%) de falta em cada posição (Tabela 14). Os resultados mostraram que

em todas as porcentagens de retiradas o método de imputação com DVS forneceu uma

porcentagem maior (52,94%, 54,29% e 61,54%) de valores menores de acurácia, comparado

com método com a imputação com MCMC, indicando que tal método produziu estima-

tivas das m imputações, na maioria das posições, mais próximas do valor real. Sendo

que a posição (16,4) tanto para 10% como 20% de retirada aleatória, obteve valores es-

timados (m = 1, 2, ..., 5) distante do valor original, a posição (23,2) e (23,4) obtiveram

valores estimados (m = 1, 2, ..., 5) distantes do valor real quando imputados pelo método

de imputação com DVS para 10% de retirada e para 20% na posição (25,4).
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Tabela 14 - Medidas de acurácia (accij) para as posições com valores ausentes em suas

respectivas porcentagens de falta de acordo com o método utilizado
(continua)

10% 20% 30%

Posição MCMC DVS Posição MCMC DVS Posição MCMC DVS

(1,4) 2,8686 0,08261 (1,4) 3,3376 0,3503 (1,4) 1,2199 1,1523

(2,2) 1,7393 0,0263 (2,2) 0,5095 0,0462 (1,6) 2,9286 4,6659

(3,3) 0,8720 2,0628 (3,1) 1,2334 1,3946 (2,2) 0,5719 0,08366

(4,4) 0,3481 2,5035 (3,3) 0,5412 1,5868 (3,1) 1,3182 0,2321

(5,7) 0,7941 3,2079 (3,6) 0,6160 1,3031 (3,3) 3,8983 0,1156

(6,6) 0,0589 0,0992 (4,4) 3,4081 4,6408 (3,6) 0,5294 1,00986

(7,3) 1,3775 0,1749 (5,7) 0,1917 0,4481 (4,4) 2,6188 4,1008

(7,4) 0,6187 1,5783 (6,2) 0,6954 0,2042 (5,7) 5,3174 0,93656

(7,5) 3,7969 3,3418 (6,6) 0,6569 0,8102 (6,2) 0,0965 0,0404

(8,7) 0,4359 0,3861 (7,3) 1,9323 1,4602 (6,6) 0,6834 0,2807

(10,5) 0,3852 0,1239 (7,4) 2,6342 0,8760 (7,3) 15,6692 12,1314

(13,4) 1,4937 1,0447 (7,5) 3,0413 2,1664 (7,4) 74,7126 81,9786

(16,4) 4,8498 1,3801 (7,7) 0,5437 0,3645 (7,5) 40,1455 47,9485

(19,4) 1,2270 0,4346 (8,3) 2,3669 0,5265 (7,7) 12,3245 12,8244

(23,2) 0,7455 6,0319 (8,7) 1,1202 0,4603 (8,1) 1,4361 1,9210

(23,4) 2,64097 10,0121 (10,5) 15,69480 0,0847 (8,3) 3,2506 0,5879

(25,4) 1,8127 6,1721 (10,7) 1,4020 0,0355 (8,5) 0,8309 0,3583

- - - (11,1) 4,0262 4,1380 (8,7) 2,2505 0,1511

- - - (11,4) 22,8477 0,2836 (9,5) 8,7983 0,6582

- - - (13,2) 1,1078 0,2882 (10,5) 0,3227 0,0238

- - - (13,4) 0,5449 0,6434 (10,7) 1,1722 0,3371

- - - (14,7) 0,3253 0,1697 (11,4) 0,2554 0,8627

- - - (16,4) 24,8282 1,5331 (13,2) 0,1222 0,1007

- - (17,7) 2,6537 0,0173 (13,4) 1,2936 1,6203

- - - (19,4) 15,9338 1,3429 (13,6) 1,4332 1,6803

- - - (19,6) 2,5075 0,8696 (14,2) 1,0893 0,0952

- - - (20,6) 2,5283 1,7958 (14,4) 2,9926 2,5748

- - - (21,6) 2,8952 3,8665 (14,7) 9,8859 0,0283

- - - (23,1) 3,6031 3,9010 (15,5) 2,2786 3,9795

- - - (23,2) 0,6373 0,0529 (15,7) 5,0066 3,0589

- - - (23,4) 1,2160 0,0879 (16,1) 2,4677 0,2037

- - - (24,3) 9,11074 7,0404 (16,4) 6,6922 0,2839

- - - (24,4) 0,8967 1,0988 (17,1) 0,4529 0,2234

- - - (14,4) 2,2312 2,5934 (11,1) 3,5603 2,7791

- - - (25,4) 0,41749 6,5397 (17,7) 0,05154 0,0355

- - - - - - (18,2) 0,4429 0,9275

- - - - - - (18,3) 0,7401 1,1384

- - - - - - (19,1) 0,0061 0,6953

- - - - - - (19,4) 3,5916 0,2988

- - - - - - (19,6) 2,2442 2,9518

- - - - - - (20,5) 3,2637 0,6427

- - - - - - (20,6) 0,0898 4,2699

- - - - - - (21,3) 1,9591 2,9347

- - - - - - (21,4) 3,7539 5,9476
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Tabela 14 - Medidas de acurácia (accij) para as posições com valores ausentes em sua

respectivas porcentagens de falta de acordo com o método utilizado

(conclusão)
10% 20% 30%

Posição MCMC DVS Posição MCMC DVS Posição MCMC DVS
- - - - - - (21,6) 1,0713 0,6254
- - - - - - (23,1) 6,8036 4,4374
- - - - - - (23,2) 0,9452 0,0053
- - - - - - (23,4) 0,3323 0,0762
- - - - - - (24,3) 0,6019 8,6133
- - - - - - (24,4) 2,2410 2,7445
- - - - - - (24,5) 1,4152 0,4783
- - - - - - (25,4) 0,6494 18,9229

VO: o valor original.

ȳij: a média das imputações.

σ̂ij: o devio padrão em cada conjunto de valores imputados.

Ainda a 20% de retirada aleatória, o método de imputação com MCMC

forneceu valores estimados dispersos do valor verdadeiro para as posições (1,4), (10,5),

(11,4) e (19,4). Para 30% de retirada aleatória o método de imputação com MCMC

mostrou valores estimados dispersos dos reais para as posições (7,3), (11,4), (21,6), (24,3),

(19,4) e (20,5), nas posições (4,4), (7,4), (7,5), (20,6),(24,3) e (25,4) apresentaram valores

dispersos dos reais ao ser estimado pelo método de imputação com DVS.

Dentre os valores das variâncias entre as imputações (VE) e o viés quadrá-

tico médio (V QM) que compõem medida geral de acurácia (Tacc) tanto para imputação

múltipla com MCMC e com DVS o maior valor apresentado entre eles foi o viés quadrá-

tico médio (VQM ), como mostrado na Tabela 15. Verificou-se que a medida que ocorreu

o aumento da porcentagem para o método de imputação múltipla com MCMC o valor

da variância entre as imputações oscilou para mais e para menos de 1, isto não ocorreu

quando se utilizou o método de imputação múltipla com DVS, o qual mostrou valores des-

crescentes a medida que a porcentagem de falta aumentou, porém para ambos os métodos

a 30% de retirada ocorreu o menor valor de VE.

Tabela 15 - Medida geral da acurácia dos métodos de imputação múltiplas com MCMC
e DVS em suas respectivas porcentagens de falta

Ausência VE VQM Tacc
MCMC DVS MCMC DVS MCMC DVS

10% 0,85 1,59 0,49 0,69 1,34 2,27
20% 1,40 0,28 2,55 1,23 3,95 1,51
30% 0,65 0,18 4,09 4,54 4,75 4,72



65

Observou-se também que, o viés quadrático médio aumentou a medida que

ocorreu aumento da porcentagem de retirada, isto ocasionou um aumento da medida geral

de acurácia ao longo dessas porcentagens.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

5.1 Conclusão

Diante dos resultados obtidos, pode-se concluir que:

• Em 10% e 20% de falta, o método de imputação múltipla com MCMC, forneceu

estimativas médias das imputações (m = 5) próximas dos valores reais na maioria

das posições comparado com o método de imputação com DVS.

• Aumentando a falta para 30%, ambos os métodos forneceram mesma quantidade de

posições com valores médios mais próximos dos valores reais.

• A variabilidade das imputações em relação ao valor original (acurácia) em todas as

porcentagens, fornceu valores menores na maioria das posições utilizando o método

de imputação múltipla com DVS.

• A imputação múltipla com DVS, forneceu menores valores de variabilidade nas im-

putações em relação ao valor original (acurácia) em todas as porcentagens de falta

(10%, 20% e 30%), que o método de imputação múltipla com MCMC.

• A variância entre as imputações foi menor a medida que ocorreu o aumento de dados

em falta para as estimativas encontradas pelo método de imputação DVS.

• O método de imputação com DVS forneceu valores de erro quadrático médio menores

comparados com o método de imputação múltipla com MCMC.

5.1.1 Pesquisas futuras

Pesquisas futuras sobre tal assunto podem ser feitas como: observar a medi-

ana em vez da média na imputação dos valores em falta para que o valor a ser imputado

não seja influenciado por valores muito altos ou muito baixos em relação ao conjunto dos

m valores imputados; fazer um novo estudo com inferência Bayesiana utilizando uma priori

informativa de acordo com as informações do pesquisador; estudar o método DVS com

dados discretos.
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APÊNDICE A - Processo de imputação múltipla com Monte Carlo via Cadeia de
Markov com 10% de retirada aleatória

A.1 Programa para a retirada aleatória 10 % dos dados de experimentos genótipos
por ambiente (Baldy State Forest 194-Atherton-QLD/14.423). Em linguagem SAS
9.2

/*SISTEMA COMPUTACIONAL SAS 9.2*/
/*--------------------------------------------------*/
/*PRIMEIRO: RETIROU-SE ALEATÓRIAMENTE 10% DOS DADOS,
OS QUAIS FORAM CONSIDERADOS COMO UNIDADES AUSENTES*/
/*-------------------------------------------------*/
*ODS RTF;
proc iml;
reset print;
/*DEFINE O NÚMERO DE LINHAS, COLUNAS E A
PORCENTAGEM DE VALORES AUSENTES NA MATRIZ Y */
Y={15.54 23.42 16.10 19.08 12.83 17.32 13.71,
16.41 21.80 17.53 18.60 11.98 17.74 12.46,
16.51 22.96 16.77 19.15 11.57 18.07 13.63,
19.43 23.54 19.34 19.75 13.87 18.00 14.49,
15.03 19.75 16.66 16.31 11.95 17.26 12.22,
16.68 23.06 16.42 20.00 12.75 18.47 13.56,
16.90 22.53 16.49 18.68 11.37 18.88 13.92,
19.03 25.20 18.24 20.68 13.27 19.91 14.48,
14.83 23.35 16.13 18.54 11.95 17.88 12.98,
16.22 21.48 16.55 18.53 12.53 16.98 13.03,
18.07 23.30 16.20 19.54 12.99 19.62 14.01,
16.50 22.58 16.23 16.00 10.53 18.72 12.62,
16.39 22.98 16.03 18.64 12.73 17.80 13.51,
17.40 22.98 18.01 19.30 13.91 17.89 13.88,
14.49 21.31 16.08 17.74 13.53 18.09 13.44,
18.99 24.25 19.20 20.66 12.46 19.82 15.04,
14.40 21.75 15.00 16.65 10.75 18.27 11.81,
18.90 24.49 17.92 20.25 13.05 18.70 15.03,
16.87 24.81 17.35 20.60 12.21 18.31 14.62,
16.69 21.50 17.24 19.15 10.90 17.16 12.16,
14.87 20.97 17.00 14.48 10.61 16.95 10.93,
17.30 22.59 16.35 20.41 13.28 18.38 13.91,
14.63 21.99 17.21 18.15 11.85 17.87 12.76,
17.27 24.52 20.32 20.14 13.31 19.32 13.96,
17.90 23.18 18.88 18.21 13.87 20.47 13.76};
NL=nrow(Y);
NC=ncol(Y);
PORC=10; /* OBS: Para obter 20% e 30% de valores ausentes,

apenas se substitui pelo valor requerido */
/*-------------------------------------------------------*/
/* CALCULA A PORCENTAGEM DE VALORES AUSENTES */
NOM=(NL*NC)*(PORC/100);
if NOM<1
then
NOM=ceil(NOM);
else
NOM=floor(NOM);
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do I=1 to NOM;
add: EL=int(ranuni(1061958)*NL)+1;
EC=int(ranuni(23081957)*NC)+1;
if (Y[EL,EC]^=.)
then Y[EL,EC]=.;
else goto add;
end;
count=0;
do i=1 to NL;
do j=1 to NC;
if Y[i,j]=. then;
count=count+1;
end;
end;
create MISS from Y [colname={amb1 amb2 amb3 amb4 amb5 amb6 amb7}];
append from Y;
close MISS;
quit;
/*----------------------------------------------------------------*/
/*MOSTRANDO O CONJUNTO DE DADOS COM 10% DE RETIRADA COM O COMANDO*/
/*----------------------------------------------------------------*/
*ODS RTF;
PROC PRINT DATA=MISS;
RUN;
*ODS RTF CLOSE;

A.2 Programa para imputação múltipla com IMMCMC com 10 % de retirada ale-
atória dos dados de experimentos genótipos por ambiente (Baldy State Forest 194-
Atherton-QLD/14.423). Em linguagem SAS 9.2

/*-----------------------------------------------------*/
/*UTILIZANDO O MCMC PARA ESTIMAR OS VALROES EM FALTA*/
/*-----------------------------------------------------*/
*ODS RTF; /*gera um documento em word para salvar os resultados*/
proc mi data=MISS out=outmi MU0=22.8116000 17.1700000 18.7696000
12.4020000 18.3152000 13.4368000 seed=6861944;

mcmc chain=multiple displayinit initial=em(itprint);
var amb2 amb3 amb4 amb5 amb6 amb7;
run;
*ODS RTF CLOSE;
/*-----------------------------------------------------------*/
/*O COMANDO A SEGUIR EXIBE DIRETO NO OUTPUT OS RESULTADOS
DAS M IMPUTAÇÕES*/
/*-----------------------------------------------------------*/
*ODS RTF;
PROC PRINT DATA=OUTMI;
RUN;*ODS RTF CLOSE;

A.3 Programa para obter as estimativas da média e erros padrão para cada conjunto
de dados imputados (m) com 10% de retirada aleatória. Em linguagem SAS 9.2

/*------------------------------------------------------------------------*/
/*PROGRAMA PARA OBTER A MÉDIA E O ERRO PADRÃO DOS m=5 CONJUNTOS
/*DE DADOS IMPUTADOS COM 10\% de RETIRADA*//*Stderr = erro padrão da média */
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/*-------------------------------------------------------------------------*/
proc univariate data=outmi noprint; /*noprint = não exige o processo*/

/*realizado pelo proc*/
var amb2 amb3 amb4 amb5 amb6 amb7;
output out=resultado mean= amb2 amb3 amb4 amb5 amb6 amb7
stderr= Samb2 Samb3 Samb4 Samb5 Samb6 Samb7;
by _Imputation_;
run;
/*-------------------------------------------------------------------*/
/*EXIBINDO OS RESULTADOS DO PROC UNIVARIATE*/
/*-------------------------------------------------------------------*/
*ods rtf;
proc print data=resultado;
run;
*ods rtf close;

A.4 Programa para combinar as médias de alturas dos ambientes dos m=5 conjuntos
de dados imputadoso com 10%. Em linguagem SAS 9.2

/*---------------------------------------------------------------------------------*/
/*PROGRAMA PARA COMBINAR AS MÉDIAS DE ALTURAS DOS AMBIENTES DOS m=5 CONJUNTOS
DE DADOS IMPUTADOS, COM 24 GRAUS DE LIBERDADE, POIS TEMOS

25 GENÓTIPOS*/
/*---------------------------------------------------------------------------------*/
*ods rtf;
proc mianalyze data=resultado edf=24 MU0= 22.8116000 17.1700000 18.7696000
12.4020000 18.3152000 13.436800;

modeleffects amb2 amb3 amb4 amb5 amb6 amb7;
stderr Samb2 Samb3 Samb4 Samb5 Samb6 Samb7;
run;
/*---------------------------------------------------------------------------------*/

APÊNDICE B - Processo de imputação múltipla com Monte Carlo via Cadeia de
Markov com 20% de retirada aleatória

B.1 Programa para a retirada aleatória 20 % dos dados de experimentos genótipos
por ambiente (Baldy State Forest 194-Atherton-QLD/14.423). Em linguagem SAS
9.2

/*SISTEMA COMPUTACIONAL SAS 9.2*/
/*--------------------------------------------------*/
/*PRIMEIRO: RETIROU-SE ALEATÓRIAMENTE 20% DOS DADOS,
OS QUAIS FORAM CONSIDERADOS COMO UNIDADES AUSENTES*/
/*-------------------------------------------------*/
*ODS RTF;
proc iml;
reset print;
/*DEFINE O NÚMERO DE LINHAS, COLUNAS E A
PORCENTAGEM DE VALORES AUSENTES NA MATRIZ Y */
Y={15.54 23.42 16.10 19.08 12.83 17.32 13.71,
16.41 21.80 17.53 18.60 11.98 17.74 12.46,
16.51 22.96 16.77 19.15 11.57 18.07 13.63,
19.43 23.54 19.34 19.75 13.87 18.00 14.49,
15.03 19.75 16.66 16.31 11.95 17.26 12.22,
16.68 23.06 16.42 20.00 12.75 18.47 13.56,
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16.90 22.53 16.49 18.68 11.37 18.88 13.92,
19.03 25.20 18.24 20.68 13.27 19.91 14.48,
14.83 23.35 16.13 18.54 11.95 17.88 12.98,
16.22 21.48 16.55 18.53 12.53 16.98 13.03,
18.07 23.30 16.20 19.54 12.99 19.62 14.01,
16.50 22.58 16.23 16.00 10.53 18.72 12.62,
16.39 22.98 16.03 18.64 12.73 17.80 13.51,
17.40 22.98 18.01 19.30 13.91 17.89 13.88,
14.49 21.31 16.08 17.74 13.53 18.09 13.44,
18.99 24.25 19.20 20.66 12.46 19.82 15.04,
14.40 21.75 15.00 16.65 10.75 18.27 11.81,
18.90 24.49 17.92 20.25 13.05 18.70 15.03,
16.87 24.81 17.35 20.60 12.21 18.31 14.62,
16.69 21.50 17.24 19.15 10.90 17.16 12.16,
14.87 20.97 17.00 14.48 10.61 16.95 10.93,
17.30 22.59 16.35 20.41 13.28 18.38 13.91,
14.63 21.99 17.21 18.15 11.85 17.87 12.76,
17.27 24.52 20.32 20.14 13.31 19.32 13.96,
17.90 23.18 18.88 18.21 13.87 20.47 13.76};
NL=nrow(Y);
NC=ncol(Y);
PORC=20; /* OBS: Para obter 20% e 30% de valores ausentes,

apenas se substitui pelo valor requerido */
/*-------------------------------------------------------*/
/* CALCULA A PORCENTAGEM DE VALORES AUSENTES */
NOM=(NL*NC)*(PORC/100);
if NOM<1
then
NOM=ceil(NOM);
else
NOM=floor(NOM);
do I=1 to NOM;
add: EL=int(ranuni(1061958)*NL)+1;
EC=int(ranuni(23081957)*NC)+1;
if (Y[EL,EC]^=.)
then Y[EL,EC]=.;
else goto add;
end;
count=0;
do i=1 to NL;
do j=1 to NC;
if Y[i,j]=. then;
count=count+1;
end;
end;
create MISS20 from Y [colname={amb1 amb2 amb3 amb4 amb5 amb6

amb7}];
append from Y;
close MISS20;
quit;
/*-------------------------------------------------------------*/
/*MOSTRANDO O CONJUNTO DE DADOS COM 10% DE RETIRADA COM O
COMANDO*/
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/*-------------------------------------------------------------*/
*ODS RTF;
PROC PRINT DATA=MISS20;
RUN;
*ODS RTF CLOSE;

B.2 Programa para imputação múltipla com IMMCMC com 20 % de retirada ale-
atória dos dados de experimentos genótipos por ambiente (Baldy State Forest 194-
Atherton-QLD/14.423). Em linguagem SAS 9.2

/*-----------------------------------------------------*/
/*UTILIZANDO O MCMC PARA ESTIMAR OS VALROES EM FALTA*/
/*-----------------------------------------------------*/
*ODS RTF; /*gera um documento em word para salvar os resultados*/
proc mi data=MISS20 out=outmi20 MU0=16.6900000 22.8116000 17.1700000

18.7696000 12.4020000 18.3152000 13.4368000 seed=6861944;
mcmc chain=multiple displayinit initial=em(itprint);
var amb1 amb2 amb3 amb4 amb5 amb6 amb7;
run;
*ODS RTF CLOSE;
/*-----------------------------------------------------------*/
/*O COMANDO A SEGUIR EXIBE DIRETO NO OUTPUT OS RESULTADOS DAS
M IMPUTAÇÕES*/
/*-----------------------------------------------------------*/
*ODS RTF;
PROC PRINT DATA=outmi20;
RUN;*ODS RTF CLOSE;

B.3 Programa para obter as estimativas da média e erros padrão para cada conjunto
de dados imputado (m) com 20% de retirada aleatória. Em linguagem SAS 9.2

/*---------------------------------------------------------------------*/
/*PROGRAMA PARA OBTER A MÉDIA E O ERRO PADRÃO DOS m=5 CONJUNTOS
DE DADOSIMPUTADOS COM 20\% de RETIRADA*//*Stderr = erro padrão da média*/
/*---------------------------------------------------------------------*/
proc univariate data=outmi20 noprint; /*noprint = não exibe o processo

realizado pelo proc*/
var amb2 amb3 amb4 amb5 amb6 amb7;
output out=resultado20 mean= amb2 amb3 amb4 amb5 amb6 amb7
stderr= Samb2 Samb3 Samb4 Samb5 Samb6 Samb7;
by _Imputation_;
run;
/*-------------------------------------------------------------------*/
/*EXIBINDO OS RESULTADOS DO PROC UNIVARIATE*/
/*-------------------------------------------------------------------*/
*ods rtf;
proc print data=resultado20;
run;
*ods rtf close;

B.4 Programa para combinar as médias de alturas dos ambientes dos m=5 conjuntos
de dados imputadoso com 20%. Em linguagem SAS 9.2

/*--------------------------------------------------------------------------*/
/*PROGRAMA PARA COMBINAR AS MÉDIAS DE ALTURAS DOS AMBIENTES DOS m=5
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CONJUNTOS DE DADOS IMPUTADOS, COM 24 GRAUS DE LIBERDADE, POIS TEMOS
25 GENÓTIPOS*/
/*---------------------------------------------------------------------------*/
*ods rtf;
proc mianalyze data=resultado20 edf=24 MU0= 22.8116000 17.1700000 18.7696000

12.4020000 18.3152000 13.436800;
modeleffects amb2 amb3 amb4 amb5 amb6 amb7;
stderr Samb2 Samb3 Samb4 Samb5 Samb6 Samb7;
run;
/*----------------------------------------------------------------------------*/

APÊNDICE C - Processo de imputação múltipla com Monte Carlo via Cadeia de
Markov com 30% de retirada aleatória

C.1 Programa para a retirada aleatória 30 % dos dados de experimentos genótipos
por ambiente (Baldy State Forest 194-Atherton-QLD/14.423). Em linguagem SAS
9.2

/*SISTEMA COMPUTACIONAL SAS 9.2*/
/*--------------------------------------------------*/
/*PRIMEIRO: RETIROU-SE ALEATORIAMENTE 30% DOS DADOS,
OS QUAIS FORAM CONSIDERADOS COMO UNIDADES AUSENTES*/
/*-------------------------------------------------*/
*ODS RTF;
proc iml;
reset print;
/*DEFINE O NÚMERO DE LINHAS, COLUNAS E A
PORCENTAGEM DE VALORES AUSENTES NA MATRIZ Y */
Y={15.54 23.42 16.10 19.08 12.83 17.32 13.71,
16.41 21.80 17.53 18.60 11.98 17.74 12.46,
16.51 22.96 16.77 19.15 11.57 18.07 13.63,
19.43 23.54 19.34 19.75 13.87 18.00 14.49,
15.03 19.75 16.66 16.31 11.95 17.26 12.22,
16.68 23.06 16.42 20.00 12.75 18.47 13.56,
16.90 22.53 16.49 18.68 11.37 18.88 13.92,
19.03 25.20 18.24 20.68 13.27 19.91 14.48,
14.83 23.35 16.13 18.54 11.95 17.88 12.98,
16.22 21.48 16.55 18.53 12.53 16.98 13.03,
18.07 23.30 16.20 19.54 12.99 19.62 14.01,
16.50 22.58 16.23 16.00 10.53 18.72 12.62,
16.39 22.98 16.03 18.64 12.73 17.80 13.51,
17.40 22.98 18.01 19.30 13.91 17.89 13.88,
14.49 21.31 16.08 17.74 13.53 18.09 13.44,
18.99 24.25 19.20 20.66 12.46 19.82 15.04,
14.40 21.75 15.00 16.65 10.75 18.27 11.81,
18.90 24.49 17.92 20.25 13.05 18.70 15.03,
16.87 24.81 17.35 20.60 12.21 18.31 14.62,
16.69 21.50 17.24 19.15 10.90 17.16 12.16,
14.87 20.97 17.00 14.48 10.61 16.95 10.93,
17.30 22.59 16.35 20.41 13.28 18.38 13.91,
14.63 21.99 17.21 18.15 11.85 17.87 12.76,
17.27 24.52 20.32 20.14 13.31 19.32 13.96,
17.90 23.18 18.88 18.21 13.87 20.47 13.76};
NL=nrow(Y);
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NC=ncol(Y);
PORC=30; /* OBS: Para obter 20% e 30% de valores ausentes,

apenas se substitui pelo valor requerido */
/*-------------------------------------------------------*/
/* CALCULA A PORCENTAGEM DE VALORES AUSENTES */
NOM=(NL*NC)*(PORC/100);
if NOM<1
then
NOM=ceil(NOM);
else
NOM=floor(NOM);
do I=1 to NOM;
add: EL=int(ranuni(1061958)*NL)+1;
EC=int(ranuni(23081957)*NC)+1;
if (Y[EL,EC]^=.)
then Y[EL,EC]=.;
else goto add;
end;
count=0;
do i=1 to NL;
do j=1 to NC;
if Y[i,j]=. then;
count=count+1;
end;
end;
create MISS30 from Y [colname={amb1 amb2 amb3 amb4 amb5 amb6

amb7}];
append from Y;
close MISS30;
quit;
/*----------------------------------------------------------------*/
/*MOSTRANDO O CONJUNTO DE DADOS COM 30% DE RETIRADA COM O COMANDO*/
/*----------------------------------------------------------------*/
*ODS RTF;
PROC PRINT DATA=MISS30;
RUN;
*ODS RTF CLOSE;

C.2 Programa para imputação múltipla com IMMCMC com 30 % de retirada ale-
atória dos dados de experimentos genótipos por ambiente (Baldy State Forest 194-
Atherton-QLD/14.423). Em linguagem SAS 9.2

/*-----------------------------------------------------*/
/*UTILIZANDO O MCMC PARA ESTIMAR OS VALROES EM FALTA*/
/*-----------------------------------------------------*/
*ODS RTF; /*gera um documento em word para salvar os resultados*/
proc mi data=MISS30 out=outmi30 MU0=16.6900000 22.8116000 17.1700000

18.7696000 12.4020000 18.3152000 13.4368000 seed=6861944;
mcmc chain=multiple displayinit initial=em(itprint);
var amb1 amb2 amb3 amb4 amb5 amb6 amb7;
run;
*ODS RTF CLOSE;
/*-----------------------------------------------------------*/
/*O COMANDO A SEGUIR EXIBE DIRETO NO OUTPUT OS RESULTADOS DAS
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M IMPUTAÇÕES*/
/*-----------------------------------------------------------*/
*ODS RTF;
PROC PRINT DATA=outmi30;
RUN;*ODS RTF CLOSE;

C.3 Programa para obter as estimativas da média e erros padrão para cada conjunto
de dados imputado (m) com 30% de retirada aleatória. Em linguagem SAS 9.2

/*-------------------------------------------------------------------*/
/*PROGRAMA PARA OBTER A MÉDIA E O ERRO PADRÃO DOS m=5
CONJUNTOS DE DADOS
IMPUTADOS COM 30\% de RETIRADA*//*Stderr = erro padrão da média */

/*--------------------------------------------------------------------*/
proc univariate data=outmi30 noprint; /*noprint = não exibe o processo*/

/*realizado pelo proc*/
var amb2 amb3 amb4 amb5 amb6 amb7;
output out=resultado30 mean= amb2 amb3 amb4 amb5 amb6 amb7
stderr= Samb2 Samb3 Samb4 Samb5 Samb6 Samb7;
by _Imputation_;
run;
/*-------------------------------------------------------------------*/
/*EXIBINDO OS RESULTADOS DO PROC UNIVARIATE*/
/*-------------------------------------------------------------------*/
*ods rtf;
proc print data=resultado30;
run;
*ods rtf close;

C.4 Programa para combinar as médias de alturas dos ambientes dos m=5 conjuntos
de dados imputadoso com 30%. Em linguagem SAS 9.2

/*-------------------------------------------------------------------------*/
/*PROGRAMA PARA COMBINAR AS MÉDIAS DE ALTURAS DOS AMBIENTES DOS
m=5 CONJUNTOS DE DADOS IMPUTADOS, COM 24 GRAUS DE LIBERDADE, POIS TEMOS
25 GENÓTIPOS*/
/*-------------------------------------------------------------------------*/
*ods rtf;
proc mianalyze data=resultado30 edf=24 MU0= 22.8116000 17.1700000 18.7696000

12.4020000 18.3152000 13.436800;
modeleffects amb2 amb3 amb4 amb5 amb6 amb7;
stderr Samb2 Samb3 Samb4 Samb5 Samb6 Samb7;
run;
/*--------------------------------------------------------------------------*/

APÊNDICE D - Processo de imputação múltipla por meio da Decomposição por
valores singulares (DVS) com 10% de retirada aleatória

C.1 Programa para a retirada aleatória 10 % dos dados de experimentos genótipos
por ambiente (Baldy State Forest 194-Atherton-QLD/14.423). Em linguagem SAS
9.2

/*--------------------------------------------------*/
/*RETIROU-SE ALEATORIAMENTE 10% DOS DADOS,
OS QUAIS FORAM CONSIDERADOS COMO UNIDADES AUSENTES*/
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/*-------------------------------------------------*/

/*APÊNDICE A.1*/

D.2 Programa para imputação múltipla com DVS com 10 % de retirada aleatória dos
dados de experimentos genótipos por ambiente (Baldy State Forest 194-Atherton-
QLD/14.423). Em linguagem SAS 9.2

/*-----------------------------------------------------*/
/*UTILIZANDO O DVS PARA ESTIMAR OS VALORES EM FALTA*/
/*-----------------------------------------------------*/
proc iml;
use MISS;
read all into LOST;
MISS=LOST;
/* NI É O NÚMERO DE ITERACÕES */
NI=50;
UI=shape(0,NI,1);
do I=1 to NI; UI[I]=I; end;
SOMA=shape(0,NI,1);
/*PRINT SOMA, UI;*/
/*----------------------------------------------------------------------------*/
/* CALCULA O NÚMERO DE LINHAS E COLUNAS DOS DADOS */
/*----------------------------------------------------------------------------*/
Y=MISS
L=NROW(Y);
C=NCOL(Y);
/*-----------------------------------------------------------------------------*/
/* DETERMINA O NÚMERO DE OBSERVACOES PRESENTES (NAO AUSENTES)
E COLOCA NA MATRIZ NO */
/*-----------------------------------------------------------------------------*/
YM=Y=.;
UM=j(L,L,1);
NO=UM*YM;
NO=L-NO;
do I=1 to C;
if NO[1,I]=1
then;
do;
print "VOCE TEM DESVIO PADRAO INFINITO";
ABORT;
end; /*if NO[1,I]=1*/
end; /*do I=1 to C*/
/*PRINT YM ,UM, NO;*/
/*-----------------------------------------------------------------------------*/
/* LOCALIZA AS LINHAS E COLUNAS DOS VALORES AUSENTES NA MATRIZ Y*/
/*-----------------------------------------------------------------------------*/
z=loc(nmiss(y));
ya=int((z+C-1)/C);
yb=mod(z,C);
zcol=ncol(z);
if (zcol > 0) then do;
do i=1 to zcol;
if yb[,i]=0 then yb[,i]=C;
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end;
end;
ymiss=t(ya)||t(yb);
L1=NROW(ymiss);
/*PRINT YMISS , L1;*/
/*-----------------------------------------------------------------------------*/
/* CRIA A MATRIZ COM TODAS AS IMPUTACÕES MÚLTIPLAS */
/*-----------------------------------------------------------------------------*/
NL=nrow(LOST);
NC=ncol(LOST);
IMPUTMULT=j(5*NL,NC+1,0);
AUX1=-NL+1;
AUX2=0;
AUX3=1;
do i=1 to 5;
IMPUTMULT[NL*i-(NL-1):NL*i,1]=i;
end;
*PRINT IMPUTMULT;/
/*-----------------------------------------------------------------------------*/
/* OBTEM AS IMPUTACÕES MULTIPLAS VARIANDO O NUMERADOR (numer) DA EXPRESSAO
/*-----------------------------------------------------------------------------*/
YE_=UT*(DT##(numer/20)*DBU##(numer/20))*VBLU */
do numer=8 to 12;
/*print numer;*/
AUX1=AUX1+NL;
AUX2=AUX2+NL;
/*-----------------------------------------------------------------------------*/
/* K É O ÍNDICE DAS ITERACÕES E
P O ÍNDICE DA LINHA NAS POSICÕES DOS VALORES
AUSENTES */
/*-----------------------------------------------------------------------------*/
DO K=1 TO NI;
/* CALCULA A MÉDIA DAS COLUNAS DE Y */
YTOT=REPEAT(Y[+,],L,1);
YBAR=YTOT/NO;
/*-----------------------------------------------------------------------------*/
/* SUBSTITUI OS VALORES AUSENTES PELAS RESPECTIVAS MÉDIAS, EM Y SE K=1 */
/*-----------------------------------------------------------------------------*/
IF K=1 THEN
DO;
DO I=1 TO L1;
Y[ymiss[I,1],ymiss[I,2]]=YBAR[ymiss[I,1],ymiss[I,2]];
END;
YM=Y;
END;/*IF K=1*/
SOMAP=0;
DO P=1 TO L1;
/*-----------------------------------------------------------------------------*/
/* PADRONIZA A MATRIZ Y, COM AS MÉDIAS DAS COLUNAS NAS POSICOES(1a. VEZ) OU
ESTIMATIVAS */
/*-----------------------------------------------------------------------------*/
UM=j(L,L,1);
YBAR=(1/L)*UM*Y;
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DIF=Y-YBAR;
DIF2=DIF##2;
STD=UM*DIF2;
STD=(STD/(L-1))##0.5;
YS=(Y-YBAR)/STD;
/* DEFINE O NÚMERO DA LINHA E DA COLUNA DO VALOR AUSENTE */
EL=ymiss[P,1];
EC=ymiss[P,2];
/*-----------------------------------------------------------------------------*/
/* FAZ A DECOMPOSICÃO POR VALORES SINGULARES DA MATRIZ DOS DADOS Y */
CALL SVD(U1,D1,V1,YS);
/*-----------------------------------------------------------------------------*/
D=DIAG(D1);
U=U1[,1:C];
VL=T(V1[,1:C]);
A=U*D*VL;
/* DEFINE A SUBMATRIZ Y_i, COM ELIMINAÇÃO DA i-ÉSIMA LINHA DE Y */
IF (EL=1) THEN Y_i=Y[2:L,];
ELSE IF (EL=L) THEN Y_i=Y[1:L-1,];
ELSE Y_i=Y[1:EL-1,]//Y[EL+1:L,];
/*-----------------------------------------------------------------------------*/
/* PADRONIZA A MATRIZ Y_i */
/*-----------------------------------------------------------------------------*/
UM_i=j(L-1,L-1,1);
YBAR_i=(1/(L-1))*UM_i*Y_i;
DIF_i=Y_i-YBAR_i;
DIF2_i=DIF_i##2;
STD_i=UM_i*DIF2_i;
STD_i=(STD_i/(L-2))##0.5;
Y_i=(Y_i-YBAR_i)/STD_i;
/*-----------------------------------------------------------------------------*/
/* DEFINE A SUBMATRIZ Y_j, COM ELIMINAÇÃO DA j-ÉSIMA COLUNA DE Y */
/*-----------------------------------------------------------------------------*/
IF (EC=1) THEN Y_j=Y[,2:C];
ELSE IF (EC=C) THEN Y_j=Y[,1:C-1];
ELSE Y_j=Y[,1:EC-1]||Y[,EC+1:C];
/*-----------------------------------------------------------------------------*/
/* PADRONIZA A MATRIZ Y_j */
/*-----------------------------------------------------------------------------*/
UM_j=j(L,L,1);
YBAR_j=(1/L)*UM_j*Y_j;
DIF_j=Y_j-YBAR_j;
DIF2_j=DIF_j##2;
STD_j=UM_j*DIF2_j;
STD_j=(STD_j/(L-1))##0.5;
Y_j=(Y_j-YBAR_j)/STD_j;
/*-----------------------------------------------------------------------------*/
/* FAZ A DECOMPOSIÇÃO POR VALORES SINGULARES DA MATRIZ Y_i */
/*-----------------------------------------------------------------------------*/
CALL SVD(UB,DB1,VB,Y_i);
DB=DIAG(DB1);
UB=UB[,1:C];
VBL=T(VB[,1:C]);
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AY_i=UB*DB*VBL;
/*-----------------------------------------------------------------------------*/
/* FAZ A DECOMPOSIÇÃO POR VALORES SINGULARES DA MATRIZ Y_j */
/*-----------------------------------------------------------------------------*/
CALL SVD(UT,DT1,VT,Y_j);
DT=DIAG(DT1);
UT=UT[,1:C-1];
VTL=T(VT[,1:C-1]);
AY_j=UT*DT*VTL;
/*-----------------------------------------------------------------------------*/
/* TROCA SINAIS DA MATRIZ UT PARA QUE FIQUEM IGUAIS AOS DA MATRIZ U */
/*-----------------------------------------------------------------------------*/
SU=0; SUT=0;
DO I=1 TO L;
DO J=1 TO (C-1);
IF U[I,J]<0 THEN SU=-1;
ELSE IF U[I,J]>0 THEN SU=1;
IF UT[I,J]<0 THEN SUT=-1;
ELSE IF UT[I,J]>0 THEN SUT=1;
IF SU^= SUT THEN UT[I,J]=-UT[I,J];
END;
END;
/*---------------------------------------------------------------------------------*/
/* TROCA SINAIS DA MATRIZ VBL PARA QUE FIQUEM IGUAIS AOS DA MATRIZ VL */
/*---------------------------------------------------------------------------------*/
SU=0; SUT=0;
DO I=1 TO C;
DO J=1 TO C;
IF VL[I,J]<0 THEN SU=-1;
ELSE IF VL[I,J]>0 THEN SU=1;
IF VBL[I,J]<0 THEN SUT=-1;
ELSE IF VBL[I,J]>0 THEN SUT=1;
IF SU ^= SUT THEN VBL[I,J]=-VBL[I,J];
END;
END;
/*---------------------------------------------------------------------------------*/
/* ELIMINA ÚLTIMO ELEMENTO DE DB ÚLTIMA LINHA DE VBL */
/*---------------------------------------------------------------------------------*/
DBU=DIAG(DB1[1:C-1,]);
VBLU=VBL[1:C-1,];
/* CALCULA AS IMPUTACOES MÚLTIPLAS */
YE_=UT*(DT##(numer/20)*DBU##((20-numer)/20))*VBLU;
YE_=YBAR+STD#YE_;
/* COLOCA AS ESTIMATIVAS NAS RESPECTIVAS POSICOES EM YM */
YM[ymiss[P,1],ymiss[P,2]]=YE_[ymiss[P,1],ymiss[P,2]];
END;/*P*/
/*PRINT K YE_;*/
/*---------------------------------------------------------------------------------*/
/* COLOCA EM Y A MATRIZ YM COM OS VALORES AUSENTES ESTIMADOS E NA ESCALA
ORIGINAL */
/*---------------------------------------------------------------------------------*/
Y=YM;
END;/*K*/
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/*---------------------------------------------------------------------------------*/
/* CRIA UMA MATRIZ COM TODAS AS IMPUTAÇÕES */
/*---------------------------------------------------------------------------------*/
do j= 1 to NC;
IMPUTMULT[AUX1:AUX2,j+1]=Y[1:L,j];
end;
end;
create IMPUTMULT from IMPUTMULT [colname={_imputation_ amb1 amb2 amb3 amb4

amb5 amb6 amb7}];
append from IMPUTMULT;
close IMPUTMULT;
quit;
/*EXIBE O CONJUNTO DE VALORES COM OS m=5 VALORES IMPUTADOS*/
proc print data=IMPUTMULT;
run;

D.3 Programa para obter as estimativas da média e erros padrão para cada conjunto
de dados imputado (m) com 20% de retirada aleatória. Em linguagem SAS 9.2

/*-------------------------------------------------------------------------*/
/*PROGRAMA PARA OBTER A MÉDIA E O ERRO PADRÃO DOS m=5
CONJUNTOS DE DADOS IMPUTADOS COM 10\% de RETIRADA*//
*Stderr = erro padrão da média */
/*-------------------------------------------------------------------------*/
proc univariate data=IMPUTMULT noprint;
var amb2 amb3 amb4 amb5 amb6 amb7;
output out=resultado mean= amb2 amb3 amb4 amb5 amb6 amb7
stderr= Samb2 Samb3 Samb4 Samb5 Samb6 Samb7;
by _imputation_;
run;
/*----------------------------------------------------------------------------*/
/*EXIBINDO OS RESULTADOS DO PROC UNIVARIATE*/
/*----------------------------------------------------------------------------*/
*ods rtf;
proc print data=resultado;
run;
*ods rtf close;

D.4 Programa para combinar as médias de alturas dos ambientes dos m=5 conjuntos
de dados imputadoso com 10%. Em linguagem SAS 9.2

/*-----------------------------------------------------------------------------*/
/*PROGRAMA PARA COMBINAR AS MÉDIAS DE ALTURAS DOS AMBIENTES DOS
m=5 CONJUNTOS DE DADOS IMPUTADOS, COM 24 GRAUS DE LIBERDADE, POIS TEMOS
25 GENÓTIPOS*/
/*-----------------------------------------------------------------------------*/
*ods rtf;
proc mianalyze data=resultado edf=24 MU0= 22.8116000 17.1700000 18.7696000

12.4020000 18.3152000 13.436800;
modeleffects amb2 amb3 amb4 amb5 amb6 amb7;
stderr Samb2 Samb3 Samb4 Samb5 Samb6 Samb7;
run;
/*------------------------------------------------------------------------------*/
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APÊNDICE E - Processo de imputação múltipla por meio da Decomposição por
valores singulares (DVS) com 20% de retirada aleatória

E.1 Programa para a retirada aleatória 20 % dos dados de experimentos genótipos
por ambiente (Baldy State Forest 194-Atherton-QLD/14.423). Em linguagem SAS
9.2

/*--------------------------------------------------*/
/*RETIROU-SE ALEATORIAMENTE 20% DOS DADOS,
OS QUAIS FORAM CONSIDERADOS COMO UNIDADES AUSENTES*/
/*-------------------------------------------------*/

/*APÊNDICE A.2*/

E.2 Programa para imputação múltipla com DVS com 20 % de retirada aleatória dos
dados de experimentos genótipos por ambiente (Baldy State Forest 194-Atherton-
QLD/14.423). Em linguagem SAS 9.2

/*-----------------------------------------------------*/
/*UTILIZANDO A DVS PARA ESTIMAR OS VALORES EM FALTA*/
/*-----------------------------------------------------*/
proc iml;
use MISS20;
read all into LOST;
MISS20=LOST;
/* NI É O NÚMERO DE ITERACÕES */
NI=50;
UI=shape(0,NI,1);
do I=1 to NI; UI[I]=I; end;
SOMA=shape(0,NI,1);
/*PRINT SOMA, UI;*/
/*-----------------------------------------------------------------------*/
/* CALCULA O NÚMERO DE LINHAS E COLUNAS DOS DADOS */
/*-----------------------------------------------------------------------*/
Y=MISS20
L=NROW(Y);
C=NCOL(Y);
/*-----------------------------------------------------------------------*/
/* DETERMINA O NÚMERO DE OBSERVAÇÕES PRESENTES (NAO AUSENTES)
E COLOCA NA MATRIZ NO */
/*------------------------------------------------------------------------*/
YM=Y=.;
UM=j(L,L,1);
NO=UM*YM;
NO=L-NO;
do I=1 to C;
if NO[1,I]=1
then;
do;
print "VOCE TEM DESVIO PADRAO INFINITO";
ABORT;
end; /*if NO[1,I]=1*/
end; /*do I=1 to C*/
/*PRINT YM ,UM, NO;*/
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/*-------------------------------------------------------------------------*/
/* LOCALIZA AS LINHAS E COLUNAS DOS VALORES AUSENTES NA MATRIZ Y*/
/*-------------------------------------------------------------------------*/
z=loc(nmiss(y));
ya=int((z+C-1)/C);
yb=mod(z,C);
zcol=ncol(z);
if (zcol > 0) then do;
do i=1 to zcol;
if yb[,i]=0 then yb[,i]=C;
end;
end;
ymiss=t(ya)||t(yb);
L1=NROW(ymiss);
/*PRINT YMISS , L1;*/
/*---------------------------------------------------------------------------*/
/* CRIA A MATRIZ COM TODAS AS IMPUTAÇÕES MÚLTIPLAS */
/*---------------------------------------------------------------------------*/
NL=nrow(LOST);
NC=ncol(LOST);
IMPUTMULT20=j(5*NL,NC+1,0);
AUX1=-NL+1;
AUX2=0;
AUX3=1;
do i=1 to 5;
IMPUTMULT20[NL*i-(NL-1):NL*i,1]=i;
end;
*PRINT IMPUTMULT20;/
/*-------------------------------------------------------------------------------*/
/* OBTEM AS IMPUTAÇÕES MULTIPLAS VARIANDO O NUMERADOR (numer)
DA EXPRESSÃO*/
/*---------------------------------------------------------------------------------*/
YE_=UT*(DT##(numer/20)*DBU##(numer/20))*VBLU */
do numer=8 to 12;
/*print numer;*/
AUX1=AUX1+NL;
AUX2=AUX2+NL;
/*---------------------------------------------------------------------------------*/
/* K É O ÍNDICE DAS ITERAÇÕES E
P O ÍNDICE DA LINHA NAS POSIÇÕES DOS VALORES
AUSENTES */
/*---------------------------------------------------------------------------------*/
DO K=1 TO NI;
/* CALCULA A MÉDIA DAS COLUNAS DE Y */
YTOT=REPEAT(Y[+,],L,1);
YBAR=YTOT/NO;
/*---------------------------------------------------------------------------------*/
/* SUBSTITUI OS VALORES AUSENTES PELAS RESPECTIVAS MÉDIAS, EM Y SE K=1 */
/*---------------------------------------------------------------------------------*/
IF K=1 THEN
DO;
DO I=1 TO L1;
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Y[ymiss[I,1],ymiss[I,2]]=YBAR[ymiss[I,1],ymiss[I,2]];
END;
YM=Y;
END;/*IF K=1*/
SOMAP=0;
DO P=1 TO L1;
/*---------------------------------------------------------------------------------*/
/* PADRONIZA A MATRIZ Y, COM AS MÉDIAS DAS COLUNAS NAS POSIÇÕES(1a. VEZ) OU
ESTIMATIVAS */
/*---------------------------------------------------------------------------------*/
UM=j(L,L,1);
YBAR=(1/L)*UM*Y;
DIF=Y-YBAR;
DIF2=DIF##2;
STD=UM*DIF2;
STD=(STD/(L-1))##0.5;
YS=(Y-YBAR)/STD;
/* DEFINE O NÚMERO DA LINHA E DA COLUNA DO VALOR AUSENTE */
EL=ymiss[P,1];
EC=ymiss[P,2];
/*---------------------------------------------------------------------------------*/
/* FAZ A DECOMPOSIÇÃO POR VALORES SINGULARES DA MATRIZ DOS DADOS Y */
CALL SVD(U1,D1,V1,YS);
/*---------------------------------------------------------------------------------*/
D=DIAG(D1);
U=U1[,1:C];
VL=T(V1[,1:C]);
A=U*D*VL;
/* DEFINE A SUBMATRIZ Y_i, COM ELIMINACAO DA i-ÉSIMA LINHA DE Y */
IF (EL=1) THEN Y_i=Y[2:L,];
ELSE IF (EL=L) THEN Y_i=Y[1:L-1,];
ELSE Y_i=Y[1:EL-1,]//Y[EL+1:L,];
/*---------------------------------------------------------------------------------*/
/* PADRONIZA A MATRIZ Y_i */
/*---------------------------------------------------------------------------------*/
UM_i=j(L-1,L-1,1);
YBAR_i=(1/(L-1))*UM_i*Y_i;
DIF_i=Y_i-YBAR_i;
DIF2_i=DIF_i##2;
STD_i=UM_i*DIF2_i;
STD_i=(STD_i/(L-2))##0.5;
Y_i=(Y_i-YBAR_i)/STD_i;
/*---------------------------------------------------------------------------------*/
/* DEFINE A SUBMATRIZ Y_j, COM ELIMINAÇÃO DA j-ÉSIMA COLUNA DE Y */
/*---------------------------------------------------------------------------------*/
IF (EC=1) THEN Y_j=Y[,2:C];
ELSE IF (EC=C) THEN Y_j=Y[,1:C-1];
ELSE Y_j=Y[,1:EC-1]||Y[,EC+1:C];
/*---------------------------------------------------------------------------------*/
/* PADRONIZA A MATRIZ Y_j */
/*---------------------------------------------------------------------------------*/
UM_j=j(L,L,1);
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YBAR_j=(1/L)*UM_j*Y_j;
DIF_j=Y_j-YBAR_j;
DIF2_j=DIF_j##2;
STD_j=UM_j*DIF2_j;
STD_j=(STD_j/(L-1))##0.5;
Y_j=(Y_j-YBAR_j)/STD_j;
/*---------------------------------------------------------------------------------*/
/* FAZ A DECOMPOSIÇÃO POR VALORES SINGULARES DA MATRIZ Y_i */
/*---------------------------------------------------------------------------------*/
CALL SVD(UB,DB1,VB,Y_i);
DB=DIAG(DB1);
UB=UB[,1:C];
VBL=T(VB[,1:C]);
AY_i=UB*DB*VBL;
/*---------------------------------------------------------------------------------*/
/* FAZ A DECOMPOSICAO EM VALORES SINGULARES DA MATRIZ Y_j */
/*---------------------------------------------------------------------------------*/
CALL SVD(UT,DT1,VT,Y_j);
DT=DIAG(DT1);
UT=UT[,1:C-1];
VTL=T(VT[,1:C-1]);
AY_j=UT*DT*VTL;
/*---------------------------------------------------------------------------------*/
/* TROCA SINAIS DA MATRIZ UT PARA QUE FIQUEM IGUAIS AOS DA MATRIZ U */
/*---------------------------------------------------------------------------------*/
SU=0; SUT=0;
DO I=1 TO L;
DO J=1 TO (C-1);
IF U[I,J]<0 THEN SU=-1;
ELSE IF U[I,J]>0 THEN SU=1;
IF UT[I,J]<0 THEN SUT=-1;
ELSE IF UT[I,J]>0 THEN SUT=1;
IF SU^= SUT THEN UT[I,J]=-UT[I,J];
END;
END;
/*---------------------------------------------------------------------------------*/
/* TROCA SINAIS DA MATRIZ VBL PARA QUE FIQUEM IGUAIS AOS DA MATRIZ VL */
/*---------------------------------------------------------------------------------*/
SU=0; SUT=0;
DO I=1 TO C;
DO J=1 TO C;
IF VL[I,J]<0 THEN SU=-1;
ELSE IF VL[I,J]>0 THEN SU=1;
IF VBL[I,J]<0 THEN SUT=-1;
ELSE IF VBL[I,J]>0 THEN SUT=1;
IF SU ^= SUT THEN VBL[I,J]=-VBL[I,J];
END;
END;
/*---------------------------------------------------------------------------------*/
/* ELIMINA ÚLTIMO ELEMENTO DE DB ÚLTIMA LINHA DE VBL */
/*---------------------------------------------------------------------------------*/
DBU=DIAG(DB1[1:C-1,]);
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VBLU=VBL[1:C-1,];
/* CALCULA AS IMPUTACOES MÚLTIPLAS */
YE_=UT*(DT##(numer/20)*DBU##((20-numer)/20))*VBLU;
YE_=YBAR+STD#YE_;
/* COLOCA AS ESTIMATIVAS NAS RESPECTIVAS POSIÇÕES EM YM */
YM[ymiss[P,1],ymiss[P,2]]=YE_[ymiss[P,1],ymiss[P,2]];
END;/*P*/
/*PRINT K YE_;*/
/*---------------------------------------------------------------------------------*/
/* COLOCA EM Y A MATRIZ YM COM OS VALORES AUSENTES ESTIMADOS E NA ESCALA
ORIGINAL */
/*---------------------------------------------------------------------------------*/
Y=YM;
END;/*K*/
/*---------------------------------------------------------------------------------*/
/* CRIA UMA MATRIZ COM TODAS AS IMPUTAÇÕES */
/*---------------------------------------------------------------------------------*/
do j= 1 to NC;
IMPUTMULT20[AUX1:AUX2,j+1]=Y[1:L,j];
end;
end;
create IMPUTMULT20 from IMPUTMULT20 [colname={_imputation_ amb1 amb2 amb3 amb4

amb5 amb6 amb7}];
append from IMPUTMULT20;
close IMPUTMULT20;
quit;
/*EXIBE O CONJUNTO DE VALORES COM OS \emph{m}=5 VALORES IMPUTADOS*/
proc print data=IMPUTMULT20;
run;

E.3 Programa para obter as estimativas da média e erros padrão para cada conjunto
de dados imputados (m) com 20% de retirada aleatória. Em linguagem SAS 9.2

/*---------------------------------------------------------------------*/
/*PROGRAMA PARA OBTER A MÉDIA E O ERRO PADRÃO DOS m=5
CONJUNTOS DE DADOS IMPUTADOS COM 20\% de RETIRADA*//
*Stderr = erro padrão da média */
/*----------------------------------------------------------------------*/
proc univariate data=IMPUTMULT20 noprint;
var amb1 amb2 amb3 amb4 amb5 amb6 amb7;
output out=resultado20 mean= amb1 amb2 amb3 amb4 amb5 amb6 amb7
stderr= Samb1 Samb2 Samb3 Samb4 Samb5 Samb6 Samb7;
by _imputation_;
run;
/*-------------------------------------------------------------------*/
/*EXIBINDO OS RESULTADOS DO PROC UNIVARIATE*/
/*-------------------------------------------------------------------*/
*ods rtf;
proc print data=resultado20;
run;
*ods rtf close;

E.4 Programa para combinar as médias de alturas dos ambientes dos m=5 conjuntos
de dados imputadoso com 20%. Em linguagem SAS 9.2
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/*------------------------------------------------------------------------*/
/*PROGRAMA PARA COMBINAR AS MÉDIAS DE ALTURAS DOS AMBIENTES DOS
m=5 CONJUNTOS DE DADOS IMPUTADOS, COM 24 GRAUS DE LIBERDADE, POIS TEMOS
25 GENÓTIPOS*/
/*-------------------------------------------------------------------------*/
*ods rtf;
proc mianalyze data=resultado20 edf=24 MU0= 16.6900000 22.8116000 17.1700000

18.7696000 12.4020000 18.3152000 13.436800;
modeleffects amb1 amb2 amb3 amb4 amb5 amb6 amb7;
stderr Samb1 Samb2 Samb3 Samb4 Samb5 Samb6 Samb7;
run;
/*--------------------------------------------------------------------------*/

APÊNDICE F - Processo de imputação múltipla por meio da Decomposição por
valores singulares (DVS) com 30% de retirada aleatória

F.1 Programa para a retirada aleatória com 30 % dos dados de experimentos genó-
tipos por ambiente (Baldy State Forest 194-Atherton-QLD/14.423). Em linguagem
SAS 9.2

/*--------------------------------------------------*/
/*RETIROU-SE ALEATORIAMENTE 30% DOS DADOS,
OS QUAIS FORAM CONSIDERADOS COMO UNIDADES AUSENTES*/
/*-------------------------------------------------*/

/*APÊNDICE A.3*/

F.3 Programa para imputação imputação múltipla com DVS com 30 % de retirada
aleatória dos dados de experimentos genótipos por ambiente (Baldy State Forest
194-Atherton-QLD/14.423). Em linguagem SAS 9.2

/*-----------------------------------------------------*/
/*UTILIZANDO A DVS PARA ESTIMAR OS VALROES EM FALTA*/
/*-----------------------------------------------------*/
proc iml;
use MISS30;
read all into LOST;
MISS30=LOST;
/* NI É O NÚMERO DE ITERAÇÕES */
NI=50;
UI=shape(0,NI,1);
do I=1 to NI; UI[I]=I; end;
SOMA=shape(0,NI,1);
/*PRINT SOMA, UI;*/
/*----------------------------------------------------------------------------*/
/* CALCULA O NÚMERO DE LINHAS E COLUNAS DOS DADOS */
/*----------------------------------------------------------------------------*/
Y=MISS30
L=NROW(Y);
C=NCOL(Y);
/*---------------------------------------------------------------------------------*/
/* DETERMINA O NÚMERO DE OBSERVAÇÕES PRESENTES (NAO AUSENTES)
E COLOCA NA MATRIZ NO */
/*---------------------------------------------------------------------------------*/
YM=Y=.;
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UM=j(L,L,1);
NO=UM*YM;
NO=L-NO;
do I=1 to C;
if NO[1,I]=1
then;
do;
print "VOCE TEM DESVIO PADRAO INFINITO";
ABORT;
end; /*if NO[1,I]=1*/
end; /*do I=1 to C*/
/*PRINT YM ,UM, NO;*/
/*---------------------------------------------------------------------------------*/
/* LOCALIZA AS LINHAS E COLUNAS DOS VALORES AUSENTES NA MATRIZ Y*/
/*---------------------------------------------------------------------------------*/
z=loc(nmiss(y));
ya=int((z+C-1)/C);
yb=mod(z,C);
zcol=ncol(z);
if (zcol > 0) then do;
do i=1 to zcol;
if yb[,i]=0 then yb[,i]=C;
end;
end;
ymiss=t(ya)||t(yb);
L1=NROW(ymiss);
/*PRINT YMISS , L1;*/
/*---------------------------------------------------------------------------------*/
/* CRIA A MATRIZ COM TODAS AS IMPUTAÇÕES MÚLTIPLAS */
/*---------------------------------------------------------------------------------*/
NL=nrow(LOST);
NC=ncol(LOST);
IMPUTMULT30=j(5*NL,NC+1,0);
AUX1=-NL+1;
AUX2=0;
AUX3=1;
do i=1 to 5;
IMPUTMULT30[NL*i-(NL-1):NL*i,1]=i;
end;
*PRINT IMPUTMULT30;/
/*---------------------------------------------------------------------------------*/
/* OBTEM AS IMPUTAÇÕES MULTIPLAS VARIANDO O NUMERADOR (numer) DA EXPRESSAO
/*---------------------------------------------------------------------------------*/
YE_=UT*(DT##(numer/20)*DBU##(numer/20))*VBLU */
do numer=8 to 12;
/*print numer;*/
AUX1=AUX1+NL;
AUX2=AUX2+NL;
/*---------------------------------------------------------------------------------*/
/* K É O ÍNDICE DAS ITERAÇÕES E
P O ÍNDICE DA LINHA NAS POSIÇÕES DOS VALORES
AUSENTES */
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/*---------------------------------------------------------------------------------*/
DO K=1 TO NI;
/* CALCULA A MÉDIA DAS COLUNAS DE Y */
YTOT=REPEAT(Y[+,],L,1);
YBAR=YTOT/NO;
/*---------------------------------------------------------------------------------*/
/* SUBSTITUI OS VALORES AUSENTES PELAS RESPECTIVAS MÉDIAS, EM Y SE K=1 */
/*---------------------------------------------------------------------------------*/
IF K=1 THEN
DO;
DO I=1 TO L1;
Y[ymiss[I,1],ymiss[I,2]]=YBAR[ymiss[I,1],ymiss[I,2]];
END;
YM=Y;
END;/*IF K=1*/
SOMAP=0;
DO P=1 TO L1;
/*---------------------------------------------------------------------------------*/
/* PADRONIZA A MATRIZ Y, COM AS MÉDIAS DAS COLUNAS NAS POSIÇÕES(1a. VEZ) OU
ESTIMATIVAS */
/*---------------------------------------------------------------------------------*/
UM=j(L,L,1);
YBAR=(1/L)*UM*Y;
DIF=Y-YBAR;
DIF2=DIF##2;
STD=UM*DIF2;
STD=(STD/(L-1))##0.5;
YS=(Y-YBAR)/STD;
/* DEFINE O NÚMERO DA LINHA E DA COLUNA DO VALOR AUSENTE */
EL=ymiss[P,1];
EC=ymiss[P,2];
/*---------------------------------------------------------------------------------*/
/* FAZ A DECOMPOSIÇÃO EM VALORES SINGULARES DA MATRIZ DOS DADOS Y */
CALL SVD(U1,D1,V1,YS);
/*---------------------------------------------------------------------------------*/
D=DIAG(D1);
U=U1[,1:C];
VL=T(V1[,1:C]);
A=U*D*VL;
/* DEFINE A SUBMATRIZ Y_i, COM ELIMINAÇÃO DA i-ÉSIMA LINHA DE Y */
IF (EL=1) THEN Y_i=Y[2:L,];
ELSE IF (EL=L) THEN Y_i=Y[1:L-1,];
ELSE Y_i=Y[1:EL-1,]//Y[EL+1:L,];
/*---------------------------------------------------------------------------------*/
/* PADRONIZA A MATRIZ Y_i */
/*---------------------------------------------------------------------------------*/
UM_i=j(L-1,L-1,1);
YBAR_i=(1/(L-1))*UM_i*Y_i;
DIF_i=Y_i-YBAR_i;
DIF2_i=DIF_i##2;
STD_i=UM_i*DIF2_i;
STD_i=(STD_i/(L-2))##0.5;
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Y_i=(Y_i-YBAR_i)/STD_i;
/*---------------------------------------------------------------------------------*/
/* DEFINE A SUBMATRIZ Y_j, COM ELIMINAÇÃO DA j-ÉSIMA COLUNA DE Y */
/*---------------------------------------------------------------------------------*/
IF (EC=1) THEN Y_j=Y[,2:C];
ELSE IF (EC=C) THEN Y_j=Y[,1:C-1];
ELSE Y_j=Y[,1:EC-1]||Y[,EC+1:C];
/*---------------------------------------------------------------------------------*/
/* PADRONIZA A MATRIZ Y_j */
/*---------------------------------------------------------------------------------*/
UM_j=j(L,L,1);
YBAR_j=(1/L)*UM_j*Y_j;
DIF_j=Y_j-YBAR_j;
DIF2_j=DIF_j##2;
STD_j=UM_j*DIF2_j;
STD_j=(STD_j/(L-1))##0.5;
Y_j=(Y_j-YBAR_j)/STD_j;
/*---------------------------------------------------------------------------------*/
/* FAZ A DECOMPOSIÇÃO POR VALORES SINGULARES DA MATRIZ Y_i */
/*---------------------------------------------------------------------------------*/
CALL SVD(UB,DB1,VB,Y_i);
DB=DIAG(DB1);
UB=UB[,1:C];
VBL=T(VB[,1:C]);
AY_i=UB*DB*VBL;
/*---------------------------------------------------------------------------------*/
/* FAZ A DECOMPOSIÇÃO EM VALORES SINGULARES DA MATRIZ Y_j */
/*---------------------------------------------------------------------------------*/
CALL SVD(UT,DT1,VT,Y_j);
DT=DIAG(DT1);
UT=UT[,1:C-1];
VTL=T(VT[,1:C-1]);
AY_j=UT*DT*VTL;
/*---------------------------------------------------------------------------------*/
/* TROCA SINAIS DA MATRIZ UT PARA QUE FIQUEM IGUAIS AOS DA MATRIZ U */
/*---------------------------------------------------------------------------------*/
SU=0; SUT=0;
DO I=1 TO L;
DO J=1 TO (C-1);
IF U[I,J]<0 THEN SU=-1;
ELSE IF U[I,J]>0 THEN SU=1;
IF UT[I,J]<0 THEN SUT=-1;
ELSE IF UT[I,J]>0 THEN SUT=1;
IF SU^= SUT THEN UT[I,J]=-UT[I,J];
END;
END;
/*---------------------------------------------------------------------------------*/
/* TROCA SINAIS DA MATRIZ VBL PARA QUE FIQUEM IGUAIS AOS DA MATRIZ VL */
/*---------------------------------------------------------------------------------*/
SU=0; SUT=0;
DO I=1 TO C;
DO J=1 TO C;
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IF VL[I,J]<0 THEN SU=-1;
ELSE IF VL[I,J]>0 THEN SU=1;
IF VBL[I,J]<0 THEN SUT=-1;
ELSE IF VBL[I,J]>0 THEN SUT=1;
IF SU ^= SUT THEN VBL[I,J]=-VBL[I,J];
END;
END;
/*---------------------------------------------------------------------------------*/
/* ELIMINA ÚLTIMO ELEMENTO DE DB ÚLTIMA LINHA DE VBL */
/*---------------------------------------------------------------------------------*/
DBU=DIAG(DB1[1:C-1,]);
VBLU=VBL[1:C-1,];
/* CALCULA AS IMPUTAÇÕES MÚLTIPLAS */
YE_=UT*(DT##(numer/20)*DBU##((20-numer)/20))*VBLU;
YE_=YBAR+STD#YE_;
/* COLOCA AS ESTIMATIVAS NAS RESPECTIVAS POSIÇÕES EM YM */
YM[ymiss[P,1],ymiss[P,2]]=YE_[ymiss[P,1],ymiss[P,2]];
END;/*P*/
/*PRINT K YE_;*/
/*---------------------------------------------------------------------------------*/
/* COLOCA EM Y A MATRIZ YM COM OS VALORES AUSENTES ESTIMADOS E NA ESCALA
ORIGINAL */
/*---------------------------------------------------------------------------------*/
Y=YM;
END;/*K*/
/*---------------------------------------------------------------------------------*/
/* CRIA UMA MATRIZ COM TODAS AS IMPUTAÇÕES */
/*---------------------------------------------------------------------------------*/
do j= 1 to NC;
IMPUTMULT30[AUX1:AUX2,j+1]=Y[1:L,j];
end;
end;
create IMPUTMULT30 from IMPUTMULT30 [colname={_imputation_ amb1 amb2 amb3 amb4

amb5 amb6 amb7}];
append from IMPUTMULT20;
close IMPUTMULT20;
quit;
/*EXIBE O CONJUNTO DE VALORES COM OS \emph{m}=5 VALORES IMPUTADOS*/
proc print data=IMPUTMULT30;
run;

F.3 Programa para obter as estimativas da média e erros padrão para cada conjunto
de dados imputado (m) com 30% de retirada aleatória. Em linguagem SAS 9.2

/*-----------------------------------------------------------------------------*/
/*PROGRAMA PARA OBTER A MÉDIA E O ERRO PADRÃO DOS m=5 CONJUNTOS DE DADOS
IMPUTADOS COM 30\% de RETIRADA*//*Stderr = erro padrão da média */

/*-----------------------------------------------------------------------------*/
proc univariate data=IMPUTMULT30 noprint;
var amb1 amb2 amb3 amb4 amb5 amb6 amb7;
output out=resultado30 mean= amb1 amb2 amb3 amb4 amb5 amb6 amb7
stderr= Samb1 Samb2 Samb3 Samb4 Samb5 Samb6 Samb7;
by _imputation_;
run;
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/*-------------------------------------------------------------------*/
/*EXIBINDO OS RESULTADOS DO PROC UNIVARIATE*/
/*-------------------------------------------------------------------*/
*ods rtf;
proc print data=resultado30;
run;
*ods rtf close;

F.4 Programa para combinar as médias de alturas dos ambientes dos m=5 conjuntos
de dados imputados com 30%. Em linguagem SAS 9.2

/*---------------------------------------------------------------------------------*/
/*PROGRAMA PARA COMBINAR AS MÉDIAS DE ALTURAS DOS AMBIENTES DOS m=5 CONJUNTOS
DE DADOS IMPUTADOS, COM 24 GRAUS DE LIBERDADE, POIS TEMOS

25 GENÓTIPOS*/
/*---------------------------------------------------------------------------------*/
*ods rtf;
proc mianalyze data=resultado30 edf=24 MU0= 16.6900000 22.8116000 17.1700000
18.7696000 12.4020000 18.3152000 13.436800;
modeleffects amb1 amb2 amb3 amb4 amb5 amb6 amb7;
stderr Samb1 Samb2 Samb3 Samb4 Samb5 Samb6 Samb7;
run;
/*---------------------------------------------------------------------------------*/

APÊNDICE G - Programa para o cálculo da média de acurácia em cada posição em
falta da matriz de dados para as posições imputadas com IMMCMC

G.1 Medida de acurácia a 10 % de retirada aleatória. Em linguagem SAS 9.2

/*--------------------------------------------------------------------*/
/*----------------------ENTRADA DE DADOS-----------------------------*/
/**Os dados utilizados contém os valores dos valores originais, as
*m imputações, os valores médios em cada posição e desvios
padrão.*/
/*----------------------------------------------------------------------*/
/*------------------------MEDIDA DE ACURÁCIA 10\%*/----------------------
/*------------------------------------------------------------------------*/
proc iml;
*reset print;
Y={19.0800 19.9754 21.5717 18.6907 19.3923 21.1333 19.9739 1.1961,
21.8000 24.2866 22.6523 21.7451 21.7250 21.6028 22.3020 1.1339,
16.7700 16.8941 15.2322 16.0106 16.1137 16.4532 16.2456 0.6141,
19.7500 20.4086 19.7055 19.4750 18.8257 19.5862 19.6252 0.5658,
12.2200 12.2856 11.2939 11.3559 11.4297 11.2489 11.6390 0.4318,
18.4700 18.1921 18.3178 18.3482 18.1280 18.5308 18.3312 0.1558,
16.4900 15.4590 17.9038 17.7782 15.6905 16.8766 16.6997 1.1394,
18.6800 19.0954 18.9021 19.5457 19.5554 19.5385 19.2195 0.3078,
11.3700 11.2386 12.9183 13.9221 12.7024 13.4877 12.6065 1.0221,
14.4800 14.7365 15.1326 15.1842 15.2544 14.8754 14.9439 0.2205,
12.5300 13.4184 12.5940 13.0407 13.1575 12.2250 12.8276 0.4752,
18.6400 19.5440 19.6028 18.6261 19.1349 20.6364 19.3640 0.7417,
20.6600 20.7581 17.1698 19.7587 20.3303 18.1526 19.4716 1.5191,
20.6000 21.5886 21.7158 20.1015 21.8100 21.5865 21.2337 0.7100,
21.9900 22.6054 21.8218 23.5426 22.2496 22.3017 22.4185 0.6442,
18.1500 18.6652 15.3242 18.0769 19.6269 18.5060 18.0582 1.6204,
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18.2100 16.1496 16.8039 17.8618 18.1926 19.1623 17.7300 1.1824};
linha=nrow(Y);/*número de linhas da matriz*/
coluna=ncol(Y); /*número de colunas da matriz*/
create imput from Y [colname={vo imput1 imput2 imput3 imput4 imput5

media10 dev10}];
append from Y;
close imput;
quit;
/*------------------------------------------------------------------------------*/
/*MOSTRANDO A MATRIZ Y COM O PROC PRINT*/
/*------------------------------------------------------------------------------*/
proc print data=imput;
run;
/*------------------------------------------------------------------------------*/
/*PROGRAMA PARA CALCULAR A ACURÁCIA*/
/*------------------------------------------------------------------------------*/
proc iml;
use imput;
reset print;
read all into LOST;
imput=LOST;
*print imput;
imput1=imput[,1]; /*TRABALHA COM A primeira COLUNA DA MATRIZ IMPUT referente */

/*aos valores originais de cada posição em falta*/
dados=imput[,2:6]; /*MATRIZ DE DADOS COM AS 5 IMPUTAÇÕES APENAS*/
NL=nrow(dados);
m=5;
/*------------------------------------------------------------------------------*/
/*CONSTRUINDO UM VETOR DE ZEROS PARA GUARDAR OS VALORES DA ACURÁCIA CALCULADOS
A SEGUIR*/
/*------------------------------------------------------------------------------*/
acu10=j(1,17,0);
do J=1 to NL;
soma=t(dados[j,])-t(j(1,5,imput1[j,]));
soma2=t(soma)*soma;
acc10=soma2/(m-1);
acu10[j]=acc10;
acuracia10=t(acu10);
end;
quit;

G.2 Medida de acurácia a 20 % de retirada aleatória. Em linguagem SAS 9.2

/*--------------------------------------------------------------------*/
/*----------------------ENTRADA DE DADOS-----------------------------*/
/**Os dados utilizados contém os valores dos valores originais, as
*m imputações, os valores médios em cada posição e
desvios padrão.*/
/*---------------------------------------------------------------------*/
proc iml;
*reset print;
Y={19.0800 20.7141 20.7140 20.7140 20.7140 20.7141 20.7140,
21.8000 22.4321 22.4622 22.4327 22.4322 22.4324 22.4383,
16.5100 16.4323 18.3833 16.8435 16.5927 17.6502 17.1804,
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16.7700 15.8579 17.3048 15.9484 16.5232 16.2123 16.3693,
18.0700 17.2873 17.6732 17.5383 16.8869 17.9622 17.4696,
19.7500 21.4015 21.4013 21.4007 21.4014 21.4011 21.4012,
12.2200 11.8287 11.8285 11.8281 11.8285 11.8284 11.8284,
23.0600 22.4120 22.0418 23.1949 24.0159 23.6869 23.0703,
18.4700 17.6262 17.2866 18.3442 19.0972 18.7955 18.2299,
16.4900 17.3946 16.9656 18.8785 17.2099 17.1694 17.5236,
18.6800 16.7337 17.4206 20.6800 17.6141 18.8424 18.2582,
11.3700 11.5953 12.5723 13.2700 12.2991 13.8591 12.7192,
13.9200 12.7363 13.8185 13.9135 13.1534 14.3389 13.5921,
18.2400 17.2850 19.2827 16.1300 16.8323 17.2229 17.3506,
14.4800 15.0576 13.6235 12.9800 15.3611 15.1023 14.4249,
12.5300 10.9272 12.7663 20.0813 11.2012 11.3610 13.2674,
13.0300 11.6342 13.9732 14.0100 11.9826 12.1857 12.7571,
18.0700 16.6292 17.2719 16.5000 15.4267 16.0851 16.3826,
19.5400 18.3967 19.0676 10.5300 17.1416 17.8289 16.5930,
22.9800 21.7757 21.7880 22.9800 22.0426 22.1545 22.1482,
18.6400 19.1359 19.1508 18.9226 19.4616 19.5981 19.2538,
19.3000 20.0587 21.0993 17.7400 20.7560 20.0471 19.9402,
13.8800 14.5999 13.8901 13.4400 14.1243 14.6078 14.3055,
20.6600 16.0984 16.0984 16.6500 16.0984 16.0984 16.2087,
11.8100 11.5619 11.5619 15.0300 11.5619 11.5618 12.2555,
20.6000 19.2522 17.1030 17.8614 16.0307 15.9836 17.2462,
18.3100 17.8767 19.4916 18.9219 20.2973 20.3403 19.3856,
17.1600 15.7382 15.7379 15.7372 15.7380 15.7378 15.7378,
16.9500 18.4721 18.4720 18.4715 18.4720 18.4718 18.4719,
14.6300 16.7906 15.9141 16.9599 15.6809 15.8800 16.2451,
21.9900 20.7864 22.9265 22.2900 22.1632 22.3118 22.0956,
18.1500 16.4701 18.1673 18.4815 16.9920 17.3813 17.4984,
20.3200 18.1567 16.4703 17.2862 17.9992 18.7861 17.7397,
20.1400 19.5645 21.3395 20.4808 19.7303 18.9019 20.0034,
18.2100 17.6322 17.6322 17.6320 17.6321 17.6319 17.6321};
linha=nrow(Y);/*número de linhas da matriz*/
coluna=ncol(Y); /*número de colunas da matriz*/
create imput from Y [colname={vo imput1 imput2 imput3 imput4

imput5 media10}];
append from Y;
close imput;
quit;
/*------------------------------------------------------------------------------*/
/*MOSTRANDO A MATRIZ Y COM O PROC PRINT*/
/*------------------------------------------------------------------------------*/
proc print data=imput;
run;
/*------------------------------------------------------------------------------*/
/*PROGRAMA PARA CALCULAR A ACURÁCIA*/
/*------------------------------------------------------------------------------*/
proc iml;
use imput;
reset print;
read all into LOST;
imput=LOST;
*print imput;
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imput1=imput[,1]; /*TRABALHA COM A primeira COLUNA DA MATRIZ IMPUT referente aos*/
/*valores originais de cada posição em falta*/

dados=imput[,2:6]; /*MATRIZ DE DADOS COM AS 5 IMPUTAÇÕES APENAS*/
NL=nrow(dados);
m=5;
/*------------------------------------------------------------------------------*/
/*CONSTRUINDO UM VETOR DE ZEROS PARA GUARDAR OS VALORES DA ACURÁCIA CALCULADOS
A SEGUIR*/
/*------------------------------------------------------------------------------*/
acu20=j(1,NL,0);
do J=1 to NL;
soma=t(dados[j,])-t(j(1,5,imput1[j,]));
soma2=t(soma)*soma;
acc20=soma2/(m-1);
acu20[j]=acc10;
acuracia20=t(acu20);
end;
quit;

G.3 Medida de acurácia a 30 % de retirada aleatória. Em linguagem SAS 9.2

/*--------------------------------------------------------------------*/
/*----------------------ENTRADA DE DADOS-----------------------------*/
/**Os dados utilizados contém os valores dos valores originais, as
*m imputações, os valores médios em cada posição e
desvios padrão.*/
/*---------------------------------------------------------------------*/
proc iml;
*reset print;
Y={19.0800 19.4010 20.6971 19.4565 18.6418 20.4320 19.7257 0.8359,
17.3200 18.9390 18.5033 18.9204 19.1941 18.5926 18.8299 0.2809,
21.8000 22.4764 22.4764 22.4764 22.4764 22.4764 22.4764 0.0000,
16.5000 16.5907 14.5601 16.9380 16.4932 17.6443 16.4453 1.1465,
16.7700 15.5031 13.4258 15.8537 15.3793 16.5939 15.3512 1.1756,
18.0700 18.4695 19.0403 18.1516 17.3610 18.7821 18.3609 0.6508,
19.7500 21.1972 21.1976 21.1974 21.1978 21.1971 21.1974 0.0003,
12.2200 10.1575 10.1575 10.1575 10.1575 10.1575 10.1575 0.0000,
23.0600 22.7829 22.7755 22.7907 22.7880 22.7743 22.7823 0.0073,
18.4700 17.9159 18.5305 17.2696 17.4923 18.6317 17.9680 0.6070,
13.9200 18.8661 16.6321 16.4450 16.7550 17.9752 17.3347 1.0460,
11.3700 19.0812 18.9574 19.4273 18.8061 19.2188 19.0982 0.2389,
18.6800 13.0233 12.4069 12.8980 13.0357 13.7869 13.0302 0.4946,
16.4900 13.3791 13.2605 13.5156 13.4300 13.1764 13.3523 0.1349,
19.0300 19.6377 19.4868 20.4564 18.4572 20.7044 19.7485 0.8893,
18.2400 19.8225 20.1310 20.5316 18.2458 19.5326 19.6527 0.8695,
13.2700 13.3537 14.6532 13.7138 13.8542 14.2000 13.9550 0.4943,
14.4800 15.4543 15.7159 15.6384 15.7856 16.3452 15.7879 0.3352,
11.9500 11.8658 11.8658 11.8658 11.8658 17.8800 13.0686 2.6896,
12.5300 12.0711 11.8177 12.2311 11.9259 12.1858 12.0463 0.1739,
13.0300 12.0720 11.9824 12.1285 12.0206 12.1125 12.0632 0.0615,
18.0700 16.3789 16.3811 16.3815 16.3882 16.3820 16.3823 0.0035,
19.5400 20.0061 19.6924 19.6312 18.6610 19.5512 19.5084 0.5041,
22.9800 22.6592 22.6716 22.6649 22.6684 22.6726 22.6673 0.0055,
18.6400 18.4223 19.6972 19.2939 18.6396 20.5325 19.3171 0.8488,
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17.8000 19.6429 18.1884 18.8824 18.8066 17.8265 18.6694 0.6989,
22.9800 22.1305 23.4571 21.9613 23.3638 21.4931 22.4812 0.8805,
19.3000 20.6905 21.7916 19.8727 21.0918 19.8389 20.6571 0.8309,
13.8800 13.1202 14.1191 19.9908 14.0469 12.6393 14.7833 2.9776,
13.5300 11.7737 12.5933 12.2123 12.2859 12.1631 12.2057 0.2937,
13.4400 11.2881 11.5779 11.4432 11.4692 11.4258 11.4408 0.1039,
18.9900 20.4511 20.4526 20.1503 20.4481 20.4476 20.3899 0.1340,
20.6600 18.3779 18.1615 18.4852 18.8131 18.8775 18.5430 0.3004,
14.4000 14.4451 14.4564 14.3746 15.3599 15.3404 14.7953 0.5075,
11.8100 11.6956 11.7006 11.6647 12.0971 12.0885 11.8493 0.2227,
24.9900 24.9539 24.3968 24.2581 24.1276 24.6171 24.4707 0.3253,
17.9200 19.3447 18.3644 18.1204 17.8907 18.7520 18.4944 0.5724,
16.8700 16.9401 16.9379 16.9393 16.9455 16.9356 16.9397 0.0037,
20.6000 19.0557 17.8367 19.6218 19.4835 19.1364 19.0268 0.7057,
18.3100 19.5817 20.1013 19.4336 19.1750 19.7729 19.6129 0.3496,
10.9000 12.5268 12.5147 12.5181 12.5133 12.5062 12.5158 0.0075,
17.1600 16.7614 17.2600 17.1026 17.2927 17.5715 17.1976 0.2967,
17.0000 15.7368 15.7386 15.7212 15.8286 15.7186 15.7488 0.0455,
14.4800 15.8226 16.1683 16.2613 15.4529 16.9786 16.1367 0.5682,
16.9500 18.2152 18.1852 17.3331 17.9559 16.9529 17.7285 0.5601,
14.6300 14.7348 16.7056 17.6707 16.6455 17.7263 16.6966 1.2104,
21.9900 23.7320 22.5831 22.0201 22.6172 21.9886 22.5882 0.7056,
18.1500 19.0033 18.1033 17.7739 18.3744 17.5119 18.1534 0.5765,
20.3200 19.6039 19.6358 19.6378 19.6237 19.6297 19.6262 0.0136,
20.1400 21.1376 17.8098 19.6447 20.4540 18.6584 19.5409 1.3388,
19.3200 17.2489 19.8734 19.3536 18.4144 18.8261 18.7433 0.9997,
18.2100 18.9390 18.9287 18.9288 18.9288 18.9286 18.9308 0.0046};
linha=nrow(Y);/*número de linhas da matriz*/
coluna=ncol(Y); /*número de colunas da matriz*/
create imput from Y [colname={vo imput1 imput2 imput3 imput4 imput5 media10}];
append from Y;
close imput;
quit;
/*------------------------------------------------------------------------------*/
/*MOSTRANDO A MATRIZ Y COM O PROC PRINT*/
/*------------------------------------------------------------------------------*/
proc print data=imput;
run;
/*------------------------------------------------------------------------------*/
/*PROGRAMA PARA CALCULAR A ACURÁCIA*/
/*------------------------------------------------------------------------------*/
proc iml;
use imput;
reset print;
read all into LOST;
imput=LOST;
*print imput;
imput1=imput[,1]; /*TRABALHA COM A primeira COLUNA DA MATRIZ IMPUT referente*/

/* aos valores originais de cada posição em falta*/
dados=imput[,2:6]; /*MATRIZ DE DADOS COM AS 5 IMPUTAÇÕES APENAS*/
NL=nrow(dados);
m=5;
/*------------------------------------------------------------------------------*/
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/*CONSTRUINDO UM VETOR DE ZEROS PARA GUARDAR OS VALORES DA ACURÁCIA CALCULADOS
A SEGUIR*/
/*------------------------------------------------------------------------------*/
acu30=j(1,NL,0);
do J=1 to NL;
soma=t(dados[j,])-t(j(1,5,imput1[j,]));
soma2=t(soma)*soma;
acc30=soma2/(m-1);
acu30[j]=acc30;
acuracia30=t(acu30);
end;
quit;

APÊNDICE H - Programa para o cálculo da média de acurácia em cada posição em
falta da matriz de dados para as posições imputadas com IMDVS

H.1 Medida de acurácia a 10 % de retirada aleatória. Em linguagem SAS 9.2

/*--------------------------------------------------------------------*/
/*----------------------ENTRADA DE DADOS-----------------------------*/
/**Os dados utilizados contém os valores dos valores originais, as
*m imputações , os valores médios em cada posição e
desvios padrão.*/
/*--------------------------------------------------------------------*/
proc iml;
reset print;
Y={19.0800 19.1127 19.5724 19.2159 19.2686 19.2613 19.2862 0.1717,
21.8000 21.7668 21.9976 21.9538 21.9472 21.9405 21.9212 0.0891,
16.7700 16.2854 18.1565 18.2056 18.1953 18.1848 17.8055 0.8500,
19.7500 19.1337 21.1339 21.3428 21.3556 21.3637 20.8659 0.9731,
12.2200 11.5371 11.5188 11.4822 11.4945 15.5068 12.3079 1.7884,
18.4700 18.2414 18.0801 18.2240 18.2168 18.2092 18.1943 0.0649,
16.4900 17.2576 16.7205 16.6086 16.6271 16.6462 16.7720 0.2748,
18.6800 17.7102 19.8157 19.8529 19.8466 19.8403 19.4131 0.9521,
11.3700 12.2147 13.0199 13.2081 13.1896 13.1705 12.9606 0.4236,
14.4800 15.1405 15.1846 14.9375 14.9314 14.9255 15.0239 0.1276,
12.5300 12.2494 12.1621 12.2468 12.2243 12.2015 12.2168 0.0362,
18.6400 18.1968 19.7333 19.5962 19.6037 19.6116 19.3483 0.6462,
20.6600 19.0690 19.4364 21.4078 21.3639 21.3213 20.5197 1.1643,
20.6000 20.3207 19.9066 19.9638 19.9730 19.9822 20.0293 0.1656,
21.9900 22.6958 22.8487 17.2100 22.1383 22.1368 21.4059 2.3676,
18.1500 18.1512 17.7925 11.8500 17.8106 17.8105 16.6830 2.7059,
18.2100 19.1011 19.4691 13.8700 19.2613 19.7489 18.2901 2.4828};
linha=nrow(Y);/*número de linhas da matriz*/
coluna=ncol(Y); /*número de colunas da matriz*/
create imput from Y [colname={vo imput1 imput2 imput3 imput4

imput5 media10}];
append from Y;
close imput;
quit;
/*------------------------------------------------------------------------------*/
/*MOSTRANDO A MATRIZ Y COM O PROC PRINT*/
/*------------------------------------------------------------------------------*/
proc print data=imput;
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run;
/*------------------------------------------------------------------------------*/
/*PROGRAMA PARA CALCULAR A ACURÁCIA*/
/*------------------------------------------------------------------------------*/
proc iml;
use imput;
reset print;
read all into LOST;
imput=LOST;
*print imput;
imput1=imput[,1]; /*TRABALHA COM A primeira COLUNA DA MATRIZ IMPUT referente*/

/* aos valores originais de cada posição em falta*/
dados=imput[,2:6]; /*MATRIZ DE DADOS COM AS 5 IMPUTAÇÕES APENAS*/
NL=nrow(dados);
m=5;
/*------------------------------------------------------------------------------*/
/*CONSTRUINDO UM VETOR DE ZEROS PARA GUARDAR OS VALORES DA ACURÁCIA CALCULADOS
A SEGUIR*/
/*------------------------------------------------------------------------------*/
acu10=j(1,NL,0);
do J=1 to NL;
soma=t(dados[j,])-t(j(1,5,imput1[j,]));
soma2=t(soma)*soma;
acc10=soma2/(m-1);
acu10[j]=acc10;
acuracia10=t(acu10);
end;
quit;

H.2 Medida de acurácia a 20 % de retirada aleatória. Em linguagem SAS 9.2

/*--------------------------------------------------------------------*/
/*----------------------ENTRADA DE DADOS-----------------------------*/
/**Os dados utilizados contém os valores dos valores originais, as
*m imputações, os valores médios em cada
posição e desvios padrões.*/
/*-------------------------------------------------------------------------------------*/
proc iml;
reset print;
Y={19.0800 19.5064 18.8221 18.8044 20.0797 18.8018 19.2029 0.5757,
21.8000 22.1905 21.8003 21.7991 21.7340 21.6332 21.8314 0.2120,
16.5100 15.3352 17.2124 17.1927 17.5290 17.9934 17.0525 1.0132,
16.7700 15.8618 17.9761 17.9584 17.6998 18.1082 17.5209 0.9392,
18.0700 17.1713 19.1186 19.0917 18.9639 19.2792 18.7249 0.8757,
19.7500 21.3778 21.5723 21.5826 22.1312 21.6379 21.6604 0.2810,
12.2200 11.5689 11.5943 11.6088 11.6842 11.6577 11.6228 0.0472,
23.0600 22.5157 22.7071 22.6960 22.6007 22.8311 22.6701 0.1190,
18.4700 17.5441 17.6282 17.6416 17.9563 17.6187 17.6778 0.1602,
16.4900 17.4142 17.4155 17.3802 18.0686 17.4095 17.5376 0.2972,
18.6800 18.5667 18.9684 18.9954 20.4973 18.7575 19.1571 0.7691,
11.3700 12.5016 12.4537 12.4450 13.4177 12.2984 12.6233 0.4506,
13.9200 13.2747 13.3788 13.3696 13.7340 13.2788 13.4072 0.1891,
18.2400 18.3928 19.0609 19.0523 18.6011 19.0264 18.8267 0.3102,
14.4800 15.1642 15.0417 15.0257 15.0907 15.1018 15.0848 0.0547,
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12.5300 11.9943 12.5809 12.5880 12.3162 12.5418 12.4042 0.2548,
13.0300 12.7607 12.9317 12.9423 12.8142 12.9561 12.8810 0.0879,
18.0700 16.2493 16.2419 16.2514 16.0755 16.4545 16.2545 0.1344,
19.5400 18.5670 19.2727 19.3276 19.2800 19.4809 19.1856 0.3559,
22.9800 22.4281 22.5496 22.5595 22.4973 22.4769 22.5023 0.0540,
18.6400 19.2102 19.1816 19.1842 19.9077 18.4121 19.1792 0.5292,
19.3000 20.8798 20.1736 20.3898 21.5071 20.3275 20.6556 0.5445,
13.8800 14.2543 14.1946 14.1977 14.3138 14.2683 14.2457 0.0503,
20.6600 19.3960 21.5087 21.5438 22.3233 20.1434 20.9830 1.1844,
11.8100 11.8594 11.9859 11.9879 11.8218 11.8742 11.9058 0.0764,
20.6000 19.0753 19.6981 19.7154 20.6789 19.3979 19.7131 0.5998,
18.3100 19.1709 19.1692 19.1682 19.0770 19.1310 19.1433 0.0406,
17.1600 16.3241 18.4951 18.5020 18.4792 18.2373 18.0075 0.9476,
16.9500 18.6430 18.9177 18.9103 18.3020 18.6985 18.6943 0.2516,
14.6300 16.3546 16.3525 16.3615 16.5013 16.4085 16.3957 0.0633,
21.9900 22.1379 21.7386 21.7443 21.7990 21.8175 21.8475 0.1659,
18.1500 18.2055 18.4406 18.4385 18.4954 18.3979 18.3956 0.1118,
20.3200 18.2826 17.9491 17.9410 18.1890 17.4584 17.9640 0.3196,
20.1400 20.2309 19.8477 19.8744 22.1189 20.7012 20.5546 0.9402,
18.2100 19.3708 19.9568 20.0088 22.1975 19.8299 20.2728 1.1050};
linha=nrow(Y);/*número de linhas da matriz*/
coluna=ncol(Y); /*número de colunas da matriz*/
create imput from Y [colname={vo imput1 imput2 imput3 imput4

imput5 media10}];
append from Y;
close imput;
quit;
/*------------------------------------------------------------------------------*/
/*MOSTRANDO A MATRIZ Y COM O PROC PRINT*/
/*------------------------------------------------------------------------------*/
proc print data=imput;
run;
/*------------------------------------------------------------------------------*/
/*PROGRAMA PARA CALCULAR A ACURÁCIA 20\%*/
/*------------------------------------------------------------------------------*/
proc iml;
use imput;
reset print;
read all into LOST;
imput=LOST;
*print imput;
imput1=imput[,1]; /*TRABALHA COM A primeira COLUNA DA MATRIZ IMPUT referente*/

/*aos valores originais de cada posição em falta*/
dados=imput[,2:6]; /*MATRIZ DE DADOS COM AS 5 IMPUTAÇÕES APENAS*/
NL=nrow(dados);
m=5;
/*------------------------------------------------------------------------------*/
/*CONSTRUINDO UM VETOR DE ZEROS PARA GUARDAR OS VALORES DA ACURÁCIA CALCULADOS
A SEGUIR*/
/*------------------------------------------------------------------------------*/
acu20=j(1,NL,0);
do J=1 to NL;
soma=t(dados[j,])-t(j(1,5,imput1[j,]));
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soma2=t(soma)*soma;
acc20=soma2/(m-1);
acu20[j]=acc20;
acuracia20=t(acu20);
end;
quit;

H.3 Medida de acurácia a 30% de retirada aleatória. Em linguagem SAS 9.2

/*--------------------------------------------------------------------*/
/*----------------------ENTRADA DE DADOS-----------------------------*/
/**Os dados utilizados contém os valores dos valores originais, as
*m imputações, os valores médios em cada posição e
desvios padrão.*/
/*----------------------------------------------------------------------*/
proc iml;
reset print;
Y={19.0800 19.3165 19.5409 20.6764 18.8301 20.3953 19.7518,
17.3200 19.0919 19.2369 19.0891 19.3156 19.4965 19.2460,
21.8000 22.1081 22.0578 21.4152 21.8769 21.6612 21.8238,
16.5000 16.8242 16.6218 16.2777 17.3712 16.4980 16.7186,
16.7700 16.5516 16.2918 16.8965 17.1399 16.5876 16.6935,
18.0700 18.8858 19.0651 18.8366 18.9245 19.1024 18.9629,
19.7500 21.7017 20.9836 21.7410 21.7001 21.5681 21.5389,
12.2200 11.3480 11.2797 11.7791 11.1211 11.3835 11.3823,
23.0600 23.2133 23.2828 22.8203 23.1284 22.8984 23.0686,
18.4700 18.9631 19.0313 18.3200 19.1892 18.3121 18.7631,
13.9200 16.8844 17.0043 17.0854 17.0282 17.1672 17.0339,
11.3700 18.8365 19.4536 19.8787 19.1594 19.9577 19.4572,
18.6800 12.1705 12.6867 12.6249 12.2647 12.7067 12.4907,
16.4900 13.1860 13.3267 13.3330 13.2192 13.3739 13.2878,
19.0300 17.7322 18.1160 18.3015 18.1653 17.0587 17.8747,
18.2400 17.5997 17.5887 17.8072 17.8060 17.1717 17.5947,
13.2700 12.9129 13.0548 12.7754 13.0352 12.2905 12.8138,
14.4800 14.6811 14.9457 14.7826 14.9812 14.5463 14.7874,
11.9500 12.1415 11.8213 10.6503 12.7951 12.3697 11.9556,
12.5300 12.7119 12.3969 12.4012 12.6393 12.4038 12.5106,
13.0300 12.5124 12.4563 12.7133 12.4972 12.4242 12.5207,
18.0700 16.6334 16.7503 16.5703 16.3260 16.6486 16.5857,
19.5400 19.7501 20.0077 20.6691 19.5969 20.9219 20.1891,
22.9800 23.0836 23.3788 23.1476 22.5274 22.9772 23.0229,
18.6400 19.3234 19.8515 19.9352 18.9110 20.3120 19.8555,
17.8000 18.9963 19.1090 18.9448 17.8813 19.3031 18.8469,
22.9800 22.9634 23.1298 22.6508 22.6117 22.6422 22.7996,
19.3000 20.7634 20.4417 21.1123 20.4301 20.8142 20.7123,
13.8800 13.8133 13.7673 14.0055 13.6195 13.7693 13.7950,
13.5300 11.9872 11.7173 11.2926 11.9459 11.8758 11.7638,
13.4400 11.9094 11.8245 12.0046 11.8489 11.7995 11.8774,
18.9900 18.6529 18.9382 18.4296 19.3755 18.5045 18.7801,
20.6600 20.1014 20.1578 21.3735 20.5351 20.8756 20.6087,
14.4000 15.0655 14.7723 14.5982 14.7278 14.8068 14.7941,
11.8100 11.9514 11.9951 12.0360 11.9457 11.9455 11.9747,
24.9900 24.6748 24.7881 23.7137 24.3552 23.7498 24.2563,
17.9200 16.9444 16.8622 18.9107 16.9994 18.7286 17.6891,
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16.8700 17.7106 17.7623 17.3769 17.7840 17.3011 17.5870,
20.6000 19.9962 20.2085 20.9004 19.8549 20.7784 20.3477,
18.3100 19.6691 19.8338 19.8887 19.8889 19.9387 19.8438,
10.9000 12.4350 11.0303 10.8737 11.2710 11.1423 11.3505,
17.1600 17.8353 19.3453 18.9589 19.1757 19.2928 18.9216,
17.0000 15.0094 16.1191 15.8206 15.8173 14.9480 15.5429,
14.4800 16.3613 16.7092 16.9625 16.6823 16.5461 16.6523,
16.9500 17.5681 17.0554 17.9676 17.7345 17.6265 17.5904,
14.6300 16.5802 16.4385 16.3588 16.6635 16.5146 16.5111,
21.9900 22.1100 22.0110 21.9335 22.0454 22.0001 22.0200,
18.1500 18.2216 18.1183 18.5485 18.5008 18.2797 18.3338,
20.3200 17.7741 17.3065 17.3260 18.4889 17.7561 17.7303,
20.1400 21.0549 21.3721 22.1797 20.7771 22.1541 21.5076,
19.3200 18.5529 19.7379 19.8092 20.0621 19.9202 19.6165,
18.2100 21.3471 21.2422 23.0048 21.4756 23.0060 22.0151};
linha=nrow(Y);/*número de linhas da matriz*/
coluna=ncol(Y); /*número de colunas da matriz*/
create imput from Y [colname={vo imput1 imput2 imput3 imput4

imput5 media10}];
append from Y;
close imput;
quit;
/*------------------------------------------------------------------------------*/
/*MOSTRANDO A MATRIZ Y COM O PROC PRINT*/
/*------------------------------------------------------------------------------*/
proc print data=imput;
run;
/*------------------------------------------------------------------------------*/
/*PROGRAMA PARA CALCULAR A ACURÁCIA 20\%*/
/*------------------------------------------------------------------------------*/
proc iml;
use imput;
reset print;
read all into LOST;
imput=LOST;
*print imput;
imput1=imput[,1];
dados=imput[,2:6]; /*MATRIZ DE DADOS COM AS 5 IMPUTAÇÕES APENAS*/
NL=nrow(dados);
m=5;
/*------------------------------------------------------------------------------*/
/*CONSTRUINDO UM VETOR DE ZEROS PARA GUARDAR OS VALORES DA ACURÁCIA CALCULADOS
A SEGUIR*/
/*------------------------------------------------------------------------------*/
acu30=j(1,NL,0);
do J=1 to NL;
soma=t(dados[j,])-t(j(1,5,imput1[j,]));
soma2=t(soma)*soma;
acc30=soma2/(m-1);
acu30[j]=acc30;
acuracia30=t(acu30);
end;
quit;
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APÊNDICE I - Programa para o cálculo da média geral da acurácia com os valores
estimados por meio do IMMCMC

I.1 Medida geral de acurácia a 10%. Em linguagem R 2.12.2

#-------------------------------------------------------------------------*/
#----------------------ENTRADA DE DADOS-----------------------------------*/
#Os dados utilizados contém os valores originais,
#as m imputações, os valores médios em cada posição
#e desvios padrão (tabela 2).
#-------------------------------------------------------------------------*/
setwd("G:/DISSERTACAO_LATEX/ANALISANDO_dissertacao/RESULTADOS/mcmc/10_PORC")
altura10=read.table("m_imp10.txt")
dimnames(altura10)[[2]]=c("vo","imput1","imput2","imput3","imput4","imput5",

"media10", "dp10")
attach(altura10)
names(altura10)
alt10=altura10[2:6];alt10
#---------------------------------------------------------------------------
#---------------VARIÂNCIA ENTRE AS IMPUTAÇÕES(VE)---------------------------

v10=function(altura10)
{
alt10=altura10[,2:6]
m=5
na=length(vo)
vef=c(rep(0,length(vo)))
for (j in 1:length(vo)){
ve=(sum((alt10[j,]-media10[j])^2))/(m-1)
vef[j]=ve
}
return(vef) #PARA VOLTAR E ECONTRAR OS OUTROS DOADORES
}

ve10=v10(altura10)
VE10=sum(ve10)/length(vo);VE10

#----------------------------------------------------------------------------
#-------------------VIÉS QUADRÁTICO MÉDIO (VQM)------------------------------------

vqm10=function(vo,media10)
{
m=5
na=length(vo)
total=((media10-vo)^2)
vies=m*(sum(total))
result=vies/((m-1)*na)
result
}
VQM10=vqm10(vo,media10);VQM10

#----------------------------------------------------------------------------
#---------------------MEDIDA GERAL DE EXATIDÃO-------------------------------
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tacc10=VE10+VQM10;tacc10

I.2 Medida geral acurácia a 20%. Em linguagem R 2.12.2

#-------------------------------------------------------------------------*/
#----------------------ENTRADA DE DADOS-----------------------------------*/
#Os dados utilizados contém os valores dos valores originais,
#as m imputações os valores médios em cada posição
#e desvios padrões (tabela 2).
#-------------------------------------------------------------------------*/
setwd("G:/DISSERTACAO_LATEX/ANALISANDO_dissertacao/RESULTADOS/mcmc/20_PORC")
altura20=read.table("m_imp20.txt")
dimnames(altura20)[[2]]=c("vo","imput1","imput2","imput3","imput4","imput5",

"media20", "dp20")
attach(altura20)
names(altura20)
alt20=altura20[2:6];alt20

#---------------VARIÂNCIA ENTRE AS IMPUTAÇÕES(VE)---------------------------

v20=function(altura20)
{
alt20=altura20[,2:6]
m=5
na=length(vo)
vef=c(rep(0,length(vo)))
for (j in 1:length(vo)){
ve=(sum((alt20[j,]-media20[j])^2))/(m-1)
vef[j]=ve
}
return(vef) #PARA VOLTAR E ECONTRAR OS OUTROS DOADORES
}

ve20=v20(altura20)
VE20=sum(ve20)/length(vo);VE20

#-----------------------------------------------------------------------------
#-------------------VIÉS QUADRÁTICO MÉDIO (VQM)--------------------------------

vqm20=function(vo,media20)
{
m=5
na=length(vo)
total=((media20-vo)^2)
vies=m*(sum(total))
result=vies/((m-1)*na)
result
}
VQM20=vqm20(vo,media20)
#------------------------------------------------------------------------------
#---------------------MEDIDA GERAL DE EXATIDÃO---------------------------------
tacc20=VE20+VQM20;tacc20

I.3 Medida geral acurácia a 30%. Em linguagem R 2.12.2
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#-------------------------------------------------------------------------*/
#----------------------ENTRADA DE DADOS-----------------------------------*/
#Os dados utilizados contém os valores originais,
#as m imputações, os valores médios em cada posição
#e desvios padrão.
#-------------------------------------------------------------------------*/
setwd("G:/DISSERTACAO_LATEX/ANALISANDO_dissertacao/RESULTADOS/mcmc/30_PORC")
altura30=read.table("m_imputacao.txt")
dimnames(altura30)[[2]]=c("vo","imput1","imput2","imput03","imput4","imput5",

"media30", "dp30")
attach(altura30)
names(altura30)
alt30=altura30[2:6];alt30
#----------------------------------------------------------------------------
#---------------VARIÂNCIA ENTRE AS IMPUTAÇÕES(VE)----------------------------
v30=function(altura30)
{
alt30=altura30[,2:6]
m=5
na=length(vo)
vef=c(rep(0,length(vo)))
for (j in 1:length(vo)){
ve=(sum((alt30[j,]-media30[j])^2))/(m-1)
vef[j]=ve
}
return(vef) #PARA VOLTAR E ECONTRAR OS OUTROS DOADORES
}
ve30=v30(altura30)
VE30=sum(ve30)/length(vo);VE30 #ok!
#----------------------------------------------------------------------------
#-------------------VIÉS QUADRÁTICO MÉDIO (VQM)------------------------------------
vqm30=function(vo,media30)
{
m=5
na=length(vo)
total=((media30-vo)^2)
vies=m*(sum(total))
result=vies/((m-1)*na)
result
}
VQM30=vqm30(vo,media30)
#-----------------------------------------------------------------------------
#---------------------MEDIDA GERAL DE EXATIDÃO--------------------------------
tacc30=VE30+VQM30;tacc30

APÊNDICE J - Programa para o cálculo da média geral da acurácia com os valores
estimados por meio do IMDVS

J.1 Medida geral acurácia a 10%. Em linguagem R 2.12.2

#-------------------------------------------------------------------------*/
#----------------------ENTRADA DE DADOS-----------------------------------*/
#Os dados utilizados contém os valores originais,
#as m imputações, os valores médios em cada posição
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#e desvios padrão.
#-------------------------------------------------------------------------*/
setwd("G:/DISSERTACAO_LATEX/ANALISANDO_dissertacao/RESULTADOS/DVS/10_PORC")
altura10=read.table("m_dvs10.txt")
dimnames(altura10)[[2]]=c("vo","imput1","imput2","imput3","imput4","imput5",

"media10", "dp10")
attach(altura10)
names(altura10)
alt10=altura10[2:6];alt10
#---------------------------------------------------------------------------
#---------------VARIâNCIA ENTRE AS IMPUTAÇÕES(VE)---------------------------
v10=function(altura10)
{
alt10=altura10[,2:6]
m=5
na=length(vo)
vef=c(rep(0,length(vo)))
for (j in 1:length(vo)){
ve=(sum((alt10[j,]-media10[j])^2))/(m-1)
vef[j]=ve
}
return(vef) #PARA VOLTAR E ECONTRAR OS OUTROS DOADORES
}
ve10=v10(altura10)
VE10_dvs=sum(ve10)/length(vo);VE10_dvs
#----------------------------------------------------------------------------
#-------------------VIÉS QUADRÁTICO MÉDIO (VQM)------------------------------
vqm10=function(vo,media10)
{
m=5
na=length(vo)
total=((media10-vo)^2)
vies=m*(sum(total))
result=vies/((m-1)*na)
result
}
VQM10_dvs=vqm10(vo,media10);VQM10_dvs
#---------------------------------------------------------------------------
#---------------------MEDIDA GERAL DE EXATIDÃO------------------------------
tacc10_dvs=VE10_dvs+VQM10_dvs;tacc10_dvs

J.2 Medida geral acurácia a 20%. Em linguagem R 2.12.2

#-------------------------------------------------------------------------*/
#----------------------ENTRADA DE DADOS-----------------------------------*/
#Os dados utilizados contém os valores dos valores originais,
#as m imputações os valores médios em cada posição
#e desvios padrões.
#-------------------------------------------------------------------------*/
setwd("G:/DISSERTACAO_LATEX/ANALISANDO_dissertacao/RESULTADOS/DVS/20_PORC")
altura20=read.table("m_dvs20.txt")
dimnames(altura20)[[2]]=c("vo","imput1","imput2","imput3","imput4","imput5",

"media20","dp20")
attach(altura20)
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names(altura20)
alt20=altura20[2:6];alt20
#---------------------------------------------------------------------------
#---------------VARIÂNCIA ENTRE AS IMPUTAÇÕES(VE)---------------------------

v20=function(altura20)
{
alt20=altura20[,2:6]
m=5
na=length(vo)
vef=c(rep(0,length(vo)))
for (j in 1:length(vo)){
ve=(sum((alt20[j,]-media20[j])^2))/(m-1)
vef[j]=ve
}
return(vef) #PARA VOLTAR E ECONTRAR OS OUTROS DOADORES
}

ve20=v20(altura20)
VE20_dvs=sum(ve20)/length(vo);VE20_dvs

#--------------------------------------------------------------------------
#-------------------VIÉS QUADRÁTICO MÉDIO (VQM)----------------------------

vqm20=function(vo,media20)
{
m=5
na=length(vo)
total=((media20-vo)^2)
vies=m*(sum(total))
result=vies/((m-1)*na)
result
}
VQM20_dvs=vqm20(vo,media20)

#---------------------------------------------------------------------------
#---------------------MEDIDA GERAL DE EXATIDÃO------------------------------

tacc20_dvs=VE20_dvs+VQM20_dvs;tacc20_dvs

J.3 Medida geral acurácia a 30%. Em linguagem R 2.12.2

#-------------------------------------------------------------------------*/
#----------------------ENTRADA DE DADOS-----------------------------------*/
#Os dados utilizados contém os valores originais,
#as m imputações, os valores médios em cada posição
#e desvios padrão.
#-------------------------------------------------------------------------*/
setwd("G:/DISSERTACAO_LATEX/ANALISANDO_dissertacao/RESULTADOS/DVS/30_PORC")
altura30=read.table("m_dvs30.txt")
dimnames(altura30)[[2]]=c("vo","imput1","imput2","imput03","imput4",

"imput5","media30")
attach(altura30)
names(altura30)



113

alt30=altura30[2:6];alt30
#---------------------------------------------------------------------------
#---------------VARIÂNCIA ENTRE AS IMPUTAÇÕES(VE)---------------------------

v30=function(altura30)
{
alt30=altura30[,2:6]
m=5
na=length(vo)
vef=c(rep(0,length(vo)))
for (j in 1:length(vo)){
ve=(sum((alt30[j,]-media30[j])^2))/(m-1)
vef[j]=ve
}
return(vef) #PARA VOLTAR E ECONTRAR OS OUTROS DOADORES
}

ve30=v30(altura30)
VE30_dvs=sum(ve30)/length(vo);VE30_dvs

#----------------------------------------------------------------------------
#-------------------VIÉS QUADRÁTICO MÉDIO (VQM)------------------------------

vqm30=function(vo,media30)
{
m=5
na=length(vo)
total=((media30-vo)^2)
vies=m*(sum(total))
result=vies/((m-1)*na)
result
}
VQM30_dvs=vqm30(vo,media30)
#----------------------------------------------------------------------------
#---------------------MEDIDA GERAL DE EXATIDÃO-------------------------------

tacc30_dvs=VE30_dvs+VQM30_dvs;tacc30_dvs
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Anexo A - Conjunto de dados reais

Tabela 16 - Médias de alturas, em metros, dos genótipos de E. grandis aos 5 anos.
Procedência, Baldy State Forest 194-Atherton-QLD (14.423)

Ambientes
Genótipos 1 2 3 4 5 6 7

1 15,5400 23,4200 16,1000 19,0800 12,8300 17,3200 13,7100
2 16,4100 21,8000 17,5300 18,6000 11,9800 17,7400 12,4600
3 16,5100 22,9600 16,7700 19,1500 11,5700 18,0700 13,6300
4 19,4300 23,5400 19,3400 19,7500 13,8700 18,0000 14,4900
5 15,0300 19,7500 16,6600 16,3100 11,9500 17,2600 12,2200
6 16,6800 23,0600 16,4200 20,0000 12,7500 18,4700 13,5600
7 16,9000 22,5300 16,4900 18,6800 11,3700 18,8800 13,9200
8 19,0300 25,2000 18,2400 20,6800 13,2700 19,9100 14,4800
9 14,8300 23,3500 16,1300 18,5400 11,9500 17,8800 12,9800
10 16,2200 21,4800 16,5500 18,5300 12,5300 16,9800 13,0300
11 18,0700 23,3000 16,2000 19,5400 12,9900 19,6200 14,0100
12 16,5000 22,5800 16,2300 16,0000 10,5300 18,7200 12,6200
13 16,3900 22,9800 16,0300 18,6400 12,7300 17,8000 13,5100
14 17,4000 22,9800 18,0100 19,3000 13,9100 17,8900 13,8800
15 14,4900 21,3100 16,0800 17,7400 13,5300 18,0900 13,4400
16 18,9900 24,2500 19,2000 20,6600 12,4600 19,8200 15,0400
17 14,4000 21,7500 15,0000 16,6500 10,7500 18,2700 11,8100
18 18,9000 24,4900 17,9200 20,2500 13,0500 18,7000 15,0300
19 16,8700 24,8100 17,3500 20,6000 12,2100 18,3100 14,6200
20 16,6900 21,5000 17,2400 19,1500 10,9000 17,1600 12,1600
21 14,8700 20,9700 17,0000 14,4800 10,6100 16,9500 10,9300
22 17,3000 22,5900 16,3500 20,4100 13,2800 18,3800 13,9100
23 14,6300 21,9900 17,2100 18,1500 11,8500 17,8700 12,7600
24 17,2700 24,5200 20,3200 20,1400 13,3100 19,3200 13,9600
25 17,9000 23,1800 18,8800 18,2100 13,8700 20,4700 13,7600
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ANEXO B - Conjunto de dados com 10% de falta.

Tabela 17 - Médias de alturas, em metros, dos genótipos em cada ambiente, com 10% de
falta

Ambientes
Genótipos 1 2 3 4 5 6 7

1 15,5400 23,4200 16,1000 y 12,8300 17,3200 13,7100
2 16,4100 y 17,5300 18,6000 11,9800 17,7400 12,4600
3 16,5100 22,9600 y 19,1500 11,5700 18,0700 13,6300
4 19,4300 23,5400 19,3400 y 13,8700 18,0000 14,4900
5 15,0300 19,7500 16,6600 16,3100 11,9500 17,2600 y
6 16,6800 23,0600 16,4200 20,0000 12,7500 y 13,5600
7 16,9000 22,5300 y y y 18,8800 13,9200
8 19,0300 25,2000 18,2400 20,6800 13,2700 19,9100 y
9 14,8300 23,3500 16,1300 18,5400 11,9500 17,8800 12,9800
10 16,2200 21,4800 16,5500 18,5300 y 16,9800 13,0300
11 18,0700 23,3000 16,2000 19,5400 12,9900 19,6200 14,0100
12 16,5000 22,5800 16,2300 16,0000 10,5300 18,7200 12,6200
13 16,3900 22,9800 16,0300 y 12,7300 17,8000 13,5100
14 17,4000 22,9800 18,0100 19,3000 13,9100 17,8900 13,8800
15 14,4900 21,3100 16,0800 17,7400 13,5300 18,0900 13,4400
16 18,9900 24,2500 19,2000 y 12,4600 19,8200 15,0400
17 14,4000 21,7500 15,0000 16,6500 10,7500 18,2700 11,8100
18 18,9000 24,4900 17,9200 20,2500 13,0500 18,7000 15,0300
19 16,8700 24,8100 17,3500 y 12,2100 18,3100 14,6200
20 16,6900 21,5000 17,2400 19,1500 10,9000 17,1600 12,1600
21 14,8700 20,9700 17,0000 14,4800 10,6100 16,9500 10,9300
22 17,3000 22,5900 16,3500 20,4100 13,2800 18,3800 13,9100
23 14,6300 y 17,2100 y 11,8500 17,8700 12,7600
24 17,2700 24,5200 20,3200 20,1400 13,3100 19,3200 13,9600
25 17,9000 23,1800 18,8800 y 13,8700 20,4700 13,7600

y: valor em falta.
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ANEXO C - Conjunto de dados com 20% de falta.

Tabela 18 - Médias de alturas, em metros, dos genótipos em cada ambiente, com 20% de
falta

Ambientes
Genótipos 1 2 3 4 5 6 7

1 15,54 23,42 16,10 y 12,83 17,32 13,71
2 16,41 y 17,53 18,6 11,98 17,74 12,46
3 y 22,96 y 19,15 11,57 y 13,63
4 19,43 23,54 19,34 y 13,87 18 14,49
5 15,03 19,75 16,66 16,31 11,95 17,26 y
6 16,68 y 16,42 20 12,75 y 13,56
7 16,90 22,53 y y y 18,88 y
8 19,03 25,20 y 20,68 13,27 19,91 y
9 14,83 23,35 16,13 18,54 11,95 17,88 12,98
10 16,22 21,48 16,55 18,53 y 16,98 y
11 y 23,30 16,20 y 12,99 19,62 14,01
12 16,5 22,58 16,23 16,0 10,53 18,72 12,62
13 16,39 y 16,03 y 12,73 17,8 13,51
14 17,4 22,98 18,01 y 13,91 17,89 y
15 14,49 21,31 16,08 17,74 13,53 18,09 13,44
16 18,99 24,25 19,2 y 12,46 19,82 15,04
17 14,40 21,75 15,00 16,65 10,75 18,27 y
18 18,90 24,49 17,92 20,25 13,05 18,70 15,03
19 16,87 24,81 17,35 y 12,21 y 14,62
20 16,69 21,5 17,24 19,15 10,9 y 12,16
21 14,87 20,97 17 14,48 10,61 y 10,93
22 17,3 22,59 16,35 20,41 13,28 18,38 13,91
23 y y 17,21 y 11,85 17,87 12,76
24 17,27 24,52 y y 13,31 19,32 13,96
25 17,90 23,18 18,88 y 13,87 20,47 13,76

y: valor em falta.
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ANEXO D - Conjunto de dados com 30% de falta.

Tabela 19 - Médias de alturas, em metros, dos genótipos em cada ambiente, com 30% de
falta

Ambientes

Genótipos 1 2 3 4 5 6 7
1 15,5400 23,4200 16,1000 y 12,8300 y 13,7100
2 16,4100 y 17,5300 18,6000 11,9800 17,7400 12,4600
3 y 22,9600 y 19,1500 11,5700 y 13,6300
4 19,4300 23,5400 19,3400 y 13,8700 18,0000 14,4900
5 15,0300 19,7500 16,6600 16,3100 11,9500 17,2600 y
6 16,6800 y 16,4200 20,0000 12,7500 y 13,5600
7 16,9000 22,5300 y y y 18,8800 y
8 y 25,2000 y 20,6800 y 19,9100 y
9 14,8300 23,3500 16,1300 18,5400 y 17,8800 12,9800
10 16,2200 21,4800 16,5500 18,5300 y 16,9800 y
11 y 23,3000 16,2000 y 12,9900 19,6200 14,0100
12 16,5000 22,5800 16,2300 16,0000 10,5300 18,7200 12,6200
13 16,3900 y 16,0300 y 12,7300 y 13,5100
14 17,4000 y 18,0100 y 13,9100 17,8900 y
15 14,4900 21,3100 16,0800 17,7400 y 18,0900 y
16 y 24,2500 19,2000 y 12,4600 19,8200 15,0400
17 y 21,7500 15,0000 16,6500 10,7500 18,2700 ,
18 18,9000 y y 20,2500 13,0500 18,7000 15,0300
19 y 24,8100 17,3500 y 12,2100 y 14,6200
20 16,6900 21,5000 17,2400 19,1500 y y 12,1600
21 14,8700 20,9700 y y 10,6100 y 10,9300
22 17,3000 22,5900 16,3500 20,4100 13,2800 18,3800 13,9100
23 y y 17,2100 y 11,8500 17,8700 12,7600
24 17,2700 24,5200 y y 13,3100 y 13,9600
25 17,9000 23,1800 18,8800 y 13,8700 20,4700 13,7600

y: valor em falta.
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