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R E S U M O

A literatura estatistica em geral, embora a
presente muitos estudos e discussões sobre os estimadores
de componentes de variãncia, pouco, ou quase nada, traz so
bre as comparaçoes destes.
Neste trabalho fez-se a comparaçao

numêrica

de três estimadores de componentes de variãncia

em dois

modelos lineares genêticos-estatisticos de

cruzamentos,

usando como medida de eficiência, de cada estimador, o er
ro quadratico médio, alem do tempo gasto em CPU

(Unidade

Central de Processamento) e outras caracteristicas,
como: estimativas medias para cada componente de

tais

variãn

cia, com o valor minimo e o maximo encontrado, numero

de

estimativas negativas e experimentos cujo processo numêri

Vi

ii.

co de estimação nao convergiu.
Os estimadores estudados foram: ajuste de con�
tantes ou metodo 3 de Henderson, estimadores de mãxima ve
rossimilhança e os estimadores quadrâticos nao tendencio
sos de mlnima variância - MIVQUE, enquanto que os modelos
foram os de: classificação hierãrquica, aleatório (Modelo
I) e o fatorial, misto, com interação (Modelo II),
renciados em HALLAUER e MIRANDA FILHO (1981) comQ
I 11 e

1

1

Design III 11

,

refe
11

Design

respectivamente.

Os dados foram simulados a partir da distri
buição normal, para cada modelo estudado, considerando-se
duas relações de yariâncias, cr;/cr 2

onde

,

ªi

e a variância

do efeito aleatõrio, exceção do erro, e cr 2 variância do er
ro, tomando-se para cada uma os casos balanceados e
balanceados, com 5% de parcelas ou

11

nao

celulas 1 vazias.
1

Uniformemente nenhum dos metodos,

ajuste de

constantes e MIVQUE, e melhor do que o outro para os mod�
los estudados, embora deve-se preferir o metodo MIVQUE c�
so os recursos computacionais sejam de fãcil acesso, dada
sua rapidez e eficiência como estimador. Caso

contrãrio,

deve-se preferir o metodo de ajuste de constantes, tão
ciente como o anterior e de calculo relativamente

efi
fãcil

para os modelos estudados. Jã o metodo de mãxima verossi
milhança, baseado somente nos dados de eficiência,foi mais

iX•

eficiente que os dois apenas no modelo II, podendo,
tanto, ser empregado para esse modelo, desde que

por

nao

considere de fundamental importância a tendenciosidade
os problemas de convergência e tempo.

se
e

x.
NUMERICAL COMPARISON OF THREE VARIANCE COMPONENTS
ESTIMATORS IN SOME STATISTICAL-GENETICS MODELS
OF CROSSES
Author:
Adviser:

Josê Carlos Seraphin
Prof. Dr. Dêcio Barbin

S U M M A R Y

The statistics literature in general, although
presenting many studies and discussions on the variance component estimators, pr�sent little or almost nothing

about

the comparisons among them.
ln this work a numerical comparison among three
variance components estimators in two statistica�genetic mo
dels of crosses was made, using as a measure of the efficien
cy of each estimator, the mean squared error besides the ti
me spent in Central Processing Unit (CPU) and other characte
ristics such as: the mean estimative for each variance

com

ponent with the maximum and the minimum value determined,the
number of negative estimates a nd the number of experiments
whose numerical process of estimation did not converge.

Xi.

The studied estimators were: the constant ad
justments or method 3 of Henderson, maximum likelihood es
timator and the minimum variance quadratic unbiased estima
tor - MIVQUE. The models were the random hierarchic classi
fication (Model I) and the mixed factorial with interaction
(Model II), referred by HALLAUER and MIRANDA FILHO (1981)
as Design I and Design III, respectively.
Data were simulated from the normal .distribu
tion for each model studied, considering two variance

ra-

21 a 2 , w h ere ª 2 1s
tios ªi
i • t h e variance of random effects except for the errar variance and a 2 is the errar variance,

taking for each one the balanced and unbalanced cases,with
5% empty plots.
Between the constant adjustment and MIVQUE na
ne is better than the other for the studied models although
MIVQUE should be preferred when computer resources are rea
dily available, given its speed and efficiency as estimator.
Otherwise, the constant adjustment procedure should be pre
ferred because it is a efficient as the former and is rela
tively easy to calculate for the studied models. Based only
on efficiency data, the maximum likelihood method was
most efficient of the three, for model II. Thus it

can

the
be

used for this model when the presence of bias and wroblems
of time and convergence are not considered of fundamental
importance.

l.

1. INTRODUÇAO
Ao se fazer uma anãlise de variância,
da obtenção da estatistica F, ou seja, testar a

alem

signifi

cância de efeitos de tratamentos, pode-se tambêm

estimar

os componentes de variância.
Os componentes de variância, que sao variân
cias associadas aos efeitos aleatõrios de um modelo matemãti
co, têm grande importância e aplicação tanto no

melhora

mento vegetal quanto animal, na obtenção dos indices
repetibilidade, coeficiente de herdabilidade, etc.,
se pode observar em FALCONER (1964) e HALLAUER. e

de
como

MIRANDA

FILHO (1981), bem como em outras areas, tal como a medica
e a industrial. Devido a essa {mportância

e

existe uma preocupação crescente no sentido

aplicação,
de

melhor

2•
estima-los, obtendo, desta forma, estimativas mais preci
sas e representativas de uma população.
A existência de varios mêtodos de
de componentes de variância permite ao

estimação

pesquisador

uma

opçao de escolha, embora a eficiência desses mitodos seja
ainda bastante discutida. Dentre os mêtodos disponiveis,o
mais usado, da analise de variância,

produz

estimadores

não tendenciosos e de variância mínima, e ãs vezes forne
ce estimativas negativas dos componentes de variância,ai�
da que por definição estes sejam positivos, sendo

muitas

vezes utilizados em situações inadequadas, onde sua
ciência

e

efi

reduzida.
Segundo SEARLE (1971a, 1971b), a presença de

uma estimativa negativa

e

claramente embaraçosa,

das varias alternativas existentes do que pode ser
quando isto ocorre

e

e

uma
feito

interpretar a estimativa negativa co

mo um problema do método que a produziu, e usar algum ou
tro mêtodo que não forneça estimativas negativas. Existem
duas opções: a primeira usar o procedimento de Bayes e

a

segunda os estimadores de maxima verossimilhança.
Muitos trabalhos sobre estimadores de compo
nentes de variância têm sido realizados, mas na sua maio
ria se dedicam aos estudos deles isoladamente, sem a pre�
cupação de fazer um estudo comparativo dos mesmos.

Isto

3.
talvez, devido as dificuldades envolvidas nas comparaçoes.
t objetivo deste trabalho observar o compor
tamento de três métodos de estimação de componentes de va
riância, em dois modelos lineares genêticos-estatisticos
de cruzamentos, para dados balanceados e não

balanceados

em duas relações de variâncias, fazendo um estudo compar�
tiva em termos numérico, usando critérios

entre eles o erro quadrãtico media.

estatisticos,

4.

2. REVISÃO DE LITERATURA
2. l - Metodos e Modelos
2.1.1 - Metodos
Como e sabido, a dificuldade em mostrar
um mêtodo ê melhor que outro

e

que

muito grande, dadas as ca

racteristicas e propriedades peculiares inerentes a

cada

metodo, dependendo do modelo considerado.
O mêtodo da anãlise de variância (ANOVA),tal
vez o mais usado e estudado, quando empregado em dados balan
ceados (todas as combinações de fatores do modelo

têm

o

mesmo numero de observações), seja o modelo aleatõrio ou
misto, ou em dados não balanceados (numero desi gual de ob
servações para cada combinação de fatores)

no modelo alea

tõrio, produz estimadores não tendenciosos, de

variância

5.
minima entre uma classe de estimadores quadrâticos

nao

tendenciosos. Este mêtodo pode produzir estimativas nega
tivas, e quando aplicado a dados não balanceados ê equiv!
lente ao Metodo 1 de Henderson. Se os dados são não balan
ceados e o modelo ê misto, os estimadores por ele obtidos
são tendenciosos (SEARLE, 1971a; 1971b).
Outros mêtodos foram desenvolvidos, visando
eliminar as deficiências inicialmente encontradas,

tais

como: Mêtodos l, 2 e 3 de Henderson, mâxima verossimilhan
ça (MV), mãxima verossimilhança restrita (MVR), estimado
res quadrãticos não tendenciosos de minima norma (Minimum
Norm Quadratic Umbiased Estimator - MINQUE),

estimadores

quadrãticos não tendenciosos de minima variância (Minimum
Variance Quadratic Umbiased Estimator - MIVQUE), etc.
O Metodo 3 de Henderson, também

chamado de

ajuste de constantes, desenvolvido por HENDERSON

(1953),

apropriado para modelos mistos, produz estimativas

que

são não tendenciosas. Ele solucionou os problemas da ten
denciosidade encontrada no método de ANOVA quando o mode
lo ê misto e não balanceado, uma vez que produz estimati
vas não tendenciosas,e a limitação do Mêtodo 2 de

Hender

son (HENDERSON, 1953) quando o modelo contêm interação en

tre efeito fixo e aleatõrio.
Para dados balanceados ê idêntico ao

mêtodo

de ANOVA (SEARLE, 1968), possuindo como inconveniente

o

6.

fato de não ser unicamente definido.
Os estimadores de mâxima verossimilhança,us�
dos, talvez, pela primeira vez por HERBACH (1959) para mo
delos aleatórios simples em dados balanceados, são não ne
gativos, embora sejam truncados. Não levam em

considera

ção a perda dos graus de liberdade, devido a estimação dos
efeitos fixos,e na maior parte das vezes são tendenciosos.
Neste procedimento, se os dados são balancea
dos, as soluções das equações de

mãxima

verossimilhança

nos modelos mistos e aleatõrios, para componentes de

va

riância, são quase as mesmas dos estimadores de componen
tes da analise de variância, diferindo nos divisores
certos quadrados mêdios, resultantes de algumas

de

soluções

serem tendenciosas (SÉARLE, 1971a). Segundo Miller (1973)
citado por CORBEIL e SEARLE (1976b), não existe forma ex
plicita para os estimadores em todos os casos de dados ba
lanceados, por exemplo: modelo fatorial aleatório com dois
fatores e interação, mas que uma expressão geral para suas
variâncias pode ser obtida.
PATTERSON e THOMPSON (1971) gerenalizaram,p�
ra qualquer modelo de analise de variância balànceado, os
estimadores de mãxima verossimilhança restrita,

inicial

mente desenvolvido por RUSSELL e BRADLEY (1958), para al
guns modelos especificos, balanceados. A idêia bâsica foi

7•

obter os estimadores de maxima verossimilhança

para

os

componentes de variância, não levando em consideração

os

efeitos fixos, visando eliminar as deficiências encontra
das no metodo de mãxima verossimilhança. Eles dividiram a
função de verossimilhança, sob condições de

normalidade,

em duas partes, de modo que a maximização da parte

livre

dos efeitos fixos fornecesse os estimadores de mãxima ve
rossimilhança para os componentes de variância e, a outra
fornecesse os estimadores para os efeitos fixos.
Um desenvolvimento apresentado para dados nao
balanceados, considerando dados balanceados como
especial,

e

um caso

dado por CORBEIL e SEARLE (1976a).
Para dados balanceados, os estimadores de ma

xima verossimilhança restrita são idênticos aos

estimado

res de anâlise de variância, mas se os dados são nao

ba

lanceados, estes não são os mesmos, segundo CORBEIL e SEA�
LE (1976a, 1976b), em casos que investigaram.
Mais recentemente, RAO (1970, 1971a,

1971b,

1972) desenvolveu dois métodos de estimação denominados es
timadores quadrãticos não tendenciosos de minima norma(Mi
nimum Norm Quadratic Umbiased Estimator - MINQUE) e esti
madores quadrãticos não tendenciosos de minima

variância

(Minimum Variance Quadratic Umbiased Estimator - MIVQUE),
que satisfazem a algumas propriedades, tais como:

inva-

8•

riância quanto â translação dos efeitos fixos, nao tenden
ciosidade, minima norma da diferença entre um estimador e
seu verdadeiro valor, e minima variância do estimador,se�
do estas duas ultimas propriedades que os tornam

distin

tos.
Estes metodos tambem podem produzir estimati
vas negativas, e em certas situações são equivalentes, c�
mo mostrado pelo autor e por HARVILLE (1977), quando apli

cado a dados normalmente distribuidos, uma vez que

estes

tem coeficiente de curtose zero. HARVILLE (1977),

ainda

argumenta que o metodo MIVQUE, considerando-se certos as
pectos, e idêntico aos estimadores de mâxima verossimilhan
ça restrita.
Algoritmós para resolução numerica destes me
todos de estimação são dados em CIOL (1982).
2.1.2 - Modelos
Recentemente muita atenção e esforço t�m si
do direcionados ao problema da estimação de componentes de
variância, principalmente nos modelos de blocos incomple-·
tos, como pode, por exemplo, ser observado em KAPADIA

e

WEEKS (1963), LOW (1969), BASSON (1970), PATTERSON e THOMP
SON (1971) e HOCKING e KUTNER (1975).

9.

Os modelos geneticos-estatfsticos de

cruza

mentos,denominado µor nos de modelos I e II, proposto por
COMSTOCKe ROBINSON(l948, 1952), referenciados em HALLAUER e MI
RA NDA FILH O (l 98 1 ) como Desi g n I " e " Design II I
II

11 ,

são ex a

tamente os modelos: classificação hierãrquica, aleatõrio,
e fatorial misto com interação, respectivamente, apresen
tado em CORBEIL e SEARLE (1976b).
Segundo HALLAUER e MIRA NDA FILHO (1981),o mQ
delo I (c1assificação hierã r quica)· e apropriado para est.:!_
maçao de componentes de variância genetico para uma popu
lação em equil1brio de ligação, onde os cruzamentos

sao

aleatõrios, que e admitida como população de referência.
Nesta, plantas escolhidas aleatoriamente são

denominadas

como macho e cruzadas com grupos de plantas tambem

esco

lhidas aleatoriamente, denominadas como fêmea, onde

as

fêmeas são diferentes para os machos, e cada macho e cru
zado com diferentes grupos de fêmeas.
Jã o modelo II (fatorial misto, com

intera-

o
ção), tem sido usado em populações F2 para determinar
(variância
efeito de ligação sobre as estimativas de
aditiva),

crt

(variância dominante) e nTvel media de domi

nância. t também apropriado para a estimação de.a� e a� p�

ra F2 , admitindo-se que não hã ligação e epistasia. Neste,
a população de referência e a população F2 e as progênies

1O•
avaliadas sao resultados de retrocruzamentos

individuais

de plantas escolhidas aleatoriamente de F2, consideradas
como macho, com ambos os pais, onde os pais são duas li
nhagens endõgamas usadas para produzir a população F2.
Em ambos os modelos, as estimativas de herda
bilidade sao vãlidas, uma vez que, as populações são vãli
das como população de referência, ressalvadas as

restri

ções ja mencionadas anteriormente.
2.2 - Alguns Estudos sobre os Metodos
A comparaçao de vãrios estimadores de compo
nentes de variância tem sido feita usando como medida
11

de

performance 11 o erro quadrãtico mêdio (EQM). KLOTZ et alii

(1969) estudaram o erro quadrãtico media de vãrios estima
dores no modelo inteiramente ao acaso, balanceado.
LOW (1969), utilizando o modelo de blocos in
completos balanceados, partindo do principio que quando a
distribuição não ê completa os métodos usuais para obten
çao de estimadores de variância minima não tendenciosa não
sao seguros, fez um estudo do problema e mostrou

que

as

suficiências estatisticas são alcançãveis atravês de tabe
las de anãlise de variâncias comuns. Mostrou, tambêm,

a

transformação de seis suficiências estatisticas para esti
madores não tendenciosos de quatro parâmetros e mais dois

1 1.

estimadores nâo tendenciosos para zero, e construiu
tros estimadores, obtendo e comparando variâncias,

ou
estu

dando ainda a admissibilidade e inadmissibilidade dos es
timadores.
BASSON (1970) descreveu um metodo de

obten

çao de variâncias das estimativas dos métodos l e 3 de Hen
derson num BIB com efeitos aleatõrios, quando a normalida
concluindo que nenhum

de e admitida,

desses

métodos e

uniformemente melhor que o outro. Diz, ainda, que o meto
do 1 parece ser melhor estimador se cr 2 excede

ºB

e

º r·

2
Q uan do cada um cr 82 ou ºT
bos, excedem cr 2 , o me-todo 3
' ou am

tem a mesma ou pequena variância para um grande componen
te, e pequena, algumas vezes substancialmente pequena va
riância, para um pequeno componente. Pode-se usar o meto·

,

2

2

.

do 3 como primeiro estimador para ºTe cr8 e revisar as es
timativas destes pelo metodo l se a estimativa de cr2 exce
2

2

der a ambos cr8 e ºr·
HOCKING e K UTNER (1975), fazendo comparações

numericas entre os metodos de estimação de componentes de

variância de mãxima verossimilhança, mãxima verossimilha�.
ça restrita, MINQUE e metodo l de Henderson, no modelo de
BIB, aleatõrio, concluíram que os estimadores de
verossimilhança, apesar de sua tendenciosidade

mãxima
bastante

evidente, possuem menores variâncias e erro quadrãtico me

l2•

dio, e qu� se a tendenciosidade nao for de fundamental im
portância esse pro�edimento se sobressai em relação

aos

outros.
SILVA e HALLAUER (1975), objetivando estimar
e avaliar a importância da variância epistãtica na produ
ção em uma população de milho

11

Iowa Stiff Stalk Synthetic

Maize (BSSS)", utilizaram os procedimentos de

estimação

de quadrados minimos ordinârios, quadrados ·minfmos ponder�
dos e mâxima verossimilhança, na obtenção dos componentes

de variância genetica (aditiva, dominante e epistatica) e
componentes de variância devidos ã interação dos componentes
de variância genética com ambientes. Encontraram estimati
vas negativas para a variância e pista tica e para a vari â ncia

devida ã interação da dominância com ambientes nos procedime.!!_
tos de mâxima verossimilhança e quadrados minimos ordinã
rios, respectivamente. Consideraram o metodo dos quadrados
minimos

ponderados, como um procedimento

de

estimação

adequado e que, devido ã sua simplicidade em relação

ao

de mãxima verossimilhança, deveria ser considerado quan
do se usam quadrados medias para estimar componentes

de

variância.
Uma abordagem sobre o problema de

estimati

vas negativas de componentes de variância foi feita

por

BEZERRA (1976), onde o autor busca soluções a partir da i.!!_
ferência Bayesiana, atraves da qual estima os componentes.

13.

CORBEIL e SEARLE (1976b), usando como critê-

rio de comparaçao o erro quadrâtico mêdio,

apresentaram

comparaçoes entre os estimadores de mâxima verossimilhan
ça e mâxima verossimilhança restrita para quatro

modelos

balanceados (inteiramente ao a caso, aleatõrio; classific!
ção hierã rquica, aleatõrio; classificação cruzada sem in

teração, misto; classificação cruzada com interação, mis

to) e entre os estimadores de mâxima verossimilhança,mãxi
ma verossimilhança restrita, mêtodo 2 e 3 de Henderson

e

um mêtodo iterativo, no modelo misto de classificação cru
zada sem interação, com dados não balanceados.

Segundo os autores, os resultados

mostraram

ser mais eficientes os estimadores de mãxima verossimilhan

ça, tanto para dados balanceados quanto para não balancea

dos. Quando a razão a8/cr 2 ou o numero de repetições era
muito pequeno, em dados balanceados, os estimadores de mâ

xima verossimilhança restrita mostraram-se mais
tes.

eficien

CIOL (1982) apresenta, sem o objetivo de com

paraçao, um estudo sobre os seguintes métodos de

estima

ção de componentes de variância: momentos ou dà

anâlise

xima verossimilhança restrita em modelos mistos,

cada um

de variância, MINQUE, MIVQUE, mâxi�a verossimilhança e ma

acompanhado de um algoritmo para resolução numérica do pr�

l 4.

blema de estimação.
Um estudo, também sem o propõsito de compar!
çao, apenas elucidando aspectos teõricos sobre os métodos
de Henderson, para dados não balanceados, visando facilitar suas aplicações prãticas, foi realizado por
FILHO (1983).

VAU:RIO

1 5.

3. MATERIAL E MtTODOS
3.1 - Material
Os dados utilizados foram gerados por simula

çao, usando a produção media de um ensaio de feijão, do Pro
grama Nacional de Feijão - Projeto Desenvolvimento de Ger
moplasma de Feijão, realizado em Bodoquena, MS,

em março

de 1983, sob a coordenação do Centro Nacional de Pesquisa
de Arroz e Feijão - CNPAF - EMBRAPA, em Goiânia, Goiâs,c�
mo o valor do parâmetro µ dos modelos.
A simulação e anãlise dos metodos de estima
çao de componentes de variância fo�am realizadas em um com
putador IBM 4341, com 4 mb., usando-se os procedimentos do
SAS (Statistical Analysis System), utilizando recursos do

1 6.

Centro Nacional de· Pesquisa de Arroz e Feijão - CNPAF - EM
B RAPA.
No SAS usou-se o procedimento P ROC VARCOMP,
com as opções TYPE l, MIVQUE e ML, equivalentes aos mêtodos de estimação: ajuste de constantes, MIVQUE e

mãxima

verossimilhança (MV), respectivamente.
3.2 - Metodos
3.2.l - Modelos
O modelo linear geral, misto, usado pode ser
representado na forma matricial, segundo CORBEIL e SEARLE
(1976b), por
Y = Xa. +

C+l

E

l =1

z.l

$.

(l)

-l

onde,
Y

=

vetor de observações, de dimensões nxl;

X = matriz de constantes conhecidas,

de

dimensões

nxp;
a. =

z.1

=

vetor de efeitos fixos, de dimensões 'pxl;
matriz de delineamentos de zero e uns, de dimen
soes nxq i ;

B-1 = vetor de efeitos aleatõrios, de dimensões qi X l ;

l 7.
ZC+l = matriz identidade, de dimensões nxn; e e o numero de camponentes de variância excluindo a variância do erro;
= vetor de erros aleatórios, de dimensões nxl.
�C+l
Assume-se distribuição normal multivariada, dada a exi
gência d o metodo da maxima verossim ilhança.
Os �is sao mutuamente ind ependentes,

tend o

distribuição n o rmal multivariada, c om med ia zero e variân
eia

ªi

I

qi

para i=l,2, ..., c+l, ou se ja:
E(f3.f3�)
-1-

;::

</>

,

E(�;) =

</>

,

J

E(s.s�)
-1J

= a 2.

1

I

,

q.1

se i !j '

se i=j, para i=j=l,2, ...,c+l,

onde,
�= m atriz nula, de d imensões c ompativeis c om a e x

ªi

pre ssao;
= v ariância d o efe ito aleatõrio ..:!_, para i=l,2, •.. ,
e+ 1 ;

I

qi

= matriz identidade de o rdem qi .
X tem

1

1

rank 11 c ompleto p, e n .::_ p +e + 1.

Y tem d istribuição n ormal multivariada,
onde,

(Xa, a 2 H)

H =

C +l
E
Í=l

y.

1

Z.Z!
, para
l 1

y •
1

2

= a 1./a 2 e i=l,2, ••• ,c+l

(2 )

l 8.
ou, ainda:
E(y) = Xa

=
onde,
(J

2

= ª2
c+1

v.l

zV

CJl

l +

z V 2+

CJ2

2
••• + ª C+l V C + 1

(3)

.-

var,ancia do erro;

=

= Z.l Z!1 para i=l,2,...,c+ l.

Como todo modelo pode ser escrito

na

forma

proposta em ( l ) ' os modelos nos quais foram feitas as com

paraçoes sao: os genêticos-estatisticos de cruzamentos,m�
delas I e II (por nõs denominados e jã mencionados), pro
postos por COMSTOCK e ROBINSON (1948, 1952), dados a seguir:
3.2.l.l - Modelo I
Modelo de classificação hierarquica, aleatõ
rio, expresso por:
y.
1

onde,

•

Jk

= µ

+

m.1 + f ..
1J

+

e 1. .k
J

, para i=l,•..,I
j=l, .•.,J

(4)

l9 •
y .. k

lJ

= k-êsima observação no cruzamento

do

i-êsimo

macho com a j-esima fêmea;

µ = media geral;
mi = efeito do i-esimo macho; mi ê normal e inde
pendentemente distribuido com media zero e va
riância a;, isto

e:

mi - NIO(O,a�};
f..
lJ = efeito da j-êsima fêmea dentro do i-êsimo ma
cho , f ij - NIO(O, a �/m);

da k-êsima

= efeito do erro residual ou desvio

observação do cruzamento do i-êsimo macho com
a j-êsima fêmea , eijk - NID(O,a

2

).

Em termos do modelo linear geral, temos: p=l,

3.2.l. 2 - Modelo II
Modelo fatorial misto, expresso por:
y l..J k = µ + i 1. + m.
lJ k , para i=l,2
lJ + e ..
J + (im) ..

(5)

j=l, ... ,J

k=l, ...,K
onde,

y lJ
..k = k-esima observação do retrocruzamento
i-êsima linhagem com o j-esimo macho;

da

20.
µ = media geral;
ti = efeito da i-êsima linhagem, fixo;
mj = efeito do j�êsimo mach o, da geraçao F2 ,
2
mj - NID(O,om);
(tm) lJ
.. = efeito da interação dai-ésima linhagem com o j-ésj_
mo macho, (tm)ij - NID(O,o�m);
= efeito do erro residual ou desvio da

k-êsima

observação do retrocruzamento da i-ésima linhagem
com o j-esimo macho, e i

jk

- NID(0,0 2 ).

Em termos do modelo linear geral temos: p=2,

3.2.2 - Métodos de simulação
Para simulação dos dados e posterior analise
e comparaçao dos métodos de estimação de componentes
variância, foram definidas duas relações

de

de

variâncias,

dos efeitos aleatorios com
oi2 /o 2 , onde, º;2 e- a variancia
2
. •
exceção do erro e, o , var1anc1a do erro. Em cada relação
-

de variâncias foram to�ados dados balanceados e não balan
ceados nos modelos adotados, definidos em (4 ) e (5).
As relações de variâncias adotadas foram

1/4

e 4, o er ro considerado com variância um, e o n i ve l de nao

21 •
balanceamento tomado foi de 5% das observações, equivale�
te a 10 parcelas vazias.
Considerou-se, para o modelo I, dado em (4),
10 machos e 5 fêmeas para cada macho, e para o modelo
dado

II

em (5), 25 machos e 50 interações pai x macho. Cada

um com quatro repetições e, consequentemente, com 200 ob
servaçoes.
Foram simulados 120 experimentos de 200

ob

servaçoes, para cada combinação modelo, relação de variân
cias e condição de balanceamento ou não balanceamento,

de

acordo com as especificações acima. Para a simulação dos
experimentos foram usadas as funções NORMAL e RANNOR

do

SAS, quando considerados os modelos I e II, respectivame�
te.

A função NORMAL produz uma variãvel

aleatõria, normalmente distribuida com mêdia µ e
cia

2

0

,

pseudo
variân

usando uma aproximação do teorema do limite

cen

tral :
x

=

(E. µ. - n/2)/(✓n/12)
1

1

onde µ1 e uniformemente distribuido no intervalo (O, 1) e
n ê definido como 12 no procedimento SAS, e expressa por:
µ + a

* NORMAL ( 1 semente 11
1

)

,
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enquanto a função RANNOR gera uma variãvel aleatõria normalmente distribuida com media µ e variância

(J

,

usando

a transformação de BOX e MULLER (1958):
sen (27T µ.)
J
X·

J

¼
= [-2,Q,n (µ.
. 1 )]

cos (27T µ.) ,
J

onde µi e µj sao independentes e uniformemente distribui
dos no intervalo (O, l), e expressa por:
µ + a * RANNO R ( 1 semente 11
1

)

Para cada experimento consideraram-se os efei
tos aleatõrios com media zero e variâncias dadas nas rela
çoes de variâncias, modificando-se as

11

sementes 11

(marco

para iniciação da geração) na geração de cada efeito. Por

tanto as 1 sementes1 eram diferentes para os efeitos dentro
de cada experimento, e constantes de experimento para ex
perimento, desde que, estivéssemos gerando para o

mesmo

modelo. Logo, cada observação era então composta pela so
ma de uma parte fixa, media geral e/ou efeito fixo,
os efeitos aleatõrios, inclusive o erro, gerados com

mais
me

dia zero e variância de acordo com a relação de variâncias ..
Os experimentos não balanceados eram gerados
em três grupos, 40 experimentos cada, onde as parcelas v�
zias eram obtidas aleatoriamente a partir da distribuição

23.
uniforme, atraves da função UNIFORM do SAS, dada pela ex
pressao:
INT (200 * UNIFORM ( 11 semente it ) ),
diferente para cada grupo. As

11

sementes 11 eram

diferentes

de grupo para grupo, mas, em cada grupo, sempre
constantes.
As

11

mantidas

-

sementes 11 usadas foram numeres inteiros,

impares, de 5, 6 ou 7 digites.
3.2.3 - Metodos de estimação
O estudo comparativo foi feito entre os meto
dos de ajuste de constantes,

mâxima

verossimilhança

MIVQUE. Os metodos de ajuste de constantes

e

e

MIVQUE sao

não tendenciosos, enquanto o metodo de mâxima

verossimi

lhança

e

tendencioso.
3.2.3.l - Metodo de ajuste de constantes
(Metodo 3 de Henderson)
Este método usa as reduções nas somas de qu�

drados devido ao ajuste de diferentes sub-modelos do mode
lo completo, aleatõrio ou misto, para estimar os compone�
tes de variância, igualando o valor de cada redução ã sua
esperança sob o modelo completo.
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Escrevendo o modelo linear geral dado em (1)
como:

Y~

=

Ue~

+ E:
~

(6)

,

segundo SEARLE (1968) podemos reescrev�-lo como

,

( 7)

atravês da partição da matriz U em [U1 U2 ] e do vetor 0 1 em

[Q� Q�J de acordo com U, sem qualquer suposição sobre a

pàrtição de U e Q, no tocante a efeitos fixos ou

aleatõ

rios.
Definindo, então, R(� 1,�2) como a redução na

soma de quadrado devida ao ajuste·do·modelo completo

(7)

e R(e~1 ) a redução devida ao ajuste do sub-modelo
(8)

temos que:

-

(9)

Esta e a diferença entre as reduções nas somas de quadrados devidas ao ajuste de dois modelos diferentes, ou
ja, redução do ajuste de Q2 apos � 1• Logo,

se

25.
sob o mod�lo compl�to (7), envolve somente

e a

2

,

nao dependendo do vetor de efeitos Q 1

,

sejam

eles

aleatôrios ou fixos, como pode ser visto adiante.
Como
R(e~l ,e~2 )

e'U'Y

=

=

Y 1 U(U 1 U)- U'Y ,

Y'U
(U'U
)- U'Y
l
1 1
1ambas formas quadraticas de Y, e sabendo-se que
E(!' Q!)

=

E(Y') Q E(Y)

+

tr[Q var(Y)] , (10)

onde ''tr" representa o traço da matriz quadrada, temos:
E[R(� 1,�2)] = E[Y'U(U'U)- U'Y]
= E(Y') U(U'U)- U' E(Y) +
+ tr[U(U'U)- U' var(!)]

·'

mas,
E(Y)= E(U§ + §)= UE(§) ,
Var(I)= var(U]
então,

+

§)

=

U var(�) U'

(11)
+

a2 I

(12)
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E[R{� 1 ,Q 2 )]

=

E(�') U'U(U'U)- U'U E(�)+ tr [

U(U'U)- U'U var(�) U'
+

U(U'U)- U'

02

1

= tr[E(e') U'U E(eD+
- tr{U'U[E(ee') - E(e)
- E(e')]}+
+ a 2 tr[U(U'U)- U'J
= tr[U'U E(ee')]

+

o 2 r(U) .

onde r(U) e o 11 rank 11 ou posto da matriz U.
Analoga m ente,

usando (11) e (12) temos:

+]
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E[R(e- 1 )J

=

tr

i[

u�u 1

U'U
2 l

u�u 2

]

U'U
(U'U
)- U'U
2 l
l l
l 2

E �� 1��

a 2-1
a.

Da diferença entre (13) e (14) encontramos que:
E[R(<l_2 /<)_1 )]

a

tr { [:

2

(15)

+ [r(U) - r(U 1)] cr .
Como dissemos, o valor esperado de

envolve somente E(� 2 ��) e cr 2

,

R (� 2/�1)

sendo livre de E(�1��)

E(� 1 2�). Assim, os estimadores de componentes de

e

variân

cia são obtidos a partir das diferen ç as entre as reduções
do modelo completo e sub-modelos, igualadas as suas
pectivas esperanças, atravês da resoluç ão do
equa ç oes resultante.

sistema

r es
de
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Especificamente para os modelos definidos em
(4) e (5), os estimadores de componentes de variância fo

ram obtidos a partir do conjunto de equações abaixo, para
cada modelo.

Para o modelo dado em (4), reescrito

matri

cialmente de aco rdo com o modelo ºlinear geral dado em (1)
como

sendo � 1 , � 2 e 8 3 equivalentes aos vetores m, f e e, res

pectivamente, onde a = µ e uma constante, � 1 e, � 2 vetores
de e feitos aleatõrios, escreveu-se U como [X
reduções calculadas foram:
Y'U 1 (U{U 1 )- U'Y
1_

,

para Ui

=

[X]

e r(U 1 )

=

}- U'Y
(U'U
R(�,� l ) = Y'U
11
1 1

,

para

u1

=

[X Z 1 ] e r(U 1 )

=

,

r(U)

R(a.)
R(�,.ê 1 ,.ê 2 )

=

=

Y'U (U'U)- U'Y

r,yz = ~y' I n-y

=

As

Z 2 ].

Z1

l

IJ

, r (In) = n

Posteriormente obteve-se:
Diferença entre Reduções

R(.ê 1 ,.ê 2 /�)= R(�,.ê 1 ,.ê 2 ) - R(a.)
R(_ê/�,.ê 1 )= R(�,.ê 1 '.ê 2 ) - R(�,.ê 1 )
SQ E rro = ln! - R(�,.ê 1 ,,ê� )º

!'

Esperança da Diferença
{IJ-1}
I (J-1}

(n-IJ)

2

2

cr

2

+ K
l
+ K3

cr2f/m
2

ªfim

+

K 2 ªm2
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timam-se a 2

Determinados K 1 , K 2 e K 3 a partir de (15),e!

ªfim e .a� atravês do sistema de equações ante

,

riores.

De modo semelhante, p ar a o modelo dado em (5)

reescrito mat ricialmente como:

ê. 1 , .ê 2 e .ê 3 equivalentes aos vetores !: ' f!! ' im e
e, respectivamente, onde µ e. uma constante, ~a vetor de e-

sendo

a'

f eitos f ixos, ê. 1 e ê. 2 veto res de e feitos aleãtÕrios, escreveu-se u como [ 1 X Z l Z 2 ]
.
Calcu laram-se as seguintes red uções:
R(µ)

R(µ,�)

R(µ,�,ê_�)

=
=
=

R(µ, �,ê. 1 ,ê. 2)

=

zy2

=

e r(U 1)
, para U l = [1]
y i u 1 (u�u1) U'Y
1_
e r(UJ
!_'U l (U�U l)- U'Y
l~ ' para U l = [! X]
' _para U l = [1 X Z l ] e r(U 1)
!'U l (U�U l ) U'Y
1r(U ) = IJ
Y'U (U'U) U'Y· ,

,

Y'I
~ n-Y

r (I n
)

=

=

l

=

I

=

I+J-1

n

Obteve-se a seguir:
Diferença entre Reduções

R( �,ê. 1 ,ê.2 / µ)

=

R(.ê 2 / µ,<;:' ê.i)

=

R( ê.1 ; ê./ µ '�)

=

SQ·Erro

=

R(µ,�,ê. 1,ê.J - R(µ)
R(µ,�,ê. 1,ê.)

- R(µ,cd

R(µ,�,ê.1,ê.2) - R(µ,��ê_ l )

t I n!..: R(µ,<;:,ê.

1 ,ê_J

Esperança da diferença

{IJ-1)/ +K 1 ;�m +K 2 cr� +K 3 íl 51,
I (J-1)cr2 +K 4 cr�m +K 5 cr�
2
(I-l)(J-1)0 +K G ª�m
(n-IJ)a 2
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Uma vez obtidos K 1, K 2, K 3, K 4 , K 5 .eK 6 peloJJ:SO

de (15), calcularam-se â 2

,

equaçoes anterior.

â�m e â� atraves do sistema

A primeira equaçao nao foi usada para

de

esti

mar os componentes de variância, uma vez quea ê fixo.

A

função ílt esta substituindo cr�, para indicar que neste ca
soa e fixo.
O procedimento numêrico usado para

obtenção

dos coeficientes dos componentes de variância, foi o mos
trado por GAYLOR et aZii (1970}.
3.2.3.2 - Mêtodo da mâxima verossimilhança
Como todo modelo linear pode ser

considera

do um modelo misto, uma vez que estes contem uma mêdia g�
ral µ, considerada fixa, e um termo de erros�, consider�
do· aleat5rio, o mêtodo de mâxima verossimilhança ê aplica
vel a qualquer modelo linear. Neste, os estimadores de mâ
xima verossimilhança são os valores que maximizam a

fun

ção de verossimilhança.
Considerando o modelo linear geral

dado

em

(1) com as suposições iniciais, o vetor Y, de observações,
tem distribuição normal multivariada, com media Xa e

ma

triz de variância-covariância D(Y) = cr 2 H, onde H ê defini
do como em (2).
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Por tanto, a função de verossimilhança e dada
por:

onde,

IHI
o2

exp[- _l2_ (Y-Xa.) 1 H- 1 (Y-Xa.)] ,
2o - ~
=

determinante da mat riz H ;

=

variância do erro;

Y =

ça de

( Yl,

2
�'

(J

Í) cr

2

ii) Y;

2

2

Y2, ... , YC+1 ) para yi = ºi / O .

Logo, os est imadores de mãxima verossimilhan
e Y são tais que satisfaçam:
>

Ü;

>

0

iii) L(;,â 2 ,Y;Y )

i=l,2,.•. ,c+l;

L(a.,cr 2 , Y ;Y)

s u p

=

Tomando o logarit mo da função de verossimilhan

-

- -

ça, dado que L(a. , cr 2 ,Y;Y )

>

tem supremo no mesmo·ponto, t eremos:
À =

.rn L(a.,cr 2 ,Y;Y)

-

-

2
O, pois L(a.,cr2 ,Y;Y)
- e Q.n L(a.,cr ,Y;Y)

n Q.n ()
2'1T --n .rn a2 - -1 rn
2
2
2

= - -

liH

- _l_ (Y-Xa.) 1 H-1 (Y-Xa.)
2cl

Os estimadores de mãxima verossimilhança de�,

a 2 e Y ;, i=l,2, ... ,c+l, são obt idos igualando-se a zero

derivadas parciais de primeira ordem de
par âmetro, como se segue:

À

as

em relação a cada

32.

[-

� =1~
~

ªª ªª

_l_ (Y-Xa)' H-1 (Y-Xa.)]
~ ~
~ ~
2o 2

=_l (X'H-1Y - X 'H-1Xa~)
~
2
o

...

a=

(16)

-1
a [- -n tn o2 - a À =l (V~-Xa
) , H (y-- Xa
-2
2
2
2
2
o
-

ªº

ªº -

-1 ( -X
_l_ (Y-X
- �
a.)' H
'( �)
~
~
2o2 + 2cr4

=

1 ( -Xa-) 1 H-1 (Y-Xâ)
-n + â2
f
-

-

-2

CJ

ay.

1

= 4>

1 (Y-Xa-)• H-1 (Y-Xâ)

= -

n

[- l
ay.

�=_a_
1

in IHI - _l_ (Y-Xa)' H-1 (Y-Xa)]
~ ~
~ ~
2
2cr2

aH-1
a tn IHI - 1 (Y-Xa.)' -=- -l --(Y-Xa)
2
2
0
ay.
2
aYl.
1

1 tr
=- 2

>]

- _l_ (Y~-Xa-)'
2
20

(17)
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-=

ay.1

1
-tr [Z1 H- z;J + �2

...

tr[Z�1 H- 1 Z.]
1

=

(y-xª)'

H- 1

z i zi

H- 1

(y-x�)·= �

l

(18)

IHI e -aH- 1 foram obtida�
ay.
ay.
baseadas em propriedades que podem ser encontradas, por
a
As derivadas

tn

exemplo, em GRAYBILL(1969, p. 266- 268) e PRESS (1982, P�
42-43).

Como foi mostrado, as estimativas dos componen

tes de variância são obtidas pelas expressoes (17) e (18),

e dos efeitos fixos pela expressão (16)�

Formas explicitas dos estimadores dos cornpo

nentes de variância para os modelos específicos

defini-

dos em (4) e (5), em dados balanceados, podem s�r encon
trados em CORBEIL e SEARLE (1976b).

O m�todo num�rico usado para calcular os e�

timadores de mãxima verossimilhança de componentes deva
riância foi o da t ransformação W, desenvolvido.por

MERLE e HARTLEY (1973).

HEM:
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3.2.3.3 - Método MIVQUE
Os estimadores MIVQUE sao formas quadráticas
das observações, invariantes com relação aos efeitos

fi

xos, nao tendenciosos e de minima variância.
Considerando o modelo (1), escrito como:
Y= Xa + Z8

,

as suposições iniciais do modelo, o vetor Y, de

( 19)

observa

ções, tem matriz de variância-covariância como dado em (3),
isto e:
(20)

Como os estimadores MIVQUE de uma função li
c+ l
near, r p.o:
, de componentes de variância e uma função
1 l
i=l

quadrática das observações, podem ser expressos como

!'AI

para uma dada matriz A. Esta deve ser tal que satisfaça:
i) Invariância do estimador quanto a translação

do

vetor de efeitos fixos, a.
Tomando-se a -�o ao inves de�, o modelo(l9)
fica:

35.

.

A ssim, o estimador de
Y'AY

. C+l

E p.l cr.2l
i=1

=

(Y - X� 0 )' A(! - X� 0 )

=

Y'AY

Portanto, sob
AX

=

,

<!>

(21)

tem-se a invariância desejada.
ii) Não tendenciosidade do estimador,
C+l

E p.l cr 2l•
i=1

E(y 'Ay) =

(22)

A partir de (10) � usando o modelo (19) e a ex
pressao (20), tem...:se:
E(Y'AY)

=

a'X'AXa + tr [AV]

=

a'X'A Xa +

C+l

2
E ai tr [AV ; ]
Í=l

Pela restrição (21) encontra-se:
E(Y'AY)

=

C+l

2

E a. tr [AV.]
1
Í=l l

Igualando (22) e (23) obtem-se:

(23)

36.
c+1
í:

C+l

2
í: P•<J•
l 1
i=l

i=1

tr [AV.J
= p.l
l

, i=l,2,.•• ,c+l

( 24 )-

e uma exig�ncia para que o estimador seja nao tendencioso,
sob a condição de invariância.
iii) Minima variância do estimador:
Dadas as condições (i) e (ii), a matriz A de
ve ser aquela que minimiza a var(Y'AY) sujeita
çoes (21) e (24), isto

e,

c+l .

AX = $e tr[AViJ

=

ãs

condi

P;, i=l,2,•.• ,

Conforme mostra RAO (1973, p. 317-318) e CIOL
(1982, p. 119), a variância de !'A!

e

minima quando,

para

qualquer matriz N, tal que E(Y'N!)-= O, tem-se:

- - - -

COV(Y'AY, Y'NY)

=

O

Como escrito em RAO (1971b),
COV(Y'AY, Y'NY)

=

2 tr[B� 1 F� 1 J + tr[B� 2 FJ

onde,
B

=

Z'AZ

F

=

8

Z'NZ ;

=

.. } ;
diag {(Z'AZ)11

F =

diag {(Z'NZ) l..1 } ;

(25)
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/). 1 =

e

,

/'). 2 =

sendo Yi curtose do efeito aleatório �i' definido como
qi
!+
y.
1

=

(y 1..J - µ.)
1

j =1

q. o.t+
1

1

- 3

Pelos lemas l e 2, do Apêndice, dadas as con
<lições (21) e NX

=

t, pode-se escrever:
A = GCG'

(26)

GDG'

(27)

N

=

onde G satisfaz
GX

=

$

e

G'VG

=

G'Zô 1 Z'G = I n

.

Assim, usando (2 6) e (27) em (25) tem-se:

(28)

38.

+ tr[diag{(Z 1 GCG 1 Z)1i}

ll 2

diag{(Z'GDG'Z)ii}] ,

que por (28) resulta em:
COV(Y'AY, Y'NY) = 2 tr[DC]+tr[diag{(Z'GCG'Z);; }

ll 2

diag{(Z'GDG'Z)ii}] •

Definindo,
n.1 = i-êsima coluna de G'Z, i=l ,2,...,q, onde

q =

C+l
E .q. ;
l
=
Í l

6; = i-êsimo elemento da diagonal de ll 2, i=l,2, •••,q;

tem-se:
COV(Y'AY, Y'NY) = 2 tr [DC] + tr [ .

i

n!Cn.6.n!Dn-]
1
1 1 1
1

l=l

= 2 tr [DC] + tr

lo

i

L i =l

6.n.n�Cn.n!]
1 1
1 1
1

(29}

Como

E(Y'NY)

=

O

=

E(Y'GDG'Y)

=

E(f Z'GDG'Zª)

=

tr [DG'Z E(êª')Z'G]

39.
mas, E(ss')

=

A, onde:

=

A =
À

I

C+l q

C +1

e À i' i=l,2, •.• ,c+l ê arbitrãrio, tem-se portanto, que:
tr[DGZ
' Z
A G
' = trJ

[o _i

1=1

vinini]

= O.

Como (29) deve ser zero p ara toda m at riz

s atisfazendo ( 3 0 ), isso lev a a:
2C +

E

.
1 =1

(30)

D,

,

Cn-n!
=
ô-n-n!
1 1 1
1 1

ou ainda,
2C +

q
L

o.e.n-n�
1 1 1 1

,

=

(31)

p ara e 1. definido como: e.=
i =l ,2, ••. ,q.
n-,
n !C
1
1
1
Pre-multiplicando por n� e pôs-multiplicando
J
por n . , j=l ,2, .••• , q , a expressao ( 3 1 ) ob tem .:. se:
J
'
+
2n.Cn.
J

J

q
E
i=1

=

q
1
E v-1 n·n·
n·1 n·
1 1 J
J
i=1

40.
Fazendo m lJ
.. = n!n.
e M = [m 21. .] (matriz cu1 J
J
jo elemento ij e m�1 J. ) , encontra-se:
2e. +
J

E
ô. e.
1 1
Í=l

m�lJ. =

q

E
Í=l

\)

. m�lJ. ,

1

ou matricialmente:

( 2 I + Ml:I 2 ) .ê = Mv

(33)

Uma vez que� tem somente c+l componentes di�
tintos, À 1, À 2 ,

• • • ,

Àc+i' existe uma matriz S, que ê obti

da pela soma apropriada sobre as colunas de M, tal que:
Mv = SÀ
Portanto, reescrevendo (33), tem-se:

(34)

Impondo a condição (24) de nao tendenciosida
de do estimador, isto ê:

,
sabendo-se que:

i=l,2, ... ,c+l ,

41 •

Z�GCG'Z.
l
l

ZiiGCG'Z;i

Zi 1GCG'Z;q.

Z�1 GCG'Z.11

Ziq.GCG'Z; .
q

l

=

q1

..
z 1J

onde

-e

1

,

l

a j-esi ma coluna de Z;, e ai nda tomando

G 'Z ..
lJ

=

,

nt

t em-se;

tr[Z iGCG'Z ;J

=

=

1-l
E

i=

S=O

qs +

j

(35)

q.l
E
Z �l J. GCG 'Z ..
lJ
j =l
q.l

n;cni

E

j =l

=

qi
E ªi=P;, i=l,2,•.. ,c+l,
l

j=

seja:

Ha

.- definido,
para a Ja
e'=[Pi

-

1

H =

1

-Q
<p

P2

=

e

etdadopor(35),

,
Pc+i ]
�

-1 Qc+
i
1

ou

(36)

42.
Das expressoes (34} e (36),tem-se duas equaçoes:

He

>

( 3 7)

= E

que forne�e os valores de e e À.
Retornando ã expressao (31), e reescrevendo
-a na forma matricial, tem-se;
2C + G'Z6 2 0Z'G = G'ZAZ'G ,
de onde tira-se que:
e = G'z(l A - 1 6 2 e ) Z'G
2
2
onde e
e.

e

(38)

uma matriz diagonal, cujos componentes sao os de
Portanto, a expressao (38) dâ a forma da ma

triz C, em função de A e e, conforme teorema 1,

RAO

em

(1971b), que satisfaz as condições de invariância, não te!!_
denciosidade e minima variância do estimador.
Os componentes

À

e e que determinam A

e

e,

respectivamente, são obtidos·a partir do sistema de equa
ções dado em (37).

43.
Uma vez especificado C, especifica-se a for
ma quadrãtica Y,'GCG'Y., que ê MIVQUE de
... ,c+l.

c+1

E
i=l

P;ºi'

O algorftmo usado para estimação dos

i=l,2,..
compo

nentes de variância foi o baseado na têcnica sugerida por
HARTLEY et alii (1978).
3.2.4 - Comparação entre os mêtodos de estimação
O criterio de comparaçao usado foi a magnit�
de do erro quadrãtico medio (EQM ), estudado por

KLO TZ et

alii (1969), e expresso conforme MOOD et alii (1974,

p.

291-293 ) como:
EQMt(e) = E[T-

(
T e)J2

= E{[T- E(T)] - [T(0) - E(T}]}2
= E[T- E(T}]2 - 2[T(6) - E(T)] E[T-E(T)]+ [T(6) '." E(T}]2
EQMt(e) = var(T) + [T(6) - E(T}]

onde

Te um estimador de

tendência do estimador

T ( e ) e o termo

2

T ( e) -.E(T) e. a

T. Este critério ê um indicativo da

eficiência do estimador, sendo que esta eficiência ê maior
quanto menor for o EQM.
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Os 120 experimentos simulados em cada combi
naçao modelo, relação de variâncias e condição de balancea
mento ou não balanceamento, foram subdivididos em três gr�
pos, de 40 experimentos cada, para o câlculo dos erros qu!
drãticos médios. Como em cada combinação foram

estimados

três componentes de variância, de acordo com o modelo pa
ra cada experimento, o erro quadrãtico médio

da

k-esima

estimativa foi calculado a partir da expressao:
2 2
-2
E.Q M ( - 2
ª k ··
,
1 J ) = ( ª k l··J - ª k )

onde k =l,2,3, representa o componente de variância, con
forme o modelo;
i=l,2,3, representa o grupo dentro de cada combina
çao;
j=l,2,.•.,40, representa o experimento dentro de ca
da grupo.
A medida de eficiência de cada método de es
timação, para cada experimento, foi calculada por:
E3

k=�

EQM(ô2k .. ) =
lJ

2 )2
(- 2
ª
k 1· J· - º k
k=l

E3

Consequentemente, a eficiência media em cada
grupo foi dada através de:

45.
1 4rO r3 EQM(cr� .. )
1J
40 j=l k=l

1
=--

4O

r

3

r

40 j=l k=l

Assim, considerou-se

2

2
c

ªkij - ªk>

2

.

{39}

a mêdia dos três grupos,

ou seja, a media dos 120 experimentos, calculada

como:

2
1
L L L (âk lJ
L L L EQM( ãk lJ
.. - ªk)2
.. ) = 120 i=l j=l k=l
120 i=1 j=l k=l
l

3

4o

3

3

40

3

(40)

Porêm, quando o processo numêrico para enco�
trar os estimadores de mãxima verossimilhança não conver
gia para algum experimento, este era descartado e as

ex

pressoes { 3 9) e ( 4 0) eram alteradas, respectivamente, pa
ra:
n;
ni
3
1
2) 2
2
. .) = - r r {-ª2 - ªk
E E3 EQM{ÕklJ
ki
j
n.1 j=1 k=1
n 1· J=.l kl
l

e
l
3

E
Í=l

r3 EQM(âki.J>]
k=1

)

= _1_
3 l=l

f_J_ .

(41)

n.

r,
n1. J=l

, ( 42)

onde n; representa o numero de experimentos no grupo i.

Considerando-se cada grupo como um bloco, so

bre os valores das eficiências mêdias calculadas atravês
de ( 3 9) e ou ( 4 1 ) e sobre suas ordens dentro de cada b 1 oco,

foram feitas anãlises de variância e comparações

de

me-

46 • .

dias, pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade, de acordo com um fa

torial, para cada modelo em particular e em conjunto. De acordo com
CONOVER (1980, p. 337), considerou-se vãlida a anãlise sobre as ordens
(11

rank") das eficiências medias, embora as tabelas apresentadas mos

trem os dados de eficiência e não de ordens.
Alem do erro quadrãtico medio, considerou-se
tambêm o tempo gasto de CPU (Unidade Central de Processa
mento) para cada mêtodo em cada grupo, analisando- os

da

mesma forma que as eficiências, considerando-se vãlida

a

anãlise sobre as ordens. Ainda foram consideradas as esti
mativas medias para cada componente de variância,

com o

valor mlnimo e o mãximo encontrado para cada mêtodo em ca
da combinação, as estimativas negativas e os experimentos
cujo processo numêrico não convergiu, para os métodos de
ajuste de constantes e MIVQUE, e mãxima verossimilhança,
respectivamente .
Deve-se tambêm salient�r que o tempo de
ê vari ãvel de acordo com o n umero de usuârios, usando

CPU
o

computador ao mesmo tempo, emb ora a magnitude dessa varia
ção não seja tão grande a ponto de mascarar os resultados
obtidos .
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
O estudo comparativo entre os metodos de es
timação, baseado principalmente na eficiência de cada me
todo, a partir dos erros quadráticos medios, e outras ca
racteristicas,

e

apresentado a seguir, para cada

estudado. Nas tabelas onde aparecem eficiências

modelo

e tempo,

as comparaçoes baseiam-se na análise de variância das or
dens.
4.1 - Modelo I (Classificação Hierárquica, Aleatõrio)
Os resultados constantes da Tabela 1 mostram
que, em todas as situações estudadas, o metodo da

máxima

verossimilhança foi o que apresentou menor eficiência. Os
métodos de ajuste de constantes e MIVQUE são estatisticamen-

48.

te i guais, embora o primeiro tenha apresentado maior efi
ciência, dada a menor ma gnitude do seu valor. Nota-se ain
da que, independente da relação de variâncias considerada,
quando os dados são balanceados eles são exatamente iguais,
o que indiretamente ê confirmado em HARVILLE (1977).
Em cada relação de variância estudada a efi
ciência dos metodos diminuiu ao passar - se de balanceado p�
ra não balanceado, o mesmo ocorrendo quando mudou-se da me
nor para a maior relação de variância�,- º que_pode tambêm
ser confirmado da Tabela 3.
O tempo gasto em CPU (Tabela 2) ê estatisti
camente diferente para os três mêtodos comparados. O mêt�
do mais rãpido foi o MIVQUE e o mais lento o da mâxima ve
rossimilhança, sendo aproximadamente 174 vezes mais demo
rado que o primeiro.
Enquanto o tempo aumenta da menor para a maior
relação de variâncias, para os mêtodos de ajuste de constan
tes e MIVQUE, para o metada da mãxima verossimilhança ele
se processa de modo inverso, isto devido a lentidão na con
vergência do procedimento iterativo para a pequena
ção de variâncias (HOCKING e KUTNER, 1975),

onde

rela
tambêm

ocorreu maior nümero de experimentos cujas estimativas dos
componentes de variância não convergiram (Tabela 4).

49.
Atravês das Tabelas 3 e 4 verifica-se que,e�
bora nao ocorrendo .nenhuma estimativa negativa nos

meto

dos ajuste de constantes e MIVQUE, obteve-se estimativas bem
prõximas de zero quando a relação de variâncias ê
na.
Na Tabela 3,

peque

contendo as estimativas de ca

da componente de variância, observa-se que as estimativas

dos componentes o};m e 0 , obtidas pelo mêtodo da mãxima
verossimilhança, diferem positiva ou negativamente quando
2

comparadas com os outros dois mêtodos, para dados

balan

ceados, quando deveriam ser iguais, uma vez que para

es

ses dois componentes esses mêtodos são equivalentes, dan
do estimativas que são não tendenciosas. Este fato talvez
ocorra devido ã não convergência de algumas estimativas no
processo iterativo, que não sijo levadas em consideração.
Para o componente

m as estimativas obt1das
pelo mêtodo da mâxima verossimilhança, as quais sao ten0

2

denciosas, em todas as situações estudadas

sao abaixo das

estimativas dadas pelos outros dois mêtodos, fato
mencionado em HARVILLE (1977).

tambêm

l)

4

0,3542 b

0,6735 a

0,3529 b

MtDIA

* 5% de parcelas vazias.

Os valores seguidos da mesma letra não são significativamente diferentes ao nivel de 5% de
probabilidade, pelo teste de Tukey-

0,7522 b

0,0281 b

MIVQUE

0,6035 b

l,3255 a

l,3031 a

0,0349 a

0,0303 a

Maxima Verossimilhança
0,0331 b

0,7472 b

0,6035 b

0,0328 b

0,0281 b

Não
Não
Balanceado Balanceado*
Balanceado Balanceado*

1/4

=

Ajuste de 6onstantes

MtTODOS DE ESTIMACAO

(o

RELACAO DE VARI�NCIAS.VALORES DE o�= ºfi
m
2

Tabela 1 - Medida de eficiência de diferentes mêtodos de estimação, baseada nas expressoes
(40) e (42), para o modelo I.
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631,90 a
2,67 c

723,98 a
4,15 c

Mãxima Verossimilhança

4,63 b

5,85 b

4,86 b
586,68 a
2,76 c

6,10 b
472,71 a
4,29 c

3,47 c

603,82 a

5,36 b

MtDIA

CO.!]l

Os valores seguidos da mesma letra não são significativamente diferentes ao nivel de 5% de
probabilidade, pelo teste de Tukey.
* 5% de parcelas vazias.

MIVQUE

4

Não
Não
Balanceado Balanceado*
Balanceado Balanceado*

l /4

Ajuste de Constantes

MtTODOS DE ESTIMAÇAO

RELACAO DE VARIÂNCIAS.VALORES DE o�= o�/m
2
( o = 1)

Tabela 2 - Tempo medio, em segundos por 40 experimentos, gasto de CPU para estimação de
ponentes de variância em diferentes métodos de estimação, no modelo I.
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-2

-2

Aj.de Const. 2,5397 3,3623 4,2621 3,1781 3,9317 4,8628 0,6769 1,0143 1,2234
Mãx.Veros. 2,1993 2,9408 3,7527 3,1781 3,9319 4,8627 0,6769 1,0147 1,2234

Balanc.

Não Bal.*

Aj.de Const. 0,0233 0,1997 0,5091 0,0434 0,2580 0,6123 0,6746 1,0160 1,2520
Mãx.Veros. 0,0155 0,1727 0,4496 0,0449 0,2579 0,6051 0,6754 1,0155 1,2495

2,5393 3,3623 4,2621 3,1781 3,9317 4,8628 0,6769 l ,0143 l ,2234

0,0238 0,2010 0,5156 0,0532 0,2566 0,6163 0,6835 1,0162 1,2486

MIVQUE

2,3872 3,2881 4,3935 2,9650 4,0142 5,0960 0,6380 1,0149 1,3233

Aj.de Const. 2,4396 3,2686 4,3292 3,2211 4,0310 4,9745 0,6746 1,0160 l,2520
Mãx.Veros. 2,0824 2,9380 3,9106 3,1567 3,9521 4,8573 0,6743 1,0157 l,2519

MIVQUE

MIVQUE

0,0368 0,2054 0,4637 0,0341 0,2481 0,5797 0,6769 1,0143 1,2234

Não Bal.*

MIVQUE

Aj.de Const. 0,0368 0,2054 0,4637 0,0341 0,2481 0,5797 0,6769 1,0143 1,2234
Max.Veras. 0,0240 0,1762 0,4076 0,0341 0,2470 0,5797 0,6769 1 ,0153 1,2114

ºfim
Mínima Media Mãxima Minima Media Maxima Mínima Media Mãxima

ºm

-2

F A T O R

Balanc.

MtTODOS
DE
ESTIMAÇ;ll;O

Para o método da mãxima verossimilhança não estão incluidos os experimentos cujas estimativas não convergiram.
* 5% de parcelas vazias.

4

1/4

( ª2 = 1 )

RELAÇAO DE
VARI'ANCIAS. CONDIÇAO
VALORES
DE DE BALAN
2
CEAMENTO
ª 2 =ª
m f!m

Tabela 3 - Estimativas, minima, media e mãxima para cada componente de variância, sobre 120 experime.!!
tos, a partir de diferentes métodos de estimação, no modelo I.

o,
N

.

* 5% de parcelas vazias.

MIVQUE

Mãxima Verossimilhança

Ajuste de Constantes

MÉTODOS DE ESTIMACAO

2

= l)

4

2

o

o

o

2

o

o

1

o

o

5

o
o

o

TOTAL

o

Não
Não
Balanceado Balanceado*
Balanceado Balanceado*

1 /4

(0

RELAÇAO DE VARI�NCIAS.VALORES DE o�= o};m

Tabela 4 - Numero total,de estimativas negativas nos métodos ajuste de constantes e MIVQUE,
e de experimentos cujas estimativas dos componentes de variância não convergiram
no mêtodo da mãxima verossimilhança, em 120 experimentos, no modelo I.

· o,
w
.
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4.2 - Modelo II (Fatorial Misto, Com Interação)
Em termos globais, os métodos de ajuste de con.?..
tantes e MIVQUE foram estatisticamente iguais, e o método
da mãxima verossimilhança

o

mais eficiente (Tabela

embora aparentemente, em termos médios, tenha maior
quadrãtico médio, provavelmente influenciado

5),
erro

apenas

por

uma situação discrepante estudada. Esta influência não foi
detectada na anãlise das ordens, onde apresentou menor o�
dem, j ustificando, assim, sua maior eficiência. Este fato
observado, maior eficiência, também o foi em CORBEILe-SEAR
LE (1976b) e HOCKING e KUTNER (1975).
Nas situações estudadas, com exceçao do caso
nao balanceado na maior relação de variâncias, onde os me
todos estudados são estatisticamente iguais, o método
mãxima verossimilhança mostrou ter sempre maior
cia (menor erro quadrãtico médio), o que

e

da

eficiên

comprovado pe

la expressão (lle) para (llf) dada em CORBEIL e

SEARLE

(1976b). Ainda por essa mesma expressão, quando se

tem

à=2 (niveis do efeito fixo), o caso presente, variiando-,,...se b
(efeito aleatõrio) e n (numero de repetições) sempre ter
se-ao os estimadores de mâxima verossimilhança mais eficien
tes, para dados balanceados, em relação aos outros
métodos.

dois

55.
Aqui, como no modelo I, a eficiência dos me
todos diminui ao passar-se de balanceado para não

balan

ceado em cada relação d� vari�nci�, e tambêm da menor pa
ra a maior relação.

Os resultados de tempo,mostrados na Tabela 6,

evidenciam a rapidez do mêtodo MIVQUE em detrimento ã le�
tidão do método da mâxima verossimilhança, aproximadamen
te 425 vezes mais vagaroso.
Ao passar-se da menor para a maior relação de
variâncias, o tempo gasto em CPU reduziu-se em

todos os

métodos. Esta foi mais evidente no método da mãxima veros
similhança, com o menor tempo registrado em dados não ba
lanceados, onde o procedimento iterativo convergiu

muito

rapidamente, como com�rovado por HOCKING e KUTNER (1975},

mas levando a superestimativas, como se ve na Tabela 5,pe
la magnitude da medida de eficiência (9,3167), e na Tabe
la 7.
A Tabela 7 mostra que, também neste

modelo,

o mêtodo da mãxima verossimilhança dâ sub-estimativas

em

relação aos outros métodos para as estimativas dos compo•
2
Exceçao
deve ser
nentes que sao
tendenciosos,
ªm2 e ºim·
feita ao caso não balanceado na maior relação de variân

cias,- onde ocorreram superestima tivas, talvez por influência

de um grupo de experimentos onde a convergência se deu mui
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to rapidamente, resultando em estimativas muito discrepa�
tes,

podendo-se

dizer que aqui a posição

das parcelas

vazias tiveram bastante peso no resultado final das esti
mativas, posições estas també m referenciadas em BUSH e AN
DERSON (1963).
As estimativas negativas e

os

experimeritos

cujas estimativas não convergiram estão apresentadas

na

Tabela 8. Observa-se que as estimativas negativas ocorreram na
menor relação de variâncias, o que também aconteceu em HO
CKING e KUTNER (1975) e em CORBEIL e SEARLE (1976b).
Os experimentos cujas estimativas não conver
giram sao mais frequentes, ta mbém, na menor relação de va
riâncias, diminuindo nesta ao passar-se do balanceado pa
ra o não balanceado, e aumentando na maior relação de va
riânci� ao mudar-se do balanceado para o não balanceado.
Este fato confirma o que foi dito anteriormente, em

ter

mos de relação de variâncias que, onde o processo de con
vergência

e

mais lento, gasta-se mais tempo e, consequen

temente, obtêm-se maior numero de experimentos cujas esti
mativas não convergem.

4

0,0509 a

MIVQUE

1,9387 a

9,3167 a

1,5333 a

0,8158 a

2,5744 b

0,7135 a

MtDIA

Os valores seguidos da mesma letra não são significativamente diferentes ao nível de 5% de
probabilidade, pelo teste de Tukey.
* 5% de parcelas vazias.

l,2146 a

0,8880 b

0,0468 b

0,0459 b

Mãxima Verossimilhança
0,0589 a

1,2146 a

0,0553 a

0,0509 a

Não
Não
B alanceado Balanceado*
Balanceado Balanceado*

1/4

= l)

Ajuste de Constantes

MtTODOS DE ESTIMAÇAO

(0

RELACAO DE VARIANCIAS.VALORES DE o�= º�
m
2

Tabela 5 - Medida de eficiência de diferentes metodos de estimação, baseada nas expressões
(40) e (42), para o modelo II.

"
o,

4

4,47 c

1905,43 a

6,63 b

2,86 c

1774,91 a

5,60 b

1549,22 a
3,64 c

2,81 c
4,42 c

6,12 b
1062,02 a

5,49 b

MtDIA

1454,51 a

6,74 b

Não
Não
Balanceado Balanceado*
Balanceado Balanceado*

1/4

Os valores seguidos de mesma letra não são significativamente diferentes ao nivel de 5% de
probabilidade, pelo teste de Tukey.
* 5% de parcelas vazias.

MIVQUE

Mâxima Verossimilhança

Ajuste de Constantes

MtTODOS DE ESTIMAÇÃO

2

RELAÇÃO DE VARIANCIAS.VALORES DE o�= º�m
(0
= 1)

Tabela 6 - Tempo media, em segundos por 40 experimentos, gastos de CPU para estimação de
componentes de variância, em diferentes métodos de estimação, no modelo II.
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ª tm

-2

a-2

Aj.de Const.-0,1319 0,2498 0,6406 0,0307 0,3111 0,9120 0,7435 1,0094 1,5015
Mãx.Veros. 0,0000 0,2421 0,6150 0,0195 0,2912 0,7401 0,7435 1,0109 1,5015
MIVQUE
-0,1319 0,2498 0,6406 0,0307 0,3111 0,9120 0,7435 1,0094 1,5015

Minima Media Mãxima Minima Media Mãxima Minima Media Mãxima

-2

ªm

F A T O R

Aj.de Const. 2,8133 3,9455 5,2485 3,8658 4,9057 6,4312 0,7435 1,0094 1,5015
Mãx.Veros. 2,7008 3,7875 5,0386 3,7012 4,6939 6,1652 0,7435 1,0107 1,5015
2,8133 3,9455 5,2485 3,8658 4,9057 6,4312 0,7435 l,0094 1,5015
MIVQUE

Aj.de Const. 2,4216 3,9811 5,5094 3,8642 5,0100 6,6443 0,7196 1,0077 1,5228
Não Bal.* Mãx.Veros. 2,7196 4,8591 9,3500 3,6805 5,8461 10,2751 0,7196 0,9680 1,5217
2,2300 4,0919 5,8084 3,9016 5,0634 6,6366 0,3588 0,8485 1,5432
MIVQUE·

Balanc.

Aj.de Const.-0,1774 0,2519 0,6633 0,0252 0,3147 0,9455 0,7196 1,0077 1,5228
Não Bal.* Mãx.Veros. 0,0000 0,2475 0,6189 0,0022 0,2850 0,7251 0,7197 1,0065 1,5194
MIVQUE
-0,1953 0,2596 0,6946 0,0153 0,3173 0,9707 0,7262 0,9977 1,5061

Balanc.

Ml:TODOS
DE
ESTIMAÇAO

Para o mêtodo da mãxima verossimilhança não estão incluidos os experimentos cujas estimativas não
convergiram.
* 5% de parcelas vazias.

4

1/4

(a2 = 1)

RELAÇAO DE
VARIJ\NCIAS. CONDIÇAO
VALORES DE DE BALAN
CEAMENTO
a 2 -a 2
m- fim

Tabela 7 - Estimativas, minima, media e mãxima para cada componente de variância, sobre 120 experime.!!_
tos, a partir de diferentes métodos de estimação, no modelo II.

(,J"1
I.O

.

1

MIVQUE

l

11

* 5% de parcelas vazias.

l/4

4

a�=

ª� m

l

7

l

9

o

o

o
2

o

Não
Não
Balanceado Balanceado*
Balanceado Balanceado*

Mãxima Verossimilhança

Ajuste de Constantes

MtTODOS DE ESTIMACAO

RELAÇAO DE VARI�NCIAS.VALORES DE
(0 2 = l)

2

29

2

TOTAL

Tabela 8 - Numero total,de estimativas negativas nos métodos de ajuste de constantes e MIV
QUE, e de experimentos cujas estimativas dos componentes de variância não conve.!:_
giram no método da mãxima verossimilhança, em 120 experimentos, no modelo II.
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4.3 - Considerações Conjuntas sobre os Modelos I e II
Nenhum dos métodos, ajuste de constantes

ou

MIVQUE, ê uniformemente melhor do que o outro para os mo
delos estudados, o que nada impede de preferir-se o

pri

meiro, como BUSH e ANDERSON (1963), HARVILLE (1969) e BAS
SON (1970) o preferiram entre os métodos por eles conside
rados. Jã o mêtodo da mãxima verossimilhança, baseado s-0mente nos dados de eficiência, ê mais eficiente

que

os

dois, apenas no modelo II, revelando ser problemãtico qua�
to ao fator tempo e convergência das estimativas, enquan

to as estimativas negativas não se constituiram em problema

propriamente dito para os outros métodos, dada sua

baixa

frequência.
Baseado na identidade entre os métodos de ajuste
te de constantes e MIVQUE, por nõs observada,

nos

dados

balanceados, talvez pudesse ser dito que estes também são
idênticos aos métodos de ANOVA, mãxima verossimilhança res
trita e MINQUE, na mesma condição, para dados balanceados,
usando como suporte as discussões de: SEARLE.(1968),
afirma ser o método ajuste de constantes idêntico ao
ANOVA; CORBEIL e SEARLE (1976a), onde dizem que

que
de

o mêtodo

da mãxima verossimilhança restrita ê idêntico ao de ANOVA;
HARVILLE (1977), que mostra ser o mêtodo da mâxima veros-
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similhança restrita idêntico ao MIVQUE e tambêm ao de aju�
te de constantes; e RAO (1971b), onde o autor mostra
o mêtodo MINQUE
dade.

e

que

o mesmo MIVQUE sob condição de normali
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5. CONCLUSÕES
Dos resultados obtidos e discutidos, pode-se
concluir que:
l) Os mêtodos de ajuste de constantes e MIVQUE levam a
resultados idênticos para dados balanceados.
2) Se os recursos comp�tacionais forem de facil acesso
deve-se preferir o mêtodo MIVQUE,
dez e eficiência como estimador de

dada a sua rapi
componentes de

variância, para os modelos estudados.
3) Caso esses recursos nao estejam prontame�te disponI
veis, deve-se preferir o mêtodo de ajuste de
tantes, tão eficiente quanto o MIVQUE e de

cons

calculo

relativamente facil para os modelos estudados.

64.
4) O método da ��xima verossimilhança também

pode ser

usado, para Q modelo II (fatorial misto, com intera
ção), desde que não se considere de fundamental im
portância a tendenciosidade e os problemas de

con

vergência e tempo.
5) Os métodos estudados,

de modo geral,

revelaram-se

mais eficientes quando a relação de variâncias e me
nor e tambem quando os dados são balanceados.
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7. APÊNDICE

. 72.

7.1 - LEMA

( RAO, l 9 7l b)

l

Dado que X

e

uma matriz de dimensões nxp, de

"rank" ou posto coluna completo p, e V matriz de variânci a
e covariância de

f,

de ordem·n, pode-se, então, encontrar

uma matr i z G de d i mensões nx(n -p ) , de "ran k11 n-p ) , ta 1 que,
(

GG' = V-

1

(I-P V } ,

para qualquer matriz G satisfazendo
G'X =

<!>

e

G'VG = I

1
onde Pv = X(X 1 v- x}- X'V- 1 ê a projeção no espaço
pelas colunas de X, segundo a norma x•v- 1 Y.

gerado

7 3.

7.2 - LEMA

2

(CIOL, 1982)

Seja d espaço gerado pelas colunas de A

presentado por C(A). Se AX = �, então C(A) estã no
-complemento de C(X) e, uma vez que G tem

11

A = GT ,

e'
ou

A = T'G' ,

devido a simetria de A.
Assim, tem-se a i gualdade:
T 1 G 1 = GT

orto

rank 11 completo,

C(A) C C(G). Logo, existe uma matriz T, tal que,

A' = GT

re
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Escrev�ndo T = CG' para alguma matriz C, si

m�trica, a partir da igualdade anterior tem-se que:
A

=

GCG'

Analogamente, sob a condição NX = �, pode-se ·
escrever que:
N = GDG' ,
para alguma matriz D, simétrica.

