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Abstract

l iie uiuaciass uorreiauon Loemclent tp) ]s an linportant paiameter associated to one-way

randoin effects model. It is widely applied in different fields of researcli. In Genetic, for exam-

ple, p is used for estinlating tlle heritability of selected tiaits in anilllal and plane populations.

In Psycology, it plays an important role in ieliability tlieory. In Epidemiology, it is cominonly

used to ineasure the degree of familiar reselllblance with respect to biological or enviromnen-

tal characteristics. And in Sensitivity Analysis, p is usei to ineasure the effectiveness of
experimental treatinent.

Tlle vh,dance of estimators of p stlongly dependa on tule selected design, witll lespect to

tule number of factor classes and the nuinber of ieplications within eacll class. In tltis work, we

study designa which minimize the variance of estiinators of the intraclass corielation coefhcient

and other parameters of interest. Tule application of p in the study of reliability of ineasurement

is discussed. We show some consequences of unleliability as functions of p and present some
cnliitinna

ai)

Abstract 

The lntraclass Correlation Coefficient (p) is an important parameter associated to one-way 

random effects model. lt is widely applied in different fields of research. ln Genetic, for exam

ple, p is used for estimating the heritability of selected traits in animal anel plant populations. 

ln Psycology, it plays an important role in reliability theory. ln Epidemiology, it is commonly 

used to measure the degree of familiai resemblance with respect to biological or environmen

tal characteristics. And in Sensitivity Analysis, p is usecl to measure the effectiveness of an 

experimental treatment. 

The variance of estimators of p strongly depends on the selected design, with respect to 

the number of factor classes and the number of replications within each class. ln this work, we 

study designs which minimize the variance of estimators of the intraclass correlation coefficient 

and other parameters of interest . The application of p in the stucly of reliability of measurement 

is discussed. We show some consequences of unreliability as functions of p and present some 

solutions. 



Sumário

O Coeficiente de Correlação Intraclasse (p) é uma medida importallte ligada ao modelo de

efeitos aleatórios com um favor. A sua aplicação se encontra eln amplas áreas de pesquisa.

Ein Genética, por exel-nplo, p é utilizado para estimei a herdabilidade de alguma característica

na população animal ou vegetal; en] Psicologia, é unia medida importante no estudo de con-

fiabilidadel en] Epidemiologia, mede o grau de semelhança familiar por favor biológico ou

característica ambiental; ein Análise de Sensibilidade, p é usado para medir a eficiência de um

Liatanaento experimental.

A variância dos estinladores de p dependem fortemente do planejanlento utilizado, no que

se refere ao número de classes do favor e ao número de réplicas ein cada classe. Neste trabalho,

apresentamos planejamentos cona alocução ótiina que tornam mínimas as variâncias dos esti-

madores do coeficiente de correlação intraclasse e de outros parâmetros de interesse (também

definidos através do modelo de efeitos aleatórios cona un] favor). Apresentamos também a

aplicação de p no estudo de confiabilidade de inedídas. Expressamos algumas conseqüências

da não-confiabilidade colmo funções de p, e apresentanaos algumas soluções.

Sumário 

O Coeficiente de Correlação Intraclasse (p) é uma medida importante ligada ao modelo de 

efeitos aleatórios com um fator. A sua aplicação se encontra em amplas áreas de pesquisa. 

Em Genética, por exemplo, p é utilizado para estimar a herdabilidade de algwna característica 

na população animal ou vegetal; em Psicologia, é uma medida importante no estudo de con

fiabilidade; em Epidemiologia, mede o grau de semelhança familiar por fator biológico ou 

característica ambiental; em Análise de Sensibilidade, p é usado para medir a eficiência de um 

tratamento experimental. 

A variância dos estimadores de p dependem fortemente do planejamento utilizado, no que 

se refere ao número de classes do fator e ao número de réplicas em cada classe. Neste trabalho, 

apresentamos planejamentos com alocação ótima que tornam mínimas as variâncias dos esti

madores do coeficiente ele correlação intraclasse e ele outros parâmetros ele interesse (também 

definidos através do modelo de efeitos aleatórios com um fator) . Apresentamos também a 

aplicação de p no estudo de confiabilidade de medidas. Expressamos algumas conseqüências 

da não-confiabilidade como funções de p, e apresentamos algumas soluções. 
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Introdução

' O processo de preparação para enfrentar o futuro, uisaltdo assumir os ri,sãos cev'tos

B aproveita,r as aportam,idades que ele oferece, toro\al\do-os mais fü,ooráueis, chama-

sc P/a7}damenío. " - .47}tó7tio .A4azimia7}0

Diz o provérbio: " Partindo-se de um bom começo, já temos Ideia caminho andado." Ora,

planejanlento é uma forma de bom começo, pois tanto na nossa vida cotidiana, quanto no

campo da pesquisa científica, um bom plailejainento sempre nos traz a vantagem de economizar

recursos, tais como tempo, dinheiro e mão-de-obra. Eln outras palavras, ele permite que o

objetivo seja alcançado com maior eficiência. Nosso intuito, neste traballlo, é o de fornecer

aos colegas da nossa ál.ea de estudo algumas ferramentas úteis, que peimitaln a otimização do

recurso (o que em muitas vezes é Ilimitado), cona o ganllo de eficiência e precisão nos resultados,
quando o modelo de efeitos aleatórios é adorado.

O modelo básico para o nosso traballlo é o modelo de efeitos aleatórios com um favor.

Este modelo é utilizado quando a variável resposta do estudo é uma variável contínua, e as

unidades experimentais são sorteadas por uin esquema de dupla aleatorização. Apresentamos

este esquema na Figura 0.1 .

Nessa figura, cada coluna representa uma classe (nível), que é sorteada na população das

classes do favor ein estudo, e temos n{ réplicas en] cada classe (quando os números das réplicas

dentro das classes forem iguais, dizemos que o modelo ten) dados balanceadas), que também

são so].tecidas entre todas as possíveis réplicas de cada classe. Ein aplicações da área biológica,

frequentemente, as classes são representadas por indivíduos ou falmíliasl na área industrial, as

l

Introdução 

"O processo de preparação para enfrentar o futuro, visando assumir os riscos certos 

e aproveitar as oportunidades que ele oferece, tornando-os mais favoráveis, chama

se Planejamento . " - Antônio Maximiano 

Diz o provérbio: " Partindo-se de um bom começo, já temos meio caminho andado.,, Ora, 

planejamento é uma forma de bom começo, pois tanto na nossa vida cotidiana, quanto no 

campo da pesquisa científica, um bom planejamento sempre nos traz a vantagem de economizar 

recursos, tais como tempo, dinheiro e mão-de-obra. Em outras palavras, ele permite que o 

objetivo seja alcançado com maior eficiência. Nosso intuito, neste trabalho, é o de fornecer 

aos colegas da nossa área de estudo algumas ferramentas úteis, que permitam a otimização do 

recurso ( o que em mui tas vezes é limitado), com o ganho de eficiência e precisão nos resultados, 

quando o modelo de efeitos aleatórios é adotado. 

O modelo básico para o nosso trabalho é o modelo de efeitos aleatórios com um fator. 

Este modelo é utilizado quando a variável resposta do estudo é uma variável contínua, e as 

unidades experimentais são sorteadas por um esquema de dupla aleatorização. Apresentamos 

este esquema na Figura 0.1. 

Nessa figura, cada coluna representa uma classe (nível), que é sorteada na população das 

classes do fator em estudo, e temos n; réplicas em cada classe ( quando os números das réplicas 

dentro das classes forem iguais, dizemos que o modelo tem dados balanceados), que também 

são sorteadas entre todas as possíveis réplicas de cada classe. Em aplicações da área biológica, 

freqüentemente, as classes são representadas por indivíduos ou fanu1ias; na área industrial, as 

1 



Figura 0.1: Estrutura de dados para o modelo de efeitos aleatórios com um favor
Classe 1 1 1 2

x l x

x l x

x l x

x l x

classes são, em geral, representadas por lotes, bateladas ("batchs"), etc

Neste modelo, a variação das observações pode ser decomposta ein duas partes, a variação

devido a classe e a variação devido às réplicas, denotadas por a3 e a:, respectivamente. Em

geral, quando este modelo é adorado, o interesse reside na estimação dos dois componentes de

vai iância ou algumas funções deles.

Dentro deste contexto, o alvo principal desse estudo é o coeficiente de correlação intraclasse

(p), definido por --!'-. Este parâinetio, desde a sua introdução por Fisller(1925), tem recebido
a atenção de pesquisadores de várias áreas distintas.

Nesse trabalho, valllos mostrei como determinar uln PLANEJAMENT0 0TIMO que per-

mita estimar o coeficiente de correlação intraclasse com máxima precisão, quando o número

total de unidades experimentais (favor que influencia a variância do estimados) é fixado de

antemão pol consideração de custo. Apresentamos também a aplicação de p no estudo de

confiabilidade de medidas (com o intuito de efetuar um controle sobre a qualidade dos dados

de uma pesquisa). Adicionalmente, apresentamos o planejanlento ótinlo para estimei 2 ou-

tros parâmetros importantes - a variância das classes (o:) e a razão entre os componentes de

variância (0 = a) - definidos pelo mesmo modelo.

O método que adotamos para determinar o planejamento ótimo na estimação dos parâmetros

é o mesmo utilizado por Sche8g(1959) na estimação de o: e 0. Este método é estendido a p.

Visando facilitar a interpretação de alguns resultados, incorporainos alguns gráficos. Além

2

Figura 0.1: Estrutura de dados para o modelo de efeitos aleatórios com um fator 
Classe 1 2 .. k 

X X .. X 

X X .. X 

X X .. X 

X X .. X 

classes são, em geral , representadas por lotes, bateladas ("batchs"), etc. 

Neste modelo, a variação das observações pode ser decomposta em duas partes, a variação 

devido a classe e a variação devido às réplicas, denotadas por O'~ e O';, respectivamente. Em 

geral, quando este modelo é adotado, o interesse reside na estimação dos dois componentes de 

variância ou algumas funções deles. 

Dentro deste contexto, o alvo principal desse estudo é o coeficiente de correlação intraclasse 

(p), definido por /+2 

2 • Este parâmetro, desde a sua introdução por Fisher(1925), tem recebido Ua ªe 

a atenção de pesquisadores de várias áreas distintas. 

Nesse trabalho, vamos mostrar como determinar um PLANEJAMENTO ÓTIMO que per

mita estimar o coeficiente de correlação intraclasse com máxima precisão, quando o número 

total de unidades experimentais (fator que influencia a variância do estimador) é fixado de 

antemão por consideração de custo. Apresentamos também a aplicação de p no estudo de 

confiabilidade de medidas ( com o intuito de efetuar um controle sobre a qualidade dos dados 

de uma pesquisa). Adicionalmente, apresentamos o planejamento ótimo para estimar 2 ou

tros parâmetros importantes - a variância das classes ( O"~) e a razão entre os componentes de 

variância ( 0 = 4) -definidos pelo mesmo modelo. ª• 
O método que adotamos para determinar o planejamento ótimo na estimação dos parâmetros 

é o mesmo utilizado por Scheffé(1959) na estimação de O'~ e 0. Este método é estendido a p. 

Visando facilitar a interpretação de alguns resultados, incorporamos alguns gráficos. Além 
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baseado nos procedimentos estudados.

O conteúdo do trabalho é apresentado em 5 capítulos e 3 apêndices. No capítulo 1, apre-

sentamos o nosso modelo básico - o modelo de efeitos aleatórios com l fatos . Iniciamos este

capítulo com 2 exemplos para ilustrar as diferençasi básicas entre este modelo e o modelo de

efeitos fixos. Alguns resultados de estimação pontual (pelo método de Análise de Variância)

e estimação por intervalo dos 3 parâmetros de interesse são apresentados para fornecer alguns

elementos básicos para a leitura dos outros capítulos. Apresentamos também, neste capítulo,

um resumo acerca do desenvolvimento histórico do modelo e a simplificação dos cálculos na

obtenção das distribuições das soldas de quadrados utilizando o Produto de Kronecker2

O segundo e terceiro capítulos enfocanl a busca do planejainento ótimo na estimação dos

parâmetros de interesse. No capítulo 2, estudamos o planejamento ótiino na estimação de a: e 0.

Apresentamos também a utilização do programa computacional PO.COMA por nós elaborado,

que facilita a busca do planejamento ótilno. No capítulo 3, elaboramos o plailejamento ótimo

na estimação de p. Como p é o parâmetro sobre o qual reside o nosso principal interesse, além

da busca do planejamento ótimo utilizando o estiinador de Análise de Variância, estudamos

também o planejalnento ótimo caiu outro estiinador usual de p - o estimador de Máxima
Veios c; «\;lh , ., ,wxx hu-

no capítulo 4, apresentamos a aplicação de p no estudo de confiabilidade de medidas.

Iniciam)os este capítulo cona a definição do conceito de confiabilidade e o relacionam)os com p.

As estimações, pontual e por intervalo, de p são apresentadas com unia interpretação dentro

de um novo contexto, isto é, o de confiabilidade. Fatos importantes como as consequências da

não-confiabilidade são explorados neste capítulo de illaneira que nos possibilite perceber ainda

mais a importância de p. Apresentamos tambéna un] exenlp]o real aplicando os resultados

vistos no capítulo.

l Um resumo das diferenças, incluindo definição e problemas iníerenciais, pode ser encontrado no Apêndice l

2Definição e propriedades do Produto de Kronecker podem ser encontradas no Apêndice ll

3A listagem e as especificações do programa podem ser encontradas no Apêndice lll.

disso para facilitar a busca do planejamento ótimo elaboramos um piogran)a computacionalS r ]}
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disso, para facilitar a busca do planejamento ótimo, elaboramos um programa computacional 

baseado nos procedimentos estudados. 

O conteúdo do trabalho é apresentado em 5 capítulos e 3 apêndices. No capítulo 1, apre

sentamos o nosso modelo básico - o modelo de efeitos aleatórios com 1 fator . Iniciamos este 

capítulo com 2 exemplos para ilustrar as diferenças1 básicas entre este modelo e o modelo ele 

efeitos fixos. Alguns resultados ele estimação pontual (pelo método ele Análise de Variância) 

e estimação por intervalo dos 3 parâmetros de interesse são apresentados para fornecer alguns 

elementos básicos para a leitura elos outros capítulos. Apresentamos também, neste capítulo, 

um resumo acerca do desenvolvimento histórico do modelo e a simplificação dos cálculos na 

obtenção das distribuições das somas de quadrados utilizando o Produto ele Kronecker2
• 

O segundo e terceiro capítulos enfocam a busca do planejamento ótimo na estimação dos 

parâmetros de interesse. No capítulo 2, estudamos o planejamento ótimo na estimação ele a~ e 0. 

Apresentamos também a utilização do programa computacional PO.COM3 por nós elaborado, 

que facilita a busca elo planejamento ótimo. No capítulo 3, elaboramos o planejamento ótimo 

na estimação de p. Como p é o parâmetro sobre o qual reside o nosso principal interesse, além 

da busca do planejamento ótimo utilizando o estimador de Análise ele Variância, estudamos 

também o planejamento ótimo com outro estimador usual de p - o estimador ele Máxima 

Verossimilhança. 

No capítulo 4, apresentamos a aplicação de p no estudo de confiabilidade de medidas. 

Iniciamos este capítulo com a definição do conceito de confiabilidade e o relacionamos com p. 

As estimações, pontual e por intervalo, de p são apresentadas com uma interpretação dentro 

de um novo contexto, isto é, o de confiabilidade. Fatos importantes como as conseqüências da 

não-confiabilidade são explorados neste capítulo ele maneira que nos possibilite perceber ainda 

mais a importância de p. Apresentamos também um exemplo real aplicando os resultados 

vistos no capítulo. 

1 Um resumo das diferenças, incluindo definição e problemas inferenciais, pode ser encontrado no Apêndice I. 
2 Definição e propriedades do Produto de Kronecker podem ser encontradas no Apêndice II. 
3 A listagem e as especificações do programa podem ser encontradas no Apêndice III. 
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Finalmente, no último capítulo , fazemos alguns comentários gerais deste trabalho e suge.

rimos uma importante extensão dos resultados.

Finalmente, no último capítulo , fazemos alguns comentários gerais deste trabalho e suge

rimos uma importante extensão dos resultados . 
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(capítulo l

Modelo de Efeitos Aleatórios com Um

Fator: -A.lguns Resultados

A ação de transcrever situações práticas (fenómenos físicos) en] e(luações matemáticas é

chamada constmçâo de made/os. Quando um modelo é linear nos parâmetros, este modelo
pertence à família de modelos lineares.

O .A/ode/o de .Efeitos ,4/eatárÍos e o .A/ode/o de Eleitos F'Ízos são membros dessa família.

A equação matemática que descreve os fenânlenos explicados pelos dois modelos são iguais, a

diferença existe, no entanto, nas suposições associadas a cada modelo.

A escolha entre os dois modelos depende do objetivo do estudo. Quando o interesse é

quantificar os efeitos e fazei a comparação entre eles, o modelo de efeitos fixos é utilizado.

Quando o interesse é o de conhecer a variação entre os efeitos e não os seus valores individuais,
o modelo de efeitos aleatórios deve ser adorado.

O interesse principal do nosso estudo está associado cona o n)odeio de efeitos aleatórios,

porém acham)os importante mostrar ao leitor algumas idéias sobre o uso dos dois n)odelos, para

(lue a sua escolha seja a mais conveniente. VaDIos ilustrar essas idéias através de 2 exemplos

simples. Consideremos a seguinte situação:

Eacempto 1; Em uma ndástMa fabdcalLte de rnáquil\as que produzem parafusos de.eja-.e «eri27Z a }
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Capítulo 1 

Modelo de Efeitos Aleatórios com Um 

Fator: Alguns Resultados 

A açao de transcrever situações práticas (fenômenos físicos) em equações matemáticas é 

chamada construção de modelos. Quando um modelo é linear nos parâmetros, este m?delo 

pertence à familia de modelos lineares. 

O Modelo de Efeitos Aleatórios e o Modelo de Efeitos Fixos são membros dessa farru1ia. 

A equação matemática que descreve os fenômenos explicados pelos dois modelos são iguais, a 

diferença existe, no entanto, nas suposições associadas a cada modelo. 

A escolha entre os dois modelos depende do objetivo elo estudo. Quando o interesse é 

quantificar os efeitos e fazer a comparação entre eles, o modelo de efeitos fixos é utilizado. 

Quando o interesse é o de conhecer a variação entre os efeitos e não os seus valores individuais, 

o modelo de efeitos aleatórios deve ser adotado. 

O interesse principal do nosso estudo está associado com o modelo de efeitos aleatórios, 

porém achamos importante mostrar ao leitor algumas idéias sobre o uso elos dois modelos, para 

que a sua escolha seja a mais conveniente. Vamos ilustrar essas idéias através de 2 exemplos 

simples . Consideremos a seguinte situação: 

Exemplo 1: Em uma indústria fabricante de máquinas que produzem parafusos, deseja-se veri-
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.Fcttr a ql altüade das ITtaqutnas .fabmcadas. Uma malleira de avaliar $e a$ máquiTtas estão em

)oa. coltdição de Jul\ciol\amelLto é, ueri$car se a, resistência dos parafusos produzidos está de

acordo com a especificação pré-determinada pela i?LdústHa. k máqziltas são seleci07tadas a!ea-

l«i«.".'"te p«ü 's'' *"t,', e « «.i.tê«ci,., é ««i$c.,d« «t««és de «m« ««.st« d. « p««f-'s''
por maguzna.

Podemos descrever este fenómeno com a seguinte equação:

HÍ = P + .Ai + cij, i - 1,2,..,k .j = 1,2,..,n

onde

Xj é a resistência do parafuso j produzido pela máquina i

p é a resistência média dos parafusos

,4í é o efeito da máquina i,

cij é o erro aleatório da observação hj.

Esperamos que não exista a variação da resistência dos parafusos devido às máquinas,

isto é, que a variância de .4i seja zero. Colho ,4{ provém de uma população de máquinas,

suponhamos que a distribuição dos efeitos .4{ tem média zero e variância alÍ, e o efeito de uma

máquina é independente do efeito de unia outra máquina, ou seja, os efeitos das máquinas são

aleatórios e independentes entre si. Os erros aleatórios da equação também são supostos ter

uma distribuição com média zero, variâllcia a?, e são independentes entre si e dos efeitos da
maquina.

Clom e ajunto Qe inlormaçoes l.a equação e as suposições), definimos o modelo de efei-

tos aleatórios com um favor (neste exemplo, o favor é maça ? a) en] que o interesse está na
vanancia dos efeitos

)

ste co

Consideremos, agora, outra situação;

Exemplo 2: Em umü il dástüa de parafusos, existem k m(íquilLas lla liTtha de produção. O

objetivo do controle fotiTteiro é o de uerã$car se a resãstêltcia dos parafusos produzidos está

de acordo com a sua especi$cação. O processo co?triste em selecioTlar uma amostra de cada

6

ficar a qualidade das m,áquinas fabricadas. Uma maneira de avaliar se as máquinas estão em 

boa condição de funcionamento é, verificar se a resistência dos parafusos produzidos está de 

acordo com a especificação pré-determinada pela indústria. k máquinas são selecionadas alea

toriamente para este teste, e a resistência é verificada através de uma amostra de n parafusos 
, . 

por maquina. 

Podemos descrever este fenômeno com a seguinte equação: 

Yii=µ+A;+"-ii, i=l,2, .. ,k j=l,2, .. ,n 

onde 

Yii é a resistência do parafuso j produzido pela máquina i, 

µ é a resistência média dos parafusos, 

A; é o efeito da máquina i, 

"-ij é o erro aleatório da observação Yij-

Esperamos que não exista a variação da resistência dos parafusos devido às máquinas, 

isto é, que a variância de Ai seja zero. Como Ai provém de urna população de máquinas, 

suponhamos que a distribuição dos efeitos A; tem média zero e variância O'~, e o efeito de uma 

máquina é independente do efeito de uma outra máquina, ou seja, os efeitos das máquinas são 

aleatórios e independentes entre si. Os erros aleatórios da equação também são supostos ter 

uma distribuição com média zero, variância O';, e são independentes entre si e dos efeitos da 

máquina. 

Com este conjunto de informações (a equação e as suposições), definimos o modelo de efei

tos aleatórios com um fator (neste exemplo, o fator é máquina) em que o interesse está na 

variância dos efeitos. 

Consideremos, agora, outra situação: 

Exemplo 2: Em uma indústria de parafusos, existem k máquinas na linha de produção. O 

objetivo do controle rotineiro é o de verificar se a resistência dos parafusos produzidos está 

de acordo com a sua especificação. O processo consiste em selecionar uma amostra de cada 

6 



7/taqwz7ta c auazzar a reszstencza

pa,ardo sofrerá Kma regutagem.

Esta situação pode ser descrita pela mesma equação do modelo de efeitos aleatórios. A

diferença é de que, as máquinas neste exemplo são as únicas da indústria, e estamos interessados

em verificar o efeito de cada uma. Portanto, a suposição sobre os .4Í's no exemplo anterior

não é mais válida neste caso. Por questão de estimação, a restrição )l: .4{ = 0 é adicionada a

equação. A suposição sobre os erros aleatórios continua a mesma.

Com essas informações, define-se o modelo de efeitos fixos com um favor.

A descrição formal das diferenças entre os dois modelos pode ser encontrada no Apêndice l

de cada parafuso Á produz col\fo'm-tea q e n 1. 0

O modelo básico do nosso estudo é o modelo de efeitos aleatórios. Este modelo também

chamado de modelo de componentes de variância, é amplamente utilizado nas mais diversas
áreas de pesquisa.

Neste capítulo, váRIos apresentei alguns i'esultados importantes pal'a o modelo com um favor

aleatório (cona dados balanceados), utilizando a notação do Produto de Kronecker (Apêndice
ll). Iniciamos o capítulo com o desenvolvin)ento histórico do modelo de efeitos aleatórios. Na

seção 1 .2, apresentamos o modelo com um favor aleatório c os parâmetros de interesse do nosso

trabalho. Na seção 1 .3, apresentamos este modelo na forma matricial. Na seção 1 .4, definimos

as somas de quadrados e as escrevemos em forma quadrático utilizando o Produto de Kronecker.

Este procedimento facilitará na obtenção das distribuições das somas de quadrados, que é

apresentada na seção 1.5. Nas seções 1.6 e 1.7, apresentamos a estimação pontual (usando
o método de Análise de Variância) e intervalos de confianças para os parâmetros de nosso

interesse. Na última seção, apresentamos os testes de hipóteses usuais deste modelo.

1.1 Desenvolvimento llistórico

Modelos de efeitos aleatórios aparecem na literatura desde o século XIX. Os astrónomos

da época, Airy (1861) e Cllauvenet (1863) usaram o modelo de efeitos aleatórios com um falar
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máquina e avaliar a resistência de cada parafuso. A máquina que nao produz conforme o 

padrão sofrerá uma regulagem. 

Esta situação pode ser descrita pela mesma equação do modelo de efeitos aleatórios. A 

diferença é de que, as máquinas neste exemplo são as únicas da indústria, e estamos interessados 

em verificar o efeito de cada uma. Portanto, a suposição sobre os Ai's no exemplo anterior 

não é mais válida neste caso. Por questão de estimação, a restrição :Z::: A = O é adicionada a 

equação. A suposição sobre os erros aleatórios continua a mesma. 

Com essas informações, define-se o modelo de efeitos fixos com um fator. 

A descrição formal das diferenças entre os dois modelos pode ser encontrada no Apêndice 1. 

O modelo básico do nosso estudo é o modelo de efeitos aleatórios. Este modelo também 

chamado de modelo de componentes de variância, é amplamente utilizado nas mais diversas 

áreas de pesquisa. 

Neste capítulo , vamos apresentar alguns resultados importantes para o modelo com um fator 

aleatório (com dados balanceados) , utilizando a notação do Produto de Kronecker (Apêndice 

II). Iniciamos o capítulo com o desenvolvimento histórico do modelo de efeitos aleatórios. Na 

seção 1.2, apresentamos o modelo com um fator aleatório e os parâmetros de interesse do nosso 

trabalho. Na seção 1.3, apresentamos este modelo na forma matricial. Na seção 1.4, definimos 

as somas de quadrados e as escrevemos em forma quadrática utilizando o Produto de Kronecker. 

Este procedimento facilitará na obtenção das distribuições das somas ele quadrados, que é 

apresentada na seção 1.5. Nas seções 1.6 e 1. 7, apresentamos a estimação pontual ( usando 

o método de Análise de Variância) e intervalos de confianças para os parâmetros de nosso 

interesse. Na última seção, apresentamos os testes de hipóteses usuais deste modelo. 

1.1 Desenvolvimento Histórico 

Modelos de efeitos aleatórios aparecem na literatura desde o século XIX. Os astrônomos 

da época, Airy (1861) e Chauvenet (1863) usaram o modelo de efeitos aleatórios com um fator 
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na literatura, iniciando uma nova era para este modelo.

Enl 1925, o livro de Fisher, Statistáca/ ,A/elhods /or Research H/orkers, trouxe outro
avanço na teoria dos componentes de variância. Neste livro, Fisher introduziu o Coe$cí-

ezite de (Jom'e/anão /7}írac/asse no modelo caiu uin falar, e utilizou o método de análise de

variância(ANOVA) para estima-lo. Ele estendeu os resultados do modelo balanceado para o
modelo não-balanceado e o modelo de 2 fatores cruzados com interação. Os conceitos básicos

de vários métodos de estimação são também apresentados neste livro.

Fisher(1925) formalizou o método de análise de variância, porém foi Tippett (1931), que

relacionou o modelo linear com esse método, e o usou para explicar os conceitos da análise de

variância. Ele também foi o primeiro a estender este método de estimação para uln modelo de
2 favores sem considerar interação.

Sobre o uso dos componentes de variância, Yates & Zacopanay (1 935) fizeram uma aplicação
pioneira em um experimento cona cereais.

Comparado com o modelo de dados balanceados, o modelo cona dados não-balanceados é

pena mais complexo. Isso dificultou o desenvolvimento deste assunto. De fato, após a introdução

de Fisher, levou quase 15 anos para surgirem os traballlos de Cocliran(1939) e Winsor &
Clarke (1940) que discutem a estimação dos componentes de variância através da ANOVA
para modelos com uln favor cona dados não-balanceadas

A estimação dos componentes de variância pelo método de Máxima Verossimílhança sofreu

a nlesnla negligência que os dados não-balanceados e pela mesma razão - complexidade. O

método foi introduzido também por Fisller en] 1 925, mas só após quatro décadas, com o trabalho

de Hartley & Rao (1967), o uso deste método foi estimulado. No artigo, eles propuseram um

procedimento iterativo em busca da solução para equações de verossimilhança, do modelo

generalizado misto com dados não-balanceados (venera/ u?iZpalanced má cd mudez).

Sob a suposição de normalidade, Crump (1947) calculou a variâllcia amostral dos esti-

l Uma interpretação moderna do modelo de Airy(1861) pode ser encontrada em Sche$1(1956).

ein seus trabalhosa Poréml r S foi Fisher (1918) quem introduziu o termo "análise de variância"}
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em seus trabalhos1
. Porém, foi Fisher (1918) quem introduziu o termo "análise ele variância" 

na literatura, iniciando uma nova era para este modelo. 

Em 1925, o livro de Fisher, Statistical M ethods for Research Workers, trouxe outro 
avanço na teoria dos componentes de variância. Neste livro, Fisher introduziu o Coefici

ente de Correlação Intraclasse no modelo com um fator, e utilizou o método de análise de 

variância(ANOVA) para estimá-lo . Ele estendeu os resultados do modelo balanceado para o 
modelo não-balanceado e o modelo de 2 fatores cruzados com interação. Os conceitos básicos 

de vários métodos de estimação são também apresentados neste livro. 

Fisher(l925) formalizou o método de análise de variância, porém foi Tippett (1931), que 

relacionou o modelo linear com esse método, e o usou para explicar os conceitos da análise de 

variância. Ele também foi o primeiro a estender este método de estimação para um modelo de 

2 fatores sem considerar interação. 

Sobre o uso dos componentes de variância, Yates & Zacopanay (1935) fizeram uma aplicação 

pioneira em um experimento com cereais. 

Comparado com o modelo de dados balanceados, o modelo com dados não-balanceados é 

bem mais complexo . Isso dificultou o desenvolvimento deste assunto . De fato, após a introdução 

de Fisher, levou quase 15 anos para surgirem os trabalhos de Cochran(1939) e Winsor & 
Clarke (1940) que discutem a estimação dos componentes de variância através da ANOVA 

para modelos com um fator com dados não-balanceados. 

A estimação dos componentes de variância pelo método de Máxima Verossimilhança sofreu 

a mesma negligência que os dados não-balanceados e pela mesma razão - complexidade. O 

método foi in troduzido também por Fisher em 1925, mas só após quatro décadas, com o trabalho 

de Hartley & Rao (1967), o uso deste método foi estimulado. No artigo, eles propuseram um 

procedimento iterativo em busca da solução para equações de verossimilhança, do modelo 

generalizado misto com dados não-balanceados (general unbalanced mixed modeQ . 

Sob a suposição de normalidade, Crump (1947) calculou a variância amostral dos esti-

1 Uma interpretação moderna do modelo de Airy(1861) pode ser encontrada em Scheffé(l956). 
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nladores dos componentes de variância para modelos com uin e com dois falares cruzados.

A variância amostral dos estimadores sem a suposição de nonnalidade, foi calculada mais

tarde por Hammersley(1949). Neste trabalho, ele fez também um estudo de planejamento com

alocução ótima que aumenta a precisão na estilalax;ão dos componentes de variância isolados.

Crump(1947) e Ganguli(1941) notaram uma deficiência dos estillladores da ANOVA, isto

é, esses podem produzir estimativas llegativas, o que segundo a definição, não podia acontecer

e propuseram a solução de substituir a estimativa negativa por zeros

Entre os primeiros trabalhos que associam modelos lineares com os coi:nponentes de variância

(Neynlan et a1. 1935, Daniels 1939, Jackson 1939), Eisenhart (1947) foi o primeiro a definir

precisamente as diferenças entre os modelos com efeitos fixos e aleatórios, e introduziu a ter-

minologia Modelo l e Modelo ll pala os dois modelos, respectivamente

Até 1952 os resultados sobre componentes de variância na literatura eram dispersos. An-

derson & Bancroft(1952) foi o prin)erro livro a formalizar e apresentar os resultados de fo
didática.

A literatura ligada ao modelo de efeitos aleatórios é imensa. Klluri & Sahai(1985) fizeram

uma revisão bibliográfica selecionada sobre estimação e testes de hipóteses neste modelo e, ela

fornece uma visão bem completa sobre este assunto. Uma lista abrangente de aproximadamente

2.700 citam;ões sobre tópicos relacionados cona n)odelos de efeitos aleatórios publicados até 1 983

é apresentada em Sahai, Khuri & Kapadia (1985) e Sahai(1979). Informações básicas sobre
estilnax;ão e teste de hipóteses enl modelos de efeitos aleatórios são também enchi)irados em

livros-textos como Brownlee (1965) e Jonllson & Leone(1964) com aplicação na área industrial,

Anderson & Bancroft(1952), Sche#é (1959), Graybil1 (1961), Searle (1971), Rao (1973), Box et

a1(1978), Neter et a1(1990) e outros

apara maiores informações a este respeito, recomendamos a dissertação de mestrado de Bezerra(1976).

rma
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madores dos componentes de variância para modelos com um e com dois fatores cruzados. 

A variância amostral dos estimadores sem a suposição de normalidade, foi calculada mais 

tarde por Hammersley(l949). Neste trabalho, ele fez também um estudo de planejamento com 

alocação ótima que aumenta a precisão na estimação dos componentes de variância isolados. 

Crump(l947) e Ganguli(l941) notaram uma deficiência dos estimadores da ANOVA, isto 

é, esses podem produzir estimativas negativas, o que segundo a definição, não podia acontecer, 

e propuseram a solução de substituir a estimativa negativa por zero2 • 

Entre os primeiros trabalhos que associam modelos lineares com os componentes de variância 

(Neyman et ai. 1935, Daniels 1939, Jackson 1939), Eisenhart (1947) foi o primeiro a definir 

precisamente as diferenças entre os modelos com efeitos fixos e aleatórios, e introduziu a ter

minologia Modelo I e Modelo II para os dois modelos, respectivamente. 

Até 1952 os resultados sobre componentes de variância na literatura eram dispersos. An

derson & Bancroft(l952) foi o primeiro livro a formalizar e apresentar os resultados de forma 

didática. 

A literatura ligada ao modelo de efeitos aleatórios é imensa. Khuri & Sahai ( 1985) fizeram 

uma revisão bibliográfica selecionada sobre estimação e testes de hipóteses neste modelo e, ela 

fornece uma visão bem completa sobre este assunto . Uma lista abrangente de aproximadamente 

2.700 citações sobre tópicos relacionados com modelos de efeitos aleatórios publicados até 1983 

é apresentada em Sahai, Khuri & Kapadia (1985) e Sahai(l979). Informações básicas sobre 

estimação e teste de hipóteses em modelos de efeitos aleatórios são também encontrados em 

livros-textos como Brownlee (1965) e Jonhson & Leone(l964) com aplicação na área industrial, 

Anderson & Bancroft(l952), Scheffé (1959), Graybill (1961), Searle (1971), Rao (1973), Box et 

ai( 1978), Neter et al(l 990) e outros. 

2 Para maiores informações a este respeito, recomendamos a dissertação ele mestrado ele Bezerra(l976). 
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1 .2 Modelo

O modelo aleatório com um favor para experimentos completamente casualisados e balan.

ceados, é usualmente expresso por

Ej = P + .Ai + cij ., k; .j ,n ( 1 .1 )
onde:

Kj: j-ésima observação da i-ésima classe;

p: média geral da população;

,4i: efeito aleat(brio da i-ésilna classe;

cij: erro aleatório da j-ésima observação da i-ésima classe;

e kn = .V é o número total de observações.

AS suposlçoes usuais do modelo são:

i) .4: «' .Vo,m«Z(0, a3);

ii)cij «' JVo,m«Z(0, a?);

iii).4{ e cij são completamente independentes

Com estas suposições, a esperança de Xj é

E(Ej) = E(P + ,4{ + .ij)

a variância de yl.{ é

V«,'(Xj) - y«''(p + .A{ + 'ij) = a: + a?

isto é, a soma de 2 componentes, de onde decorre a nomenclatura lnod

variância

Ao contrário do que acontece com o modelo de efeitos fixos, neste modelo, as observações

não são completamente independentes. As observações apresentam a seguinte estrutura de
covariaiicia:

elo de compone

(1.2)

.+.. ,.].

10

1.2 Modelo 

O modelo aleatório com um fator para experimentos completamente casualisados e balan

ceados, é usualmente expresso por 

Y;j =µ+A + Eij i = 1, .. , k; j = 1, .. n 

onde: 

Y;i: j-ésima observação dai-ésima classe; 

µ: média geral da população; 

A; : efeito aleatório da i-ésima classe; 

Ei{ erro aleatório da j-ésima observação da i-ésima classe; 

e kn = N é o número total de observações. 

As suposições usuais do modelo são: 

i) Ai~ N ormal(O, cr~); 

ii)Eij ~ Normal(O, cr;); 

iii)Ai e Eij são completamente independentes. 

Com estas suposições, a esperança de Y;j é 

a variância de Y;j é 

( ) 
2 2 2 Var Y.··) = Var(µ +A·+ E·· = a- + cr = a-•1 t tJ a e y, 

(1.1) 

( 1.2) 

isto é, a soma de 2 componentes, de onde decorre a nomenclatura modelo de componentes de 

vananc1a. 

Ao contrário do que acontece com o modelo de efeitos fixos, neste modelo, as observações 

não são completamente independentes. As observações apresentam a seguinte estrutura de 

covananc1a: 

10 



Para observações j e j' da mesma classe i

Co«(X.i, Xj. ) P)(Xj, -- P) = .E(.4i+ cij)(.4i + cij,) = E(.4?) = o'lÍ (1.3)

e, para as observações de classes diferentes,

C«(Xj, E,j) = .E(.4{ + .{j)(.'li. + .i,j) = 0

Quando este modelo é adorado, o interesse principal é o de estimar os componentes a2 e

a?- que denominamos de variância das classes e variância dos erros aleat(brios, respectivamente

ou suas funções. Uma função dos componentes de variância que é muito utilizada em áreas

biológicas ou médicas é o coeficiente de correlação intraclasse (p), o qual é definido por

P = :1 = -----:1---. (1.4)
a'.: a,f t a'í ' '

2 2

Co«(Uj , XJ' )
' y«,'(Xj) '

ou seja, p também é a correlação usual das observações de unia mesma classe.

A razão entre os componentes de variância(0) é outra função importante dos componentes

de variância, que é definida por

Pela (l 2) e ( 1 .3) segue cl-

2

a2
e

parâmetro que é de grande interesse na genética e na indústria química, por exemplo.

(1.5)

1.3 Notação Matricial

Com a notação matricial, o modelo apresentado em (1 .1 ) toma a forma

y = X/3 + c

onde Y é o vetou das observaçõesl X. a matriz de planejamento; /3 vetou dos parâmetros e c* é
o vedor dos efeitos aleatórios; cona

1 1

Para observações j e j' da mesma classe i 

e, para as observações de classes diferentes, 

Quando este modelo é adotado, o interesse principal é o de estimar os componentes 17~ e 

17~- que denominamos de variância das classes e variância dos erros aleatórios, respectivamente 

- ou suas funções. Uma função dos componentes de variância que é muito utilizada em áreas 

biológicas ou médicas é o coeficiente de correlação intraclasse (p), o qual é definido por 

172 172 
p=__!!:._= a 

172 172 + 172 
y a e 

(1.4) 

Pela (1.2) e (1.3) segue que, 

ou seja, p também é a correlação usual das observações ele uma mesma classe. 

A razão entre os componentes de variância(0) é outra função importante dos componentes 

de variância, que é definida por 

(1.5) 

parâmetro que é de grande interesse na genética e na indústria química, por exemplo. 

1.3 Natação Matricial 

Com a notação matricial, o modelo apresentado em (1.1) toma a forma: 

Y=Xf3+c 

onde Y é o vetor das observações; X a matriz de planejamento; /3 vetor dos parâmetros e E* é 

o vetor dos efeitos aleatórios; com 
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g2i

g22

yw*.

g/k"

12

Y11 

Ykn 
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l o . . o

o l o . o
o l o . o

Xw * j;

o l o o o

o o . . l
o o . . l

o o . . l

P

P

P

13

XNxk = 

1 O O 

1 O O 

1 O O 

O 1 O O 

O 1 O O 

O 1 O O O 

O O 1 

O O 1 

O O 1 

µ 

µ 

f3kx1 = 

µ 
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'!- \ r '-:

.4- l l ..«
'l, l l .«

..4 + . - l ' l +
.'{, 1 1 ',«

.,4~ l l ...

.4. / \ '.,.
Com as suposições de normalidade e independência apresentadas na seção anterior,

}'' - .No,m«Jx(P, .D),

onde p é o vetou de médias de dimensão .V x l; .E é a l-matriz de covaiiância

y o o ... o

o v o ... o

o o o ... y

14

Etvxl =A+ E= + 
A2 E2n 

Com as suposições de normalidade e independência apresentadas na seção anterior, 

Y ~ NormalN(µ, E ), 

onde µ é o vetor de médias de dimensão N x 1; E é a matriz de covariância 

V O O O 

O V O O 

O O O V 
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c01]]

.3 + a? .If .-lÍ
"lÍ alÍ + a: alÍ

a2
' a

«:

}'''"x"

'''lÍ '''lÍ alÍ

Utilizando o Produto de Kronecker podemos escrever

.E=/k® V

onde .rx; é a matriz identidade de Ordena k

1.4 Partições da Soma de Quadrados

A soma de quadrados total pode ser dcconlposta enl duas parcelas correspondentes às fontes

de vai'cações do modelo.

>ll: }:(xj - 7)' . - r)' + >1: >11:(xj - v:.y
i=1.j=i {=1 {=1.j=l

SQT- SQA+sQK

SQA se refere à variação devido ao favor e SQK representa a variação residual. Estas

somas de quadrados podem ser expressas como formas quadráticas en] termos do Produto de

l<ronecker, o que torna muito simples a determinação das distribuições de probabilidade de
cada unia delas

.s'Q.'{ }''''(x(x'x)'' x' - #-E«,)v ® -n« - #-E«,)v y ' .Z\Z.,i y'

SQR(/«. --X(X'X)''X')}'''(lw - :.r« ®.E«)}''

SQr = }''(-r«, -- i-n«,)}'

15

com 
cr2 + cr2 

a e 

cr2 
a 

cr2 
a 

cr2 
a 

cr2 + cr2 cr2 a e a 

cr2 
a 

cr2 
a 

cr2 + cr2 a e 

Utilizando o Produto de Kronecker podemos escrever 

onde Ik é a matriz identidade de ordem k. 

1.4 Partições da Soma de Quadrados 

A soma de quadrados total pode ser decomposta em duas parcelas correspondentes às fontes 

ele variações do modelo. 

k n k k n 

L L)lij - Y) 2 = L n(Y i . - Y)2 + L L(lij - Yi.) 2 

i=l j=I i=l j=l 

SQT = SQA + SQR 

SQA se refere à variação devido ao fator e SQR representa a variação residual. Estas 

somas ele quadrados podem ser expressas como formas quadráticas em termos cio Produto ele 

Kronecker, o que torna muito simples a determinação das distribuições de probabilidade de 

cada uma delas. 

SQR = Y'(JN - X(X'Xt 1 X')Y = Y'(JN - tJi.:@ En)Y = Y'MRY 

SQT = Y '( IN - -bEN )Y 
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onde: -EW é uma matriz quadrada, formada somente por elementos iguais a l, /x é a matriz

identidade, e X é a matriz de planejanlento definida anteriorn)ente (os sub-índices representam

a dimensão das matrizes). Então telllos

}'''(/x -- #-Ew)y = }'''(:-rt ® -E« -- #-Ex)y + y'(/w -- t.Z'k e) .E«)y

1.5 Distribuições das Somas de Quadrados

Quando os dados são balanceados, as soldas de quadrados podem sei facihnente escritas em

teiinos do Produto de Kronecker. Desta forma, torna-se simples a obtenção das distribuições

das soldas de quadrados3
P;.pa nht,,. ,. H;e+.;l...;,Ã. s das somas de quadrados utilizamos o seguinte teoremal l

Teorema l (Rao,1973)Se X tem distribuição Norma!(p , E), elttão X'AX tem distri-

óuáção Qllá-C?uadrad0 7}ão-centra/ rX:), sc e somente sc .E /or posit ua dc.P7}áda e .A.EÁ = .A,'

07ide r= PostoÍAJ ó 0 7itímero de graus dc /iberdadc, e .X = ilp'.Ap ó o parâmetro de não-
ce 7}íra/idade .

1.5.1 Distribuição de SQA

INa seçao 1 .4, vimos que

SQ,4 = v'm,.lv

onde,

M« - [:,'~ ® ",. - #'Ç«.] - :.['~

observamos que:

m«zm« - l:(.ü - l;.E*) ® .n«ll-z'* ® v''ll;(/ - ;.E*) ® .n.l

sNo caso de dados não-balanceados, não conseguimos escrever as somas de (quadrados c

Kronecker, e as distribuições delas geralmente não são conhecidas.

16

onde: EN é uma matriz quadrada, formada somente por elementos iguais a 1, IN é a matriz 

iclenticlacle, e X é a matriz de planejamento definida anteriormente ( os sub-índices representam 

a dimensão das matrizes). Então temos 

1.5 Distribuições das Somas de Quadrados 

Quando os dados são balanceados, as somas de quadrados podem ser facilmente escritas em 

termos do Produto de Kronecker. Desta forma, torna-se simples a obtenção das distribuições 

das somas de quadrados3
• 

Para obter as distribuições das somas de quadrados utilizamos o seguinte teorema: 

Teorema 1 (Rao,1973)Se X tem distribuição Normal(µ, E), então X 'AX tem distri

buição Qui-Quadrado não-central (x;), se e somente se E for positiva definida e A.EA = A; 

onde r= Posto(A) é o número de graus de liberdade , e À = ½µ' Aµ é o parâmetro de não

centralidade. 

1.5.1 Distribuição de SQA 

Na seção 1.4, vimos que 

onde, 

Observamos que: 

3 No caso de dados não-balanceados , não conseguimos escrever as somas de quadrados com o Produto de 

Kronecker, e as distribuições delas geralmente não são conhecidas. 
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m«xm« l3(-r- - :lz«)-r'(.r~ - :lz*)l ® r«I''.n,'

.E« = n(a: + na:)-E. e .Zt -- {,Ei; é idempotente, temos:

m«.rm« - (': + "":);(.r» - -;-E*) ® -E« - («: + «'lÍ)m«

Temos também que

(loTllo E.. V

À - p'MÁP - 0

p«z.(m«) - r"(ÀzÁ) - r'iZ(h - l;-n') ® -E«] - r,l l (/ - l;z*)i x r'(z«)

Decorre do Teorema l que

b l

SQ.4 - («? + na:)XZ..(ce«t,'«/) (1.6)

1.5.2 Distribuição de SQR

Temos que

S(2l? = y''Mny
onde

m« :h'D.E«) -(l ®i« - ;.r~®z«)- l.r*®(i«-:z«)l
Observamos que:

m«.E.w« l.z'. ® (i« - !-E«)ll.h '8 T''ll.r~ ® (i« - :'.n«)l

M«.EM« - /* ® (l« - :-.E«)y(l« - !-E«)

. e -E,.\''.E,. = 7}Tr-E«)

Mx.D.Ma ' 'h ® (l« - ;-E«)y a:(in - !.E,.)

17

Como E,, v = \,' E71

e, E VE - ( 2 2 )E I 1 E , 'd .. ,orno 71 71 - n CTe + nCTª n e 1.: - k 1.: e I ernpotente, temos. 

Temos também que, 

e, 

Decorre do Teorema 1 que 

(1.6) 

1.5.2 Distribuição de SQR 

Temos que: 

onde, 

Observamos que: 

Como E 11 V = V En e En V En = n V En, 
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Mn.EMn = .':1-Ü ® (l« - :.E«)l = ''?Mn

Além disso,

À = P'-Z\ZnP = 0

e,

P«to(M«)

Portanto,

p«t.l.h ® (l« - i.E«)i - r«(.r*)T'(l« - :.E«) - k x (" - 1)

SQX - a:Xh..(«nt,'«/) (1.7)

1.5.3 Independência das Distribuições

A independência estatística entre SQA e SQR pode ser verificada através do seguinte teo.
rema:

'teorema 'Z(Searte,1971) Qua?tdo

X - .No,'m«/(p, T''),

as /armas quadráticas X'.AX e X'BX tem dístríbuiçãcs {7}dcpe? dc7}tes se e somente se

..4V.B=0 rou .BV..4=0 ).

Ein geral, este teorema é aplicado eln situações onde as forn)as quadráticas têm distribuições

X', porém, isto não é um pré-requisito pala seu uso. Não é necessário nos preocuparmos com

ils distribuições das formas quadráticas, basta que X seja unia variável com distribuição normal

Assim, para verificar a independência entre SQA e SQK, pi'ecisanlos mostrar que -M..i.EMn

ou .Mn.E.Z\Z.,l=0

Temos,

:0

m«xm« li ® (i« - :'z«)llz'~ ® vll:(/ - l;.a«) e' z«l

m'«.sm« - [:,« ® «. - :.E«)v.E«] - tl(.ü
portanto, SQA e SQR são estatisticamente independentes

18

Além disso, 

e, 

1 1 posto(MR) = posto[h ® (ln - -En)] = Tr(h)Tr(I" - -E,,)= k x (n - l) = N - k n n 

Portanto, 

SQR ~ a;x'iv-k(central) ( 1.7) 

1.5 .3 Independência das Distribuições 

A independência estatística entre SQA e SQR pode ser verificada através do seguinte teo-

rema: 

Teorema 2 (Searle, 1971}Quando 

X~ Normal(µ, V), 

as formas quadráticas X' AX e X' BX tem distribuições independentes se e somente se 

AV B=O (ou BV A=O ). 

Em geral, este teorema é aplicado em situações onde as formas quadráticas têm distribuições 

x2
, porém, isto não é um pré-requisito para seu uso. Não é necessário nos preocuparmos com 

as distribuições das formas quadráticas, basta que X seja uma variável com distribuição normal. 

Assim, para verificar a independência entre SQA e SQR, precisamos mostrar que MAEMR=O 

Te1nos, 

portanto, SQA e SQR são estatisticamente independentes. 
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1.6 Estimação Pontual dos Componentes de Variância

e Suas Funções

VaDIos utilizar o método da Análise de Variância (ANOVA) para estimar os componen-

tes de variância. Este método é bastante adorado por sua simplicidade, e produz, sob a

suposição de normalidade, os estimadores não-viesados de variância uniformemente mínima

(ENVVUM)(Graybill & Wortham,1 956). Mesmo sem esta suposição, eles continuam ser ENV-

VUM na classe dos estimadores quadráticos (Graybill & Hultquist, 1961). Os estiinadores são

as soluções das equações formadas pela igualdade que é estabelecida entre os quadrados médios

e as suas esperanças

Teorema 3 éSear/e,/gV/J S'ela X2 1177za ua?lave/ caIR dÍsírãbllição dc Qlii-ql&adrado cez&tra/,

comi r graus dc l bc.idades, elttão

E(X:) = 1', ya7'(X:) = 27

Portanto,

E('2M.'o - z(;g) - z( .) - «: + -:

z©.w© - E({gq) - z%:hxi,.J - .':
ltados na seguinte tabelaPodemos resumir os resta

Tabela 1.1: Tabela de Análise de Variância para o Modelo de Efeitos Aleatórios cona uln favor
e dados balanceadas.

Fonte de Graus de Soma de Quadrado Esperança de

19

vn r; ar; O Liberdade Quadrados Médio Quadrados Médios

Entre Classes k-l SQA QW..4 «?+-',:

Dentre classes N-k SQK    

1.6 Estimação Pontual dos Componentes de Variância 

e Suas Funções 

Vamos utilizar o método da Análise de Variância (ANOVA) para estimar os componen

tes de variância. Este método é bastante adotado por sua simplicidade, e produz, sob a 

suposição de normalidade, os estimadores não-viesados de variância uniformemente mínima 

(ENVVUM)(Graybill & Wortham,1956). Mesmo sem esta suposição, eles continuam ser ENV

VUM na classe dos estimadores quadráticos (Graybill & Hultquist, 1961) . Os estimadores são 

as soluções das equações formadas pela igualdade que é estabelecida entre os quadrados médios 

e as suas esperanças . 

Teorema 3 (Searle, 1971) Seja x; uma variável com distribuição de Qui-quadrado central, 

com r graus de liberdades, então 

E(x;) = r, Var(x;) = 2r . 

Portanto, 

E(QMA) = E(SQA) = E(ª; +na; , 2 ) = 2 z 
k k Xk-1 ª e+ naª A_l · - 1 

E(QM R) = E( SQ R ) = E( a; 2 ) = 2 
N - k N - kXN-k ae 

Podemos resumir os resultados na seguinte tabela: 

Tabela 1. 1: Tabela de Análise de Variância para o Modelo de Efeitos Aleatórios com um fator 

e dados balanceados. 

Fonte ele Graus ele Soma de Quadrado Esperança ele 

Variação Liberdade Quadrados Médio Quadrados Médios 

Entre Classes k-1 SQA QMA=SQA 
k-1 cr 2+ncr2 

e a 

Dentre classes N-k SQR QMR = tQ_~ 2 
(Te 
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Os estinladores de a? e a? obtidos pelo método da Análise de Variância são dados por;

.'? (1.8)

(1.9)

Substituindo(1 8) e(1.9) nas definições de p e 0 apresentadas enl(1.4) e(1.5), poden)os obter
os esticadores de 0 e p.

QMA QMR2aa

a QW.4 - QWX
i-LQMR

. QMA QMR
' Q.W.A + (n - l)QMR

Como 0 e p não são funções lineares dos componentes de var

produzidos são, em geral, viesados.

Decorrente de suas definições, os componentes de variância e suas funções devem assumir

somente valores positivos. No entanto, os estinladores apresentados enl(1 .9),(1.10) e(1.11) po-

dem fornecer estimativas negativas. Isto ocorre devido a unia propriedade intrínseca do método

e não a uma inadequação do modelo ou invalidam;ão das suposições. Uma sugestão comum para

a estimativa negativa é, a sua substitução pelo valor zelo. Outras soluções alternativas podem

ser encontradas em Sealle(1971, pag 407-408).

Além dos estinladores da ANOVA, existem outros tipos de estin)odores tais como, os de

máxima verossimilhança (MV), os de Bayes, etc. Vários estudos de comparação de alguns

estinladores envolvendo modelos diferentes foram feitos (l<huri & Sahai,1985 e Donner, 1986).

Entre os quais, o estudo de sinlulax;ão de Swallow & Monallan(1984) nlotrou que, o estimador

de ANOVA de a3 tem um bom coinportan)eito, comparando seu ergo quadrático médio e viés

cona os de outros estimadores. Donner & I':oval(1980) comparou vários estimadores de p e

concluiu que, para os valores pequenos (p $ 0, 1 ) e grandes (p ? 0, 8), a acurácia do estimados

cle máxima verossimilhança é maior, enquanto para os valores intermediários, os estimadores

de ANOVA e de MV têm quase a nlesnla acurácia. En) geral, o estimados de ANOVA é uma
boa opção

estimadores assimlanclas9 S l

(l.lO)

(1 .1 1 )

20

Os est imadores de a-; e a-; obtidos pelo método da Análise de Variância são dados por: 

a-2 = a 

a- 2 = QMR e 

QMA-QMR 
n 

(1.8) 

(1.9) 

Substituindo (1.8) e (1.9) nas definições de p e 0 apresentadas em (1.4) e (1.5), podemos obter 

os estimadores de 0 e p. 
~ QMA-QMR 
O= nQMR (1.10) 

~ QA1A-QMR 
P = QMA + (n - l)QM R (1.11) 

Como 0 e p nao são funções lineares dos componentes de variâncias, os estimadores assim 

produzidos são, em geral, viesados. 

Decorrente de suas definições , os componentes de variância e suas funções devem assumir 

somente valores positivos. No entanto, os estimadores apresentados em (1.9), (1.10) e (1.11) po

dem fornecer estimativas negativas. Isto ocorre devido a uma propriedade intrínseca do método 

e não a uma inadequação do modelo ou invalidação das suposições. Uma sugestão comum para 

a estimativa negativa é, a sua substitução pelo valor zero. Outras soluções alternativas podem 

ser encontradas em Searle(l971, pag 407-408). 

Além dos estimadores da ANOVA, existem outros tipos de estimadores tais como, os de 

máxima verossimilhança (MV), os de Bayes, etc. Vários estudos de comparação ele alguns 

estimadores envolvendo modelos diferentes foram feitos (Khuri & Sahai,1985 e Donner, 1986). 

Entre os quais, o estudo de simulação de Swallow & Monahan(1984) motrou que, o estimador 

de ANOVA de a-; tem um bom comportamento, comparando seu erro quadrático médio e viés 

com os de outros estimadores . Donner & Koval(l 980) comparou vários estimadores de p e 

concluiu que, para os valores pequenos (p ::; O, 1) e grandes (p 2'. O, 8), a acurácia do estimador 

ele máxima verossimilhança é maior, enquanto para os valores intermediários, os estimadores 

de ANOVA e ele MV têm quase a mesma acurácia. Em geral, o estimador de ANOVA é uma 
boa opção. 
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1.7 Construção de Intervalos de Cona-ança

O intervalo de confiança nos fornece unia nlaigenl de incerteza e lias pennite julgar qual a

possível magnitude do erro que estamos cometendo. Nesta seção vaDIos apresentar a construção

dos intervalos de confiança dos parâmetros a2, é? e p no caso de dados balanceados4

1.7.1 Intervalo de Confiança para o3

A distribuição de o: é determinada através da diferença de duas distribuições X2 que nem

sempre é X2 (Searle,1971). Há vários métodos para a construção de intervalo de confiança para

a: propostos na literatura e, seja no caso de dados balas)ceados ou não, a maioria deles são

aproximados (Khuri & Sahai, 1985). Apresentamos aqui o resultado de Bulmel'(1957).

O método desenvolvido por Bullnei(1957) produz o seguinte intervalo, cona coeficiente de

onfiança 1 -- a.

",«. - gF'élJlm-ã - : -- $::ãgF:":o - a:T:i==''")l

C

g::E-«' D'2w".: 'q.'""'0- )]

1.7.2 Intervalo de Confiança para é?

Quando os dados do modelo são balanceados, pela distribuição de 0, podemos construir
m illtervalo excito para ele.

Sabemos que

SuP

U

L

/' - g:; - o + «=1)n.-,~-*.. - o + «nn.-.«,-*,.,
onde /q-i,/v-t,P e a distribuição de Fisher-Snedeco] cona k-l e N-k graus de liberdades, e
probabilidade p na cauda direita.

aquando os dados são l)alanceados, os
aproxirnaclos

r Sintervalos constuídas para 0 e p são exatos, caso contrárioa S (] , sao
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1.7 Construção de Intervalos de Confiança 

O intervalo de confiança nos fornece uma margem de incerteza e nos permite julgar qual a 

possível magnitude do erro que estamos cometendo. Nesta seção vamos apresentar a construção 

dos intervalos de confiança dos parâmetros O'~, 0 e p no caso de dados balanceados4
• 

1. 7 .1 Intervalo de Confiança para u~ 

A distribuição de ~ é determinada através da diferença de duas distribuições x2 que nem 

sempre é x2 (Searle,1971 ). Há vários métodos para a construção ele intervalo de confiança para 

a-~ propostos na literatura e, seja no caso ele dados balanceados ou não, a maioria deles são 

aproximados (Khuri & Sahai, 1985). Apresentamos aqui o resultado de Bulmer(l 957). 

O método desenvolvido por Bulmer(l957) produz o seguinte intervalo, com coeficiente de 

confiança 1 - a. 

QMR[ (k-l)QMA _ Fk-1,N-k,1-a/2( _(k-l)Fk-1,N-k,1-a/2)] 
L1nJ = -- 2 QM R l + QMA l 2 

n Xk -1,1-a/2 QMR Xk-1,1-a /2 

L QMR[(k-l)QMA -l Fk-1,N-k,a/2( _(k-l)Fk-1,N-k,a/2)] 
Sup = 2 QM R + QMA l 2 n Xk-1,a /2 QMR X1.:-1,a /2 

1. 7 .2 Intervalo de Confiança para 0 

Quando os dados do modelo são balanceados, pela distribuição de 0, podemos construir 

um intervalo exato para ele. 

Sabemos que 

QM A (]'~ 
F = Q M R ~ (l + n 0'2 )Fk-1,N-k,p = (1 + n0)Fk-J,N-J.:,p, 

e 

onde Fk-J,N-k,p é a distribuição de Fisher-Snedecor com k-1 e N-k graus de liberdades, e 

probabilidade p na cauda direita. 

4 Quando os dados são balanceados, os intervalos constuídos para 0 e p são exatos, caso contrário, são 

aproximados. 
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Podeillos determinam o intervalo de confiança para 0, de Díodo que:

pi(i+«:l)rl « gil<o+«=1)ai-l-.-

''QWÁ ; . : ... .'': «:: gi13i-) - : - «

't:!(gilgi - u ':: " '« :'(gmZ 1 )1

Então

'; - !(lá;3Ê - n,
é o limite inferior para 0, cona F2 :: /'k-i,/v-k,1-.*/2. E

', - :l(lái;H.i - D
é o limite superior desse intervalo, com F'i = /Ü-l./V-k,a/2

(1.12)

(1.13)

1.7.3 Intervalo de Confiança para p

Uma forma de se obter um intervalo de confiança pala p.é considera-lo como função de 0

e a partir daí, gerar os limites, inferior e superior, do intervalo.

Dividindo o denominador e numerador em (1 .4) por o:, escrevemos p em função de 0:

' l + o
a

O intervalo de confiança para p é

5; P $ .=-!:L)1 + L,'

onde Li el, são as expressões apresentadas ein (1.12) e (1.13), lespectivanlente.
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Podemos determinar o intervalo de confiança. para 0, ele modo que: 

a- 2 QMA a-; 
P[(l + n a-?F1 < QM R < (1 + na-~)F2] = 1 - cr 

QMA 1 o-~ QMA 1 
P( QM R F2 < 1 +na-; < QM R F1) = 1 - ª 

1 QMA 1 1 QMA 1 P[-(-- - 1) < 0 < -(--- -1)] = 1 - a n QMRF2 n QMRF1 

Então 

(1.12) 

é o limite inferior para 0, com F2 = Fk-1,N-k,1-0/2• E 

(1.13) 

é o limite superior desse intervalo , com F1 = Fk-J,N-k ,n / 2 

1. 7 .3 Intervalo de Confiança para p 

Uma forma de se obter um intervalo de confiança para p -~- considerá-lo como função de 0, 

e a partir daí, gerar os limites, inferior e superior, do intervalo. 

Dividindo o denominador e numerador em ( 1 .4) por a-;, escrevemos p em função de 0: 

0 
p = 1 + 0 

O intervalo de confiança para p é 

onde Li els são as expressões apresentadas em (1.12) e (1 .13), respectivamente. 
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1.8 Testes de Hipóteses

No modelo de efeitos aleatórios com um fator, duas hipóteses de interesse muito comum

são: H. : a: = 0 e Ho : c,' $ Ooc,g (onde 0o 2 0, é uma constante conllecida ). Pala testar a

primeira hipótese, usamos a estatística

.r . g94 . ]g

SQR«'a:XzN.*,

SQH - (a: + «a:)XÍ.. ,

e são independentes, então
2

e
/' «' (1 + ,,3- )Fk--,N-*,-,

onde F' é a distribuição F de Fislier-Snedecor central

A llipótese nula é rejeitada, se .F > Fk.i,W-x;,,.

Para a segunda llipótese Ho : o3 $ Ooa:, a estatística tem distribuição

ÕÚI - (] + "o.)n--,«'-',-
então

l QW.4 .
Í;';@õDE - &-:,"-*,-

e a hipótese nula é rejeitada, se -Í ] Q@4 > /\.l,/v-k,..
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1.8 Testes de Hipóteses 

No modelo de efeitos aleatórios com um fator, duas hipóteses ele interesse muito comum 

são: Ho : a~ = O e H0 : a~ ~ 00a; (onde 00 ~ O, é uma constante conhecida). Para testar a 

primeira hipótese, usamos a estatística 

Como 

e são independentes, então 

SQA 
k-1 
SQR 
N-k 

onde Fé a distribuição F de Fisher-Snedecor central. 

A hipótese nula é rejeitada, se :F > Fk-l,N-k,p· 

Para a segunda hipótese H0 : a~ ~ 00a;, a estatística tem distribuição 

QMA 
:F = QM R rv (1 + n0o)Fk-1,N-k,p 

então, 

l QM A ~ F . . 
1 + n0o QM R k-1,N-k,11 

1. , l , . . . d 1 QM A F e a upotese nu a e 1eJe1ta a, se l+nOo QMR > k-1,N-k,p· 
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(capítulo 2

Planejamento Otimo na estimação de
2a«g e o

Vimos no Capítulo l que, quando o modelo de efeitos aleatórios é adorado, o interesse

reside na estimação dos componentes de variância ou algumas funções dos componentes que

tên] interpretação dentro do problema en] estudo. Para o n]odelo cona un] favor, os parâmetros

de interesse mais comuns são p, o:, a:, é? e p definidos no capítulo anterior.

Pala experimentes balanceados, o falar do n]odelo tens 1{ classes, cona n unidades experi-

mentais en] cada classe do fator, totalizando N (= kn) unidades experin)entais. Em muitos

problemas reais, por razão de custo, o nún)ero total de unidades experimentais é fixado antes

da realização do experimento. Neste caso, para cada valor de N fixado podemos ter várias

escolhas de n e k. Como a variância dos estimadores dos parâmetros de interesse é função

de n e k, podemos encontrar valores de n e k que minimizada esta variância. Este critério de

otimização do planejamento é referido na literatura como planejamento com alocução ótima

("optimun] allocation design"), ou simplesmente, planejanlento ótimo.

Adorando o modelo de efeitos aleatórios com um labor e dados balanceados, i)este capítulo,

vamos encontrar o planejainento com alocução ótinla quando os parâmetros de interesse a serem

estimados (utilizando o método de ANOVA) são a: e 0.
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Capítulo 2 

, 
Planejamento Otimo na estimação de 

(J2 

~ e 
cr~ e 0 == 

Vimos no Capítulo 1 que, quando o modelo de efeitos aleatórios é adotado, o interesse 

reside na estimação elos componentes de variância ou algumas funções dos componentes que 

têm interpretação dentro do problema em estudo . Para o modelo com um fator, os parâmetros 

ele interesse mais comuns são µ, O";, O";, 0 e p definidos no capítulo anterior. 

Para experimentos balanceados, o fator do modelo tem k classes, com n unidades experi

mentais em cada. classe elo fator, totalizando N ( = kn) unidades experimentais . Em muitos 

problemas reais, por razão ele custo, o número total ele unidades experimentais é fixado antes 

ela realização elo experimento . Neste caso, para cada valor ele N fixado podemos ter várias 

escolhas de n e k. Como a variância elos estimadores dos parâmetros de interesse é função 

de n e k, podemos encontrar valores de n e k que minimizam esta variância. Este critério de 

otimização do planejamento é referido na literatura como planejamento com alocação ótima 

(" optimum allocation design"), ou simplesmente, planejamento ótimo. 

Adotando o modelo de efeitos aleatórios com um fator e dados balanceados, neste capítulo, 

vamos encontrar o planejamento com alocação ótima quando os parâmetros de interesse a serem 

estimados (utilizando o método de ANOVA) são O"~ e 0. 
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Além da alocução das unidades experimentais, a variância dos estio)odores depende de uma

função dos componentes de variância, 0 ou p. Dependendo da área en] estudo, às vezes, as

informações preliminares sobre 0 são mais fáceis de serena obtidas do (lue sobre p, e vice-versa.

Pala podermos aplicar os resultados do planejainento ótimo en) diferentes áreas, neste estudo

vamos apresentar as variâncias dos estitnadores colmo funções de é? e de p.

Sche#é(1959) e Peles(1990) apresentaram o estudo de alocução ótiilla como função de 0.

O nlesino procedimento será adotado aqui, e vamos estender o estudo para a alocução ótima

como função de p.

O conteúdo deste capítulo é apresentado em 3 seções. Na seção 2.1, apresentamos o es-

tudo de alocução ótima na estimam;ão do parâmetro cr2 e, na seção 2.2, de 0. Cada uma das

duas primeiras seções é subdividida en] 2 subseções. Na prin)eira subseção, os resultados são

apresentados como fullções de 0, e na segunda subseção como funções de p. Para facilitar a

visualização, os resultados mais importantes são aconlpanllados pela lepiesentação gráfica. Na

últin)a seção, apresentamos a utilização do programa PO.COM, interpretando os resultados

fornecidos por ele. Este programa foi elaborado, cona base en] toda a teoria estudada neste

capítulo, para facilitam a busca do planejanleilto ótin)o. A listagem do plogranaa pode ser
encontrada no Apêndice lll.

2.1 Estimação de a:

Jã vimos no capítulo anterior que o estimador da análise de variância para alÍ, não-viesado

cona variância unifonllemente mínima, é dado pela seguinte expressão:

al? = :-lQW.,4 - QWRI

Mostramos na seção 1.5.3 que QMA e QMK são índepeildentes. Decorrente desse fato, a
variância do estimador de olÍ é:

V«,'(a?) - L'«''li(QWÁ QMR)j - ÚIV«,'(QW'l) + t'«''(QWX)l,
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Além da alocação das unidades experimentais, a variância dos estimadores depende de uma 

funç.ão dos componentes de variância, 0 ou p. Dependendo da área em estudo, às vezes, as 

informações preliminares sobre 0 são mais fáceis de serem obtidas do que sobre p, e vice-versa. 

Para podermos apli car os resultados do planejamento ótimo em diferentes áreas , neste estudo, 

vamos apresentar as variâncias dos estimadores como funções de 0 e de p. 

Scheffé(l 959) e Peres(l 990) apresentaram o estudo de alocação ótima como função de 0. 

O mesmo procedimento será adotado aqui, e vamos estender o estudo para a alocação ótima 

corno função de p. 

O conteúdo deste capítulo é apresentado em 3 seçoes. Na seção 2.1, apresentamos o es

tudo de alocação ótima na estimação do parâmetro o-~ e, na seção 2.2, de 0. Cada urna das 

duas primeiras seções é subdividida em 2 subseções. Na primeira subseção, os resultados são 

apresentados como funções de 0, e na segunda subseção como funções de p. Para facilitar a 

visualização, os resultados mais importantes são acompanhados pela representação gráfica. Na 

última seção, apresentamos a utilização do programa PO.COM, interpretando os resultados 

fornecidos por ele. Este programa foi elaborado, com base em toda a teoria estudada neste 

capítulo, para facilitar a busca do planejamento ótimo. A li stagem do programa pode ser 

encontrada no Apêndice III. 

2.1 Estimação de a~ 

Já vimos no capítulo anterior que o estimador da análise de variância para o-~, não-viesado, 

com variância uniformemente mínima, é dado pela seguinte expressão: 

o-~= .!_[QM A - QM R]. 
n 

Mostramos na seção 1.5.3 que QMA e QMR são independentes. Decorrente desse fato, a 

variância elo estimador ele O"~ é: 

~ 1 1 
\lar(0"2 ) = Var[-(QMA - QMR)] = - . [Vm·(QMA) + \lar(QMR)], a n n2 
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como Q/WÁ = =E+ «., !::ilE;T:âxZ.. , e C2.a/X = ;lg:Ç '' 7É:iXh.A;, pelo Teorema 3 segue que

}''«,,(ã) - il2@ - nr;!1ll)' + 2H' - ©('Nehyl.

2.1.1 Variância de a: expressa em função de 0

Podemos escrever Var((4) como função de N, k e é? = g, de modo que

y-(«) - 2a:li'g:T + )Vii;g$'Ü + 1, 1 < k < .N.

En) estudos de alocução ótiina, dizemos que a precisão de aa2 é máxin)a quando a vanancia

aprece:atada em (2.1) foi' iníniina para os valores de N e o? fixos e o parân)etro é? conhecido.

Neste caso, a única variável ein (2.1 ) é k, e o valor de k que conduz a unia variância mínima é

denominado k..i,...

Eni busca do valor k.tí.., estudamos prinaeiro o comportam)ente da yaz'((<) como função

de k, considerando que k varia continuai-dente no intervalo (l ,N).
Como

C

(2.1)

!Ü L'','(''3) - ,kl, \''«''('lÍ) - m
e os termos que compõem Vai(o:) são contínuos e positivos,

mínimo no intervalo(l, N)( Veja a Figura 2.1).

Para determinar este(s) ponto(s) de mínimo, fazemos

v--(ã) ten) pelo menos um

e obtemos a equação

k: (N' O' -\ '2NQ /v' + l) '2k ÇNs 0'z -F 'ZN'z 0 7V' + JV) + (7V'0' + 2/V;0)

As raízes desta equação são

k, . Jy.J..gg.
' N0+ N+l'

(2.2)

(2.3)
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corno Q MA = ~~~ ~ "~:~i1ª~ xL1 , e QM R = ~9:_~ ~ ;~kXIv-k, pelo Teorema 3 segue que 

2 .1.1 Variância de a~ expressa em função de 0 

Podemos escrever V ar(~) como função de N, k e 0 = 4, de modo que 
ª• 

2 _ 4 02 20k (N - l )k2 
Var(o-J- 20-e[k-l + N(k-1) + N 2 (k-l)(N-k)], 1 < k < N. (2.1) 

Em estudos de alocação ótima, dizemos que a precisão de o-~ é máxima quando a variância 

apresentada em (2.1) for mínima para os valores de N e o-; fixos e o parâmetro 0 conhecido. 

Neste caso, a única variável em (2.1) é k, e o valor de k que conduz a uma variância mínima é 

denominado kotimo · 

Em busca do valor kotimo, estudamos primeiro o comportamento da Var(a-n como função 

de k, considerando que k varia continuamente no intervalo (l ,N). 

Como 

lim V ar( o-~) = lim V ar( a-n = oo 
k-+1 k-+N 

e os termos que compõem Var(o-~) são contínuos e positivos, Var(o-~) tem pelo menos um 

mínimo no intervalo ( 1, N) ( Veja a Figura 2.1). 

Para determinar este(s) ponto(s) de mínimo, fazemos 

dVar(~) 
dk = O, 

e obtemos a equação 

As raízes desta equação são 
N 2 0 

ki = N0 - N + l e (2.2) 

N 2 0 + 2N 
k2 = N0 + N + 1 · (2.3) 
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Figura 2.1 ya7(a3) como função de k para N=40, a: l e 0 fixo

5 10 15 20 25
k

30 35 40

VaDIos estudar as raízes kl e k2 como funções de 0. A raiz cujo c.ontradoim'nio tem enter

secção cona o intervalo (l,N) é ponto de mínimo, isto é, é un] ponto que minimiza a }'a7'(cÜ)

i)Estudo de kt

Podemos escrever X;l = i::i;lg;i. Verificamos que, se 0 < 1 -- 1 , kl é negativo; se 0 > 1 -- l ,

kl > JVI e se a = 1 -- #, ki é indefinido;. O colltradonu'nio de ki não intercepta o intervalo

(l,N), portanto, não é o ponto que minimiza Var((4). A variação de kl eln função de 0 é
apresentada na Figura 2.2

ii)Estudo de k2

Pala N fixo, Ê2 é unia função crescente en] 0. Tende a, )êgÍ qual(to 0 tende a zero, e tende

N quando 0 tende a infinito (veja a Figura 2.3).

Como o contradomínio de k2 está contido no intervalo(l,N), esta é a raiz que minimiza

Va7'(a2), isto é, para qualquer valor de é? fixado em (2.3), o número de classes k2 obtido é

ótinlo, ilo sentido em que, a sua adoção no experimento conduz a uma precisão máxima do

estilnador da ANOVA para os valores de N e 0 fixados. Denotalen)os k2 ])or k.t

a,
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Figura 2.1: Var(cr~) como função de k para N=40, cr;=l e 0 fixo 
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k 

25 

0 = 0,5 
0 = l 

0 = 1,5 

30 35 40 

Vamos estudar as raízes k1 e k2 como funções de 0. A raiz cujo contradomínio tem inter

secção com o intervalo ( 1,N) é ponto de mínimo, isto é, é um ponto que minimiza a V ar( cr~). 

i) Estudo de k1 

Podemos escrever k1 O-(~~f:1). Verificamos que, se 0 < 1- tJ, k1 é negativo; se 0 > 1-fj, 

k1 > N; e se 0 = l - ~, k1 é indefinido;. O contradomínio de k1 não intercepta o intervalo 

(1,N), portanto, não é o ponto que minimiza Var(cr~). A variação de k1 em função de 0 é 

apresentada na Figura 2.2. 

ii)Estudo de k2 

Para N fixo, k2 é uma função crescente em 0. Tende a iz
1 

quando 0 tende a zero, e tende 

a N quando 0 tende a infinito (veja a Figura 2.3). 

Como o contradomínio de k2 está. contido no intervalo(l,N) , esta é a raiz que mm1m1za 

Var(cr~), isto é, para qualquer valor ele 0 fixado em (2. :3), o número de classes k2 obtido é 

ótimo, no sentido em que, a sua adoção no experimento conduz a urna precisão máxima do 

estimador da ANOVA para os valores de N e 0 fixados. Denotaremos k2 por kotimo• 
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Figui'a 2.2: Solução kl da primeira derivada de Var(aa2) como função de 0 para N=40
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Figura 2.3: k.t{«. que minimiza yar((4) colho fullção de 0 com diversos valores de N
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Solução k1 da primeira derivada de Var(~) como funç.ão de 0 para N=40 
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Vimos antes que o número de classes (k) pode assumir qualquer valor no intervalo 1 < k <

N. Porém, do ponto de vista prático, k só pode assumir valor inteiro no intervalo 2 5; k $ gi,

pois se k > #, o único número inteiro que n pode assunair é o valor un], o que inl])ossibilita a

estinlaçào de o'?. Aléns disso, o valor de k devem'á ser ajustado para que {(número de réplicas)

seja.inteiro.

Pala que k..{.. obedeça a restrição prática de que 2 $ k $ #, 0 deve assumir valores

apenas no seguinteintervalo,
2 . . N- 3

ç\ H ç\

N{..N-2l'" ' N

Assim, nos casos em que 0 < 7V(j$:q, a melllor escolllai é k = 2 e, consequentemente, o
número de observações em cada classe é n = N . Quando 0 > !Slig, a melllor escollla2 é k = N e

o número de observações em cada classe é n = 2. Para 7V(j$:ã) $ 0 $ (X=a, a melllor escolha de

k é k.t{«.. dado em (2.3). Como a obtenção de k.t{«. depende de um parâmetro desconhecido 0,

podemos substituir 0 na expressão(2.3) por uma estimativa baseada na experiência ou intuição

(Sclleaé,1959)3 . Se o k.t{.. assim obtido foi divisor de N, adotanlos este valor como solução

e obtemos o planejamento ótin)o tendo k = k.ti,,,. e it = j;:-N---. Caso contrário, k é, entre osnotit710 ' '

dois divisores de N n)ais próximos de k.tí«,., aquele (lue produz a nlenoi b''a7'((<). Geralmente,

o divisor escolhido é aquele que ten) a menor distância ao k.t{,,..; porém, quando as distâncias

dos dois divisores ao k.tí,.. são aproxinladalnente iguais, as variâncias têm que ser comparadas

para a escolha do planejamento ótimo.

Exemplo: Se um e=pedmento anterior lhos illjorma que 0 é apro=imadameTtte igual a

0,25, e o pesquisador quer realizar o e=peHmeltto com N::60 ulbidades ezpedmeTLtais, o pla-

iComo não é possível utilizar X;.ü«., o planejamento com k=2 é, entre todos os possíveis planejamentos.

aquele que produz a variância mais próxima do planejamento com k=&
lidem.

'Segundo Peres(1990), esta dependência de k.tí«. em 0 não traz nenhum problema quando ag é maior do

que a:, ])ois 0 é maior do que 1, e portanto 0 > A -3 . Neste caso, a solução ótima é k := g., como observamos
antes. Esta situação ocorre com frequência em aplicações práticas

otimo
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Vimos antes que o número de classes (k) pode assumir qualquer valor no intervalo 1 < k < 
N. Porém, do ponto de vista prático, k só pode assumir valor inteiro no intervalo 2 :S: k :S: 1, 
pois se k > ~, o único número inteiro que n pode assumir é o valor um , o que impossibilita a 

estimação de a~. Além disso, o valor de k deverá ser ajustado para que 1t-(número de réplicas) 

seja. inteiro. 

Para que kotimo obedeça a restrição prática de que 2 < k < l1-, 0 deve assmmr valores 

apenas no seguinte intervalo, 
2 N-3 ---<0<--. N(N - 2) - - N 

Assim, nos casos em que 0 < N(i-2), a melhor escolha1 é k = 2 e, consequentemente, o 

número de observações em cada classe é n = ~. Quando 0 > N;:;3, a melhor escolha2 é k = l1- e 

o número de observações em cada classe é n = 2. Para N(i- 2) :S: 0 :S: (N;:; 3
), a melhor escolha de 

k é kotimo dado em (2.3). Como a obtenção de kotimo depende de um parâmetro desconhecido 0, 

podemos substituir 0 na expressão (2.3) por uma estimativa baseada na experiência ou intuição 

(Scheffé,1959)3 
. Se o kotimo assim obtido for divisor de N, a.dotamos este valor como solução 

e obtemos o planejamento ótimo tendo k = kotimo e n = ~- Caso contrário, k é, entre os 
h:ot11n o 

dois divisores de N mais próximos de kotimo, aquele que produz a. menor Var(an . Geralmente, 

o divisor escolhido é aquele que tem a menor distância. ao kotimoi porém, quando as distâncias 

cios dois divisores ao kotimo são aproximadamente iguais, as variâncias têm que ser comparadas 

para a. escolha do planejamento ótimo. 

Exemplo: Se um experimento anterior nos informa que 0 é aproximadamente igual a 

O, 25, e o pesquisador quer realizar o experimento com N=60 unidades experimentais, o pla-

1 Como não é possível utilizar kotimo, o planejamento com k=2 é, entre todos os possíveis planejamentos, 

aquele que produz a variância mais próxima do planejamento com k=kotimo· 

2 idem. 
3 Segundo Peres(l990), esta dependência de kotimo em 0 não traz nenhum problema quando O'~ é maior do 

que O'~, pois 0 é maior do que 1, e portanto 0 > N;;3. Neste caso, a solução ótima é k = !'f, como observamos 

antes . Esta situação ocorre com frequência em aplicações práticas. 

29 



?lelü7nc7 ío com k.tí.. á aquece eln quc Ê=.r#,#2 e 7 = ;1 = 4,47. Como É Tido á dátJísor

d,e N, devemos escolher u,m divisor de N Irai,s próximo de k, o\l seja, 12 on 15. Como

b'«,'(al?lk L'«,'(a31k t«to A=.r2, q««ío A PO.Z. .c,«ti/{«do. Po,t-to,
lemos dois p/anqame7}íos ótimos; um em quc Ã; = 12 e n :: 5 e, o?&tro 07}de k = 15 c n = 4.

H,esumidamente, se conhecemos o valor de a ou temos alguma estimativa para ele, então

podemos calcular k.t{«. utilizando a expressão (2.3).

Se conhecemos somente a relação de ordem entre o2 e a:, elltão também podemos determinar

o planejainento ótimo. Para a3 < )VÍ7$:»a? (isto é, a2 pequeno em relação a o?), o planejamento

ótímo é k = 2 e n = gi, enquanto para a3 > (!)1i a? (isto é, cr2 maior que a?), o planejamento

ótimo é k = #l e n = 2.

Contudo, nem sempre conhecemos 0, ou unia relação de ordem entre a2 e a:, e nem sempre

é possível conseguir unia estimativa confiável de 0. Neste caso, não podenaos calcular k.ti,,.., e

portanto não conseguimos determinam o planejanlento ótin)o. Visa,ndo contornar este problema,

aproveitaillos a idéia de adoção do divisor mais próximo do k.ti«..(quando k.ti... não é divisor de

N), na elaboração de um progranaa computacional PO.COM. Este progian)a apresenta todos os

possíveis planejamentos de uma amostra de tanaanho N, com os valores de 0 correspondentes a

cada mudança de planejamento. Então, mesmo desconllecendo o valor excito de 0, o pesquisador

pode também escolher o seu planejainento ótiino, procurando o provável intervalo a que 0

pertence no arquivo de saída fornecido pelo progratna. Exemplos podem ser encontrados na
QD-;. ') QUDYWV ü.u

2.1.2 Variância de a3 expressa em função de p

Enl algumas áreas, é mais fácil obter informações preliminares sobre o parâmetro p(definido

na seção 1 .2) do que sobre o parânaetro 0. Paraque os resultados de ])lanejamento ótimo obtidos

lla subseção anterior possam) também ser utilizados nessas área, de pesquisa , nesta seção, vamos

expressar os resultados encontrados na seção 2.1 .1 como função de p.
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ne,iamento com kotimo é aquele em que k= 13,J, 2 e n = t/: = 4, 4 7. Como k nao é divisor 

de N, devemos escolher um divisor de N mais próximo de k, ou se.ia, 12 ou 15. Como - -Var(O'~ lk = 12) = Var(O'Jlk = 15), tanto k=12, quanto k=15 pode. ser utilizado . Portanto, 

temos dois planejamentos ótimos: um em que k = 12 e n = 5 e, outro onde k = 15 e n = 4. 

Resumidamente, se conhecemos o valor de 0 ou temos alguma estimativa para ele, então 

podemos calcular kotimo utilizando a expressão (2.3) . 

Se conhecemos somente a relação de ordem entre a; e a;, então também podemos determinar 

o planejamento ótimo. Para a~ < N(i_2)a; (isto é, a~ pequeno em relação a a;), o planejamento 

ótimo é k = 2 e n = ~, enquanto para a~> (N;;
3)0'; (isto é, O'; maior que a;), o planejamento 

ótimo é k = ~ e n = 2 . 

Contudo, nem sempre conhecemos 0, ou uma relação de ordem entre O'~ e O';, e nem sempre 

é possível conseguir uma estimativa confiável de 0. Neste caso, não podemos calcular kotimo, e 

portanto não conseguimos determinar o planejamento ótimo . Visando contornar este problema, 

aproveitamos a idéia de adoção do divisor mais próximo do kotimo ( quando kotimo não é divisor de 

N ), na elaboração de um programa computacional PO.COM. Este programa apresenta todos os 

possíveis planejamentos de uma amostra de tamanho N, com os valores de 0 correspondentes a 

cada mudança de planejamento . Então, mesmo desconhecendo o valor exato de 0, o pesquisador 

pode também escolher o seu planejamento ótimo, procurando o provável intervalo a que 0 

pertence no arquivo de saída fornecido pelo programa. Exemp los podem ser encontrados na 

seção 2.3. 

-2.1.2 Variância de a~ expressa em função de p 

Em algumas áreas, é mais fáci l obter informações preliminares sobre o parâmetro p( definido 

na seção 1.2) do que sobre o parâmetro 0. Para que os resultados de planejamento ótimo obtidos 

na subseção anterior possam também ser utilizados nessas área ele pesquisa, nesta seção, vamos 

expressar os resultados encontrados na seção 2.1.l como função de p. 
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Pai'a expressar raz'(a') como função de p, basta substituir na expressão (2.1): 0 = Í:;
Obten] os :

v«,-(ã) - 2":lÍí:-ígí:;y' + xa - DO - d + (a;;aÍí:Ti'x-:©l, 1 « k «:: .v
(2.4)

A função apresentada em(2.4) tem um comportamento semelhante àquela da expressão(2.1 )

Existe pelo menos um ponto que minimiza esta função. Para determina-lo(s), repetimos o pro-

cedimento utilizado na seção 2.1.1 e obtemos como possíveis soluções ótimas

*'' :- " ;'+,.'», '

À;, - .êK!=..Ze-t.gd. (2.6)
it/v--P ' '

Notemos que estas soluções podem ser obtidas tainbén] substituindo 0 = :i.= nas raízes das

xpiessões(2.2) e(2.3) da seção 2.1.1.

Vamos estudar as raízes kt e k2 colmo funções de p. A raiz que apresenta contradoim'nio

jl ,NI é un] ponto de mínimo

e

(2.5)

i)Estudo de kl

Podemos escrever kl = ÍÍ:7V)l!;lb:!Xn' E fácil de se verificar que, se p > lli:â;, ki > .N; se

r' < 11i:gllí, kl é negativo; e se p = glÇ:3-, kl é indefinido(veja a Figura 2.4). Como o contra-

donu'nio de kl não contém o intervalo (l,N), ki não é a raiz que minimiza ya7'((q).

li) Estudo de k2

Para N fixo, k2 é unha função crescente en] p (veja a Figura 2.5). Para 0 $ p $ 1, o

contiadolm'nio de kz é It;li/v , NI, e está contido no intervalo (l,N). Portanto, k2 é a raiz que
lnininiiza yar(alÍ). Denotamos k2 por k.ti,,..

Para obtermos o valor de À.ti«:. que minimiza Va7'((<) de ulila amostra de tamanho N,

substituímos o valor de p em (2.6) por estimativas obtidas de experinlentos anteriores, ou por
i n t . . ;,. â .
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Para expressar \/ ar(~) como função de p, basta substituir na. expressão (2 .1 ): 0 = l~p· 

Obtemos: 

---:- 4 p2 2pk ( N - l) F· 
Var(a-n = 2a-e[(k- 1)(1 - p) 2 + N(k - 1)(1 - p) + N 2 (k - l)(N - k)], 1 < k < N 

(2.4) 

A função apresentada em (2.4) tem um comportamento semelhante àquela da expressão (2.1 ) . 

Existe pelo menos um ponto que minimiza esta função. Para determiná-lo(s), repetimos o pro

cedimento utilizado na seção 2.1.1 e obtemos como possíveis soluções ótimas 

N2p 
k1 = ------- e 

1 - N - p + 2Np 

k
2 

= N ( 2 - 2p + N p) . 
1 + N-p 

(2.5) 

(2.6) 

Notemos que estas soluções podem ser obtidas também substituindo 0 = 
1~P nas raízes das 

expressões (2.2) e (2.3) da seção 2.1.1 . 

Vamos estudar as raízes k1 e k2 como funções de p. A raiz que apresenta contradomínio 

( l ,N) é um ponto ele mínimo. 

i)Estudo de k1 

Podemos escrever k1 ( Nt
2 

( N) É fácil de se verificar que, se p > 1
1
_-2NN, k1 > N; se 1- -pl-2 º 

p < /:,f:v, k1 é negativo; e se p = .J:v-=_\, k1 é indefinido( veja a Figura 2.4 ). Como o contra

domínio de k1 não contém o intervalo (1,N), k1 não é a raiz que minimiza Var(a-n. 

ii) Estudo de k2 

Para N fixo, k2 é uma função crescente em p (veja a Figura 2.5). Para O .S p .S 1, o 

contradomínio de k2 é L~N' N], e está contido no intervalo (1,N). Portanto, k2 é a raiz que 

minimiza Var(a-;;) . Denotamos k2 por kotimo· 

Para obtermos o valor de kotimo que minimiza \/ ar(a-n ele uma amostra de tamanho N, 

substituímos o valor de p em (2.6) por estimativas obtidas de experimentos anteriores, ou por 

intuição. 
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Figura solução kt da primeira derivada de }'«,.(ã colho função de p para N=40
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Figura 2.5: k.ti«.. que minimiza yar((<) como função de p com diversos valores de N
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0.2 0.4 0.6 0.8
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Figura 2 .4: solução k1 da primeira derivada de V ar( an como função de p para N =40 
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Figura 2 .5: kotimo que minimiza V ar( a~) como função de p com diversos valores de N 
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A adoçam de k.ti,,.. no experimento Induz a unia menor variância do estin)odor; isto é,

v«( «: lk.««.. )
(4 - 8P + 4.NP + 4P' - 3.NP')

(.N - ] ).M(P - l )'

obtida por substituição de k por k.tí«.. de (2.6) em (2.4).

Pela Figura 2.6, observamos que a ya7'((<lk.t{«.) é uma função crescente de p para qual-

quer N fixador. Para cada valor de p, a variância é menor quanto lalaior for o valor de N.

Além) disto, verificamos que, para p > 0, 9 a variância de aa2 cresce rapidamente para infinito

Isso pode comprometer a estimação de olÍ para p > 0, 9.

(2.7)

Figura 2.6 Variância de alÍ dado k.tf«.. para 0 < p < 0,8 coill diversos valores de N

N:20
N-40

N-100
N-200

0 0.1 0.2 0.3 0.4
P

0.5 0.6 0.7 0.8

Ainda que k..i... possa assumir valores no intervalo 1 < k < Ar, do ponto de vista prático,

só pode assumir valores inteiros no intervalo 2 $ A 5; .N/2. Neste caso, ])oi (2.6), verificamos
que

Z . . N 'à
2, -- '2N -\- N'z ' ' ' 'ZN -- 'l\

deste comentário taml)ém é válido quando a variância é descrita em função de 0(como na seção 2.1.1).

Estamos comentando a(lui, e não anteriormente, pois p tem domínio lirrlitado e permite, assim, uma avaliação
completa da }''ar(a:l&.tf«.)

l
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A adoção de kotimo no experimento induz a uma menor variância do estimador; isto é, 

V •(21k . ) - 2 4 (4 - 8p + 4N P + 4p2 - 3N p2) 
a1 Cía otimo - (í e (N-l)N(p-1)2 (2.7) 

obtida por substituição ele k por kotimo ele (2.6) em (2.4). 

Pela Figura 2.6, observamos que a Var(~ lkotimo) é uma função crescente de p para qual-

quer N fixaclo4 • Para cada valor de p, a variância é menor quanto maior for o valor ele N. 

Além disto, verificamos que, para p > O, 9 a variância ele Cí; cresce rapidamente para infinito. 

Isso pode comprometer a estimação de Cí~ para p > O, 9. 

'Figura 2.6: Variância de Cí~ dado kotimo para O < p < O, 8 com diversos valores de N 

3 

2.5 

2 

Var(Cí!)5 

1 

0.5 

N=20 -
N=40 -

N=l00 
N=200 · · · · 

o L-=--=~~~~;;;:;;;;;;;;;~::::::::::=====~~ 
-O .5 .__ _ __._ __ __._ __ -'--__ _._ __ __.__ __ ..__ _ ___. __ __, 

o 0.1 0.2 0.3 0.4 
p 

0.5 0.6 0.7 0.8 

Ainda que kotimo possa assumir valores no intervalo 1 < k < N, elo ponto ele vista prático, 

só pode assumir valores inteiros no intervalo 2 s; k s; N /2. Neste caso, por (2 .6), verificamos 

que 
2 N - 3 

2 - 2N + N 2 s; P s; 2N - 3. 
4 Este comentário também é válido quando a variância é descrita em função de B(como na seção 2.1.1). 

Estamos comentando aqui, e não anteriormente, pois p tem domínio limitado e permite, assim, uma avaliação 
~ 

comp leta da Vm·(a~lkotimo) 
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Paiap $ 2 a melhorescolha de k é 2 e para p > i11g:%, a nlelllorescolha de k é a-

para }:!)$:FN7 $ p 5; Ar-3 , se k.ü«. não for inteiro, dentre os dois divisores de N nazis próximos

de k.t{,,.., escolhemos aquele que produz a menor variância, como mostramos no exemplo da
seção 2.1.1.

O programa PO.COM apresenta todos os possíveis planejamentos para N fixado ])elo pes-

quisador. Então, inesino desconhecendo o valor exala de p, o pesquisador pode escolher o

planejanlento ótimo procurando o provável intervalo a que p pertence

2.2 Estimação de 0

O estinlador de é? obtido pela ANOVA e apresentado na expressão (] .lO) do capítulo ante-

rior é un] estimados viesado. Nesta seção, vamos desenvolvem un] estinlador não-viesado para
a usando as propriedades da distribuição F de Fisller-Snedecor. A variância deste estimador

será usada para o estudo de alocução ótinla.

Teorema 4 ÍSearZe, .797/) Sqa Fu:,., ?zma uaMáue/ com distráb?lição

graus dc tit)erdade, elttão

F central, com oi e D2

e
/

t'-Pü.,.) - -?491J;;lz-.:-a
' «-(«, - 2)'(«, - 4)

Da seção 1 .7.2, obtemos que /'= g:;ÍI ten) distribuição (l + nO)/à

z(g;l;) - z]o + «na..-,~-*] - xlil-!-ão +
e, portanto, un] esticador não-viesado para 0 é:

, - :]eb4-i?gZ; - "].

i,x.x;. Então

z&0) ,

(2.8)
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Para p :S 2 _ 2i+N2 a melhor escolha de k é 2 e para p > .f:v-=_33 , a melhor escolha de k é ~. 

Para. 2 _ 2~+N2 :S p :S .f:v-=_33 , se kotim o não for inteiro, dentre os dois divisores de N mais próximos 

de kotimo , escolhemos aquele que produz a menor variância, como mostramos no exemplo da 

seção 2 .1.1. 

O programa PO.COM apresenta todos os possíveis planejamentos para N fixado pelo pes

quisador. Então, mesmo desconhecendo o valor exato de p, o pesquisador pode escolher o 

planejamento ótimo procurando o provável intervalo a que p pertence. 

2.2 Estimação de 0 

O estimador de 0 obtido pela ANOVA e apresentado na expressão (1.10) do capítulo ante

rior é um estimador viesado. Nesta seção, vamos desenvolver um estima.dor não-viesado para 

0 usando as propriedades da distribuição F de Fisher-Snedecor. A variância deste estimador 

será usada para o estudo de alocação ótima. 

Teorema 4 (Searle, 1971) Seja Fv1 ,v2 uma variável com distribuição F central, com v1 e v2 

graus de liberdade, então 

e I 
V ·(F )- 2vi(v1+v2-2) 

a7 ui ,v2 
- V] ( V2 - 2 )2 ( V2 - 4) 

Da seção 1.7.2, obtemos que :F= i~~ tem distribuição (1 + n0)A-i,N-k· Então: 

QMA N-k 
E(QM R) = E[(1 + n0)Fk-1,N-d = k , (1 + n0), N- ·-2 

e, portanto, um estimador não-viesado para 0 é: 

~ 1 (N-k-2)QMA 
e= ;l (N - k) QM R - l] . (2 .8) 
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mador é calculada da seguinte forma:

v-0) - v«{:.[gti.!'i):lZT4 - "]} - 9;li!-S;"-(gilH)

"«@ - g;l;Sg"-]o -' «$)Fk--,«,-.] - J=. obr"'g

A variar cia deste estáS S

2.2.1 Variância de 0 expressa em função de 0

Vamos escrever Var(0) desenvolvida anteriormente en] função de N,k e 0. Então:

v-(ê)- (í.{l&;lf}.ü(o+'$):, 1< k< w-4

Pala N fixado e 0 conhecido, b/a7 (0) é unia função de k. Pala facilitam o nosso estudo, va

considerar que k varia continuamente no intervalo (l, JV -- 4). Como

(2.9)

jim v«,'(ã) = . liln . }''«,.(d) = m,k--FI ~ ' k--+/v--4 \ / '

e os termos que compõem ya7'(ã) são contínuos e positivos, ya7'(ã) tem pelo menos um m'nimo

no intervalo 1 < k < .N -- 4. A Figura 2.7 nos fornece unia melhor ídéia sobre esta função.

Para determinarmos o ponto de mínimo, fazemos

dV'ar(0

e obtemos a equação

k: ç'ZNO -+ N 3) + 2k(N'202 -- Ar + 4) + (3]V2aa Na 0' -V 8N0 -- '2N'z 0)

As raízes desta equação são

ki
-- 2N'z0'z -- N'z 0 -t 3NQ

2NO+N 3 NO e, (2.10)

(2.11)
. Na 0 -- 3N0 -t'2N
k2 =
' 2NO+N 3

8
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A variância deste estimador é calculada da seguinte forma: 

~ 1 (N-k-2)QMA (N-k-2)2 QMA 
Var(0)=Var{~[ (N-k)QMR -1]}= n2(N-k)2 Var(QMR) 

~ (N - k - 2)2 a~ 2(N - 3)(1 + n~) 2 

Var(0) = n 2(N _ k) 2 Var [(I + n a;)Fk-1,N-d = n2 (k _ I)(N _ k :__ 4)' 

2.2.1 Variância de {J expressa em função de 0 

Vamos escrever Var(Ô) desenvolvida anteriormente em função de N ,k e 0. Então: 

~ 2(N - 3) k 2 Var(0)= (k-I)(N-k- 4 )(0+ N), l <k<N-4 (2.9) 

Para N fixado e 0 conhecido, Var(Ô) é uma função de k. Para facilitar o nosso estudo, vamos 

considerar que k varia continuamente no intervalo (1, N - 4). Como 

lim V ar(Ô) = lim Var(0) = oo, 
k-+1 k-+N-4 

e os termos que compõem Var( Ô) são contínuos e positivos, V ar( Ô) tem pelo menos um mínimo 

no intervalo 1 < k < N - 4. A Figura 2 .7 nos fornece uma melhor idéia sobre esta função. 

Para determinarmos o ponto de mínimo, fazemos 

e obtemos a equação 

As raízes desta equação são: 

dVar(Ô) = O 
dk 

k _ N 2 0 - 3N0 + 2N - 8 
2 

- 2N0 + N -3 

35 

(2.10) 

(2.11) 



Figura 2.7: yar(0) como função de k para N=40 e 0 fixo

5 10 15 20
k

25 30 35

Vamos estudar as raízes kl e k2 como funções de 0. Lembram)os que a raiz cujo contra.

doira'nio tem intersecção com o intervalo (l , N-4) é o ponto que l)lillimiza ya7'(á).

i) Estudo de kl

A raiz kl só assume valor negativo, isto é, seu contradonu'nio não contém o intervalo

jl , /V -- 4). Portanto, não é o ponto de nu'nimo que procui'alllos.

ii) Estudo de k2

Para N fixo, k2 é uma função crescente de 0, tende a. ZÇ;l:;) quando 0 tende a zero, e tende a

a(fg quando 0 tende a infinito (veja a Figura 2.8). Seu contradonn'nio está contido no intervalo

li ,N-4), portanto, a raiz k2 é k..i,,.. que minimiza var(d).

Vimos na seção 2.1 que, somente quando 0 está no intervalo l 2 , Z)liga, k.ü«. obedece à

restrição prática de pertellcer ao intervalo l2, g-l. Nesta seção, a situação é un] pouco diferente.

k.t{«., ap'sar de ser uma função crescente em 0, assume somente valores no intervalo (2, g-).

Portanto, k.t{.. obedece à restrição prática, para qualquer 0.
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Figura 2.7 : Var(Ô) como função de k para N=40 e 0 fixo 
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Vamos estudar as raízes k1 e k2 como funções de 0. Lembramos que a raiz cujo contra

domínio tem intersecção com o intervalo (1, N-4) é o ponto que minimiza Var(Ô). 

i) Estudo de k1 

A raiz k1 só assume valor negativo, isto é, seu contradomínio nao contém o intervalo 

( 1, N - 4 ). Portanto, não é o ponto de mínimo que procuramos. 

ii) Estudo de k2 

Para N fixo, k2 é uma função crescente de 0, tende a 2<:}~
3
4

) quando 0 tende a zero, e tende a 

N;3 quando 0 tende a infinito (veja a Figura 2.8) . Seu contradomín io está contido no intervalo 

( l ,N-4), portanto, a raiz k2 é kotimo que minimiza Var(Ô). 

Vimos na seção 2.1 que, somente quando 0 está no intervalo [N(i-2), NN 3
], kotimo obedece à 

restrição prática de pertencer ao intervalo [2, ~). Nesta seção, a situação é um pouco diferente. 

kotimo, apesar de ser uma função crescente em 0, assume somente valores no intervalo (2, ~) . 

Portanto, kotimo obedece à restrição prática, para qualquer 0 . 
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Figura 2.8: Ê.t{«. que minimiza yar(0) como função de 0 com diversos valores de N
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Pala determinarmos o planejamento cona alocução ótillla, substituímos 0 por un] dado valor

(baseado nos experimentos anteriores ou intuição) na expressão (2.11). Se o valor de k.ti..

obtido ein (2.11) for divisor de N, o planejamento ótimo terá k = k.t{,.. e n = j;::L-. Caso
contrário, devemos escolher, entre os dois divisores de N mais próximos de A.ti«.., aquele que
produz a menor variância de 0.

Pela Figura 2.8, observamos que a função de k.ti,,.. tende a se estabilizam para a > 2. Isto

nos indica a possibilidade de adotarnlos unl mesmo plailejanlento a paitii de é? = 2. Uin estudo

mais cuidadoso dessa idéia intuitiva foi feito. Traballian]os cona N=20, 40, 100, 200 e 500,

usando o programa PO.COM, e vimos que, dependendo do tamanho da amostra, existe sempre

un] valor de 0 a partir do qual, o plailejamento k = {, n=2 sempre produz unia variância

próxitna à do planejanlento com k.tí,,... Este valor de 0 é plóxinlo cle 2 e, diminui quando o

tamanho da amostra aumenta, por exemplo: para N=20, a paitii de 0 = 2, 12 o planejamento

k = JV/2 deve ser adorado; e para N - 500, este valor de 0 diminui para 1,38.

Concluímos então que, quando 0 > 2, o planqainento k = {, n=2 é sempre uma boa opção.

Para é? < 2, substituímos o valor de 0 el-n (2.11) para obter o k.t{,,... Quando este não é divisor
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Figura 2.8: kotimo que minimiza Var( 0) como função de 0 com diversos valores de N 
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Para determinarmos o planejamento com alocação ótima, substitw'mos 0 por um dado valor 

(baseado nos experimentos anteriores ou intuição) na expressão (2.11) . Se o valor de kotimo 

obtido em (2.11) for divisor de N, o planejamento ótimo terá k = kotimo e n = ,!i-. Caso 
hot1,no 

contrário, devemos escolher, entre os dois divisores de N mais próximos de kotim o , aquele que 

produz a menor variância de O. 

Pela Figura 2.8, observamos que a função de kotimo tende a se estabilizar para O > 2. Isto 

nos indica a possibilidade de adotarmos um mesmo planejamento a partir ele 0 = 2. Um estudo 

mais cuidadoso dessa idéia intuitiva foi feito . Trabalhamos com N=20, 40, 100, 200 e 500, 

usando o programa PO.COM, e vimos que, dependendo do tamanho ela amostra, existe sempre 

um valor ele 0 a partir cio qual, o planejamento k = If, n=2 sempre produz uma variância 

próxima à do planejamento com kotimo· Este valor ele 0 é próximo ele 2 e, diminui quando o 

tamanho da amostra aumenta, por exemplo: para N=20, a partir ele 0 = 2, 12 o planejamento 

k = N /2 deve ser adotado; e para N = 500, este valor ele 0 diminui para 1,38. 

Concluímos então que, quando 0 > 2, o planejamento k = [f, n=2 é sempre uma boa opção. 

Para O < 2, substitw'rnos o valor de 0 em (2.11) para obter o kotimo· Quando este não é divisor 
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de N, escolhemos dentre os dois divisores de N nazis próximos de k.t{,,.., aquele que produz a
menor variância.

No caso em que 0 é desconhecido, o programa PO.COM apresenta todos os possíveis

planejaillentos pala o tamanho da amostra N pré-definido pelo pesquisador, fornecendo uma

visão completa sobre os planejamentos e a variância do estiinador 0 em cada planejainento.

2.2.2 Variância de 0 expressa em função de p

Nesta subseção, vamos estudar o planejamento ótilllo na estimação de 0, escrevendo a

variância do estimados em função de p. O estiinador usado é o estinlador não-viesado apre-

sentado no início da seção 2.2. Seguiremos os nlesinos procedimentos das seções anteriores.

Para escrever ya7'(0) como função de p substituímos 0 por Íê; en] (2.9), obtendo:

yar(0) = , 1 < k < N--4 e p# l

Para 1 < k < JV -- 4, }'ar(â) tende a infinito quando k tende a ] ou (]V -- 4). Existe

pelo menos uin ponto que minimiza Va7'(0) neste intervalo. Este ponto de nu'mimo é a raiz

da e(luação da primeira derivada de Va7'(0) en] relação a k, cujo contradonu'nio apresenta

intersecção com o intervalo (l ,N-4). Repetindo o nlesnlo procedimento das seções anteriores,
obtemos

(2.12)

(2.13)

Na p -- bNp -t'2N -- 8 -} 8p
NP + N 3 + 3p

Vamos estudar as raízes ki e k2 como funções de p.

i)Estudo de kl

O contradoi:rlínio da raiz kl só assume valor negativo. Não ten intersecção com o intervalo
(l ,N-4). Portanto, não é a raiz que conduz a ul-na variância mínima

k2 = (2.14)
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ele N, escolhemos dentre os dois divisores de N mais próximos de kotimo, aquele que produz a 

menor vanancia. 

No caso em que 0 é desconhecido, o programa PO.COM apresenta todos os possíveis 

planejamentos para o tamanho da amostra N pré-definido pelo pesquisador, fornecendo uma 

visão completa sobre os planejamentos e a variância do estimador 0 em cada planejamento. 

2.2.2 Variância de 0 expressa em função de p 

Nesta subseção, vamos estudar o planejamento ótimo na estimação de 0, escrevendo a 

variância do estimador em função de p. O estimador usado é o estimador não-viesado apre

sentado no início da seção 2.2. Seguiremos os mesmos procedimentos das seções anteriores . 

Para escrever Var(Ô) como função de p substituímos 0 por 1~P em (2.9), obtendo: 

- 2(N - 3)[N p + k(l - p)] 2 

Var(0)= N 2(k-l)(N-k- 4)(l-p) 2 ' l < k<N-4 e p#l (2.12) 

Para 1 < k < N - 4, Var(Ô) tende a infinito quando k tende a 1 ou (N - 4). Existe 

pelo menos um ponto que minimiza Var(Ô) neste intervalo. Este ponto de mínimo é a raiz 

el a equação da primeira derivada de Var(Ô) em relação a k, cujo contradomínio apresenta 

intersecção com o intervalo (l,N-4). Repetindo o mesmo procedimento das seções anteriores, 

obtemos 
-Np 

1 - p 
e, 

k
2 

= N 2 p - 5N p + 2N - 8 + 8p 
Np + N - 3 + 3p 

Vamos estudar as raízes k1 e k2 como funções de p. 

i)Estudo de k1 

(2.13) 

(2.14) 

O contradomínio ela raiz k1 só assume valor negativo. Não tem intersecção com o intervalo 

(l,N-4). Portanto, não é a raiz que conduz a uma variância mínima. 
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ii)Estudo de k2

A raiz k2 é uma função crescente de p, como podemos constatar com a Figura 2.9. k2 tende

a l N.3 quando p tende a zero e tende a alj= quando p tende a un]. Seu contradomínio está

contido no intervalo (l , N-4), quando p € 1O, 11. E o k.ti.. que procuiainos.

Figura 2.9: k.tí,«. que minimiza Va7'(0) como função de p com diversos valores de N
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Assim como nas seções anteriores, pala. obtermos o valor de k.t{«.. que minimiza yar(0) em

uma amostra de tamanllo N, devemos substituir o valor de p en} (2.14) por estimativas obtidas

de experímentos anteriores, ou por intuição.

A variância do estimados de 0 dado k igual a k.t{,-, obtida de (2.12) é:

v' «,.(Õ'lk.«.. )
]V:(l - P)'(N - 5)'

Através da Figura 2.10, observamos que ya7'(Olk.t{«.) é unia função crescente de p para

qualquer N. Além disto, para cada valor de p, a variância é menor quanto maior for o valor de

N, e para os valores de p maiores do que 0,9, ya7'(Olk.tí«..) cresce rapidamente para o infinito.

l2.ts)
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ii)Estudo de k2 

A raiz k2 é uma função crescente de p, como podemos constatar com a Figura 2.9. k2 tende 

a 2t;:~
3
4

) quando p tende a zero e tende a N-:;3 quando p tende a. um. Seu contradomínio está 

contido no intervalo (1, N-4), quando p E [O , l] . É o kotimo que procuramos . 

Figura 2.9: kotimo que minimiza Var(0) como função de p com diversos valores de N 
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Assim como nas seções anteriores, para obtermos o valor de kotimo que minimiza Var(0) em 

urna amostra de tamanho N, devemos substituir o valor de p em (2.14) por estimativas obtidas 

ele experimentos anteriores, ou por intuição. 

A variância do estimador de 0 dado k igual a kotimo, obtida de (2.12) é: 

Var(Blk . ) = 8(N - 3)(N p - p + l)(N - 4 + 4p) 
otimo N2(1 - p)2(N - 5)2 (2.15) 

Através da Figura 2.10, observamos que Var(Blkotimo) é urna função crescente de p para 

qualquer N. Além disto, para cada valor de p, a variância é menor quanto maior for o valor de 

N, e para os valores de p maiores do que O ,9, V ar( 01 kotimo) cresce rapidamente para o infinito. 
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Figura 2.10: Variância de 0 dado k.t{«.. para 0 < p < 0, 8 cona diversos valores de N
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Isto pode comprometer o resultado da estimação de 0 pala p > 0, 9

Assim como observado na seção 2.2.1 , o planejamento fixo cona À; = ; e lz = 2 passa a ser

a opção ideal a partir de um certo valor de p (digamos p*). Este valor de p é menor quanto
maior o tamanho da amostra.

Os outros planejanlentos de uma amostra com tamanho N, para os quais p < p*, podem
sei obtidos através do programa PO.COM.

2.3 Uso do programa PO.COM

Mencionamos na seção 2.1.1 que, a motivação inicial para a. elaboração do programa

PO.COM é o de contornar os problemas de desconhecimento ou a falta de estimativa confiável

do parâmetro 0 (ou p) na determinação do valor de k.ti«... Porén), durante o desenvolvimento

deste estudo, percebemos que, mesmo conllecendo o valor de 0 (ou p), k.ti,,.. obtido, muitas

vezes, não pode ser utilizado por não ser divisor de N; neste caso, 1< SUGERIDO apresentado
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Figura 2.1 O: Variância de 0 dado kotimo para O < p < O, 8 com diversos valores de N 
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Isto pode comprometer o resultado da estimação de 0 para p > O, 9. 
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Assim como observado na seção 2.2.1, o planejamento fixo com k = ~ e n = 2 passa a ser 

a opção ideal a partir de um certo valor de p ( digamos p* ). Este valor de p é menor quanto 

maior o tamanho da amostra . 

Os outros planejamentos de uma amostra com tamanho N, para os quais p < p* , podem 

ser obtidos através do programa PO.COM . 

2.3 Uso do programa PO.COM 

Mencionamos na seção 2.1.1 que, a motivação inicial para a elaboração elo programa 

PO.COM é o de contornar os problemas de desconhecimento ou a falta de estimativa confiável 

cio parâmetro 0 ( ou p) na determinação do valor de kotimo· Porém, durante o desenvolvimento 

deste estudo, percebemos que, mesmo conhecendo o valor de 0 ( ou p ), kotimo obtido, muitas 

vezes, não pode ser utilizado por não ser divisor de N; neste caso , K SUGERIDO apresentado 
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na saída do programa pode ser útil - ele é escolhido entre os dois divisores mais próximos de

k.ti,,,. por produzir a menor variância.

Para acessar o programa, digite primeiro PO.COM, e siga as instruções que o sistema

fornece , alimentalldo-o com as infonllações básicas: talnanllo da amostra e o parâmetro a

ser estio)ado. O programa fornece todos os possíveis planejamentos para aquele tamanho da

amostra como apresentado na Tabela 2.1 .

Tabela 2.1 Arquivo de saída do programa PO.COM

O parâmetro a ser estimado THETA
O tamanho da amostra: 200
OsdivisoresdeNsao:2 4 5 8 10 20 25 40 50 100

Cada linha da Tal)ela 2.1 representa u]n planejamento en] (lue k = 1< SUGERIDO e n = {

As colunas de TRETA e RHO apresentam os valores de 0 e de p, a partir dos quais, se

inicia um novo planejamento. K SUGERIDO é o divisor de N que produz a variância mais

próxima daquela obtida com k.t{,«. para o valor de 0 (ou p) aplesei)Lado no início da linha.

VARIÂNCIA DO K é a variância do estinlador quando 1<. SU(l;ERIDO é adorado para aquele

valor de 0 (ou p)fixado.

Os planejalnentos apresentados na Tabela 2.1 atende todos os possíveis valores de 0 (ou p).
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T'F{ETA RHO KOTIMO KSUGERIDO VARIÂNCIA DO KOTTMO VARIANCIADOK
0.01 0.0] 3.93 4 0.0006 0.ooo6
0.02 0.02 5.83 5 o.0011 o.0011
0.03 0.03 7.69 8 0.0015 0.0015
0.04 0.04 9.52 10 0.0020 0.0020
0.08 0.07 14.78 20 0.0035 0.0036
0.14 0.12 22.92 25 0.0065 0.0066
0.23 0.19 33.13 40 0.0121 0.0122
0.41 0.29 45.74 50 0.0238 0.0239
1 44 0 59 73 89 100 0 1448 0.1559

na saída do programa pode ser útil - ele é escolhido entre os dois divisores mais próximos de 

kotimo por produzir a menor variância. 

Para acessar o programa, digite primeiro PO .COM, e siga as instruç.ões que o sistema 

fornece , alimentando-o com as informações básicas: tamanho da amostra e o parâmetro a 

ser estimado. O programa fornece todos os possíveis planejamentos para aquele tamanho da 

amostra como apresentado na Tabela 2.1. 

Tabela 2.1: Arquivo de saída do programa PO .COM 

O parametro a ser estimado THET A 
O tamanho da amostra: 200 
Os divisores de N sao : 2 4 5 8 1 O 20 25 40 50 100 

THETA RHO KOTIMO K SUGERIDO V ARIANCIA DO KOTIMO 
O.OI O.OI 3.93 4 0.0006 
0.02 0.02 5.83 5 0.00 11 
0.03 0.03 7.69 8 0.0015 
0.04 0.04 9.52 10 0.0020 
0.08 0.07 14.78 20 0.0035 
0. 14 0.12 22.92 25 0.0065 
0.23 0.19 33 .13 40 0.0121 
0.41 0.29 45 .74 50 0.0238 
1.44 0.59 73.89 100 0.1448 

VARIANCIA DOK 
0.0006 
0.0011 
0 .0015 
0.0020 
0.0036 
0.0066 
0.0122 
0.0239 
0. 1559 

Cada linha da Tabela 2.1 representa um planejamento em que k = K SUGERIDO e n = tf. 
As colunas de THETA e RHO apresentam os valores de 0 e de p, a partir dos quais, se 

inicia um novo planejamento . K SUGERIDO é o divisor de N que produz a variância mais 

próxima daquela obtida com kotim o para o valor de 0 ( ou p) apresentado no início da linha. 

VARIANCIA DO K é a variância do estimador quando K SUGERIDO é adotado para aquele 

valor de 0 ( ou p) fixado. 

Os planejamentos apresentados na Tabela 2.1 atende todos os possíveis valores de 0 (ou p). 
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Para aqueles valores de 0 (ou p) não encontrados na tabela, basta localizar na coluna THETA

lou RHO) o intervalo a que ele pertence e adorar o K SUGERIDO na linlla de onde inicia o

intervalo. Por exemplo: Em um experimento se N=200 e 0 = 0,07, veliflcan)os na Tabela 2.1

(lue 0, 04 < 0 < 0, 08, então # = 10 classes sugerido pelo programa é o planejamento ótimo que

nos fornece a menor variância. Se 0 = 2, o planejamento ótilno será escolller k = 100 classes

e, consequentemente, n = 2 unidades experimentais em cada classe.

Se não conhecemos o valor de 0(ou p), porém sabemos que ele pode estar ein um deter-

minado intervalo e, o programa pode sugerir vários possíveis planejanlentos, então todos os

planejamentos poderão ser utilizados, no entanto, aquele que fornece maior agilidade ou vi-

abilidade prática é sempre recomendado. Por exemplo: Desejamos realizar um experimento

cona 200 unidades experimentais. Sabemos que 0, 2 < p < 0,4. Pela Tabela 2.1 vemos que, os

p[ailejainentos cona ]<=40 e k=50 podem ser adotac]os. Suponllanlos que o custo de aumentar o

número de unidades experimentais em uma classe é nlaís baixo do que aumentar o número de

classes. Escolhemos então o planejan]ento cona k=40, que tem número de classes menor para
reduzia o custo total do experimento.
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Para aqueles valores de 0 (ou p) não encontrados na tabela, basta localizar na coluna TRETA 

(ou RHO) o intervalo a que ele pertence e adotar o K SUGERIDO na linha de onde inicia o 

intervalo. Por exemp lo: Em um experimento se N=200 e 0 = 0,07, verificamos na Tabela 2.1 

que O, 04 < 0 < O, 08, então k = 1 O classes sugerido pelo programa é o planejamento ótimo que 

nos fornece a menor variância. Se 0 = 2, o planejamento ótimo será escolher k = 100 classes 

e, consequentemente, n = 2 unidades experimentais em cada classe. 

Se não conhecemos o valor de 0(ou p), porém sabemos que ele pode estar em um deter

minado intervalo e, o programa pode sugerir vários possíveis planejamentos, então todos os 

planejamentos poderão ser utilizados, no entanto, aquele que fornece maior agilidade ou vi

abilidade prática é sempre recomendado. Por exemp lo: Desejamos realizar um experimento 

com 200 unidades experimentais. Sabemos que O, 2 < p < O, 4. Pela Tabela 2.1 vemos que, os 

planejamentos com k=40 e k=50 podem ser adotados. Suponhamos que o custo de aumentar o 

número de unidades experimentais em uma classe é mais baixo do que aumentar o número de 

classes. Escolhemos então o planejamento com k=40, que tem número de classes menor para 

reduzir o custo total do experimento. 
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Capítulo 3

Planejamento
P

Otimo na Estimação de

No capítulo anterior estudamos o planejamento cona alocução ótinla na estimação dos

parâmeti'os O'a2 e 0 do modelo de efeito aleatório cona un] favor. Neste capítulo, vamos es-

Ludai o planejamento ótimo na estimação de outro parânletio importante deste modelo, aliás

o parâmetro de nosso principal interesse o coeficiente de correlação intraclasse (p) - definido

pela expressão (1.4) no Capítulo l.

Introduzido por Fisher(1925), p ieflete a variação relativa entre a variância das classes

e a variância total das observações do modelo. E uma medida descritiva simples, mas tem

ampla aplicação em diferentes áreas. Ein genética, por exemplo, p é utilizado pala estimar a

herdabilidade de alguma característica ]la população animal ou vegetall ein Psicologia é uma

medida importante no estudo de confiabilidadel em Epidemiologia mede o grau de semelhança

familiar por favor biológico ou característica ambientall en] Análise de Sensibilidade p é usado

para medir a eficiência de um tratamento experimental.

O estudo inferencial sobre p foi bastante desenvolvido nessas últimas décadas. Donner(1 986)

aconlpanllou esse desenvolvia)ente, mostrando as teorias iecei)tes de estinlax;ão e testes de

hipóteses. Entre os diversos métodos de estimação de p citados na literatura, o método de
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Capítulo 3 

, 
Planejamento Otirno na Estimação de 

p 
(j2 

a 
a2+a2 a e 

No capítulo anterior estudamos o planejamento com alocação ótima na estimação dos 

parâmetros a-~ e 0 cio modelo ele efeito aleatório com um fator. Neste capítulo, vamos es

tudar o planejamento ótimo na esti mação de outro parâmetro importante deste modelo, aliás 

o parâmetro de nosso principal interesse - o coeficiente ele correlação intraclasse (p) - definido 

pela expressão (1.4) no Capítulo 1. 

Introduzido por Fisher(1925), p reflete a vanaçao relativa entre a vanancia das classes 

e a variância total das observações cio modelo . É uma medida descritiva simples, mas tem 

ampla aplicação em diferentes áreas. Em genética, por exemplo, p é utilizado para estimar a 

herdabilidade de alguma característica na população animal ou vegetal; em Psicologia é uma 

medida importante no estudo de confiabilidade; em Epidemiologia mede o grau de semelhança 

familiar por fator biológico ou característica ambiental; em Análise de Sensibilidade p é usado 

para medir a eficiência ele um tratamento experimental. 

O estudo inferencial sobre p foi bastante desenvolvido nessas últimas décadas. Donner(l 986) 

acompanhou esse desenvolvimento, mostrando as teorias recentes de estimação e testes de 

hipóteses . Entre os diversos métodos de estimação de p citados na literatura, o método de 
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análise de variância e o de máxima verossimilllança, são os n)ais usados, e fornecem estimadores

mais eficientes quando comparados cona outros métodos. Por essa razão, foram os escolhidos

para o nosso estudo de planejamento ótimo. Nas seções subsequentes, vamos fazer um estudo

siinilai ao do capítulo anterior para cada estilnador obtido pelos métodos citados acima.

3.1 Estimador de Análise de Variância

Como mostramos no Capítulo 1 , o estimador de p é obtido por substituição dos estinladores

dos componentes de variância obtidos pela Análise de Variância na expressão (1.4). Temos
então

rOM.4 - 0MR) ,. . ~
c?w.,4 + IÚI - ÍJOÃi'ã' L'.'J

onde no = n, se os dados forem balanceados, isto é, se o número de observações en] cada classe

forem iguais (para os dados não-balanceados, no = IIV -- XL;. n?/.NI/(k -- l)).

Esse estimados é viesado, porém consistente. O problema, contudo, mais sério desse esti-

inador é que ele pode fornecer unia estin)aviva negativa, o que contradiz a definição de p que

tens que ser positivo. Segundo SclleíH(1959), quando isso acontecem , essa estimativa deve ser

substituída pelo valor zero.

A variância do estinlador de p, determinada por Smith(1956), sob a suposição de normali-

dade, com dados não-balanceados, para amostra de tanlanllo grande é dado por

L/az'(ê..l) = 11(!-:r--{ ll + or'}. -- ] \l' + (k -- ] )(] -- P)[[ + oí27}o -- ] )]
«ã ' Jv-k ' (Ê-ili

. P'lEn? - 2]V-' En? + JV-'(E«?)'l.
(k - iy '

No caso de dados balanceados, a variância é reduzida a

v«(P,«) - k < .v (3.2)

Como os termos que compõem ya7'(ê...{) são positivos e contínuos, e ya7'(P,.l) tende para

infinito quando k tende aos seus extren)os l e N, existe ])elo menos uln ponto no intervalo

j1, 7V) que tninimiza ya7'(ê,4).(Veja a Figura 3.1)
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análise de variância e o de máxima verossimilhança, são os mais usados, e fornecem estimadores 

mais eficientes quando comparados com outros métodos. Por essa razão, foram os escolhidos 

para o nosso estudo de planejamento ótimo. Nas seções subseqüentes, vamos fazer um estudo 

similar ao do capítulo anterior para cada estimador obtido pelos métodos citados acima. 

3 .1 Estimador de Análise de Variância 

Como mostramos no Capítulo 1, o estimador de pé obtido por substituição dos estimadores 

dos componentes de variância obtidos pela Análise de Variância na expressão (1.4 ). Temos 

então 
(QMA- QMR) 

PA = Q MA + ( n 0 - 1 )Q M R, (3.1) 

onde no = n, se os dados forem balanceados, isto é, se o número de observações em cada classe 

forem iguais (para os dados não-balanceados, n0 = [N - Z7= 1 n;f N]/(k - 1)). 

Esse estimador é viesado, porém consistente. O problema, contudo, mais sério desse esti

mador é que ele pode fornecer uma estimativa negativa, o que contradiz a definição de p que 

tem que ser positivo. Segundo Scheffé(l959), quando isso acontecer, essa estimativa deve ser 

substituída pelo valor zero. 

A variância do estimador de p, determinada por Smith(l956), sob a suposição de normali-

dade, com dados não-balanceados, para amostra de tamanho grande é dado por 

V(
~) 2(1-p)2 { [1+p(n0 -1)]2 (k-1)(1-p)[l+p(2n0 -l)] ar PA = ---- ------- + ------------n5 N - k ( k - 1 )2 

p2 [Z n; - 2N-1 L nl + N- 2(Z n; )2] 
+ (k-1)2 } 

No caso de dados balanceados, a variância é reduzida a 

~ 2(1 - p) 2 [k + (N - k)p]2 
Var(pA) = N(N - k)(k - 1) ' (3.2) 

Como os termos que compõem Var(pA) são positivos e contínuos, e Var(pA) tende para 

infinito quando k tende aos seus extremos 1 e N, existe pelo menos um ponto no intervalo 

(1,N) que minimiza Var(pA). (Veja a Figura 3.1 ) 
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Figura 3.] : Variância de ê,.{ colmo função de k para diversos valores de p (N=40)

10 20 30 40
k

50

Fazendo aval'(P..{)/dk = 0, temos

2(1 P)(]v - &)(k i) - lk + (JV k)pl(A' - 2k + l )

Resolvendo essa equação, obtemos

7vl(x - l )p + 21
1(;v + i) + (x - l )p)

Pala N fixo, k,,l é uma função crescente de p(veja a Figura 3.2). Tende a }êlÍ quando p
tende a zero, e tende a alJJ- quando p tende a uin. O contradolin'nio de k..l está contido no

intervalo (l, JV). Portanto, k.4 é k.t{«. que minimiza a yar(P,.!).

Como no capítulo anterior, esta solução depende do valor de p, que é geralmente desco-

nhecido. Neste caso, substituímos p por uma estimativa obtida em experimentas anteriores ou

baseada na intuição. Portanto, se o pesquisador dispuser desta infoinlação, o problema está

resolvido - precisando apenas ajustar o k,.l de tal forma que ele seja divisor de N colho vimos

no capítulo anterior. No caso destas informações preliminares não estalem disponíveis, será

(lue é possível determinarmos uin planejanlento "quase-ótiino" , cuja variância ao estimar p seja

(3.3)

45

Figura 3.1: Variância de PA como função de k para diversos valores de p (N=40) 
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o ~;;;;;;;;;;..---........ =====~~~=======:I::::.,,,,=:'.'.'.'.i 
10 20 

Fazendo dVar(pA) / dk = O, temos 

30 
k 

40 50 

2(1 - p)(N - k)(k - 1) - [k + (N - k)p](N - 2k + 1) = O 

Resolvendo essa equação, obtemos 

kA= N [(N-l)p+2] 
[(N + 1) + (N - l)p] 

(3 .3) 

f ) 2N d Para N fixo, kA é uma unção crescente de p(veja a Figura 3.2 . Tende a N+I quan o p 

tende a zero, e tende a N:;-1 quando p tende a um. O contradomínio de kA está contido no 

intervalo (1, N). Portanto, kA é kotimo que minimiza a Var(pA)-

Como no capítulo anterior, esta solução depende do valor de p, que é geralmente desco

nhecido . Neste caso, substitwmos p por uma estimativa obtida em experimentos anteriores ou 

baseada na intuição. Portanto, se o pesquisador dispuser desta informação, o problema está 

resolvido - precisando apenas ajustar o kA de tal forma que ele seja divisor de N como vimos 

no capítulo anterior. No caso destas informações preliminares não estarem disponíveis, será 

que é possível determinarmos um planejamento "quase-ótimo", cuja variância ao estimar p seja 
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Figura 3.2: k..l como função de p para diversos va,lotes de N
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próxima à da variância ótima para qualquer valor de p? Eln outras palavras, é possível deter-

minam um planejamento que não depende do valor de p? VáRIos realizar uin estudo baseado

na variância ótima (como função de p) para encontrar este planejanlento

a) Estudo de Var(P,.llk..l)

A variância de P.4 cona a adoção de k.4 é obtida por substituição de (3.3) ein (3.2). Então

t'.,'M«lkH - KL=--el:ÍÇ.iii-U.a-U, (3.4)

A Figura 3.3 mostra a função apresentada eln (3.4) para diversos tamanhos de amostra

Para 0 < p < 1 , }''a7'(ê...llk,.!) atinge seu valor máximo no ponto

(.N - 3)
' 3(.M - l)

e o valor correspondente de k4 neste ponto é

(3.5)

(3.6)

b) Determinação do Planejamento Quase-Ótimo
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Figura 3.2: kA como função de p para diversos valores de N 
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próxima à da variância ótima para qualquer valor de p? Em outras palavras, é possível deter

minar um planejamento que não depende do valor ele p? Vamos realizar um estudo baseado 

na variância ótima ( como função de p) para encontrar este p lanejamento. 

a) Estudo de Var(.ôA lkA) 

A variância de .ÔA com a adoção de kA é obtida por substituição de (3.3) em (3.2). Então 

V-(~ lk )_8(1-p) 2 ((N-l)p+l] 
a1 PA A - (N -1)2 ' (3.4) 

A Figura 3.3 mostra a função apresentada em (3.4) para diversos tamanhos de amostra. 

Para O < p < 1, Var(.ôA lkA) atinge seu valor máximo no ponto 

(N - 3) 
P = 3(N - 1) 

e o valor correspondente de kA neste ponto é 

b) Determinação do Planejamento Quase-Ótimo 
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(3.6) 



Figura 3.3: Variância ótinla como função de p para diversos valores de N
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Pai'a encontrar un] único planqanlento que se aproxima do planejanlento ótimo para 0 <

p < 1, vamos considerar un] planejamento que se aptoxinla do planejanlento ótiino quando

p = iillÇ:3i e verificar o seu comportam)ento para outros valores de p.

Vimos antes que quando p = sê;:ib, k = .Õ:j:g é o planejanlento ótinlo. Para N suficiente-

mente grande, a variância do estimador no p]anejalnento k = ]V/4 coincide com a variância do

planejainento ótimo quando p = :ifllii:$). Vamos estudar o comportanaento da variância deste
planejanlento para outros valores de p.

Adorando o planejamento Â = .N/4 e 1} = 4, temos que a variância de P..l é:

\'«,'(ê«lk
4 ' 3(N - 4)

A Figura 3.4 mostra, para JV - 40, que a yaz(p.4lÃ: = /V/4) é visualmente muito próxima

de Va7'(p.4lk = k..4) para p > 0, 2. Para comparar analiticatnente os dois planejamentos, cons-

truímos a fu«ção G,.l(p) - \''a''(P.4lk = JV/4) -- L'a,(P.4lk = k.4) («ja a Figura 3.5)

(3.7)

G..{(p) é uma função contínua com as seguintes propriedades

i) G«(0) -7):/3(JV-4)(/V- iy eG'«(])
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Figura 3.3: Variância ótima como função de p para diversos valores de N 
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Para encontrar um único planejamento que se aproxima cio planejamento ótimo para O < 
p < 1, vamos considerar um planejamento que se aproxima cio planejamento ótimo quando 
p = 

3
(;v-_3

1
) e verificar o seu comportamento para outros valores de p. 

Vimos antes que quando p = 
3

(N-=._3
1
), k = Nt3 é o planejamento ótimo. Para N suficiente

mente grande, a variância do estimador no planejamento k = N / 4 coincide com a variância do 
planejamento ótimo quando p = 

3
(N-=._3

1
). Vamos estudar o comportamento da variância deste 

planejamento para outros valores de p. 

Adotando o planejamento k = N/4 e n = 4, temos que a variância de PA é: 

Var(~ lk = N) = 2(l -p)2(1 +3p)2 
PA 4 3(N - 4) (3.7) 

A Figura 3.4 mostra, para N = 40, que a \l ar(,ôA lk: = N /4) é visualmente muito próxima 
ele \/ ar(,ôA lk = kA) para p > O, 2. Para comparar analiticamente os dois planejamentos, cons
truímos a função G'A(P) = \lar(,ôAlk = N/4) - \lar(,ôAlk = kA) (veja a Figura 3.5). 

G'A(P) é uma função contínua com as seguintes propriedades: 
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Figura 3.4: Variância de P..l para b &..l N/4 (N = 40)

0.035

0.03

0.025

0.02
v«( ê,., )

0.015

0.01

0.005

0

Figura 3.5: A função diferença G,4(p)
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Figura 3.4: Variância de PA para k = kA e k = N/4 (N = 40) 
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Figura 3 .5: A função diferença G A (p) 

N=40 -

o '------'--""--=:.___JL----___JL--__ ___Jc__ _ ____;:,-_, 

o 0.2 0.4 0.6 0.8 
p 

48 



ii) - para 0 < p < 1 , G..l atinge o valor mínimo em p = (N--7)/3(7V-- 1 ), cona 6'.4(5ÍN:D) = 0

iii) - para p > SÕli:b, G,.] atinge o valor naáximo em p = (2JV 5)/3(.N -- 1), com

c'«(il:g!$) - 2(.v + 2y/27(.v - 4)(JV - iy

Com as propriedades de G.4(p) apresentadas acima, observamos que, para p > iiÍllí:li), a
variância do estimador na adoção do planeJainento com k = } é próxima daquela obtida com

k = k,{. Ainda que a diferença entre os dois planejamentos seja máxinaa, pela propriedade iii),

podemos observar que se N for suficientemente grande, essa diferença pode ser ignorada. Isto
e, as duas funções tornam-se mais próximas à medida. alce N cresce

Assim como no capítulo anterior, se teia)os alguma informação acerca do valor de p, pode-

mos determinar o planejamento ótiino. O programa PO.COM está disponível também para o

fornecimento do planejamento ótinlo. Contudo, k = N/4 é o único planejamento, cuja variância

do estinlador se aproxima daquela obtida coil] k..í,,.., en] quase todo o lutei velo de variação de

p. Portanto, em caso de desconhecinlellto total sobre o valor cle /), o planejanlento com k = #,

é sempre uma boa opção ila estimação de p. Para utilizainlos este planejamento, na prática,

devemos ajustar N de forma que ele seja múltiplo de 4.

3.2 Estimador de Máxima Verossimilhança

Quando os dados são não-balanceados, não existe expressão explícita para o estimador

de n)áxima verossimilhança (PW), porém a solução numérica pode sei obtida através de um

algoritnlo iterativo. Para dados balanceadas, êÀÍ é lecluzido a:

êm = 1(t - l)QMÁ - kQWXI/l(k - l)QM,4 + k(« - 1)QWXI. (3.8)

Segundo Donner & ]'(oval(1980), a variância de êm para amostras grande:
expi'essa explicitamente da seguinte forma:

:ral

L'«,'(ê«.) =
]V E ni(«. - 1)UUã-' - P'lE«í(«: - i)l)FÍP
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ii) - para O < p < l, G A atinge o valor mínimo em p = (N- 7)/:3(N -1 ), com G A( 3 (N-_7
1)) = O 

iii) - para p > 3 (N-_7
1), GA atinge o valor máximo em p = (2N - 5)/3(N - 1), com 

GA( 3~~=~)) = 2(N + 2)4 /27(N - 4)(N - 1)4
. 

Com as propriedades de G A (p) apresentadas acima, observamos que, para p > 3 (N-_7
1), a 

variância do estimador na adoção do planejamento com k = !f é próxima daquela obtida com 

k = kA, Ainda que a diferença entre os dois planejamentos seja máxima, pela propriedade iii), 

podemos observar que se N for suficientemente grande, essa diferença pode ser ignorada. Isto 

é, as duas funções tornam-se mais próximas à medida que N cresce. 

Assim como no capítulo anterior, se temos alguma informação acerca do valor de p, pode

mos determinar o planejamento ótimo . O programa PO.COM está disponível também para o 

fornecimento do planejamento ótimo. Contudo , k = N /4 é o único planejamento, cuja variância 

do estimador se aproxima daquela obtida com kotimo, em quase todo o intervalo de variação de 

p. Portanto, em caso de desconhecimento total sobre o valor de p, o planejamento com k = !f, 
é sempre uma boa opção na estimação de p. Para utilizarmos este planejamento, na prática, 

devemos ajustar N de forma que ele seja múltiplo de 4. 

3.2 Estimador de Máxima Verossimilhança 

Quando os dados são não-balanceados, não existe expressão explícita para o estimador 

de máxima verossimilhança ('pM ), porém a solução numérica pode ser obtida através de um 

algoritmo iterativo . Para dados balanceados, PM é reduzido a : 

PM = [(k - l)QM A - kQM R]/[(k - l)QM A+ k(n - l)QM R] . (3.8) 

Segundo Donner & Koval(l 980), a variância de PM para amostras grandes, no caso geral, é 
expressa explicitamente ela seguinte forma: 
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o:.de Uí = 1+(ni -- l)p e U = 1+(nf -- l)p'
Pal'a dados balanceados, a variância pala amostra grande é reduzida a

L'«,'(ê«') -

Como os limites de yar(Pm) tendem a infinito nos extremos 0 e N, e os termos que compõem

ra7'(PM) são contínuos e positivos, existe pelo menos um ponto no intervalo (0, .N) que mini-

miza b'a7(êw). (Veja a Figura 3.6)

(3.9)

Figura 3.6: Variância de Pm como função de k para diversos valores de p (N=40)
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Seguindo o mesmo raciocínio das seções at)tenores, o ponto de mínimo é obtido, fazendo

(JVa7'(Pu)/dk = 0, isto é,

2(1 p)(JV - k)k - lk + (;v k)pl(/v - 2k)

""' - 'Í:Ü 0.iQ
Para 0 < p < 1 , o contradonu'nio de km está contido no intervalo (0, N), portanto km é o k.t

que minimiza Var(pm). A Figura 3.7 mostra X;m em função de p.
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Para dados balanceados, a variância para amostra grande é reduzida a 

~ 2(1 - p)2[k + (N - k)p] 2 

Var(pM) = N(N - k)k ' O< k < N (3.9) 

Como os limites de Var(pM) tendem a infinito nos extremos O e N, e os termos que compõem 

V ar(pM) são contínuos e positivos, existe pelo menos um ponto no intervalo (O, N) que mini

miza Var("pM ). (Veja a Figura 3.6) 

Figura 3.6: Variância de PM como função de k para diversos valores de p (N=40) 
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Seguindo o mesmo raciocínio das seções anteriores, o ponto de mínimo é obtido, fazendo 

dVar(,ôrvI) / dk = O, isto é, 

2(1 - p)(N - k)k - [k + (N - k)p](N - 2k) = O, e 

resolvendo esta equação, obtemos 

(3.10) 

Para O < p < 1, o contradonúnio ele kM está contido no intervalo (O, N), portanto kM é o kotimo 

que minimiza Var(pM ). A Figura 3.7 mostra kM em função de p. 
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Figura 3.7: km comia função de /) para diversos valor'es de N
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Na seção anterior, determinamos uin planejalneilto quase-ótinlo, em que a variância do

estitnador é sempre próxima daquela obtida com k.tí,,.. para todos os valores de p. Nesta
seção, vamos realizar o mesmo estudo.

Para estudar a variância do estiinador com a adoção de k.tí«., substituímos km em (3.9).
Obtemos:

}''«,'(P«.lk«,.) = 8(i - p):p/.v,

o seu comportamento pode ser visto na Figura 3.8.

ya7'(Pmlkm) atinge o máximo quando p = 1/3. O valol correspondente de km

(3.11)

Será que este é o planejainento quase-ótimo que procuramos'? A variância de PW quando
adotanlos este planejamento é:

Va7(PMlk= ]V)= 2(1 r1 +3o)24' 3N

Pela Figura 3.9, vemos que, a variância de Pm no planqan]ento cona k = .N/4 é próxima

l3.i2)
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Figura 3.7: 
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kM como função de p para diversos valores de N 
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Na seção anterior, determinamos um planejamento quase-ótimo, em que a variância do 

estimador é sempre próxima daquela obtida com kotimo para todos os valores ele p. Nesta 

seção, vamos realizar o mesmo estudo . 

Para estudar a variância do estimador com a adoção de kotimo, substituímos kM em (3.9). 

Obtemos: 

(3.11) 

e o seu comportamento pode ser visto na Figura 3.8. 

e 

Var(,ÔM lkM) atinge o máximo quando p = 1/3. O valor correspondente de kM neste ponto 

N k,.,, = -
4 

Será que este é o planejamento quase-ótimo que procuramos? A variância de PM quando 

adotamos este planejamento é: 

(3.12) 

Pela Figura 3.9, vemos que, a variância de ,ÔM no planejamento com k = N /4 é próxima 
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Figura 3.8: Variância ótinla como função de p para diversos valores de N
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da vai'iância com k = k.ti,,,. para 0 < p < 1 . Para verificam' isso analiticanletlte, construímos a

fu«ção de dife:ença G'm(p) = Va7(Ãmlk = /V/4) -- Va7'(êwlÁ; = k.t{«..), cujo comportamento

está representado na Figura 3.10. As propriedades desta função são:

i) - G'm(0) = 2/3JV e Gm(1) = 0

ii) - atinge o valor n]ínimo en] p = à, e Gm(à) = 0

iii) - para p > !, Gu atinge o valor máximo em p = : e Gm({) = 2/27.M

Observando as propriedades, ventos que o planejamento proposto cona k = Ar/4 é muito

próxitno do planejamento com k.t{«,. para p > 0, 2. Ainda que a diferença entre os dois plan

jalnentos seja máxima, se N é grande, então essa diferença torna-se desprezível.

P

e

Concluímos então, que o planejanlento k = Ar/4 é o planejamento quase-ótiino, e pode ser

utilizado qualquer que seja o valor de p > 0,2. Para valores de p < 0,2 devemos utilizar

planejamentos com valores de k menores do que A/4, que senão detern]inados cona o auxílio do

programa PO.COM.
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Figura 3.8: Variância ótima como função de p para diversos valores de N 
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da variância com k = kotimo para O < p < 1. Para verificar isso analiticamente, construímos a 

função ele diferença G'M(P) = Var(,ôMlk = N/4) - Var(,ôMlk = kotimo), cujo comportamento 

está representado na Figura 3.10 . As propriedades desta função são: 

ii) - atinge o valor mínimo em p = ½, e GM(½) = O 

iii) - para p > ½, GM atinge o valor máximo em p =~e G'M(~) = 2/27 N. 

Observando as propriedades, vemos que o planejamento proposto com k = N /4 é muito 

próximo do planejamento com kotimo para p > O, 2 . Ainda que a diferença entre os dois plane

jamentos seja máxima, se N é grande, então essa diferença torna-se desprezível. 

Concluímos então, que o planejamento k = N / 4 é o planejamento 'quase-ótimo, e pode ser 

utilizado qualquer que seja o valor de p > O, 2. Para valores ele p < O, 2 devemos utilizar 

planejamentos com valores de k menores do que k / 4, que serão determinados com o auxilio do 

programa PO.COM. 

52 



Figura Variância de Pm para k k«. e k JV/4 (N
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Figura 3.10: A função diferença Gm(p)
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Figura 3.9: Variância de PM para k = kM e k = N/4 (N =40) 
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Figura 3.10: A função diferança GM(P) 
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Capítulo 4

Coeficiente de Correlação Intraclasse

como Medida de Confiabilidade

" The most elegant desigll o/a clinical study loill Ttot oue come the damagc causei

üy unreZíabZe or mprecise measurement. " - Fleiss

A qualidade de uma pesquisa é garantida, antes de tudo, pela qualidade dos dados. Se em

unia pesquisa, os dados utilizados na análise são obtidos de maneira imprecisa, seja por falha

humana, ou má-calibração dos equipamentos utilizados, a validar;ão dos resultados baseada em

tal conjunto de dados é duvidosa. Esta imprecisão pode levar, por exemplo, a uma conclusão

errada ou aumento de custos.

Sendo a confiabilídade um sinónimo de qualidade dos dados, parece fundamental que o

pesquisador avalie a. confiabilidade de seus dados antes da realização de un] estudo maior.

Segundo Fleiss (1986), para processar esta avaliação, basta que se analise uma atnostra de 15

a 20 indivíduos nos casos em que as variáveis sejam quantitativas, para variáveis qualitativas

a amostra deve ser maior

É importante lembrarmos ainda que, a confiabílidade deve sei avaliada toda vez que un]

experimento é realizado, pois a alta confiabilidade em un] estudo não implica necessariamente

en] alta confiabilidade em estudos posteriores.
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Capítulo 4 

Coeficiente de Correlação Intraclasse 

como M edida de Confi.abilidade 

" The most elegant design of a clinica[ study will not overcomc thc damagc caused 

by unreliable or imprecisc measurement. " - Fleiss 

A qualidade de uma pesquisa é garantida, antes de tudo, pela qualidade dos dados. Se em 

uma pesquisa, os dados utilizados na análise são obtidos de maneira imprecisa, seja por falha 

humana, ou má-calibração dos equipamentos utilizados, a validação dos resultados baseada em 

tal conjunto de dados é duvidosa. Esta imprecisão pode levar, por exemplo, a uma conclusão 

errada ou aumento de custos. 

Sendo a confiabilidade um smommo de qualidade dos dados, parece fundamental que o 

pesquisador avalie a. confiabilidade de seus dados antes da realização de um estudo maior. 

Segundo Fleiss (1986), para processar esta avaliação, basta que se analise uma amostra de 15 

a 20 indivíduos nos casos em que as variáveis sejam quantitativas, para variáveis qualitativas 

a amostra deve ser maior. 

É importante lembrarmos ainda que, a confiabilidade deve ser avaliada toda vez que um 

experimento é realizado, pois a alta confiabilidade em um estudo não implica necessariamente 

em alta confiabilidade em estudos posteriores. 
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Para cada tipo de dados -quantitativos ou qualitativos- existem medidas de contabilidade

apropriadas. Como exemplo podemos citar o coeficiente de correlação intraclasse que é uma

boa medida para dados quantitativos, e o coeficiente Kappa que é unia boa medida para dados

qualitativos. Neste capítulo, vamos apresentar a aplicação do coeficiente de correlação intra-

classe no estudo de confiabilidade. Outras medidas de confiabílidade podem sei encontradas

em Bartko(1976), por exemplo.

Iniciamos a seção 4.1, introduzindo o conceito de coilfiabilidade. Relacionamos este conceito

com o coeficiente de correlação intraclasse (p) definido através do modelo de efeitos aleatórios

coil] um favor. Em seguida, na seção 4.2, apresentamos a estimação pontual e por intervalo de

p, e estudamos as situações em que os resultados das duas formas de estimação são similares.

Na seção 4.3, apresentamos algumas conseqüências da não-confiabilidade quanti$cadas como

funções de p, e mostramos como o grau de confiabilidade pode interferir em un] estudo. Na

seção 4.4, mostramos como controlam a confiabilidade através do núlllero de réplicas nas classes.

Na seção 4.5, determinamos o número de réplicas necessário para a nünilnização do custo. Na

seção 4.6, adicionando uin outro favor ao modelo, estudamos p e sua interpretam;ão nos modelos

com dois labores (aleat(brio e misto). Na última seção, un] exemplo real é apresentado. Este

exemplo é um estudo sobre o nível sérico de colesterol (concentram;ão de colesterol no sangue)

i'ealizado no Hospital Universitário da Universidade de São Paulo. Através deste exemplo,

podemos ver a aplicação de alguns resultados deste capítulo.

4.1 Clonfiabilidade e p

Seja y{ o valor observado de uma deternünada variável en] un] indivíduo i. Não importa

a que g/{ se refere, Hein como g/{ foi obtido. Falamos da não-confiabilidade do valor y{ se, ao

repetinnos a observação várias vezes sob condições similares, os valores de yí forem diferentes

entre si. Seja Tí o valor verdadeiro da variável para un] indiw'duo (em psicometria, Ti é dita

"escore verdadeiro" ou "escore livre de erro"). yi pode diferir de Ti por uma série de causas,

por exemplo, pela dificuldade de leitura no equipamento utilizado, pelo mau entendimento da
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Para cada tipo de dados -quantitativos ou qualitativos- existem medidas de confiabilidade 

apropriadas . Como exemplo podemos citar o coeficiente de correlação intraclasse que é uma 

boa medida para dados quantitativos, e o coeficiente Kappa que é urna boa medida para dados 

qualitativos. Neste capítulo, vamos apresentar a aplicação do coeficiente de correlação intra

classe no estudo de confiabilidade. Outras medidas de confiabilidade podem ser encontradas 

em Bartko(1976), por exemplo. 

Iniciamos a seção 4. 1, introduzindo o conceito de confiabi lidade. Relacionamos este conceito 

com o coeficiente de correlação intraclasse (p) definido através do modelo de efeitos aleatórios 

com um fator. Em seguida, na seção 4 .2, apresentamos a estimação pontual e por intervalo de 

p, e estudamos as situações em que os resultados elas duas formas de estimação são similares. 

Na seç.ão 4.3, apresentamos algumas conseqüências ela não-confiabilidade quantificadas como 

funções ele p, e mostramos corno o grau de confiabilidacle pode interferir em um estudo. Na 

seção 4.4, mostramos como controlar a confiabilidade através do número de réplicas nas classes. 

Na seção 4.5, determinamos o número de réplicas necessário para a minimização do custo. Na 

seção 4.6, adicionando um outro fator ao modelo, estudamos p e sua interpretação nos modelos 

com dois fatores (aleatório e misto). Na última seção, um exemplo real é apresentado. Este 

exemplo é um estudo sobre o nível sérico de colesterol ( concentração de colesterol no sangue) 

realizado no Hospital Universitário da Universidade de São Paulo. Através deste exemplo, 

podemos ver a aplicação de alguns resultados deste capítulo. 

4.1 Confiabilidade e p 

Seja Yi o valor observado de uma determinada variável em um indivíduo i. Não importa 

a que Yi se refere, nem como Yi foi obtido. Falamos da não-confiabilidacle do valor Yi se, ao 

repetirmos a observação várias vezes sob condições similares, os valores de y; forem diferentes 

entre si. Seja Ti o valor verdadeiro da variável para um indivíduo (em psicometria, Ti é dita 

"escore verdadeiro" ou "escore livre de erro"). Yi pode diferir de Ti por uma série de causas, 

por exemplo, pela dificuldade de leitura no equipamento utilizado, pelo mau entendimento da 
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pergunta pelo entrevistado, ou pelo mau entendimento da resposta pelo entrevistador, etc

Estas causas são denominadas ergo aleatório, e as denotamos pol c{. Podemos então escrever

h = Ti+ci

Para avaliarmos este erro aleatório associado a cada observação, sugerimos um experimento

(lue consiste em sortear uma amostra de k indiu'duos e avalia cada indivíduo um certo número

de vezes (ni repetições para o i-ésimo indivíduo). Os insultados deste experimento podem ser

aniLlisados por um modelo de efeitos aleatórios com un] favor considerado anteriorn)ente em

(1 .1 ). Isto é,

Ej = P + .4í + cij ., k; .j = 1, ..,nÍI

onde

k: número de indivíduos;

ni: número de observações (réplicas) do i-ésimo indiw'duo.

Cabe lembrar que .4{ -- JVorma/(0, o'), cij --, ]V07'nta/(0, o:) e são completamente indepen-
dentes.

O coeficiente de correlação intraclasse que mede a co

a.f + o'.f

Notemos que p é o quociente entre duas variâncias, e es

medida relativa que descreve a "gravidade" das variações.

Dizem)os que a confíabilidade é alta, se o valor assumido por p for grande, isto é, quando a

variação das n)edidas pala cada indivíduo for pequena en] relação à variação das medidas entre

os indivíduos, caso contrário, se p assumir un] valor baixo, a confiabilidade é baixa. Escrevendo

p em função de 0 = 5;, torna-se fácil verificar estas afirillações.

Vimos no Capítulo l que p é a correlação entre as observações de uma mesma classe.

Aqui, cada indivíduo é considerado colmo unia classe, e é fácil observar que quanto maior for

nfiabilidacle dos dados é

a?a

tá limitado entre 0 e l] p e umal
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pergunta pelo entrevistado, ou pelo mau entendimento da resposta pelo entrevistador, etc. 

Estas causas são denominadas erro aleatório, e as denotamos por t;. Podemos então escrever: 

Y; = T; + t; 

Para avaliarmos este erro aleatório associado a cada observação, sugerimos um experimento 

que consiste em sortear uma amostra de k indivíduos e avalia cada indivíduo um certo número 

ele vezes (n; repetições para oi-ésimo indivíduo) . Os resultados deste experimento podem ser 

analisados por um modelo de efeitos aleatórios com um fator considerado anteriormente em 

(1.1). lstoé, 

Y;i = µ+A; + t;j i = 1, .. , k; j = 1, .. , n;; 

onde 

k: número de indivíduos; 

n;: número de observações (réplicas) do i-ésimo indivíduo . 

Cabe lembrar que A~ N ormal(O, o-~), t;j ~ N ormal(O, o-;) e são completamente indepen

dentes. 

O coeficiente de correlação intraclasse que mede a confiabilidacle dos dados é: 

2 
O" a 

p= 
0"2 

a 

a-2 + a-2 a e 

Notemos que p é o quociente entre duas variâncias, e est!i limitado entre O e 1. p é uma 

medida relativa que descreve a "gravidade" das variações. 

Dizemos que a confiabilidade é alta, se o valor assuinido por p for grande, isto é, quando a 

variação das medidas para cada indivíduo for pequena em relação à variação das medidas entre 

os indivíduos, caso contrário, se p assumir um valor baixo, a confiabilidade é baixa. Escrevendo 

p em função de 0 = 4, torna-se fácil verificar estas afirmações. u. 

Vimos no Capítulo 1 que p é a correlação entre as observações de uma mesma classe. 

Aqui, cada indivíduo é considerado como uma classe, e é fácil observar que quanto maior for 
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a correlação entre as réplicas, menor é a variabilidade entre as réplicas e, portanto, n)pior será
a confiabilidade.

Em geral, não existe uma regra rígida para determinarmos quando a confiabilidade de

uma medida é alta ou baixa. Essa definição depende muito da área e do estudo que está

sendo realizado. Segundo Fleiss(1986), em geral, quando p é menor que 0,4, as medidas têm

confiabilidade baixa, se p estiver entre 0,4 e 0,75, a conflabilidade nas medidas é razoável, e se

p foi maior que 0,75, então as medidas terão excelente confiabilidade.

4.2 Estimação da confiabilidade de uma medida

raia avanarnlos a conHablliãade de uma n)edida, valias réplicas de ullla nlesnla classe

são obtidas. Essa classe pode sei' indivíduo, animal, etc. Por exemplo, querem)os avaliar a

confiabilidade das medidas da atividade de unia certa enzima em un] laboratório. Para isso,

uma amostra de sangue de um paciente é coletada e dividida en] várias porções para serem

analisadas no laboratório. Então, cada amostra de sangue (indivíduo) é considerada como

uma classe, e os resultados das porções, réplicas. Outro exemplo: sabendo que a precisão da

nlensuração da taxa de colesterol en] laboratórios é alta, queremos conllecer a variação natural

da taxa de colesterol do ser humano. Então várias amostras de sangue de vários indivíduos

são coletadas em tempos diferentes. Aqui, cada indivíduo represeiata unia classe, e as amostras

de sangue em tempos diferentes são réplicas. Nos exemplos, a Olden) de cada réplica não é

considerada no estudo, isto é, não importa qual réplica foi ol)tida primeio, o que importa é se

todas foram obtidas en] condições similares.

Neste tipo de estudo, os dados podem ser apresentados na fora a d

destes dados nos permite ajlistai o modelo cona l fatos aleatório.

Através do método de ANOVA apresentado ilo Capítulo 1 , poden)os obter a estimativa de

p, a qual será denotado por R, como segue:

R . ;;g!. . PM.4 - C2MR
a3 + a? QW'{ + (no - l)Q.MR

a Tabela 4.1 , e a estruturaS

(4.1)
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a correlação entre as réplicas, menor é a variabilidade entre as réplicas e, portanto, maior será 

a confiabilidade. 

Em geral, não existe uma regra rígida para detenninarmos quando a confiabilidade de 

uma medida é alta ou baixa. Essa definição depende muito da área e do estudo que está 

sendo realizado. Segundo Fleiss(1986), em geral, quando pé menor que 0,4, as medidas têm 

confiabilidade baixa, se p estiver entre 0,4 e 0,75, a confiabilidacle nas medidas é razoável, e se 

p for maior que 0,75, então as medidas terão excelente confiabiliclacle. 

4.2 Estimação da confiabilidade de uma medida 

Para avaliarmos a confiabilidade de uma m edida, vanas répli cas de uma mesma classe 

são obtidas. Essa classe pode ser indivíduo , animal, etc. Por exemplo, queremos avaliar a 

confiabilidade das medidas da at ividade de uma certa enzima em um laboratório. Para isso, 

uma amostra de sangue de um paciente é coletada e dividida em várias porções para serem 

analisadas no laboratório. Então, cada amostra ele sangue (indivíduo) é considerada corno 

uma classe, e os resultados elas porções, réplicas. Outro exemplo: sabendo que a precisão da 

mensuração da taxa de colesterol em laboratórios é alta, queremos conhecer a variação natural 

da taxa de colesterol do ser humano. Então várias amostras de sangue de vários indivíduos 

são coletadas em tempos diferentes. Aqui, cada indivíduo representa uma classe, e as amostras 

ele sangue em tempos diferentes são réplicas. Nos exemplos, a ordem ele cada réplica não é 

considerada no estudo, isto é, não importa qual répli ca foi obtida primeio, o que importa é se 

todas foram obtidas em condições similares . 

Neste tipo de estudo, os dados podem ser apresentados na forma da Tabela 4.1 , e a estrutura 

destes dados nos permite ajustar o modelo com 1 fator aleatório. 

Através do método de ANOVA apresentado no Capítulo 1, podemos obter a estimativa de 

p, a qual será denotada por R, como segue: 

QMA-QMR 
QMA+(n0 -l)QMR 

( 4 .1) 
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Tabela 4.1: Estrutura de dados para un] estudo balanceado com k indivíduos

58

    R.eplicas  
Indíw'duos l 2 .. j 1]

l Xil Xi2 .. Xi, Xi,.
2   X22 .. X2. X2,.

3 X31 X32 .. X3j X3,.

l Xil Xie .. XÍj x{,.

k XÀ;i XÀ;2 .. Xi;, Xi;,.

Tabela 4.1: Estrutura de dados para um estudo balanceado com k indivíduos 

Indivíduos 

1 

2 

3 

1 

Réplicas 

2 

X11 X12 

X:21 Xn 

X31 X32 
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11 

X1n 

X2n 

X3n 



onde

l n, se todos os indivíduos têm o mesmo número de réplicas l

l la - EE::. n?/NI/(k - 1) caso co«Erário.

Se as distribuições dos efeitos .4:s e dos erros aleatórios cij's são supostamente normais, também

podemos construir intervalos de confiança para p. Se 110 = n, os intervalos de confiança

construídos para p serão exatos; caso contrário, se os números de réplicas para cada indivíduo

forem) diferentes, o intervalo será aproximado (Ver Capítulo l para l)laioles detallles). O limite

infeiioi deste intervalo é dado pela seguinte expressão:
/VI A l -

,?":

onde FA-i,W-k,. é obtido da tabela da distribuição F, com k -- ] e ]V -- k graus de lil)erdade ,

e probabilidade a na cauda superior.

A construção de intervalos para p serve para dois propósitos. O primeiro deles é testam a

llipótese Ho : p = 0. Quando o valor zero pertence ao intervalo construído, Ho não é rejeitada,

significando que as medidas possuem un] grau de confiabilidade muito baixo, e que a maior

paire cla variação da medida é devido ao erro aleatório. Ein situações práticas, este critério

para avaliar a confiabilidade dos dados não é muito razoável, pois dependendo da área e/ou

do estudo realizado podemos sempre rejeitar .f/o, o que não im])laca necessariamente em alta
confiabilidade dos dados.

O segundo propósito e de nlaiol importância é indicar o limite de incerteza apresentado
pelo conjunto de dados submetido à análise. Este limite de incerteza determina o menor

valor que p pode assumir. Isso nos peinlite visualizam o cailipo de variação de p. Apesar

de, neste caso, termos maior informação sobre p, ainda não conseguiu)os dizer com certeza o

grau de confiabilidade dos dados. Para fazermos afinlaações sobre a confiabilidade dos dados,

len)l)iainos, mais uma vez, que é fundamental conhecer a área e/ou o estudo que está sendo
realizado.

(4.2)

59

onde 

se todos os indivíduos têm o mesmo número de réplicas; 

caso contrário. 

Se as distribuições dos efeitos Ais e dos erros aleatórios E;/s são supostamente normais, também 

podemos construir intervalos de confiança para p. Se n 0 = n, os intervalos de confiança 

construídos para p serão exatos; caso contrário, se os números de réplicas para cada indivíduo 

forem diferentes, o intervalo será aproximado (Ver Capítulo 1 para maiores detalhes) . O limite 

inferior deste intervalo é dado pela seguinte expressão: 

QMA F 
QMR - k-1,N-k,a 

p~ QMA =R1 
QMR + (no - l )Fk-1,N-k,n 

(4.2) 

onde Fk-I,N-k,a é obtido da tabela da distribuição F, com k - l e N - k graus de liberdade, 

e probabilidade a na cauda superior. 

A construção de intervalos para p serve para dois propósitos. O primeiro deles é testar a 

hipótese H0 : p = O. Quando o valor zero pertence ao intervalo construído, H0 não é rejeitada, 

significando que as medidas possuem um grau de confiabilidade muito baixo, e que a maior 

parte da variação da medida é devido ao erro aleatório. Em situações práticas, este critério 

para avaliar a confiabilidade dos dados não é muito razoável, pois dependendo da área e/ou 

do estudo realizado podemos sempre rejeitar H0 , o que não implica necessariamente em alta 

confiabilidade dos dados. 

O segundo propósito e de maior importância é indicar o limite de incerteza apresentado 

pelo conjunto de dados submetido à análise. Este limite de incerteza determina o menor 

valor que p pode assumir. Isso nos permite visualizar o campo de variação de p. Apesar 

de, neste caso, termos maior informação sobre p, ainda não conseguimos dizer com certeza o 

grau de confiabilidade dos dados . Para fazermos afirmações sobre a confiabilidade dos dados, 

lembramos, mais uma vez, que é fundamental conhecer a área e/ou o estudo que está sendo 

realizado. 
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Pai'a tornar mais claro o que foi exposto acima, consideremos o seguinte exemplo:

E=emplo= A tabela abaixo apreseTtta os resultados de llm estltdo df. con$abitidade, usando

'N«müt.«-'s (1960) ,«ti«g sc.te" p«« dep«ão.

Para estes dados, col stru nos a seg á7 te taóeZa dc .4NO1/H

f.v. g.l. QM

Entre indivíduos 7 (51,5390

Dentre indivíduos 15 6.3889

Z)a tape/a acima, obtemos R = 0, 75 e l&o = 2, 845.

Usam do Í#.PJ para a = 0, 05, obtit;amos R/ = 0,47. E7}tão 0 7 tcr7;a/o de c07z#altça para p

com 95 % de con$ança é p >. 0,47. Este ilLterualo é aproximado, po $ os ni's são distilttos.
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pacientes   Xi  

l 3 9,6667 2,3333

2 2 20,5000 12,5000

3 2 13,5000 4,5000
4 4 11,7500 4,2500

5 } 22,3333 2,3333

6 3 14,0000 7,0000

7 4 18,2500 11,5833

8 2 ll,oooo 8,0000

Para tornar mais claro o que foi exposto acima, consideremos o seguinte exemplo: 

Exemplo: A tabela abaixo apresenta os resultados de um estudo de confiabilidade., usando 

"Hamilton's (1960} rating scale" para depressão . 

pacientes ni 

1 3 

2 2 

3 2 

4 4 

5 3 

6 3 

7 4 

8 2 

X· 1 

9,6667 

20,5000 

13,5000 

11,7500 

22,3333 

14,0000 

18,2500 

11,0000 

s2 
1 

2,3333 

12,5000 

4,5000 

4,2500 

2,3333 

7,0000 

11,5833 

8,0000 

Para estes dados, construímos a seguint e tabela de ANOVA: 

f. V. g.1. QM 

Entre indivíduos 7 61,5:390 

Dentre indivíduos 15 6,3889 

Da tabela acima, obtemos R = O, 75 e n0 = 2,845. 

Usando (4.2} para a= O, 05, obtivemos R1 = O, 4 7. Então o intervalo de confiança para p 

com 95 % de confiança é p 2 O, 4 7. Este intervalo é aproximado} pois os ni 's são distintos. 
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J\otemos que, H/ não é necessariamente próximo da confiabilidade estimada R. De fato,

como vimos no exemplo anterior, a estimativa pontual para p foi 0,75, enquanto o limite de
incerteza 1?/ obtido foi 0,47.

Qual a razão para essa diferença entre R e Ri? Ein que situações estão próximos ou

afastados um do outro? A Tabela 4.2 mostra esta relação em várias tabelas de ANOVA, com

graus de liberdade e QMR fixos, variando-se apenas / - a razão ei)tre QMA e QMR. Os valores

das colunas de R e R/ são calculados através das expressões (4.1) e (4.2).

Tabela 4.2: Estudo de R e R/ (variando /'

Notamos que, na Tabela 4.2, a distância entre a confiabilidade estimada R e o limite inferior
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g.l. QNÍ .Fi'.i.,.2.sçó 11  
Entre 9 3,5192 3,02

Dentro l0 0,0078

2 451 0,99557 0,98670]

Entre 9 2,34 3,02

Dentro l0 0,0078

2 300 0,993355 0,980067

Entre 9 0,78 3,02

Dentro l0 0,0078

2 100 0,980198 0,941370

Enfie 9 0,39 3,02
Dentro l0 0,0078

2 50 0,960784 0,886080

Entre 9 0,156 3,02

Dentro l0 0,0078

2 20 0,904761 0,737619

Entre 9 0,039 3,02

Dentro l0 0,0078

2 5 0,666666 0,246882

Entre 9 0,0078 3,02

Dentro l0 0,0078

2 l 0 0,50248

Notemos que, R1 não é necessariamente próximo da confiabi liclade estimada R. De fato, 

como vimos no exemplo anterior, a estimativa pontual para p foi 0,75> enquanto o limite de 

in certeza R1 obtido foi 0,4 7. 

Qual a razão para essa diferença entre R e R1? Em que situações estão próximos ou 

afastados um do outro? A Tabela 4.2 mostra esta relação em várias tabelas de ANOVA, com 

graus de liberdade e QMR fixos, variando-se apenas :F - a razão entre QMA e QMR. Os valores 

das colunas de R e R1 são calculados através das expressões (4.1) e (4.2). 

Tabela 4.2 : Estudo de R e R1 (variando :F) 

g. l. QM Fnl,n2,5% n :F R R1 

Entre 9 3,5192 3,02 2 451 0,99557 0,986701 

Dentro 10 0,0078 

Entre 9 2,34 3,02 2 300 0,99335.S 0,980067 

Dentro 10 0,0078 

Entre 9 0,78 3,02 2 100 0,980198 0,941370 

Dentro 10 0,0078 

Entre 9 0,39 3,02 2 50 0,960784 0,886080 

Dentro 10 0,0078 

Entre 9 0,156 3,02 2 20 0,904761 0,737619 

Dentro 10 0,0078 

Entre 9 0,039 3,02 2 5 0,666666 0,246882 

Dentro 10 0,0078 

Entre 9 0,0078 3,02 2 1 o -0,50248 

Dentro 10 0,0078 

Notamos que, na Tabela 4.2, a distância entre a confiabilidade estimada R e o limite inferior 
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IR/) está intimamente ligada a .F. Quanto maior for .F, mais próximos entre si estarão R e

R/. Este é um fato que ocorre em todas situações? Isto é, a distância entre R e R/ depende só

de /? e quanto aos graus de liberdade? Para verificará:nos isso, escievenlos (4.1 ) e (4.2) como

funções de /'. É fácil de observar que, quando /' tende ao infinito, R e R/ tendem a uln, caso

contrário, a distância entre os dois valores dependem do valor da FA.i,/v-k,P obtido pela tabela

da distribuição Fisher-Snedecor, que é determinado pelos graus de liberdade. Clonsideremos

agora um outro estudo, onde /' é âxo e vamos variar apenas os graus de liberdade. Os resultados
estão sendo exibidos na Tabela 4.3.

Tabela 4 .3 Estudo de R e R. variando graus

Analisando a Tabela 4.3, notamos que, a n)udança nos graus de liberdade (fixado o número
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g.l. QM /?«1,«2,5% n l .F R R/

Entre 9 3,5192 2,39

Dentro 20 0,0078

2 451 0,99:3380] 0,984274

Enfie 9 3,5192 2.21

Dentro 30 0,0078

4 451 0,991192 0,980690

Entre 9 3,5192 2,12

Dentro 40 0,0078

5 451 0,989015 0,976939

Entre 9 3,5192 1,94

Dentro 190 0,0078

20 45] 0,95746:3 0,920498

Entre 10 3,5192 2,85

Delltro ll 0,0078

2 451 0,995576 0,987445

Entre 20 3,5192 2,1

Dentro 21 0,0078

2 451 0,99557(j 0,990734

Entre 120 3,5192 1,22

Dentro 12] 0,0078

2 451 0,995576 0,9Ç)4606

( R,) está intimamente ligada a :F. Quanto maior for F, mais próximos entre si estarão R e 
R1. Este é um fato que ocorre em todas situações? Isto é, a distância entre R e R1 depende só 
de F? e quanto aos graus de liberdade? Para verificarmos isso, escrevemos ( 4.1) e ( 4.2) como 
funções de :F. É fácil de observar que, quando :F tende ao infinito, R e Ri tendem a um, caso 
contrário, a distância entre os dois valores dependem do valor da Fk-l ,N-k,p obtido pela tabela 
da distribuição Fisher-Snedecor, que é determinado pelos graus de liberdade. Consideremos 
agora um outro estudo, onde :Fé fixo e vamos variar apenas os graus de liberdade. Os resultados 
estão sendo exibidos na Tabela 4.3. 

Tabela 4.3: Estudo de R e Ri (variando graus ele lib erdade) 

g.l. QM Fnl,112,5% n F R R1 
Entre 9 3,5192 2,39 2 451 0,9933801 0,984274 

Dentro 20 0,0078 

Entre 9 3,5192 2.21 4 451 0,991192 0,980690 

Dentro 30 0,0078 

Entre 9 3,5192 2,12 5 451 0,989015 0,976939 

Dentro 40 0,0078 

Entre 9 3,5192 1,94 20 451 0,957463 0,920498 

Dentro 190 0,0078 

Entre 10 3,5192 2,85 2 451 0,995576 0,987445 

Dentro 11 0,0078 

Entre 20 3,5192 2,1 2 451 0,995576 0,9907:34 

Dentro 21 0,0078 

Entre 120 3,5192 1,22 2 451 0,9~)5576 0,994606 

Dentro 121 0,0078 

Analisando a Tabela 4.3, notamos que, a mudança nos graus ele liberdade (fixado o número 
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fixo, não exerce grande influência na distância entre R e R/.

Analisando a expressão (4.1), é fácil perceber que as igualdades de /' e número de réplicas

in)plicam na igualdade de R. Observando os resultados da Tabela 4.2 e os da Tabela 4.3, vemos

que /' influencia a distância entre R e R/l porém, a influência dos graus de liberdade nessa
cllstà,ncia é menor

cle classes l l>e alterando apenas o número de réplicas en] cada classe; ou vice-versa) quando .F é]

4.3 Algumas Consequências da Não-Con.Habilidade

Nesta seção, vamos apresentar algumas consequências da não-confiabilidade quantificando-

as como funções de p. Através de alguns exemplos, ilustrados c.onlo o grau de confiabilidade
pode intel'ferir na allálise estatística.

4.3.1 Sub-estimação da Correlação

Estamos interessados em estimar a correlação entre duas variáveis T e U, porém em nosso

experimento observamos apenas os valores de X e de Y, onde:

X = 7' + c, e

y - u+?,
f e ?7 são erros aleatórios não-correlacionados entre si, e não-conelacionados cona T e U.

Sejam pxr e pr{/ os coeficientes de correlação entre X e Y e entre T e l.J, respectivamente.

Com essas considerações, obtemos a seguinte relação:

PXY ' PTU~JRXRY, Ç4:.3)

onde Rx e Rr são as confiabilidades estimadas de X e de Y, respectivamente

Como, possive]mente, .«]?xRr é menor do que 1, temos pxr < prt/, implicando que a
correlação entre T e U é sub-estimada.
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de classes, e alterando apenas o número de réplicas em cada classe; ou vice-versa) quando Fé 
fixo, não exerce grande influência na distância entre R e R1. 

Analisando a expressão (4.1), é fácil perceber que as igualdades de F e número de réplicas 
implicam na igualdade de R. Observando os resultados da Tabela 4.2 e os da Tabela 4.3, vemos 
que F influencia a distância entre R e R1; porém, a influência dos graus de liberdade nessa 
distância é menor. 

4.3 Algumas Conseqüências da Não-Confiabilidade 

Nesta seção, vamos apresentar algumas conseqüências da não-confiabiliclacle quantificando
as corno funções ele p. Através de alguns exemplos, ilustramos como o grau de confiabilidade 
pode interferir na análise estatística. 

4.3.1 Sub-estimação da Correlação 

Estamos interessados em estimar a correlação entre duas variáveis Te U, porém em nosso 

experimento observamos apenas os valores de X e de Y, onde: 

X= T + E, e 

y = u + 'f/, 

1: e 17 são erros aleatórios não-correlacionados entre si, e não-correlacionados com T e U. 

Sejam pxy e PTU os coeficientes de correlação entre X e Y e entre T e U, respectivamente. 
Com essas considerações, obtemos a seguinte relação: 

( 4.3) 

onde Rx e Ry são as confiabilidades estimadas de X e de Y, respectivamente. 

Como, possivelmente, JRxRy é menor do que 1, temos pxy < PTU, implicando que a 
correlação entre T e U é sub-estimada. 
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Notemos que, quanto menor a confiabilidade dos dados, illais afastada estará a correlação

observada pxr da correlação verdadeira pru. Isso pode nos levar a rejeitar a hipótese nula

Ho : Pru - po (po fixado, tal que p. C 10, 11), quando na realidade esta é verdadeira.

'l.o..ó rrooiemas na Ananse .Estatística de Ensaios Clínicos
d

l)esejamos comparar o efeito de 2 tratamentos. O resultado é baseado em uma medida de

cada paciente, e de um estudo anterior, sabemos que a confiabilidade estimada das medidas

é R. Suponhamos que as variâncias entre os pacientes dos 2 grupos são iguais (a21 = a2,).
Vamos ver qual a influência que a não-confiabilidade pode exercer no estudo

Tamanho da Amostra

Ao c.oil)parar dois tiatanlentos, o tamanho da amostra necessário pala rejeitarinos a hipótese

nu[a Ho : pi -- p2 = ó, ao nível de significância a, e cona poder do teste igual a 1 -- /3, é dado
pela seguinte expt'essão:

,.,* . ?agÊ.]..@r

onde Z. é tal que P(Z $ Z.) = c e Z «' .Nora«/(0, 1).

Quando não houver erro aleatório nas observações, aj-a:. No entanto, vemos que, se

existirem erros aleatórios nas observações, a variância usada para determinar o tamanho da

amostra será a soma dos 2 componentes. Podemos escrevem esta variância como função de p

(4.4)

De fato, partindo da definição de p, obtemos

Então

.'3 + .: . -«1í

e o tamanho da amostra passará a ser:

~.

(4.5)

N*
P (4.6)
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Notemos que, quanto menor a confiabilidade dos dados, mais afastada estará a correlação 

observada pxy da correlação verdadeira PTU• Isso pode nos levar a rejeitar a hipótese nula 

H0 : pru = Po (po fixado, tal que Po E [O, 1]), quando na realidade esta é verdadeira. 

4.3.2 Problemas na Análise Estatística de Ensaios Clínicos 

Desejamos comparar o efeito de 2 tratamentos. O resultado é baseado em uma medida de 

cada paciente, e de um estudo anterior, sabemos que a confiabilidade estimada das medidas 

é R. Suponhamos que as variâncias entre os pacientes dos 2 grupos são iguais (a-~1 = a-~2 ). 

Vamos ver qual a influência que a não-confiabilidade pode exercer no estudo. 

Tamanho da Amostra 

Ao comparar dois tratamentos, o tamanho da amostra necessário para rejeitarmos a hipótese 

nula H0 : µ 1 - µ 2 = 5, ao nível de significância a, e com poder do teste igual a 1 - /3, é dado 

pela seguinte expressão: 

N * = 2a-i(z~ + Z/3)2 
fj2 

onde Zc é tal que P(Z :S Zc) = e e Z ~ Normal(O , 1). 

( 4.4) 

Quando não houver erro aleatório nas observações, a-i=a-~. No entanto, vemos que, se 

existirem erros aleatórios nas observações, a variância usada para determinar o tamanho da 

amostra será a soma dos 2 componentes. Podemos escrever esta variância como função de p. 

De fato, partindo da definição de p, obtemos: 

Então 

2 1 - p 2 
O-e= --O-a 

p 

2 2 2 1 2 
0-y = O"r, + O"" = -Op a 

e o tamanho da amostra passará a ser: 
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N * 

p 

( 4.5) 

( 4.6) 



No caso em que p é desconhecido, usamos a sua estimativa R

Notemos que, N é frequentemente maior que Ar*

Pala ilustrarmos este fato, suponllanlos que a mudança da pressão diastólica seja usada

pala comparar dois tratamentos aplicados en] dois grupos independentes de pacientes. Se a

llipótese a ser testada é a de que a diferença entre os tratamentos é maior que 5 mmHg, ao

nível de significância 5 % , com o~poder de teste igual a 80%, e supondo que o desvio padrão

da pressão entre os indivíduos seja 8 mmHg obtemos

2(8)'(i, 96 + o, 842y/V == J . /trl

Ou seja, se não existir erro nas observações, necessitamos de 80 pacientes pala realizar o estudo

(40 pacientes em cada grupo). Porém, se a confiabilidade na medida de pressão for R = 0, 67,

o número de pacientes requisitado em cada grupo é n = 60 e o tamanllo total da amostra passa

a sei 120, isto é, necessitamos de unia amostra 50% maior que a do estudo original. E, indo

além, se a confiabílidade for igual a 0,80, a a]nostra requisitada total será de tamanho 100,

ou seja, 25% maior do que a original. Notamos então que, quanto menor a confiabilidade dos

dados, maior o tan)anho da anlostia e, conseqüentenlente n)aios o custo da pesquisa
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Teste de Hipóteses

Na comparação de 2 tratamentos, considerando que os 2 grua)os en] estudo têm a mesma

variância, o teste usual para verificarmos a igualdade das médias é dado pela estatística t',

ã-+
(4.7)

lde Zi é a média amostrar do grupo i,

S? é a variância ainostral não-viesada do grupo i,

]Vi é o tamanho da atnostra do grupo i(i=1,2).
.SP2 é a variância comum dos dois grupos.

Este teste é baseado na suposição de inexistência do eito aleatório. Neste caso, S2 que

estima a variância comuil] dos dois grupos é calculada utilizando .S'? e .S? (onde .S'? = a3: e

0
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No caso em que pé desconhecido, usamos a sua estimativa R. 

Notemos que, N é frequentemente maior que N *. 

Para ilustrarmos este fato, suponhamos que a mudança da pressão cliastólica seja usada 
para comparar dois tratamentos aplicados em dois grupos independentes de pacientes. Se a 
hipótese a ser testada é a de que a diferença entre os tratamentos é maior que 5 mmHg, ao 
nível de significância 5 % , com o poder de teste igual a 80%, e supondo que o desvio padrão 
da pressão entre os indivíduos seja 8 mmHg obtemos 

N * = 2(8)2 (1,96 + 0,842)2 = 40 52 

Ou seja, se não existir erro nas observações, necessitamos ele 80 pacientes para realizar o estudo 
(40 pacientes em cada grupo). Porém, se a confiabilidade na medida de pressão for R = 0,67, 
o número de pacientes requisitado em cada grupo é n = 60 e o tamanho total da amostra passa 
a ser 120, isto é, necessitamos ele uma amostra 50% maior que a do estudo original. E, indo 
além, se a confiabiliclade for igual a 0,80, a amostra requisitada total será de tamanho 100, 
ou seja, 25% maior do que a original. Notamos então que, quanto menor a confiabilidade dos 

dados, maior o tamanho da amostra e, conseqüentemente maior o custo ela pesquisa. 

Teste de Hipóteses 

Na comparação de 2 tratamentos, considerando que os 2 grupos em estudo têm a mesma 
variância, o teste usual para verificarmos a igualdade das médias é dado pela estatística t * , 

onde x; é a média amostral do grupo i, 

8; é a variância amostral não-viesada do grupo i, 

Ni é o tamanho da amostra do grupo i (i=l,2) . 

8
7
; é a variância comum dos dois grupos. 

( 4 .7) 

Este teste é baseado na suposição de inexistência do erro aleatór io . Neste caso, S'; que 
estima a var iância comum dos dois grupos é calculada utilizando Sf e Sj ( onde Sf = ô-~1 e 
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.S'j = alÍ,). Caso esta suposição não seja válida, será necessário corrigir (4.7), introduzindo

a variação devido ao erro aleatório na estimação da variância comum. Clonlo só temos uma

medida por indivíduo, torna-se inviável a estimação de a?. Para col)tornar este ])roblema,

podemos utilizar a confiabilidade estimada do estudo anterior. Substituindo os parâmetros de

(4.5) por suas respectivas estimativas, temos

ã -J;a l.s'R'''
Assin) ,

1);S? +(N2 -l) (4.8)
Ni-tNa

Observanaos que, para R < 1, t é nlenol do que t*. Isso significa que, se a correção não for

feita, toda vez que utilizamos {', corremos o risco de super'-estimar o valor de t e, portanto,
chegar a conclusões fanadas.

E importante ressaltaimos que, esta correção só pode ser aplicada quando os dois grupos

têm a mesma variância (isto é, a:. = c,IÍ,), caso contrário, a formulação do teste seria outra, e

a correção deveria ser feita com a confiabilidade de cada grupo.

Intervalo de Confiança

A construção do intervalo de confiança para a média é baseada na seguinte ex])cessão

/.C'. : X 3: t,. -=:;: (4.9)

onde X é a média amostral,

.$ é o desvio amostral,

n o tamanllo da amostra,

t. é o valor tabelado da distribuição t-student, cona n graus de liberdade.

Quando não existir erro nas medidas, S é unia estimativa de og Pelo que vimos antes,

a correção deve ser feita com a substituição de s no lugar de S enl (4.9), (onde R é a

confiabilidade estimada pelo estudo anterior). Com isso, levan]os en] consideração a variação
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S? = â-~2 ). Caso esta suposição nao seja válida, será necessano corrigir ( 4.7), introduzindo 

a variação devido ao erro aleatório na estimação da variância comum. Como só temos uma 

medida por indivíduo, torna-se inviável a estimação de a;. Para contornar este problema, 

podemos utilizar a confiabilidade estimada do estudo anterior. Substituindo os parâmetros de 

(4.5) por suas respectivas estimativas, temos 

,.,.2 = 1 ~ - 1 52 
v y, R vai - R i . 

Assim, 

X1 - X2 tn t = ---;========== = t~v R 
(N1-I)11S?+(Nrl)1fSi (...L + ...L) 

N1+N2-2 N1 N2 

(4.8) 

Observamos que, para R < 1, t é menor do que t * . Isso significa que, se a correção não for 

feita, toda vez que utilizamos t*, corremos o risco ele super-estimar o valor de t e, portanto, 

chegar a conclusões erradas. 

É importante ressaltarmos que, esta correção só pode ser aplicada quando os dois grupos 

têm a mesma variância (isto é, a~1 = a~2 ), caso contrário, a formulação do teste seria outra, e 

a correção deveria ser feita com a confiabilidade de cada grupo. 

Intervalo de Confiança 

A construção do intervalo de confiança para a média é baseada na seguinte expressão 

onde X é a média amostral, 

S é o desvio amostral, 

n o tamanho da amostra, 

I.C.: - S' 
X ± t" r,:; 

yn 

tn é o valor tabelado da distribuição t-student, com n graus de liberdade. 

( 4.9) 

Quando não existir erro nas medidas, S é uma estimativa de O"y. Pelo que vimos antes, 

a correção deve ser feita com a substituição de TR no lugar de S em (4.9), (onde R é a 

confiabilidade estimada pelo estudo anterior) . Com isso, levamos em consideração a variação 
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devido ao erro aleatório que não conseguimos estin)ar no presente estudo ( por só termos uma

observação por classe). Assim, o novo intervalo de confiança é determinado por

S
/.c. : X' a: t" (4.10)

Notemos que, o intervalo apresentado em (4.10) é, frequentemente, n)pior do que o intervalo

obtido por (4.9). Além disso, quanto Inalar for R, mais próximo será este intervalo ao intervalo
antes,ior.

Aumento de Viéses para Amostra Não-aleatória

Uma estratégia comumente utilizada pata a comparação de dois tratamentos clínicos - ou

mesmo ein outros tipos de estudos clínicos - é, recrutar para a análise, pacientes que tenham

encores acima de um determinado valor limite pré-estabelecido para a variável de interesse.

Uma justificativa para o uso deste procedimento é que considerando ])acientes com sintomas

mais evidentes teremos, possivelmente, mais clareza na detecção do efeito do tratamento.

Sejan] M o valor limite adorado, p a !nédia populacional da variável de interesse e a. o

desvio padrão dos encores verdadeiros. O ideal seria admitir para a ai alise somente aqueles

pacientes cujos encores verdadeiros T fossem maiores que M. (;ontudo, devido à impossibilidade

de conhecermos T, em situações práticas, un] paciente pode sei admitido se o seu escore

observado X = T + c é maior que M. Aquando desta forma, a anlostia pode conter pacientes

(lue tecnicamente não deveriam sei incluídos na amostra, pois seus escoles verdadeiros T são

iiienores que M, ou seja, são falsos-positivos. Sua presellça na an)ostra $e dá pela presença do
eno aleatório na medida.

Se a atribuição dos pacientes aos tratamentos for completamente aleatória, nenhum viés é

introduzido ilo estudo pelos pacientes falsos-positivos na comparação dos tratar)entos, porém,

a amostra total é viesada por conter pacientes falsos-positivos.

Denominemos por P a razão de falsos-positivos, isto é, o número de pacientes falsos-

positivos em relação ao número total de pacientes e definimos D = íu-l'\ como a distância

padronizada entre o escore liiliite e a média populacional. A Tabela 4.4 a seguir mostra a

a

67

devido ao erro aleatório que não conseguimos estimar no presente estudo ( por só termos uma 

observação por classe). Assim, o novo intervalo de confiança é determinado por 

J.C.: - s 
X± t11 ÍTL 

vRn 
(4.10) 

Notemos que, o intervalo apresentado em (4.10) é, frequentemente, maior do que o intervalo 

obtido por ( 4.9). Além disso, quanto maior for R, mais próximo será este intervalo ao intervalo 

anterior. 

Aumento de Viéses para Amostra Não-aleatória 

Uma estratégia comumente utilizada para a comparação de dois tratamentos clínicos - ou 

mesmo em outros tipos de estudos clínicos - é, recrutar para a análise, pacientes que tenham 

escores acima de um determinado valor limite pré-estabelecido para a variável de interesse. 

Urna justificativa para o uso deste procedimento é que considerando pacientes com sintomas 

mais evidentes teremos, possivelmente, mais clareza na detecção do efeito do tratamento. 

Sejam M o valor limite adotado, µ a média populacional da variável de interesse e ~ª o 

desvio padrão dos escores verdadeiros . O ideal seria admitir para a análi se somente aqueles 

pacientes cujos escores verdadeiros T fossem maiores que M. Contudo, devido à impossibilidade 

de conhecermos T, em situações práticas, um paciente pode ser admitido se o seu escore 

observado X = T + E é maior que M. Atuando desta forma, a amostra pode conter pacientes 

que tecnicamente não deveriam ser incluídos na amostra, pois seus escores verdadeiros T são 

menores que M, ou seja, são falsos-positivos. Sua presença na amostrn se dá pela presença do 

erro aleatório na medida. 

Se a atr ibuição elos pacientes aos tratamentos for completamente a leatória, nenhum viés é 

introduzido no estudo pelos pacientes falsos-positivos na comparação dos tratamentos, porém, 

a amostra total é viesada por conter pacientes falsos-positivos. 

Denominemos por P a razão ele falsos-positivos, isto é, o número de pacientes falsos

positivos em relação ao número total de pacientes e definimos D = (M-µ) como a distância 
<Ta 

padronizada entre o escore limite e a média populacional. A Tabela 4.4 a seguir mostra a 
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razão de falsos-positivos em função de D e da conflabilidade estimada R, supondo que D e R

Lên] distribuições normais. Esta tabela foi construída usando-se a Tabela da Normal Bivariada

publicada pela Natioilal Bureau of Standards, 1 959 (Fleiss,1986).

Tabela 4.4: Razão de Falsos-Positivos para a seleção de unia amostra na base de distância
padronizada D.

Contabilidade (R)

D ,50 ,75 ,85 ,Ç)0 ,95

Notamos que, pala R fixo, a razão de falsos-])ositivos aumenta à n]edida en] que D aumenta.

Este fato é intuitivo e pode ser explicado facilmente: D indica a distância entre o escore

limite adorado e a média populacional. Quanto maior foi D, mais distante estará M de p, e
conde(lilentemente, diremos que a maioria dos pacientes apiesentan) medidas abaixo do limite

N'] fixado, restando poucos para serem incluídos na análise. E, além-LI disso, estes terão chance

muito alta de serem falsos-positivos. Contrariamente, se .A/ < p, D é negativo, e assim, a

maioria dos pacientes poderá fazei parte da amostra e cona pouca chance de serem falsos-
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2,0 ,01 ,01 ,01 0 0

1,5 ,03 0,2 ,02 ,01 ,01

1,0 ,07 ,05 ,04 ,03 ,02
0,5 ,14 ,09 ,07 ,06 ,04
0 ,25 ,1 7 ,12 ,10 ,07

0,5 ,40 ,26 ,20 ,16 ,1 1
1,0 ,55 ,37 ,28 ,22 ,15

1,5 ,70 ,49 ,39 ,30 ,21

2,0 ,82 ,61 ,47 ,38 ,26

razão de falsos-positivos em função de D e da confiabilidade estimada R, supondo que D e R 

têm distribuições normais. Esta tabela foi construída usando-se a Tabela ela Normal Bivariada 

publicada pela National Bureau of Standards, 1959 (Fleiss,1986). 

Tabela 4.4: Razão de Falsos-Positivos para a seleção de uma amostra na base de distância 

padronizada D. 

Confiabilidade (R) 

D ,50 ,75 ,85 ,90 ,95 

-2,0 ,01 ,01 ,01 o o 
-1,5 ,03 0,2 ,02 ,01 ,01 

-1,0 ,07 ,05 ,04 ,03 ,02 

-0,5 ,14 ,09 ,07 ,06 ,04 

o ,25 ,17 ,12 ,10 ,07 

0,5 ,40 ,26 ,20 ,16 , 11 

1,0 ,55 ,37 ,28 ,22 ,15 

1,5 ,70 ,49 ,39 ,:30 ,21 

2,0 ,82 ,61 ,47 ,38 ,26 

Notamos que, para R fixo, a razão de falsos-positivos aumenta à medida em que D aumenta. 

Este fato é intuitivo e pode ser explicado facilmente: D indica a distância entre o escore 

limite adotado e a média populacional. Quanto maior for D, mais distante estará M eleµ, e 

conseqüentemente, diremos que a maioria dos pacientes apresentam medidas abaixo do limite 

M fixado, restando poucos para serem incluídos na análise. E, além disso, estes terão chance 

muito alta de serem falsos-positivos. Contrariamente, se M < µ, D é negativo, e assim, a 

maioria dos pacientes poderá fazer parte da amostra e com pouca chance ele serem falsos-
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positivos.

Por outro lado, se fixarmos D a razão de falsos-positivos diminui lentamente quando a con-

fiabilidade aumenta. Por exemplo, suponhamos que seja estabelecido a priori que a ])roporção

de indivíduos falsos-positivos P não possa ultrapassar 16 %. Observamos na Tabela 4.4, que

considerando D=1 ,0 apenas com R=0,95, esta exigência estará satisfeita. Observamos também

que, pala D maior do que 0, mesn]o cona confiabilidade consideravelmente alta, ainda temos

uma proporção indesejável de pacientes possíveis falsos-positivos na amostra. Vela, por exem-

plo, o caso em que D::1,0 e R::0,90.

4.4 Controle da (]onH-abi]idade pe]o ]Número de Réplicas

nn] connaolilaaae oen) como en) toda a teoria estatística, análises baseadas em un] con-

junto de observações cona várias réplicas são sempre mais "confiáveis" do que aquelas feitas

considerando-se apenas unia única. i'éplica. Por exen)plo, se você pl'etende estimar a taxa de

colesterol de un] indivíduo, certanlenté, você preferirá utilizar a média de várias n)edidas desta

taxa de colesterol à unia única n)edida, pois, intuitivamente, aclialllos que a informação trazida

pela média é mais "precisa"

Este aumento de confiança pode ser quantificado através do c.oeficiente de confiabilidade da

seguinte maneira.

Seja g=, a média das m observações de unia classe. Coillo a covariância entre as observações

de uma mesma classe é o:, é fácil de verificar que

\'«,'(m) - .': + d
L,oin Isso e a aenniçao (le p, obtemos

P''.
2a

b'«,'(m)
mp

l + (,« - 1)P
(4.11)
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positivos. 

Por outro lado, se fixarmos D a razão de falsos-positivos diminui lentamente quando a con

fiabilidade aumenta . Por exemplo, suponhamos que seja estabelecido a priori que a proporção 

ele indivíduos falsos-positivos P não possa ultrapassar 16 %. Observamos na Tabela 4.4, que 

considerando D=l ,O apenas com R=0,95, esta exigência estará satisfeita. Observamos também 

que, para D maior do que O, mesmo com confiabilidade consideravelmente alta, ainda temos 

uma proporção indesejável de pacientes possíveis falsos-positivos na amostra. Veja, por exem

plo, o caso em que D=l,O e R=0,90. 

4.4 Controle da Confiabilidade pelo Número de Réplicas 

Em confiabilidade bem corno em toda a teoria estatíst ica, análises baseadas em um con

junto de observações com várias réplicas são sempre mais "confiáveis" do que aquelas feitas 

considerando-se apenas uma única. réplica. Por exemplo, se você pretende estimar a taxa de 

colesterol de um indivíduo , certamente, você preferirá utilizar a média de várias medidas desta 

taxa de colesterol à uma única medida, pois, intuitivamente, achamos que a informação trazida 

pela média é mais "precisa". 

Este aumento de confiança pode ser quantificado através do coeficiente de confiabilidade da 

seguinte maneira. 

Seja Ym, a média das m observações de uma classe. Como a covariância entre as observações 

de uma mesma classe é O"~, é fácil de verificar que 

Com isso e a definição de p, obtemos 

Pm 

2 

V (-) 2 O"e ar Ym =O"ª+ -
m 

mp 

Var(ym)- l+(m-l)p 
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on(le p,,: e a conTlablhdade da média de in réplicas para cada indivíduo. Quando p é desco-

nhecido substituímos p por R - a confiabilidade de uma única medida. Assim, a confiabilidade

cla l édia pode ser determinada como uma função da confiabilidade de uma única réplica (Fleiss,

1986).

Utilizando a substituição de p poi R e ol)servindo a expressão (4.1 1 ), verificamos ainda que

R,,: ? R, ou seja, a confiabilidade para a média das réplicas, na pior das hipóteses, é igual a

confiabilidade de uma única medida. Claramente, para R diferente de zero, essa igualdade só

acontecerá quando tivermos confiabilidade de 100% nas medidas, ou quando m = 1.

Suponhamos que o pesquisador estabeleça antes da realização do experimento que a con-

fiabilidade da média das réplicas deva ser R'. De (4.11) podemos detenninar o número de

réplicas necessário para que essa meta possa ser atingida. Sendo R a estimativa de p, temos

R*(l - R)
R(l - R*)

Por exemplo, se a confiabilidade estimada é R = 0, 75, e se o pesquisador pré-estabeleceu

R" = 0,90, o nún]ero de réplicas n] necessário para cada indiw'duo en] un] estudo posterior
deve ser :3

(4.12)

4.5 Incorporando o custo

Unl dos principais fatoies de limitação na realização de un] experimento é o custo envolvido.

Em alguns experimentou este custo é n)oito baixo, possibilitando a seleção de unia amostra

grande, ou a realização de muitas réplicas para cada elemento da amostra. Enl outros, o custo é

muito elevado o que limita o experimento à escolha de unia amostra pequena e/ou com poucas

réplicas. Estes dois casos extren)os não serão considerados nesta seção. Tentaremos exibir aqui

unia relação entre o custo do experimento e a confiabilidade, que forneça o número de réplicas

necessário para que o experimento tenha custo mínimo, quando unia dada coníiabilidade é
desejada.

VáRIos assumir que o custo total de inclusão de un] indivíduo novo na análise seja uma
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onde Pm é a confiabilidade da média de m réplicas para cada indivíduo. Quando p é desco

nhecido substituímos p por R - a confiabilidade de uma única medida. Assim, a confiabilidade 

ela média pode ser determinada como uma função da confiabilidade de uma única réplica (Fleiss, 

1986). 

Utilizando a substituição de p por Reobservando a expressão (4.11), verificamos ainda que 

Rm ~ R, ou seja, a confiabilidade para a média das réplicas, na pior das hipóteses, é igual a 

confiabilidade de uma única medida. Claramente, para R diferente de zero, essa igualdade só 

acontecerá quando tivermos confiabilidade de 100% nas medidas, ou quando m = 1. 

Suponhamos que o pesquisador estabeleça antes da realização do experimento que a con

fiabilidade da média das réplicas deva ser R* . De ( 4.11) podemos determinar o número de 

réplicas necessário para que essa meta possa ser atingida. Sendo R a estimativa de p, temos 

m= 
R*(l - R) 

R(l - R*) 
( 4.12) 

Por exemplo, se a confiabiliclacle estimada é R = O, 75, e se o pesquisador pré-estabeleceu 

R* = O, 90, o número de réplicas m necessário para cada indivíduo em um estudo posterior 

deve ser 3. 

4.5 Incorporando o custo 

Um dos principais fatores de limitação na realização de um experimento é o custo envolvido . 

Em alguns experimentos este custo é muito baixo, possibilitando a seleção ele uma amostra 

grande, ou a realização de muitas réplicas para cada elemento da amostra. Em outros, o custo é 

muito elevado o que limita o experimento à escolha de uma amostra pequena e/ou com poucas 

réplicas. Estes dois casos extremos não serão considerados nesta seção. Tentaremos exibir aqui 

uma relação entre o custo do experimento e a confiabilidacle, que forneça o número ele réplicas 

necessário para que o experimento tenha custo mínimo, quando uma dada confiabilidade é 

desejada. 

Vamos assumir que o custo total de inclusão de um indivíduo novo na análise seja uma 
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unidade monetária, e c o custo relativo de obtenção de uma única medida, de um dado indivíduo

sobre o custo total do experimento. Então, o custo de apenas uma medida para este indivíduo

será l+c. Consideremos uin estudo planejado para a comparação de dois tratamentos. Sejam

R. a confiabilidade estimada para uma única medida e .N(]) o tamanllo da amostra para cada

grupo fornecido por (4.6) da seção 4.3.2. Segui)do Fleiss(1986), se tomarmos m réplicas para

calcular a média de cada indiw'duo, o tamanllo da amostra necessário (denotado por .N(m))
para cada grupo é:

JV.., . aNIl + (m - l)pj . (4.13)

E fácil ver que, como p $ 1, !=tÍ!!!=!)e $ 1, e portanto Ar(«.) é gemi)re illenor ou igual do
(lue /V(i) quando m ? 1. 0 custo da inclusão de un] novo indivíduo auRÍCULa para 1 + mc.
Uma análise descuidada desta observação levará à conclusão de que aumentando o número

de rép]icas teremos uin aumento no custo total do expeiin)ente. Olllando nazis atentamente

percebermos que isso não é necessariamente verdade, colho podem)os observam a seguir:

O custo total (OT) pala o experimento é

O,(m) - 2 x ]V(®(l + 'm) - 2/''m

que é proporcionada
li + (m - l )pl(i + cm)

Derivando (4.14) en] relação a n], e igualando a expressão obtida a zero, obtemos

(4.14)

(4.15)

Como a segullda derivada de (4.14) é maior do que zero, a expressão dada en] (4.15) fornece

o ponto que minimiza (4.14). Se n] en] (4.15) não foi inteiro, os dois inteiros mais próximos

dele são considerados, e o número ótiino de réplicas poi indiWduo será, dentre eles, aquele que

fornece o menor valor para a expressão (4.14).

Como m pode ser maior que uin, fica claro então que o custo total do experimento pode

ser minimizado para valores de in n)piores que um, justificando assim o uso de réplicas no
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unidade monetária, eco custo relativo de obtenção de uma única medida de um dado indivíduo 

sobre o custo total do experimento. Então, o custo de apenas uma medida para este indivíduo 

será 1 +c. Consideremos um estudo planejado para a comparação de dois tratamentos. Sejam 

R a confiabilidade estimada para uma única medida e N(1) o tamanho ela amostra para cada 

grupo fornecido por ( 4 .6) da seção 4.3.2 . Segundo Fleiss(l 986), se tomarmos m réplicas para 

calcular a média de cada indivíduo, o tamanho da amostra necessário ( denotado por N(m)) 

para cada grupo é: 

N(i)[l + (m - l)p] N(m) = __,_....:....... _____ _ 
m 

( 4 .13) 

É f' ' j < 1 l+(m-l)p < l t t N · 1 d ac1 ver que, corno p _ , m _ , e por an o (m) e sempre menor ou 1gua o 

que N(I) quando m ~ 1. O custo da inclusão de um novo indivíduo aumenta para 1 +me. · 

Uma análise descuidada desta observação levará à conclusão de que aumentando o número 

de réplicas teremos um aumento no custo total do experimento. Olhando mais atentamente 

percebermos que isso não é necessariamente verdade, como podemos observar a seguir: 

O custo total ( Cr) para o experimento é 

[l + (m - l)p) 
Cr(m) = 2 X N(m)(l +cm)= 2N(l)----(l + cm) 

m 

que é proporcional a 
[ 1 + ( m - 1 ) p ]( 1 + cm) 

m 

Derivando (4.14) em relação a m, e igualando a expressão obtida a zero, obtemos 

~ m=v~· 

( 4.14) 

( 4.15) 

Como a segunda derivada de (4.14) é maior do que zero, a expressão dada em (4.15) fornece 

o ponto que minimiza (4.14) . Sem em (4 .15) não for inteiro, os dois inteiros mais próximos 

dele são considerados, e o número ótimo de réplicas por indivíduo será, dentre eles, aquele que 

fornece o menor valor para a expressão ( 4 .14). 

Como m pode ser maior que um, fica claro então que o custo total do experimento pode 

ser minimizado para valores de m maiores que um, justificando assim o uso de réplicas no 

71 



expei'imenso

Consideremos R = 0,75 e a: + o'? = 25,77 e suponhamos que um estudo seja planejado

pala comparar 2 tratamentos, cona poder de teste 1 -- /3 = 0, 80, nível de significância a = 0, 05

e a diferença entre os dois tratamentos ó = 2, 5. Com estas considerações e, optando por um

experimento com unia réplica, pela expressão (4.6) obtemos:

.N(i) ' 65

Considerando que o custo para uma medida (c) é igual a 0,1 , o custo total do experimento

uiiiclades n)onetárias.

(;onsideremos agora um experimento com mais de uma réplica. De (4.15), sabemos que o
custo total é nlininlizaclo quando

v"n :: 1 . 8

Os valores inteiros de m mais próximos de 1,8 são m = 1 e m = 2. Sendo assitn, substituindo
m = 1 e m = 2 em (4.14) obtemos

r .'mr l \ -, l l)

e Cr(2) « 1, 05

Ou seja, o custo é minimizado quando m = 2. E, além disso, o i]ún]e].o de indivíduos necessário

em cada grupo, fornecido pela expressão (4.13) é

Ar(=z) = 57

Consequentemente, o custo total do experimento, neste caso, (l

0r = 2]Vm(1 + 2c) 137
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exper imento. 

Consideremos R = O, 75 e a~ + a; = 25, 77 e suponhamos que um estudo seja planejado 

para comparar 2 tratamentos, com poder de teste 1 - /3 = O, 80, nível de significância o: = O, 05 

e a diferença entre os dois tratamentos 8 = 2, 5. Com estas considerações e, optando por um 

experimento com uma réplica, pela expressão ( 4.6) obtemos: 

N(ll = 65. 

Considerando que o custo para uma medida ( e) é igual a 0,1 , o custo total do experimento 

será 

CT(l) = 2N(l)(l +e)= 143 

unidades monetárias. 

Consideremos agora um experimento com mais de uma réplica. De (4.15), sabemos que o 

custo total é minimizado quando 

m = 1,8. 

Os valores inteiros de m mais próximos de 1,8 são m = 1 em = 2. Sendo assim, substituindo 

m = 1 em= 2 em (4.14) obtemos 

CT(l) ex 1, 1 

e CT(2) ex 1, 05. 

Ou seja, o custo é minimizado quando m = 2. E, além disso, o número de indivíduos necessário 

em cada grupo, fornecido pela expressão ( 4 .13) é 

N(2l = 57. 

Consequentemente, o custo total do experimento, neste caso, é 

CT = 2N(2)(1 + 2c) = 137 

72 



Verificatnos então que, com a introdução de mais réplicas podeirlos obter uma diminuição tanto

no número de indivíduos na amostra, quanto no custo total do ex])erimento. Obviamente, em

algumas situações, a utilização de mais do que uma réplica pode conduzir a un] custo iTlaior do

experimento. De fato, isso ocoiie sempre que a seguinte relação elltre o custo pol medida e a
confiabilidade for verificada

(l - R)

No exemplo acima, se o custo por medida for in

menor custo é aquele com apenas uma réplica.

Podemos observar também que, quando R se aproxima de 1 , qualquer que seja o valor de c,

a adoção de uma réplica por indiw'duo, minitnizará selnple o custo total, economizando tempo
e dinheiro

c )' R

pior ou igual 1 /3, o experimento coml a i'ii'n l

4.6 Estudo de Confiabilidade Inter-juízes

Em seções anteriores vimos como estimar e controlar a confiabilidade de uma medida con-

siderando apenas que as réplicas tenham) sido obtidas en] condições similares. Poi exemplo,

consideramos que as amostras de sangue dos pacientes, colhidas dia-a-dia, eran) analisadas

sempre por un] mesmo laboratório, ou por laboratórios cona coi)dições similares de análise.

Essa seção é dedicada a unia situação um "pouco"mais complexa, onde as réplicas podem ser

tainbén] explicadas por essas diferenças de condições . Um exemplo disso é supor que uma

amostra de sangue de cada paciente é analisada por diversos laboratórios. Assim, as medidas

poderiam também diferir devido às diferenças entre a qualidade dos aparelllos usados nos la-

boratórios. Quando defrontanaos com esta situação, aléns do interesse en] avaliar o grau de

confiabilidade da medida, podemos tainl)élll querer verificam a influência , por exemplo, do fator

laboratório nesta avaliação.

Esse tipo de estudo tem recebido maior atei)ção en] Psiquiatria (Fleiss,1986). Comumente,

nesta área de estudos, estanhos interessados ei]] avaliar o conlportanlento de pacientes e, para

isso, muitas vezes consideramos a opinião de vários psiquiatras - fatos (lue pode influenciar na

7:3

Verificamos então que, com a introdução de mais réplicas podemos obter urna diminuição tanto 

no número de indivíduos na amostra, quanto no custo total do experimento. Obviamente, em 

algumas situações, a utilização de mais do que uma réplica pode conduzir a um custo maior do 

experimento. De fato, isso ocorre sempre que a seguinte relação entre o custo por medida e a 

confiabilidade for verificada 
(1 - R) 

e> R 

No exemplo acima, se o custo por medida for maior ou igual a 1/3, o experimento com 

menor custo é aquele com apenas urna réplica. 

Podemos observar também que, quando R se aproxima de 1, qualquer que seja o valor de c, 

a adoção de urna réplica por indivíduo, minimizará sempre o custo total, economizando tempo 

e dinheiro . 

4.6 Estudo de Confiabilidade Inter-juízes 

Em seções anteriores vimos corno estimar e controlar a confiabilidade de uma medida con

siderando apenas que as réplicas tenham sido obtidas em condições similares. Por exemplo, 

consideramos que as amostras de sangue dos pacientes , colhidas dia-a-dia, eram analisadas 

sempre por um mesmo laboratório, ou por laboratórios com condições sim.ilares de análise. 

Essa seção é dedicada a uma situação um "pouco"mais complexa, onde as réplicas podem ser 

também explicadas por essas diferenças de condições . Um exemplo disso é supor que urna 

amostra de sangue de cada paciente é analisada por diversos laboratórios. Assim, as medidas 

poderiam também diferir devido às diferenças entre a qualidade dos aparelhos usados nos la

boratórios. Quando defrontamos com esta situação, além do interesse em avaliar o grau de 

confiabilidade da medida, podemos também querer verificar a influência , por exemplo, do fator 

laboratório nesta avaliação. 

Esse tipo de estudo tem recebido maior atenção em Psiquiatria (Fleiss,1986) . Cornurnente, 

nesta área de estudos, estamos interessados em avaliar o comportamento de pacientes e, para 

isso, muitas vezes consideramos a opinião de vários psiquiatras - fator que pode influenciar na 



avaliação do grau de confiabilidade - cabe lenlblarnlos que os psiquiatras não necessariamente

fazem suas avaliações no mesmo local e à nlesnla hora. A única exigência é que todos eles

tenllan] acesso às mesmas informações.

Esse favor de influência será denominado "juízes" e os dados obtidos neste tipo de estudo
poderão ser organizados na forma da Tabela 4.5.

Tabela 4.5: Avaliação de pacientes por n juízes

Claramente, a obtenção de alta confiabilidade neste tipo de estudo envolve, não apenas o

controle do erro aleatório associado às medidas, mas também aos julgamentos dos juízes. Tanto

maior será a confiabilidade, quanto mais concordantes forem tais julgamentos ( acreditando-se,

obviamente que o erro aleatório seja pequeno).

Segundo Bartko(1976), existem várias maneiras de avaliarmos a confiabilidade de uma

observação. A escollla do método deve sel baseada no núnleio de juízes e no tipo de variável

en] questão. Aqui tan]l)én], un] método simples para avaliação de uma variável contínua é o

coeficiente de correlação intraclasse estimado através do modelo de efeitos aleatórios. Além da

simplicidade de estimação, esta técnica não exige que todos os pacientes sejam avaliados pelo

ineslno número de juízes.

O que difere o modelo a ser estudado nesta seção do modelo considerado na seção 4.1

é a inclusão do fator "juízes" e, consequentemente, da interação entre este fatos e o fator
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Claramente, a obtenção de alta confiabilidade neste tipo de estudo envolve, não apenas o 

controle do erro aleatório associado às medidas, mas também aos julgamentos dos juízes. Tanto 

maior será a confiabilidade, quanto mais concordantes forem tais julgamentos ( acreditando-se, 

obviamente que o erro aleatório seja pequeno). 

Segundo Bartko(l976), existem várias maneiras ele avaliarmos a confiabilidade de uma 

observação. A escolha do método deve ser baseada no número de juízes e no tipo ele variável 

em questão. Aqui também, um método simples para avali ação ele uma variável contínua é o 

coeficiente ele correlação intraclasse estimado através do modelo de efeitos aleatórios. Além da 

simp licidade de estimação, esta técnica não exige que todos os pacientes sejam avaliados pelo 

mesmo número de juízes. 

O que difere o modelo a ser estudado nesta seçao do modelo considerado na seçao 4.1 

é a inclusão do fator "juízes" e, conseqüentemente, da interação entre este fator e o fator 
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"indivíduos"

Se o grupo dejuízes envolvidos no estudo for o mesmo, tanto para o estudo de c.onfiabilidade,

quanto para o estudo principal a ser realizado no futuro, o favor "juízes" é considerado um fatos

fixo. Caso contrário (isto é, quando os juízes formam uma amostra aleatória da ])opulação de

j«ízes), o favor é aleatório.

Api'esentamos a seguir a estimação de p nas situações cita(

discussão sobre a interação dos favores considerados no modelo

las acima e ta.n]l)e] ll alguma111

4.6.1 Modelo com Dois Fatores Aleatórios

Neste modelo, os juízes envolvidos no estudo constituen] uilla an)ostra da população de
juízes e então, o modelo que adotanlos é:

Xj= P+Ái+.Bj+(.'l-B){j+cij i= 1,...,k; ., n (4.16)

Xj: a avaliação do j-ésimo juiz sobre o i-ésinlo indim'duos

p: a média geral populacionall

.4i: o efeito aleatório do i-ésinlo indivíduo;

Z?j: o efeito aleatório do j-ésinlo juizl

(Á-B)i.f: a interação entre o juiz j e o indivíduo i;

ei.j: o erro aleatório na ij-ésinla observação.

À{, Bj, (.4B)Íj e q.i são conlpletanlente independentes enfie

com médias zero, e variâncias o':, a?, olÍb, e o-l?, respectivamente

Sendo assim.

on

SI c011] distribuições normais,

}'«(Xi) = }''-(P + .4i + Bj + (.AB)ij + cü) = alÍ + a? + a:ó + a:, (4.17)

ou seja, a variância de Y é a solda de 4 componentes de variância
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"indivíduos". 

Se o grupo de juízes envolvidos no estudo for o mesmo, tanto para o estudo de confiabilidade, 

quanto para o estudo principal a ser realizado no futuro, o fator "juízes" é considerado um fator 

fixo. Caso contrário (isto é, quando os juízes formam uma amostra aleatória da população de 

juízes), o fator é aleatório. 

Apresentamos a seguir a estimação de p nas situações citadas acnna e também alguma 

discussão sobre a interação dos fatores considerados no modelo. 

4.6.1 Modelo com Dois Fatores Aleatórios 

Neste modelo , os juízes envolvidos no estudo constituem uma amostra da população de 

juízes e então, o modelo que adotamos é: 

Yii =µ+A + Bi + (AB);i + E;j i = 1, ... , k; j -:- 1, ... , n 

onde 

Y;i: a avaliação do j-ésimo juiz sobre o i-és imo indivíduo; 

µ: a média geral populacional; 

A;: o efeito aleatório do i-ésimo indivíduo; 

Br o efeito aleatório do j-ésimo juiz; 

(AB);f a interação entre o juiz j e o indivíduo i; 

E;j: o erro aleatório na ij-ésima observação. 

( 4.16) 

A;, Bi, (AB);i e é;j são comp letamente independentes entre si com clistribuiç.ões normais, 

com médias zero, e variâncias O'~, O'l, O'~b, e a-;, respect ivamente. 

Sendo assim, 

( 4.17) 

ou seja, a variância de Y é a sorna de 4 componentes ele variância. 
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O coeficiente de correlação intraclasse é então definido da seguinte maneira'

' «? ' «3 + .'H- .3. +a' U.lq
Taml)éln aqui p ten) o papel de nlensurar confiabilidade. Ele exerce o papel de um indicador

da "gravidade" de variação nos dados. Quando p --} 0, isto é, quando a variação entre os

indivíduos for muito menor que as variações ocorridas devido ao erro aleatório, ao falar "juízes"

e à interação entre os dois favores envolvidos no modelo, teremos baixa confiabilidade. Esta

constatam;ão de baixa confiabilidade sugere uma melhor investigação sobre as fontes de variação

citadas acima para melhorar a qualidade dos dados. Por outro lado, se p --} 1, a confiabilidade

é alta constatando que apenas a variação no fatos "indiw'duos" é relevante quando comparada

às outras fontes de variação.

Para estimar os componentes de variância, construímos a Tabela 4.6,

2 2

total nk-l

de onde obtemos os seguintes estimadores para os colllponentes de variância

alÍÓ + a? = QWX

.B (QM,4 - QWR)

A definição de p tem (ltie estar de acordo com o modelo adorado, poréiri ilein sempre isso é obedecido

Exemplos e discussões sobre este fato podem ser enc.oneradas en] Bartko(1966) e Fleiss(1986)

a
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  Tabela 4.6: ANOVA para o modelo com dois fatoies

F.V G.L. SQ QM FatorAleatório FatorFixo

  K(QM)K(QM)
indivíduos (k--l) SQA QMA a?+.IÍÓ+najÍ a?+na:

Juizes (7'--1) SQB QMB a?+o-:.+ka? a?+olÍÓ+;L-EBj
resíduos (Ê-- l)(n-- 1) SQR QMR a?+a:ó a?+o:.

O coeficiente de correlação intraclasse é então definido da seguinte maneira1 

cr2 a-2 

P = cr; = a-2 + a-2 +ªcr2 + a 2 · (4.18) y a b ab e 

Também aqui p tem o papel de mensurar confiabilidade. Ele exerce o papel de um indicador 

da "gravidade" de variação nos dados . Quando p -> O, isto é, quando a variação entre os 

indivíduos for muito menor que as variações ocorridas devido ao erro aleatório, ao fator "juízes" 

e à interação entre os dois fatores envolvidos no modelo, teremos baixa confiabilidade. Esta 

constatação de baixa confiabilidade sugere uma melhor investigação sobre as fontes de variação 

citadas acima para melhorar a qualidade dos dados . Por outro lado, se p -> 1, a confiabilidade 

é alta constatando que apenas a variação no fator "indivíduos" é relevante quando comparada 

às outras fontes de variação. 

Para estimar os componentes de variância, construímos a Tabela 4.6, 

Tabela 4.6: ANOVA para o modelo com dois fatores 

F.V. G.L. SQ QM Fator Aleatório Fator Fixo 

E(QM) E(QM) 

indivíduos (k - l) SQA QMA 2 2 2 a-2+11 a-2 cre+a-ab+na-a e a 
. , 

(n - 1) SQB QMB JUIZeS 2 2 1 2 cre +cr ab + <a-b 2 2 k B2 a-e+crab+ n-1 L j 

resíduos (k-l)(n-l) SQR QMR 2 2 
a-e +crab 2+ 2 (]"e (J"ab 

total nk-1 

de onde obtemos os seguintes estimadores para os componentes ele variância: 

a-2 = ( Q MA - Q M R) 
ª 11 

1 A definição de p t em que estar ele acordo com o modelo adotado , porém nem sempre isso é obedecido. 

Exemplos e disc ussões sob re este fato podem ser encontrados em Bar tko( 1966) e Fleiss( 1986) . 
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3 -Qwx)

C;olho pode sei visto acima, não é necessário fazei nenllunla suposição sobre a ausência

ou presença de interação entre os favores ao estimei os componentes de variância do tllodelo.

Substituindo estes estilnadores em (4.18), temos

b k

r4 ]9\
C?.MÁ + C?MR(n - 1) + t(QW.e - QWÊI ' ~'''''

Usando a aproximação de Satterthwaíte(1946), obtemos o seguinte intervalo aproximado

pa

)
k(QM.'! - Fk--,,,,..QMR)P ;''

onde Fk-i,-,. é o valor crítico da distribuição F, cona a% na cauda superior, (k-l) e u' são

graus de liberdade, cona u* e .F dados pelas seguintes expressões, respectivamente

(k - l)(n - l)(nlU' + kli +(« - 1)Rj - nRy
(k- l)n'R'/''+(kll +(«- 1)R) -«R)' '

QUB
' QMR'

Se a confiabilidade estimada (R) for baixa, as idéias desenvolvidas na seção 4.4 podem

taml)én] ser convenientemente aplicadas aqui, tomando-se as devidas cautelas - isto é, lembrando

sempre que o estimador de p a ser usado é aquele desenvolvido pala o modelo com dois favores

exibido pela expressão (4.19).

4.6.2 Modelo Misto com um fator fixo

Nesta seção, o fatos "juízes" é considerado fixo. O grupo de juízes envolvidos no estudo

preliminar para a avaliação da confiabilidade é mantido no estudo principal a ser realizado no
futuro.
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,.,.2 -
vb -

(QMB-QMR) 

k 

Como pode ser visto acima, não é necessário fazer nenhuma suposição sobre a ausência 

ou presença ele interação entre os fatores ao estimar os componentes ele variância cio modelo. 

Substituindo estes estimadores em ( 4.18), temos 

R= (QMA-QMm 
QMA + QMR(n-1) + ?f(QMB- QMR) 

(4.19) 

Usando a aproximação de Satterthwaite(1946), obtemos o seguinte intervalo aproximado 

para p: 
k(QM A - Fk-1,v•,aQM R) 

p > kQM A+ Fk-1,v•, 0 [nQM B + (N - k - n)QM R]' 

onde Fk-l,v•,a é o valor crítico da distribuição F, com a% na cauda superior, (k-1) e v* são 

graus de liberdade, com v* e F dados pelas seguintes expressões, respectivamente. 

v* = (k - l)(n - l)(nRF + k[l + (n - l)R] - nR) 2
. 

(k- l)n2 R2F 2 + (k[l + (n - l)R] - nR) 2 

QMB 
F= QMR; 

Se a confiabilidade estimada (R) for baixa, as idéias desenvolvidas na seção 4.4 podem 

também ser convenientemente aplicadas aqui, tomando-se as devidas cautelas - isto é, lembrando 

sempre que o estimador de p a ser usado é aquele desenvolvido para o modelo com dois fatores 

exibido pela expressão (4.19). 

4.6.2 Modelo Misto - com um fator fixo 

Nesta seção, o fator "juízes" é considerado fixo. O grupo de juízes envolvidos no estudo 

preliminar para a avaliação da confiabilidade é mantido no estudo principal a ser realizado no 

futuro. 
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U nlo(leio adequado pala essa situação tem unia estrutura análoga ao modelo apresentado

en] (4.16) da seção anterior. A diferença é que, agora, .Bj é o efeito ./izo do j-ésimo juiz, com a

restrição de que >1:j Bj = 0. Este modelo é conhecido na literatura como À/ode/o A/{sfo.

Neste caso, podemos verificar que a variância de XÍ é sol-na de 3 componentes de variância
isto é,

y«(Xj )

Sendo assim, o coeficiente de correlação intraclasse é

'? alÍ+ a:.+ .'?

A tabela de ANOVA para o Modelo Misto tem a nlesnla estrutura que a apresentada para o

modelo com efeitos aleatórios. A única diferença entre eles está na distribuição dos quadrados

médios, a qual ocorre unicamente devido à restrição sobre o efeito hxo (isto é, E.f Bj = 0).

Por este motivo, estes resultados estão conjuntamente apl'esentaclos na Tabela 4.6, da seção

anterior, de onde podemos obter os seguintes estimadoies pala os componentes de variância:

cr? cr?
' a a

P

(4.20)

(4.21)

QW.'i - QWX + a?.

eln (4.21 ) tenros o seguinte estinlador para p:

R.
QW + Q R(« - 1) + alÍ.

O cálculo de R fica, portanto, condicionado ao conllecinlento do valor da variância da

interação, ou de algum conhecimento a priori que lias permita descoilsiderar a presença da

interação entre os dois fatoles. Em geral, para o particular problema onde cada juiz faz apenas

unia avaliação de cada indiu'duo, é ielativanlente difícil collstatar a significância do efeito da

interação. Certamente nenhum teste clássico pode ser aplicado nesta situação. Embora isso

ocorra, Bartko(1966) sugeriu um procedimento para construir um intervalo para R, que vamos
apresentar a seguir

e assim, substituindo estes resultadosSl;l l

(4.22)
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O modelo adequado para essa situação tem urna estrutura análoga ao modelo apresentado 

em (4.16) da seção anterior. A diferença é que, agora, Bj é o efeito fixo do j-ésimo juiz, com a 

restrição de que Lj Bj = O. Este modelo é conhecido na literatura como Modelo Misto. 

Neste caso, podemos verificar que a variância de Y;j é soma de 3 componentes de variância, 

isto é, 

( 4.20) 

Sendo assim, o coeficiente de correlação intraclasse é 

(]'2 0'2 
p-_!!:.__- a 

- (]'2 - (]'2 + (]'2 + (]'2 . 
y a ab e 

(4.21) 

A tabela de ANOVA para o Modelo Misto tem a mesma estrutura que a apresentada para o 

modelo com efeitos a leatórios. A única diferença entre eles está na distribuição cios quadrados 

médios, a qual ocorre uoicamente devido à restrição sobre o efeito fixo (isto é, Li Bj = O). 

Por este motivo, estes resultados estão conjuntamente apresentados na Tabela 4.6, da seção 

anterior, de onde podemos obter os seguintes estimadores para os componentes ele variância: 

(]'2 + (]'2 = QM R e ab 

Q MA - Q M R + (J'~b 
(]'2 = - --------

ª n 

e assim, substituindo estes resultados em ( 4.21) ternos o seguinte estimador para p: 

Q MA - Q M R + (J'~b R = -----------e:~ 
Q MA + Q M R( n - l) + (J'~b 

( 4.22) 

O cálculo ele R fica, portanto, condicionado ao conhecimento do valor da variância da 

interação, ou de algum conhecimento a priori que nos permita desconsiderar a presença da 

interação entre os dois fatores. Em geral, para o particular problema onde cada juiz faz apenas 

uma avaliação de cada indivíduo, é relativamente difícil constatar a significância do efeito da 

interação. Certamente nenhum teste clássico pode ser aplicado nesta situação. Embora isso 

ocorra, Bartko(1966) sugeriu um procedimento para construir um intervalo para R, que vamos 

apresentar a seguir. 
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Consideremos
,, ~ (2W.4 - QWX + z

Q.W.A + QMR(n - l) + «
Como !gÍd ? 0 para todo x, temos que /(.) é uma função crescente. Então para 0 $ aa2b $

QWX (le:nbrando q-, a:, + a? = QMR), teren.os /(0) $ /(a:.) $ /(QWX), ou seja,

R'v''Q -OMR 1)< R<QJW,4.nzQMR'Rsup'(4.23)
O intervalo assim construído para R tem R//VP como limite infeiíoi e Rsup colmo limite

superior.

Como vimos en] seções anteriores, vários favores poden} provocar unia baixa confiabilidade

nos dados. Já foram citados, a sen)elllança entre os indivíduos - que pode levar a unia maior

sensibilidade do estimados de p - e o efeito de uln ergo aleatório grande - o qual ])ode ser
diminuído pelo aumento do número de réplicas.

Nessa seção, além destes, existe outro fator - a discordância entre os juízes. Quando

consideramos o Acode/o Avisto, a influência deste fatos não pode ser detectada por p (ver

expressão (4.21 ) nesta subseção). Fleiss(1986) apresentou várias sugestões para contornar este
nrnhlpníla

4.7 Aplicação

Nesta seção, valllos apresentam' unia aplicação dos conc.oitos de c.onfíabilidade, vistos an-

teriormente, em un] estudo sobre a nleilsulação do níve] séiico de co]esteio] (concentração de

colesterol no sangue) do ser humano.

As doenças tardio-vasculares são, ainda hoje, as maiores causadoras de morte em todo o

inundo. Um dos importantes favores de risco para estas doenças é a /tipcrcoZestero/emir. Um
indivíduo é considerado como hiperco]estero]êmico, se o seu nível sérico de colesterol total
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Consideremos 
Ql\1A-QMR+x 

f ( x) = Q MA + Q M R( n - 1) + x 

Como dfd~) ~ O para todo x, temos que f(.) é uma função crescente. Então para O :::; O'~b :::; 

QM R (lembrando que, O'~b +O';= QM R), teremos J(O):::; j(O'~b):::; .f(QM R), ou seja, 

QMA-QMR QMA . 
RiNF = QMA + Ql\1R(n -1) < R < QMA + nQM R = Rsup. ( 4.23) 

O intervalo assim construído para R tem R1NF como limite inferior e RsuP como limite 

supenor. 

Como vimos em seções anteriores, vários fatorespoclem provocar uméL baixa confiabilidade 

nos dados. Já foram citados, a semelhança entre os indivíduos - que pode levar a uma maior 

sensibilidade do estimador de p - e o efeito de um erro aleatório grande - o qual pode ser 

diminuído pelo aumento do número de réplicas . 

Nessa seção, além destes, existe outro fator - a discordância entre os juízes. Quando 

consideramos o Modelo Misto, a influência deste fator não pode ser detectada por p (ver 

expressão (4.21) nesta subseção). Fleiss(1986) apresentou várias sugestões para contornar este 

problema. 

4. 7 Aplicação 

Nesta seç.ão, vamos apresentar uma aplicação dos conceitos de confiabiliclade, vistos an

teriormente, em um estudo sobre a mensuração elo nível sérico de colesterol ( concentração de 

colesterol no sangue) do ser humano. 

As doenças cardio-vasculares são, ainda hoje, as maiores causadoras de morte em todo o 

mundo. Um dos importantes fatores de risco para estas doenças é a hipercolesterolemia. Um 

indivíduo é considerado como hipercolesterolêmico, se o seu nível sérico de colesterol total 
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excede o valor de 220 nlg/dl. Na presença de múltiplos favores de risco, a intervenção para

abaixar o nível de colesterol é sempre recomelldada; neste caso, o nível de co]estero] é visto

como uin indicador de tratamento. Porém, o nível sérico de colesterol não é um valor constante:

além da variação analítica (erros laboratoriais, procedimentos de colete - incluindo postura do

paciente na hora de colete, etc.), existe também a variação biológica (variação natural do

indivíduo, que pode variar devido ao dia, estação ou alimentação, etc.). Segundo Bookstein et

a1 (1990), o coeficiente de variação desta última pode chegam a 12% para um ]nesmo indivíduo.

Nos útimos anos, a literatura médica vem discutindo a credibilidade de se avaliam o nível

de colesterol baseando no resultado de um único exame. Devido às variações citadas acima,

recomenda-se pedir mais de um exame em caso de dúvida. Então, conllecei' a confiabilidade

do resultado do exame é unia consideração iinpoitante para o clínico, sendo que, a falta deste

conllecimento pode levei a um diagnóstico errado, causando canse(]uenteil)ente, desgastes des-

necessários (psico1(5gicos e financeiros) ao paciente

Com o objetivo de conllecei a acurácia da análise do nível bélico de colesterol do labo-

ratório e a variação natural de indiw'duos aparentemente sadios, pesquisadores do Hospital
Universitário (HU) da Universidade de São Paulo iniciaram um estudo. Uma amostra de 32

voluntários foi coletada. Os voluntários são funcionários do HU. Durante uln mês, às terças-

feira, os voluntários ficaram em jejum de 12 horas para fazer a colete de sangue. Depois, cada

amostra de sangue coletada foi repartida ein 3 sub-a]nostras, e congeladas até serena analisadas.

As análises foram realizadas no laboratório do llospital, onde foram ])rocessados por técnicos
diferentes com aparelhos automáticos.

Para a análise estatística, considerandos o n]odelo cona 2 favores aleatórios hierárquicos:

indivíduo e dia, e os resultados do exame das três sub-amostras foram considerados como

réplicas eil] cada dia. Apresentamos esta estrutura na Figura 4.1.
Escrevemos então:

bjt = p + Aí + B.Í({) + mija
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excede o valor de 220 mg/dL. Na presença de múltiplos fatores de risco, a intervenção para 

abaixar o nível de colesterol é sempre recomendada; neste caso, o nível de colesterol é visto 

como um indicador de tratamento. Porém, o nível sérico de colesterol não é um valor constante: 

além da variação analítica ( erros laboratoriais, procedimentos de coleta - incluindo postura do 

paciente na hora de coleta, etc.), existe também a variação biológica (variação natural do 

indivíduo, que pode variar devido ao dia, estação ou alimentação, etc.). Segundo Bookstein et 

ai (1990), o coeficiente de variação desta última pode chegar a 12% para um mesmo indivíduo. 

Nos útimos anos, a literatura médica vem discutindo a credibilidade de se avaliar o nível 

de colesterol baseando no resultado de um único exame. Devido às variações citadas acima, 

recomenda-se pedir mais de um exame em caso de dúvida. Então, conhecer a confiabilidade 

do resultado do exame é uma consideração importante para o clínico, sendo que, a falta deste 

conhecimento pode levar a um diagnóstico errado, causando consequentemente, desgastes des

necessários (psicológicos e financeiros) ao paciente. 

Com o objetivo de conhecer a acurácia da análise do nível senco de colesterol do labo

ratório e a variação natural de indivíduos aparentemente sadios, pesquisadores do Hospital 

Universitário (HU) da Universidade de São Paulo iniciaram um estudo. Uma amostra de 32 

voluntários foi coletada. Os voluntários são funcionários do HU. Durante um mês, às terças

feira, os voluntários ficaram em jejum de 12 horas para fazer a coleta de sangue. Depois, cada 

amostra de sangue coletada foi repartida em 3 sub-amostras, e congeladas até serem analisadas. 

As análises foram realizadas no laboratório do hospital, onde foram processados por técnicos 

diferentes com aparelhos automáticos . 

Para a análise estatística, consideramos o modelo com 2 fatores aleatórios hierárquicos: 

indivíduo e dia, e os resultados do exame das três sub-amostras foram considerados como 

réplicas em cada dia. Apresentamos esta estrutura na Figura 4.1. 

Escrevemos então: 

Yíjk = µ+A; + Bj(i) + Eijk 
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Figura Estrutura dos dados no estudo de nível sérico de colesterol

INDIVIDUO

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

REPLICAS
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Figura 4.1: Estrutura dos dados no estudo de nível sérico de colesterol 

INDIVÍDUO 

1 ,---1 ------T2 ,-----31 ~, ----,32 I 
DIAI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1234 1234 12341234 

~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~ 
RÉPLICAS 
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oilae

Xjt: k-ésima observação do indiw'duo i no dia j;

p: média geral do nível sérico de colesterol;

,4i: efeito aleatório do indiw'duo i, .4í -- .V07'ma/(0, o:);

Bj({): efeito a]eatório do dia j no indivíduo i, .Bj(i) ' ]V07'ma/(0, a?)l

cijx:: erro aleatório da k-ésima observação do indivíduo i no dia j, cÍjk -- .N07-nla/(0, a?);

Áf, f?j(f) e cijk são completamente independentes entre si

Confio

}'-(Xj*) a: + a? + a:

o coeficiente de correlação intraclasse tem a seguinte ronda:

'''á

' a? ali+ a?+.!
Utilizando o pacote computacional SAS, obtemos as seguintes estimativas dos componentes

de variância:

(4.24)

alÍ = 666, 73; o'Í =

Substituindo as estimativas dos componentes ein (4.22), obtemos a estimativa de p

2160,25 e ae

R - 0,81

que é interpretada como conflabilidade de unia medida única de comeste..ol

Notamos que, a? é muito pequeno en] relação aos outros componentes de variância do

modelo, significando a alta precisão do laboratório. Portanto, podem)os traballlar só com uma

réplica, desconsiderando a existência das outras réplicas no inesino dia. Como a variação entre

as réplicas é pequena, ela não deve interferir no resultado. Substituímos, então, as três réplicas

do mesmo dia pelo valor médio, traballlando com apenas uma medida em cada dias. Assim,

para cada indiw'duo, temos 4 medidas independentes.

'Esse procedimento foi tomado para aproveitar ao máximo os dados coletados, embora não seja a única

forma que podemos adorar. Por exemplo, podemos escolher qualquer réplica dentre as três do mesmo dia.
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onde: 

Y;1k: k-ésima observação do indivíduo i no dia j; 

µ: média geral do nível sérico de colesterol; 

A: efeito aleatório cio indivíduo i, A;~ N ormal(0, a~); 

Bi(i): efeito aleatório do diaj no indivíduo i, Bi(i) ~ Normal(o,an; 

Eijk: erro aleatório ela k-ésima observação do indivíduo i no dia j, Eijk ~ Nornwl(0,a;); 

A;, Bj(i) e Eijk são completamente independentes entre si. 

Como 

o coeficiente de correlação intraclasse tem a seguinte forma: 

(72 (72 
p-_::_- a 

- a2 - a-2 + a2 + a2 
y a b e 

(4.24) 

Utilizando o pacote computacional SAS, obtemos as seguintes estimativas cios componentes 

de variância: 

a; = 666, 73; a? = 160, 25 e a; = O, 85 

Substituindo as estimativas dos componentes em ( 4.22), obtemos a estimativa de p, 

R= 0,81 

que é interpretada como confiabilidacle ele uma medida única ele colesterol. 

Notamos que, a; é muito pequeno em relação aos outros componentes ele vanancia do 

modelo, significando a alta precisão do laboratório . Portanto, podemos trabalhar só com uma 

réplica, desconsiderando a existência elas outras réplicas no mesmo dia. Como a variação entre 

as réplicas é pequena, ela não deve interferir no resultado. Substituímos, então, as três réplicas 

do mesmo dia pelo valor médio, trabalhando com apenas uma medida em cada dia2
• Assim, 

para cada indivíduo, temos 4 medidas independentes. 

2 Esse procedimento foi tomado para aproveitar ao máximo os dados coletados, embora não seja a única 

forma que podemos adotar. Por exemplo, podemos escolher qualquer réplica dentre as três do mesmo dia. 
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Consideramos agora apenas o fator Indim'duo. O lllodelo é reduzido ao de um favor

Processando os dados, obtemos

a: = 666, 731 53o'2 = 160e

Substituindo as estimativas dos componentes de variância em (4.1 ), temos

R - 0,81

Podemos aumentar a confiabilidade das medidas através da utilização da média, como vimos

na seção 4.4. Usando (4.1 1), construímos a seguinte tabela:

Tabela 4.7 Confiabilid$des estimadas da média
nl= /?,,.

1 l 0,805

2 l 0,892

3 l 0,925

4 l 0,943

5 l 0,953

6 l 0,961

onde m é o número de dias necessários para calcular a in'édia, .rl,. é a confiabilidade estimada

da média de m dias. Então, se avaliarmos o paciente em 4 dias diferentes e calcularmos a média,

a conflabilidade estimada dessa medida é 0,943.

Vimos na seção 4.] , (lue o valor observado Y é a soma de valor verdadeiro T com erro
aleatório, isto é

Como o?-1 60,53, o valor verdadeiro da medida estará entre y -- õ: e y + ã::, isto é,

T - y Ü12,67

83

Consideramos agora apenas o fator Indivíduo. O modelo é reduzido ao de um fator. 
Processando os dados, obtemos 

(}"~ = 666, 73; a-; = 160, 53 

Substituindo as estimativas dos componentes de variância em ( 4.1 ), temos 

R = O, 81 

Podemos aumentar a confiabilidade das medidas através da utilização da média, como vimos 
na seção 4.4. Usando (4.11), constr:uímos a seguinte tabela: 

Tabela 4.7: Confiabilidades esti madas el a média 
rn= Rm 

1 0,805 

2 0,892 

3 0,925 

4 0,943 

5 0,953 

6 0,961 

onde m é o número de dias necessários para calcular a m'éclia, Rm é a confiabilidade estimada 
ela média de m dias. Então, se avaliarmos o paciente em 4 dias diferentes e calcularmos a média, 
a confiabiliclade estimada dessa medida é 0,943. 

Vimos na seção 4.1, que o valor observado Y e a soma de valor verdadeiro T com erro 
aleatório, isto é 

Como a-;=160,53, o valor verdadeiro da medida estará entre Y - éi; e Y + O"e, isto é, 

T = Y ± 12,67 
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Capítulo 5

Considerações Finais

Nesta dissertação apresentamos e estendemos alguns resultados de Scheüé(1959), Don-

ner(1986) e Fleiss(1986). Ainda que O]'ganizada cona o intuito de propiciam' unl acompanlia-

nlento [inear e ]ógico do leitor, cada capítulo dessa dissertação contém informações que podem
ser utilizadas com uma certa independência de consulta.

No desenvolvimento deste trabalho, apresentamos vários resultados. Neste capítulo, vamos

apresentar apenas alguns comentários gerais.

A adoção do planelalnento ótimo, nos traz uin grande ganllo em termos de precisão, porém

a sua determinação depende de unia função dos componentes de variância (0 ou p). Caso

esta função seja desconhecida, uma pesquisa piloto é util para resolver o problema. Podemos

utilizar ]V'/4 classes com 4 observações en] cada classe, onde AT' é uin número natural múltiplo

de 4, fixado de antemão, e que representa o número total de unidades experimentais (Este

planejamento fornece unia precisão quase máxima na estimação de p , qualquer que seja N'

como verihcado no capítulo 3). Com este estudo inicial, podemos estimar 0(ou p), e então,
cona essa nova informação, podemos usam o pi'ogranla PO.COM ou os resultados obtidos nos

capítulos 2 e 3 para deterininarnlos un] planejaillento ótimo.

No estudo de confiabilidade, o planqainento sugerido acili

avaliar a confiabilidade das medidas
a pode sei também utilizado para)
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Capítulo 5 

Considerações Finais 

Nesta dissertação apresentamos e estendemos alguns resultados ele Scbeffé(l959), Don

ner( 1986) e Fleiss( 1986). Ainda que organizada com o intuito de propiciar um acompanha

mento linear e lógico do leitor, cada capítulo dessa dissertação contém informações que podem 

ser utilizadas com uma certa independência de consulta. 

No desenvolvimento deste trabalho, apresentamos vários resultados. Neste capítulo, vamos 
apresentar apenas alguns comentários gerais . 

A adoção do planejamento ótimo, nos traz um grande ganho em termos de precisão, porém 

a sua determinação depende de uma função dos componentes ele variância ( 0 ou p). Caso 

esta função seja desconhecida, uma pesquisa piloto é util para resolver o problema. Podemos 

utilizar N' /4 classes com 4 observações em cada classe, onde N' é um número natural múltiplo 

de 4, fixado de antemão, e que representa o número total de unidades experimentais (Este 

planejamento fornece uma precisão quase máxima na est imação de p , qualquer que seja N' 
como verificado no capítulo 3). Com este estudo inicial, podemos estimar 0(ou p), e então, 

com essa nova informação , podemos usar o programa PO.COM ou os resultados obtidos nos 

capítulos 2 e 3 para determinarmos um planejamento ótimo. 

No estudo de confiabilidade, o planejamento sugerido acima pode ser também utilizado para 
avaliar a confiabilidade das medidas. 
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Quando o interesse é fazer um planejamento para a estimação simultânea dos :3 parâmetros

de interesse, esta dissertação hão fornece diretamente a solução do problema. No entanto,

fornece alguns elementos básicos que permitem adequar o mell)or planeJanlento para a situação.

Uma sugestão para este problema é, obter o planejamento ótimo para cada parâmetro de

interesse - obtemos assim 3 candidatos ao planejamento ótin)o para a estimação simultânea

dos 3 parâmetros. Cada planejamento é utilizado para averiguar a variância dos estimadores

dos outros parâmetros - (por exemplo, o planejamento ótimo na estimação de 0 é investigado

utilizalldo os estimadores de a3 e p). O planejamento que fornece as n enojes variâncias dos

estinladores dos 3 parâmetros deve então ser adorado.

Com relação a aplicação prática desenvolvida no capítulo 4, verificamos que, foram utili-

zados no estudo 4 repetições por indivíduo para estimar o coeficiente de confiabilidade, o que

está exatamente en] coi)cordância com o planejamento quase-ótimo. (;onlo o valor encontrado

cle p é maior do que 0, 2, concluímos que p foi estimado cona boa eficiência.

Finalmente, devemos ressaltar que, embora não sendo imediato, é ])ossível estender os re-

sultados deste trabalho para modelos mais complexos, cona dados não-balanceados, envolvendo

mais falares, o que permite ampliar a aplicabilidade dos resultados a várias áreas de pesquisa.

85

Quando o interesse é fazer um planejamento para a estimação simultânea dos :3 parâmetros 
ele interesse, esta dissertação não fornece diretamente a· solução do problema. No entanto, 
fornece alguns elementos básicos que permitem adequar o melhor planejamento para a situação. 
Uma sugestão para este problema é, obter o planejamento ótimo para cada parâmetro de 
interesse - obtemos assim 3 candidatos ao planejamento ótimo para a estimação simultânea 
cios 3 parâmetros. Cada planejamento é utilizado para averiguar a variância dos estimadores 
dos outros parâmetros - (por exemplo, o planejamento ótimo na estimação de 0 é investigado 
utilizando os estimadores de O'~ e p ) . O planejamento que fornece as menores variâncias dos 
estimadores dos 3 parâmetros deve então ser adotado. 

Com relação a aplicação prática desenvolvida no capítulo 4, verificamos que, foram utili
zados no estudo 4 repetições por indivíduo para estimar o coeficiente de confiabilidade, o que 
está exatamente em concordância com o planejamento quase-ótimo. Como o valor encontrado 
de p é maior do que O, 2, concluímos que p foi estimado com boa eficiência. 

Finalmente, devemos ressaltar que, embora não sendo imediato, é possível estender os re
sultados deste trabalho para modelos mais complexos, com dados não-balanceados, envolvendo 
mais fatores, o que permite ampliar a aplicabilidade dos resultados a várias áreas de pesquisa. 
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Apêndice l - -A.s Diferenças entre o

Modelo de Efeitos .A.leatórios e o

Modelo de Efeitos Fixos

A equação nlatenlática que representa o$ dois modelos cona un] fatal e dados balaliceados

Hi=P+.Ai+cij á=1,..,k .j=1,..r}

Resumiinos as informações básicas sobre os modelos de efeitos aleatórios e fixos (ambos

cona uin fator) na seguinte tabela:

Tipo de Suposições Hipóteses Estatíst.ica

Fatos

Ho : p,\ F.z ' ...

':j - /V''.«../(0, a?), ã«dep. p:

//o : alÍ = 0

(co«ti«-...)
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Fixo

F-
cij «.., 7Voz ll a/(0, o:), indep

Aleatório .4i -- /V07'77za/(0, a:), indep.

cij e ,4f indep

Apêndice I - As Diferenças entre o 

Modelo de Efeitos Aleatórios e o 

Modelo de Efeitos Fixos 

A equação matemática que representa os dois modelos com um fator e dados balanceados 

e : 

Y;j=µ+A;+Eij i=l, .. ,k j=l, .. n 

Resumimos as informações básicas sobre os modelos de efeitos aleatórios e fixos (ambos 

com um fator) na seguinte tabela: 

Tipo de Suposições Hipóteses Estatística 

Fator 

Ho : µ1 = µ2 = .. . = µ1,; 

Fixo Eij ~ N armai (O, a-;), indep. µ;=µ+A; 

F-QMA 
-QMR 

Eij ~ Normal(O,a-;), indep . 

Aleatório A;~ Nonnal(O,a-~), inclep. Ho : a-~ = O 

Eij e A; inclep. 

(continue ... ) 
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(co«ti«.Ção)

Tipo de
favor

Dsitribuição de .F

sob Ho
Dista'ibuição de /'

sob H,.l

l$ÊH «. FA-:,N-k(@
onde @ = ae

Distribuição F não central

g:H - (i + «g')p#-:,«,-.(o
Proporcional à distribuição F central,

com k-l , e N-k graus de liberdade

Fixo ggé - a--.«,-*(o)
Distribuição F de Fisher-Snedecor central

cona k-l e N-k graus de liberdade

Aleatório

87

(continuação) 

Tipo de Dsitribuiç.ào de :F Distribuição de :F 

fator sob H0 sob HA 

§~~ ~ Fk-I ,N-k(</>) 
Fixo ~~~ ~ Fk-I,N-k(O) onde </> = ;. J% I:7= 1 (µ; - µ )2 

Distribuição F de Fisher-Snedecor central Distribuição F não central 

com k-1 e N-k graus de liberdade ~~~ ~ (1 + n~ )Fk-I,N-k(O) 
Aleatório Proporcional à distribuição F central, 

com k-1, e N-k graus de liberdade 
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Apêndice ll Produto de Kronecker

Definição e propriedades

O Produto de Kronecker (®) é um produto especial de matrizes. Vimos no Capítulo l

que, com a utilização deste produto, as notações de matrizes e as operações entre elas são

simplificadas. Aqui, vamos apresentar a definição e as propriedades deste produto.

Segundo Rao(1973), o Produto de Kronecker é definido da seguinte forma:

Definição: Sejam ,4=(aij) e -B=(Z,{j) duas matrizes de dimensões in x zz e p X q, respectiva-

n)ente; onde aij e &ij são os tenllos gerais das matrizes A e B. Então, o Produto de Kronecker
entre as matrizes A e B

'i ® -B = (.íj-B)

é uma matriz mp x nq, que possue como partições - as matrizes (aijB) - en] cada ])osição ij
onde i=1,..,m e j=1,.., n.

Consequentemente, temos as seguintes propriedades:

.)o®Á

b) ('l. + .A,) ® -B (Á, ® -B)

c) .A ® (.B. + .B,) + (.4 ® -B,)

d) aÁ (8 Z,.B = aZ,..4 ® B, a e b são escaleres

e)'l.'l,® B..B, )(.A,®.B,)
f) (.A e) .B)'' =Á'' C© .B-' , se as :matrizes inversas de ..4 e .B existem
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Apêndice II - Produto de Kronecker -

Definição e propriedades 

O Produto de Kronecker ( 0 ) é um produto especial de matrizes. Vimos no Capítulo 1 

que, com a utilização deste produto, as notações de matrizes e as operações entre elas são 

simplificadas. Aqui, vamos apresentar a definição e as propriedades deste produto. 

Segundo Rao(l973), o Produto de Kronecker é definido da seguinte forma: 

Definição: Sejam A=(aii) e B=(b;i ) duas matrizes de dimensões rn x n e p x q, respectiva

mente; onde CLij e bij são os termos gerais das matrizes A e B. Então, o Produto de Kronecker 

entre as matrizes A e B, 

é uma matriz mp x nq, que possue como partições - as matrizes (aijB) - em cada posição ij, 

onde i=l , .. ,m e j=l , .. , n. 

Consequentemente, temos as seguintes propriedades: 

a) O 0 A= A 0 O = O 

b) (A, + A2) 0 B = (A i 0 B) + (A2 0 B) 

e) A 0 (B, + B :.i ) = (A 0 B1) + (A 0 B2) 

d) aA 0 bB = abA 0 B, a e b são escalares. 

e) A,A:.i 0 B,B2 = (A, 0 B1 )(A2 0 B 2) 

f) (A 0 B)- 1 =A- 1 0 B- 1
, se as matrizes inversas de A e B existem. 
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g) (.A ® .B)' = .A' 8) .B', onde .A' e B' são matrizes inversas generalizadas

h) (.A 6) ny = .A' ® B', Á' e -B' são matrizes transpostas de ..'l e B.

i) (.A ® -B)(.A'' ® -B'') = .r, -r é a matriz identidade

89

g) (A 0 B)- = A - 0 B-, onde A - e B- são matrizes inversas generalizadas. 

h) (A 0 B)' = A 1 

0 B
1

, A
1 

e B
1 

são matrizes transpostas de A e B. 

i) (A 18) B)(A- 1 0 B- 1
) = I, I é a matriz identidade. 
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Apêndice lll Programa PO.COM

as especificações e listagem

Enl estudos de planejamento com alocução ótima, a variância do estinlador do parâmetro de

interesse é un] critério para a seleção do planejamellto ótinlo. O valor desta variância depende

não somente do método de estiina4ão, Rias também) do valor de alguma função dos componentes

de variância, por exemplo, 0 ou p. Conhecer essa função é fundaillental pala a determinação

clo planejanlento ótinao, mas nem senapre é possível conseguir estimativas confiáveis para essas

fullções. Para contornar este problema, elaboratnos o programa PO.COM, que tenta fornecer

todos os possíveis planejamentos ótiinos variando p ein todo o seu campo de variaçãol (isto é,
o intervalo lO,ll).

Para utilizar este programa no estudo de planejamento ótimo de un] experimento é ne-
cessária a definição dos seguintes elementos:

a) parâmetro de interesse a ser estimado;

b) método de estinaação a ser utilizado;

c) o ta-ninho da amostra (N);

Depois de receber essas inforn)anões básicas, o programa calcula k.t{,,.. pala cada valor de

p. Se k.t{«,. obtido não for inteiro, ele plocula os dois divisores de N mais próximos do k.t{..,

compara as variâncias do estinlador iia adoção destes dois divisores, e então escolhe aquele que

l k.ü«. pode ser escrito em função de 0 ou p, porém, todos os cálculos deste programa foram baseados em p.

já que ele tem um campo de variação limitado, e permite, com isso, estudar todos os possíveis planejamentos.

Os valores de 0 apresentados na coluna THETA da saída do programa são calculados pela expressão 0 = T.e-
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Apêndice III - O Programa PO.COM 

- as especificações e listagem 

Em estudos de planejamento com alocação ótima, a variância do estimador do parâmetro de 

interesse é um critério para a seleção do planejamento ótimo. O valor desta variância depende 

não somente do método de estimação , mas também do valor de alguma função dos componentes 

de variância, por exemplo, 0 ou p. Conhecer essa função é fundamental para a determinação 

do planejamento ótimo, mas nem sempre é possível conseguir estimativas confiáveis para essas 

funções. Para contornar este problema, elaboramos o programa PO .COM, que tenta fornecer 

todos os possíveis planejamentos ótimos variando p em todo o seu campo de variação1 (isto é, 

o intervalo [0,1]). 

Para utilizar este programa no estudo de planejamento ótimo de um experimento é ne-

cessária a definição dos seguintes elementos: 

a) parâmetro de interesse a ser estimado; 

b) método de estimação a ser utilizado; 

c) o tamanho da amostra (N); 

Depois de receber essas informações básicas, o programa calcula kotimo para cada valor de 

p. Se kotimo obtido não for inteiro, ele procura os dois divisores de N mais próximos do kotimo, 

compara as variâncias do estimador na adoção destes dois divisores, e então escolhe aquele que 
1 ko,imo pode ser escrito em função de 0 ou p, porém, todos os cálculos deste programa foram baseados em p, 

já que ele tem um campo ele variação limitado, e permite, com isso , estudar todos os possíveis planejamentos. 

Os valores de 0 apresentados na coluna TRETA da saída do programa são calculados pela expressão 0 = ~. 
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produz a menor variância e imprime ein l<SUGERIDO. O processo de cálculo de A;.ti,,.. começa

cona p igual a zero, e incrementa 0,01 para inicial o cálculo do próximo k.tí,«.. O processo se

repete, até que KSUGERIDO seja N/2.

O ar(ruivo de saída contém todos os possíveis planejainentos e as variâncias correspondentes

do estimador. Unl planejamento é fornecido quando ele é aditado pela primeira vez. Exemplos

de interpretação dos resultados podem ser encontrados na seção 2.3.

O programa foi elaborado em linguagem PASCAL (versão 3.1). Devido às limitações da

linguagem, o tamanho máximo da amostra que o programa aceita é 32.000. O número de

divisores está pré-definido em 60, mas pode ser aumentada.

A listagem deste programa será apresentada a seguir.
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program po

{Estc program fornece os planclamcntos ótimos para um dctcrminado tamanho da amostra cm todo campo
dc variação dc $\moS. Os \ dores dc $\rho$ estudados variam cntrc
0.01 c 1, com incremento dc 0.01. O arquivo dc saída fornece os valores dc K otimo
(calculadas pelas fórmulas apresentada nas seções 2. 1 .2, 2.2.2, 3. 1 c 3.2) c o divisor dc N mais próximo

k otimo que produz a menor variância. As variâncias destes valores de k e
o valor de S\thetaS correspondente a esse valor dc S\rho$ são apresentados
também. A panc tcorica se encontra nos capítulo 2 c 3 da disscrtação}

este

const nl-60:
typc SEQ-arras'l ]
var

nll ofintegcr;

D:integcr; {númcro de divisorcs}
RESTO:integer; {verinica se é divisora
PLAN:integcr;{ planejamcnto otimo }
DIVlüIN ,DIVMAX:integer; {divisores mínimo e máximos
OPCAO.l:integcr;
TELA:integerl
N:real; {tamanho da amostrar
VAROT,VARDF\41N,VARDMAX:real; {variâncias}
DIF:real; {difercnça das variâncias}
RHO,THETA,KOTIMO:real:
DiViSOR:SEQ
INICIO:boolcan:
FIM:boolean=
ATENCAO:boolean:
NOMEARQ:stringj20l;
RESPOSTA:çhar:
SALDA:text:
deste procedimento alerta o usuário no caso dc erro dc entrada das informações básicas}
proccdure CAMPAINHA;
begin

{vcrinica sc está iniciando um novo tamanho dc amostrar
{ indica o final do programa}

{o planeamento adorado pode ser o último divisora

sound(200);
dclay(100);
nosound:

end:

besta função vcriHica a entrada das infomtações}
function CORRETO:boolean
var
AUX:boolean:
begin

readln(RESPOSTA);
AUX:=false:
case tela of
1: if RESPOSTA in I's','S','n','N'l then AUX::trufa

else CAMPAINHA:
2: if RESPOSTA in I'1','2','3','4'j thcn AUX:=truc2: if RESPOSTA in 1'1'.'2'.'3

esse CAÀ4PAINHA
3: if RESPOSTA in I' 1 ','2'l thcn AUX::truz

else CAMPAINHA:
end:
CORRETO:=AUX:

end:

besta função controla o tempo de execução do program no casa le erro
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program po; 

{Este program fornece os planejamentos ótimos para um determinado tamanho da amostra cm todo campo 
de variação de $\rho$ . Os valores de S\rho$ estudados \'ariam entre 
O.UI e L com incremento de O.OI. O arquivo de saída fornece os valores de K_otimo 
(calculadas pelas fórmulas apresentada nas seções 2. 1.2, 2.2.2, 3.1 e 3.2) e o divisor de N mais próximo 

deste 
k_otimo que produz a menor variância. As variâncias destes valores de k e 
o valor de $\theta$ correspondente a esse valor de $\rho$ são apresentados 
também. A parte teorica se encontra nos capítulo 2 e 3 da dissertação} 

const n 1 =60; 
typc SEQ=array[ l..n 1] of integer; 
var 
D:integer; 
RESTO:integer; 
PLAN :integer; 

{ número de divisores} 
{verifica se é divisor} 

{ planejamento otimo} 
DIVMJN ,DIVMAX:integer; 
OPCAO.I :integer; 
TELA:integer; 

{divisores mínimo e máximo} 

N:real ; {tamanho da amostra} 
V AROT,V ARDMIN,VARDMAX:real; {variâncias} 
DIF:real ; { diferença das variâncias} 
RHO,THETA,KOTIMO:real; 
DIVISOR:SEQ; 
INICIO:boolcan; 
FIM:boolean; 
ATENCAO:boolean; 
NOMEARQ:string[ 20]; 
RESPOST A:char; 
SAIDA:tex1; 

{verifica se está iniciando um novo tamanho de amostra} 
{ indica o final do programa} 

{ o planejamento adotado pode ser o último divisor} 

{Este procedimento alerta o usuário no caso de erro de entrada das informações básicas} 
procedure CAMPAINHA; 
begin 

sound(200); 
dclay( 1 OU); 
nosound; 

end; 
{Esta função verifica a entrada das informações} 
function CORRETO:boolean; 
var 
AUX:boolean; 
begin 

readln(RESPOST A); 
AUX:=false; 
case tela of 
l : ifRESPOSTA in ['s','S','n','N'l then AUX:=true 

cise CAMPAINHA; 
2: if RESPOSTA in 1' l ','2','3','4'] then AUX:=true 

else CAMPAINHA; 
3: ifRESPOSTA in 1'1','2'] thcn AUX:=true 

else CAMPAINHA; 
end; 
CORRETO:=AUX; 

end; 
{Esta funcao controla o tempo de execução do program no caso de erro. 
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O programa será encerrado quando $\moS atinge seu valor máximo l.}
function ERROU:boolcan:
var aux:boolean:
bcgin
AUX:<alse=
if (rho=1) thcn AUX:=true;
ERROU:=AUX:

end:

festa função calcula o valor de KOTIMO}
function KCALC:real:
var AUX:real:
begin
if OPCAO=1 then

AUX:= N'b(2-2'kRH0+N+RH0)/( 1+N-RHO)
esse if OPCA0=2 then

AUX:=(sqr(N) +R.H0-5+N+RH0+2'pN-8+8+RHO)/(N'pRHO+N-3+3'PRHO)
esse ifOPCA0-3 1 then AUX:-N*«N-l)'RH0+2)/«N+l)+(N-l )'RHO)

esse

if OPCA0=3 2 thcn AUX:=N'kRHO/( l +RHO);

KCALC:=AUX
end;

testa função calcula a variância do plancjamcnto com k classes}
function VARIAN(K:real):real;
var AUX:real:
begin

if OPCAO=1 then

e se if OPCA0-2 then )/sqr(] -RHO)+2*RHO*K/N/(K- l )/( l -RHO)+(N-l yksqr(K)/sqr(N)/(k- l )/(N-K»
AUX -2 +(N-3)*sqr(N *RHO+K'k( l -RHO» / sqr(N)/(K- l )/(N-K-4)/sqr( l -RHO)
else if OPCA0=3 1 then AUX:=2'bsqr(l -RHO)+sqr(K+(N-K)*RHO)/N/(N-K)/(K-l)

esse if (OPCA0=32) and (K'op0) then '

AUX :-2 'p sqr( l -RHO)* sqr(K+(N-K) 'k RHO)/N/(N-K)/K
esse if K=0 thcn AUX:=0;

VARIAN:=AU)(
end;

besta função verifica se estamos usando o último divisora
function ULTll\40:boolean
var aux:boolean:
begin
AUX:<alse:
if l=D üen AUX:::true:
ULTIMO:=AUX:

end;

{Estc procedimento imprime os resultados no arquivo de saída pré-deninido}
procedure IMPRIME(DIVISOR:intcger; VARJANCIA:real);
begin
'META:=RHO/(i-RHO)
write(SALDA,' ', TRETA:3:2, ' ', RH0:3:2, ' ', KOTIM0:5:2);
wnte(SALDA,' ', DlylSOR,' ', yAROT:8:4)
writeln(SALDA, ' ', VAR]ANCIA:8:4)

end;
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O programa será encerrado quando $\rho$ atinge seu valor máximo 1.} 
function ERROU:boolean; 
var aux :boolean; 
begin 

AUX:=false; 
if(rho=l) then AUX:=true; 
ERROU:=AUX; 

end; 
{Esta função calcula o valor de KOTIMO} 
function KCALC:real; 
var AUX:real; 
begin 

if OPCAO= 1 then 
AUX:= N*(2-2*RHO+N*RHO)/(l +N-RHO) 

else if OPCA0=2 then 
AUX:=(sqr(N) *RHO-5*N*RHO+2 *N-8+8*RHO)/(N*RHO+N-3+3*RHO) 
else ifOPCAO=31 then AUX:=N*((N-l)*RH0+2)/((N+l)+(N-l)*RHO) 

else 
ifOPCAO=32 thcn AUX:=N*RHO/()+RHO) ; 

KCALC :=AUX; 
end; 

{Esta função calcula a variância do planejamento com k classes} 
function V ARIAN(K:real):real; 
var AUX:real; 
begin 

ifOPCAO=l then 
AUX:=2*(sqr(RHO)/(K-l )/sqr(l -RHO)+2*RHO*K/N/(K- I )/( l-RHO)+(N-1 )*sqr(K)/sqr(N)/(k-1 )/(N-K)) 

else if OPCAO=2 then 
AUX:=2 *(N-3 )*sqr(N*RHO+K *( 1-RHO)) / sqr(N)/(K-1 )/(N-K-4 )/sqr( 1-RHO) 
else ifOPCAO=31 then AUX:=2*sqr(l-RHO)*sqr(K+(N-K)*RHO)/N/(N-K)/(K-I) 

else if (OPCAO=32) and (K <>O) then 
AUX :=2 *sqr( 1-RHO)*sqr(K +(N-K)*RHO)/N/(N-K)/K 

else ifK=0 then AUX:=0; 

V ARIAN :=AUX; 
end; 

{Esta função verifica se estamos usando o último divisor} 
function UL TIMO:boolean; 
var aux:boolean; 
begin 

AUX:=false; 
if I=D then AUX:=true; 
UL TIMO:=AUX; 

end; 

{Este procedimento imprime os resultados no arquivo de saida pré-definido} 
procedure IMPRIME(DIVlSOR:integer; V ARIANCIA:real) ; 
begin 

THET A:=RHO/( 1-RHO); 
write(SAIDA,' ', THETA:3 :2, ' ', RHO:3:2, ' ', KOTIMO:5:2); 
write(SAIDA,' ', DIVlSOR,' '. YAROT:8:4); 
writeln(SAIDA,' ', VARIANCIA :8:4); 

end; 
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{Esle procedimento determina os divisores do valor N}
procedure DIVISORES;
var
l.RESTO,AUX:integer;
begin
AUX:=2:
1::0
while AUX<=N/2 do
begin

RESTO:= trunc(N) mod AUX;
if RESTOS O then begin l:=1+1;

DIVISORjlj:=AUX;
end:

AUX:=AUX+l:
end;
D:=1:

{ Este procedimento apresenta a primeira tela, faz uma pequena introdução sobre
a utilização deste programam
procedure INICIALIZA;
begin
TELA:=1:
ClrScr:
writeln('*'*****'** ****+*'*+-'**-'***** -'-''****************,''*****');
writeln('+ Este program fornece os planejamentos ótimos que 'k');
writeln('+ produzem as menores variâncias na estimação de de- +');
writeln('+ terminado parâmetro para um dado tamanho dc amas- +');
writeln('* tra N. +')

wnteln("''***** * * ** +'+++'**,''+++-'**-'+-' **** ****-'-'-'+'''*+l:

end;n

writc('Continue? (S/Ny);
while not CORRETO do write('Continue? (S/N) ');
if (RESPOSTAS'N') or (RESPOSTAS'n') thcn FIM:-true;

endn

teste procedimento apresenta a tela 2 que permite fazer as cscolhas}
procedure ESCOLHA;
var AUX:integer;
begin

ClrScr:
TELA:=2=
writeln('Qual o parâmcntro a scr estimado?');
writeln:
writeln(' 1) variância dos efeitos das classes (sigmaa"2y);
writeln:
vateln('2) theta');
writeln:
writeln('3) rho ');
writeln:
writeln('4) SAIR do programa ');
writeln:
write('OPÇÃO:');
while not CORRETO do begin

writeln('ERROS l DIGA'lE NOyAMEN'TE.');
write('OPÇÃO:');
end;
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{Este procedimento determina os divisores do valor N} 
procedure DIVISORES; 
var 
I. RESTO, A UX: integer; 
begin 

AUX:=2; 
I:=O; 
while AUX<=N/2 do 
begin 

RESTO:= trunc(N) mod AUX; 
ifRESTO= O then begin I:=I+l; 

DIVISORlll:=AUX; 
end; 

AUX:=AUX+l ; 
end; 
D:=I; 

end; 
{Este procedimento apresenta a primeira tela, faz uma pequena introdução sobre 
a utilização deste programa} 
procedure INICIALIZA; 
begin 

TELA:=!; 
ClrScr; 
writeln(' • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••• •• ••••'); 
writeln('* Este program fornece os planejamentos ótimos que *'); 
writeln('* produzem as menores variâncias na estimação de de- *'); 
writeln('* terminado parâmetro para um dado tamanho de amos- *') ; 
writeln(' * tra N. *' ); 

writeln('* •••• •••••••••••••••••••••••••• •••••••• ••• • •••••••••••'); 
writc('Continue? (S/N) '); 
while not CORRETO do write('Continue? (S/N) ') ; 
if (RESPOST A='N') or (RESPOST A='n') then FIM:=true; 

end; 

{Este procedimento apresenta a tela 2 que permite fazer as escolhas} 
procedure ESCOLHA; 
var AUX:integer; 
begin 

ClrScr; 
TELA:=2; 
writeln('Qual o parâmentro a ser estimado?'); 
writeln; 
writeln(' 1) variância dos efeitos das classes (sigma_ a"2)') ; 
writeln; 
writeln('2) theta') ; 
writeln; 
writeln('3) rho ') ; 
writeln; 
writeln('4) SAIR do programa ') ; 
writeln; 
write('OPÇÃO:'); 
while not CORRETO do begin 

writeln('ERRO!! DIGITE NOVAMENTE.') ; 
write('OPÇÃO:'); 

end; 
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writeln:
val(RESPOSTA,OPCAO,AUX);
if OPCA0=3 then begin

TELA:=3:
wnteln('Qual o método de estimação?');
wnteln(' 1) Análise dc Variância ');
writeln(' 2) Máxima Verossimilhança ');
write('OPÇÃO: ');
while not CORRETO do begin

writcln('ERRO1IDIGITE l OU 2.')
write('OPÇÃO:');

end:
ifRESPOSTA='1' then OPCAO:=3 1
esse OPCAO:=32:

end
end;

{ Leitura das infarmacões básicas}
procedure ENTRADA;
begin
ClrScr:
writeln('**'''**-***''*''+***'*+*** +'**+-'*******'''*++')
writeln('+ Entrada de Iníomlaçõcs Básicas +');
writcln('******'*''*+***** *** **'*-*** * ****+*''''''*');

writeln('Qual o nome do arquivo de saída? Exemplo:teste.res')
readln(NOMEARQ);
assign(SALDA, NOMEARQ);
rewnte(SALDA);

write(SALDA, '0 parâmetro a ser estimado é ');
if (OPCAO=1) then

begin
writeln(SALDA, 'a variância dos efeitos das classes');
writeln(SALDA);
writeln(SALDA,"k+'k Observação: as variâncias apresentadas são proporcionais a variância');
writeln(SAÍDA,' apresentada pc]a expressão (2.4). Para obter os valores exatos das variâncias,')
writeln(SALDA,' é necessário multiplicar os valores apresentados pela variância dos erros alga-')
writeln(SALDA, 'tórios elevada a 4 'k++');
writeln(SALDA);

end

esse if (OPCA0-2) then writcln(SALDA. ''META')
esse if (OPCA0-3 1) then begin

writeln(SALDA, 'RHO');
writeln(SALDA, ' O MÉTODO DE EST]MAÇAO E DE ANALISE DE

VANANCIA');
end

esse if (OPCA0-32) then begin
writeln(SALDA. 'RHO');
writeln(SALDA, '0 MÉTODO DE ESTIMAÇÃO É DE MÁXIMA

VEROSSIMILHANÇA');
end:

if INICIO then
begin
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writeln; 
val(RESPOST A,OPCAO,AUX); 
if OPCA0=3 then begin 

TELA:=3 ; 
writeln('Qual o método de estimação?'); 
writeln(' 1) Análise de Variância '); 
writeln(' 2) Máxima Verossimilhança ') ; 
write('OPÇÃO: ') ; 
while not CORRETO do begin 

writeln('ERRO! ! DIGITE 1 OU 2.'); 
write('OPÇÃO:'); 

end; 
ifRESPOST A=' l' then OPCA0:=31 
else OPCA0:=32; 

end 
end; 

{ Leitura das informacões básicas} 
procedure ENTRADA; 
begin 

ClrScr; 
writeln('•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••'); 
writeln(' • Entrada de Informações Básicas • ') ; 
writeln('••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• '); 

writeln('Qual o nome do arquivo de saida? Exemplo:teste.res') ; 
readln(NOMEARQ); 
assign(SAIDA, NOMEARQ); 
rewrite(SAIDA); 

write(SAIDA, 'O parâmetro a ser estimado é'); 
if(OPCAO=l) then 

begin 
writeln(SAIDA, 'a variância dos efeitos das classes'); 
writeln(SAIDA); 
writeln(SAIDA,'*** Observação: as variâncias apresentadas são proporcionais a variância') ; 
writeln(SAIDA,' apresentada pela expressão (2.4) . Para obter os valores exatos das variâncias,'); 
writeln(SAIDA,' é necessário multiplicar os valores apresentados pela variância dos erros alca-'); 
writeln(SAIDA, 'tórios elevada a 4 ***'); 
writeln(SAIDA); 

end 
else if (OPCA0=2) then writeln(SAIDA. 'THET A') 

else if (OPCA0=3 l) then begin 
writeln(SAIDA, 'RHO'); 
writeln(SAIDA, 'O MÉTODO DE ESTIMAÇÃO É DE ANÁLISE DE 

VARIÂNCIA'); 
end 

else if (OPCA0=32) then begin 
writeln(SAIDA. 'RHO'); 
writeln(SAIDA, 'O MÉTODO DE ESTIMAÇÃO É DE MÁXIMA 

VEROSSIMILHANÇA'); 

if INICIO then 
begin 

end; 
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write('Qual o tamanho da amostra (N)?');
readln(N);
DIVISORES:
writeln:

end:
ifD <>0 then { N nãoé número primor
begin

writeln(SALDA, '0 tamanho da amosua é: ', N:6:0);
write(SALDA, 'Os divisores de N são: ');
for 1:=1 to D do write(SALDA,DIVISORlll, ' ');
writeln(SALDA);
writeln(SALDA);
wnte(SALDA, 'THETA ', 'RHO '.'KOTIMO
writeln(SALDA, 'VARIÂNCIA DO KOTIMO

end

', 'K SUGEmDO ');
','VARIANCIADOK

else begin
wnteln('N é número primo, nãa existe divisora ');
FIM::tíue:

end;
end:
{ Início da busca de planejamento ótimo }
procedure Calcule;
begin
ClrScr;
writeln('+** Aguarde, processando...
ATENCAO:<alse:
RHO:::O:
PLAN::O:
DIVMIN:=DIVISORÍ l] ;
DIVMAX:=DIVISORj2l;

repeatbegin
while not ULTIMO or not ATENCAO do
begin
KOTIMO:=KCALC:
VAROT:=VARIAN(KOTIMO);
if(KOTIMO>DIVMIN) and (KOTIMO < DIVMAX) then

begin
VARDMIN:=VARIAN(DIVMn9;
VARDMAX:=VARIAN(DIVMAX);
DIF:=VARDMIN-VARDMAX:
if (DIF >0) and (PLAN'o'D]VMAX) then begin

PLAN:=DIVMAX
IMPNME(DIVMAX, VARDMAX);
ATENCAO:-true:

end

esse if (DIF<O) and (PLAN'o'DIVMIN) then begin
PLAN:=DIVMIN:
IMPNME(DIVMIN,VARDMIN);
ATENCAO:<alse:

end;

l ;2

**''");

end

esse if (KOTIMO> DIVMAX) and (KOTllüO< N/2) then
begin
DIVMIN:=DIVMAX:
l:=1+1:
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write('Qual o tamanho da amostra (N)?'); 
readln(N); 
DIVISORES; 
writeln; 

end; 
if D <> O then { N não é número primo} 
begin 

writeln(SAIDA, 'O tamanho da amostra é: ', N:6 :0); 
write(SAIDA, 'Os divisores de N são: '); 
for I:=l to D do write(SAIDA,DIVISOR[I],' ') ; 
writeln(SAIDA); 
writeln(SAIDA); 
write(SAIDA, 'THETA ', 'RHO ','KOTIMO ', 'K SUGERIDO '); 
writeln(SAIDA, 'V ARIANCIA DO KOTIMO ', 'V ARIANCIA DO K '); 

end 
else begin 

writeln('N é número primo, não existe divisor! '); 
FIM:=true; 

end; 
end; 
{ Início da busca de planejamento ótimo } 
procedure Calcule; 
begin 

ClrScr; 
writeln('u* Aguarde, processando .. . ***'); 
ATENCAO:=false; 
RHO:=O; 
PLAN:=O; 
DIVMIN :=DIVISOR[ 1 ]; 
DIVMAX:=DIVISOR[2]; 
I:=2; 
repeat begin 
while not ULTIMO or not ATENCAO do 

begin 
KOTIMO:=KCALC; 
V AROT:=V ARIAN(KOTlMO); 
if (KOTIMO>DIVMIN) and (KOTIMO < DIVMAX) then 

begin 
V ARDMIN:=V ARIAN(DIVMIN); 
V ARDMAX:=V ARIAN(DIVMAX); 
DIF:=V ARDMIN-V ARDMAX; 
if (DIF >O) and (PLAN<>DIVMAX) then begin 

PLAN:=DIVMAX; 
IMPRIME(DIVMAX, V ARDMAX); 
ATENCAO:=true; 

end 
else if (DIF<O) and (PLAN<>DIVMTN) then begin 

PLAN:=DIVMIN; 
IMPRIME(DIVMIN, V ARDMlN); 
A TENCAO:=false; 

end; 
end 

else if (KOTIMO> DIVMAX) and (KOTIMO< N/2) then 
begin 

DIVMIN:=DIVMAX; 
I:=I+ l; 
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DIVMAX:=DIVISORÍlj
ATENCAO:<alse:
RHO:=RHO-O.Ol:

end

esse if KOTIMO=D]VMIN then bcgin
PLAN:=DIVMIN:
VARDMIN:=VAROT:
IMPNME(DIVMIN,VARDMTN);
ATENCAO:<ãse:

end

else if (KOTIMO-DIVMAX) or (KOTIMO > N/2) then
begin

PLAN:=DIVMAX:
VARDMIN:=VAROT:
IMPmME(DIVMAX,VARDMAX);
ATENCAO:::true:

end;

RHO:=RHO+O.OI ;
end:
end
until ERROU or ULTIMO:
write('++++ Fim da execução
wnteln(NO1\'íEARQ);
writeln:
end;

C)s resultados serão encontrados no arquivo ')

{ +4'++'b+'p+'p'p Program Principal +++'b+++4'+++++4'}

bcgin
FIM:<ãse:
INICIO:-true:
INICIALIZA:
while not FIM do

begin
ESCOLHA:
if (OPCAO <> 4) then
begin

if INICIO then begin
ENTR.ADA:
INICIO:<alse:

end
else begin

TELA:=1:
writeln('0 tamanho da amostra anterior é ',N:6:0);
write('Usa o mesmo tamanho da amostra? (S/Ny);
while not CORRETO do write('Erros l Responda S ou N: ');
writeln:
if (RESPOSTAS'n') or (RESPOSTAS'N') then INICIO::;true
ENTRADA:
INICIO:+alse:

end:
if not FIM then CALCULE
TELA:=l
write('Deseja finalizar?(S/Ny);
while not CORRETO do writc('Erros l Responda S ou N:');
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DIVMAX:=DIVISOR[I]; 
A TENCAO:=false; 
RHO:=RHO-0.01; 

end 
else ifKOTIMO=DIVMIN then begin 

PLAN :=DIVMIN; 
VARDMIN :=YAROT; 
IMPRIME(DIVMIN, V ARDMIN); 
A TENCAO:=false; 

end 
else if (KOTIMO=DIVMAX) or (KOTIMO > N/2) then 

begin 
PLAN:=DIVMAX; 
V ARDMIN:=V AROT; 
IMPRIME(DIYMAX, V ARDMAX); 
A TENCAO:=true; 

end; 

RHO:=RHo+0.0 1; 
end; 
end 
until ERROU or ULTIMO; 
write('**** Fim da execução. Os resultados serão encontrados no arquivo ') ; 
writeln(NOMEARQ); 
writeln; 
end; 

{ •••••••••• Program Principal ••••••••••••••} 

begin 
FIM:=false; 
INICIO:=true; 
INICIALIZA; 
while not FIM do 
begin 

ESCOLHA; 
if(OPCAO <> 4) then 

begin 
if INICIO then begin 

ENTRADA; 
INICIO:=false; 

end 
else begin 

TELA:=!; 
writeln('O tamanho da amostra anterior é '.N:6 :0); 
write('Usa o mesmo tamanho da amostra? (S/N)') ; 
while not CORRETO do write('Erro! ! Responda Sou N: '); 
writeln; 
if (RESPOST A='n') or (RESPOST A='N') then INICIO:=true; 
ENTRADA; 
INICIO:=false; 

end; 
if not FIM then CALCULE; 
TELA:=l; 
write('Deseja finalizar? (S/N)'); 
while not CORRETO do writc('Erro! ! Responda Sou N:') ; 
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writeln:
if (RESPOSTA:
esse FIM:<ãse

end
esse Fll\4:::true:
dose(SALDA);

end:
end.

's') or (RESPOSTAS'S') then FIM :true
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writeln; 
if (RESPOSTA= 's') or (RESPOSTA='S') then FIM:=true 
else FIM:=false; 

end 
else FlM:=true; 
close(SAlDA); 

end; 
end. 
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