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Resumo

Nesta tese sugerimos um método inspirado na teoria da quase-verossi-
milhança para a- análise de modelos de dispersão longitudinais. Tal método
não pressupõe o conhecimento da distribuição multivariada associada aos ve
fores resposta, necessitando apenas de suposições sobre o comportamento
dos parâmetros de interesse e sobre a estrutura de correlação envolvendo
funções convenientes dos dados. Foram desenvolvidas equações de estimação
tanto para modelos envolvendo o parâmetro de posição como para modelos
que envolvem tanto o parâmetro de posição como o de dispersão. Provámos,
sob condições gerais, que os estimadores obtidos por esse método são consis
tentes e assintoticamente normais. Outras propriedades desses estimadores
foram avaliadas através de estudos de simulação. Apresentamos. também,
uma aplicação à um conjunto de dados circulares.



Abstract

In this thesis we introduced a method based on the quase-likelihood the-
ory for the analysis of longitudinal dispersion models. The method does not
requere the knowledge of the multivariate distribution of the responde vectors.
It is necessary some asumptions concerning the behaviour of the parameters
of interest and of the correlation structure of some data functions. We de-
velopd estimating equations for position and dispersion parameters that are
generalizations of generalized estimating equations of Liang and Zeger. We
also proved that, under general regularity conditions, the estimators obtained
by this method are consistent and asymptotically normal. Further properties
were evaluated by simulation studies. The method was applied to a real data
set of circular variables.
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Capítulo l

Introdução

Na literatura Estatística, existe uma grande variedade de técnicas adequadas
ao tratamento de dados longitudinais quando a variável resposta segue uma
distribuição Gaussiana. O fato de existir uma versão multivariada da distri-
buição normal com boas propriedades do ponto de vista inferencial, facilita o
estudo desse caso. Abandonando-se a suposição de normalidade da variável
resposta, uma série de dificuldades pode surgir devido à escassez de distri-
buições multivariadas alternativas com tais propriedades (ver comentário em
Zeger e Liang, 1986).

Dentre as várias alternativas de tratamentos para dados longitudinais,
duas assumem um papel de destaque. A primeira prevê a modelagem proba-
bilística do problema, estipulando a priori uma distribuição multivariada de
probabilidades, supostamente adequada à modelagem dos dados e, então, com
base nessa distribuição, sugerindo um estimador para os seus parâmetros(por
exemplo, através do método de máxima verossimilhança). As dificuldades
dessa abordagem estão ligadas à definição do modelo probabilístico, ou sqa,
em como geral urn modelo multivariado que se ajuste aos dados e tenha.
parâmetros facilmente estimáveis. A segunda possibilidade baseia-se no uso
de funções de estimação (ver Godambe, 1991, por exemplo) para a obtenção
da estimativa de alguns parâmetros de um modelo multivariado que não é,
necessariamente, completamente conhecido. De maneira simplificada, pode-
se afirmar que uma função de estimação é uma função dos parâmetros de
interesse e dos dados. Em termos práticos, ela é construída de tal modo que,
quando é vista como função dos parâmetros, suas raízes são estimativas dos
mesmos. A equação obtida ao se igualar uma função de estimação a zero é
denominada equação de estimação. Nessa abordagem, troca-se a exigência de

4
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se conhecer um modelo probabilístico completo por suposições teoricamente
mais simples, por exemplo, algum conhecimento a priori sobre a estrutura
de correlação dos dados e sobre o comportamento da média da distribuição.
A teoria da quase-verossimilhança de Wedderburn (1974) é um exemplo de
desenvo[vimento teor:co que vai nessa ]inba de métodos. /- (]ificu]dade está
na construção de equações de estimação que levem a estimativas que tenham
algumas propriedades interessantes, pelo menos do ponto de vista assintótico.

O objetivo original deste trabalho é a introdução de novas técnicas de esti-
mação que possibilitem a análise de dados circulares longitudinais. Com esse
fim, desenvolvemos equações de estimação aplicáveis a uma classe ampla de
modelos (modelos de dispersão) que le-,am a estimativas consistentes e assin-
toticamente normais de parâmetros de regressão de um modelo longitudinal.
Nosso método generaliza o método das equações de estimação generalizadas
proposto por Liang e Zeger (1986), para análise de dados com marginais na
família exponencial.

1.1 Dados circulares
Seja z uma variável aleatória absolutamente contínua definida no espaço
amostral (#, J), onde .4 representa os borelianos de W. Uma variável alea-
tória circular contínua y pode ser definida como y = a + {z (mod m)}, onde
a C W, m > 0 e o operador mod está indicando o resto da divisão de z por m.
Um exemplo importante é o caso em que y corresponde a um ângulo (variável
angular). Nessa situação todos os valores y + 2kr, k = . . . , --2. -- 1, 0, 1, 2, .
correspondem ao mesmo ângulo.

Uma variável quantitativa absolutamente contínua circular difere de uma
não-circular (doravante denominada linear), por possuir uma métrica bastan-
te singular. Para ilustrar essa particularidade, suponha que se tenha obser-
vado dois ângulos: o primeiro sendo 15o e o segundo 35o. Pode-se questionar
sobre qual seria o valor do ângulo médio dessas observações. .Xo se calcular a
média aritmética chega-se a 25o, o que parece ser bastante razoável. Suporlha
agora que a origem dos ângulos seja modificada através da aplicação de uma
rotação de --25o. Os valores transformados passam a ser 350o e 10o, que têm
180o como média aritmética. Esse valor está muito distante dos observados.
Baseando-se nos dados, pode-se intuir que o valor "médio'' (deveria ser 0o

i. Na verdade. a distância entre duas observações de unia varia.vel circular,

ivalor que corresponde à denominada média circular dos dados. cujo conceito será
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a < b, é dada por minlja -- b(mod m); ja +m -- bl(mod m)}.
O estudo de dados circulares é bastante antigo e tem sua origem no estudo

da posição de corpos celestes (ver Bernoulli, 1734, por exemplo). Como
exemplos de variáveis circulares temos: a direção tomada por animais após
certo tratamento, a direção do x'ente, a direçào de correntes marítimicas, o
horário de falha de um sistema, o horário de entrada de pacientes em uma
UTI, etc. Fisher (1993) apresenta 24 conjuntos de dados circulares reais.

O procedimento padrão na análise de dados com essa natureza é convertê-
-los em ângulos, através de uma transformação linear e analisa-los nessa es-
cala. A partir de agora, não se fará distinção entre os termos "circujai" e
"angular" e, a não ser que seja explicitado, considerar-se-á a variável já con-
vertida em ângulos. Em Mordia (1972), Batschelet (1981) e Fisher (1993),
encontra-se uma grande variedade de técnicas e modelos probabilísticos para
dados circulares.

1.1.1 Representação gráfica e conceitos básicos
Usualmente, uma observação y de uma variável circular pode ser representada
graficamente em um círculo de raio unitário na posição (l,y), quando se
utiliza coordenadas polares, ou (cos(y), sen(g/)), quando se utiliza coordenadas
cartesianos. A Figura 1.1 é uma representação gráfica de uma observação g,
de uma variável circular.

A média circular de um conjunto de dados circulares, yi, { = 1, 2, . . . , n,
é dada por

Í arctan (S/C') ,
Ê = 1 .rcta« (S/C') + «,

l arcta« (S/C') + 2«,

se S > 0 e C' > 0
se (.' < 0,
.. ç' ,- fi - /'T \ n

( 1.1 )

onde S :: >ll: sen(y{) e C' = }ll: coslyi). Essa. medida corresponde a.o centro de

gravidade dos dados. Outra interpretação possível pode ser obtida quando
se considera cada observação como um vedor de comprimento um e direção
yi. Nesse caso, a média circular corresponde à direção do vetar resultante

Uma medida de concentração bastante ut.ilibada na análise de dados cir-
culares é o comprimento do vetor resultante

n n

l lZ Z

# - ~/lgí-;'Za
apresentado na seção l.l.l
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sen(y)

y

cos(y)

1.1Figura Representação gráfica de uma. observação circular



Introdução 8

Figura 1.2: Representação gráfica de três observações circulares e de sua
correspondente média circular e comprimento da resultante

No caso de todas as observações serem coincidentes, tem-se que R = n; esse
é o caso de concenti'ação máxima dos dados (variabilidade mínima). Outro
caso limite se dá quando os ângulos encontram-se uniformemente distribuídos
no círculo, onde, R = 0; t;ata-se do caso de concentração mínima (variabili-
dade máxima). Note que o conceito de variabilidade máxima não existe pala
dados lineares. Cabe salientar que quando a variabilidade é máxima, a média
circular nâo está deânida. Usualmente utiliza-se o comprimento da resultante
média, definido por

RDR.-
n

que tem a vantagem de variar no intervalo lO, ll.
A Figura 1.2 traz a representação gráfica da resultante e da média circular

(ângulo indicado na figura) calculadas para um conjunto de 3 observações.

(1.2)

1.1.2 Modelos probabilísticos
Represente por p e F', respectivamente, a função densidade de probabilidades
e a função distribuição de uma variável aleatória circular y. Admita 3/ C S2.,
onde S2« é um intervalo semi-aberto de amplitude 2n. Define-se a função
característica circular (ver Mordia, 1972, por exemplo) de 3/ no ponto r =
1,2, . . . como é, = oi, + ía2,, com oi, - .Bicos(ry)} e a2, = E {sen(ry)}.
cli, e a2, são denominados momentos circulares de g. Para I' = 1, tem-se

+\ = pe\' ,

onde p é a média circular e p é o comprimento da resultante média de y
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Mordia (1972) mostra que

l
P(g/)

2n'

l
F'(y) = 27r

00 1

r=1 J
E1+2 {a-, cos(,y) + a,,sen(,y)}

IV + 2 }: q-'sen(ry) + a2, cos('y)j

Dentre os vários modelos probabilísticos adequados à análise de dados cir-
culares, três serão destacados: as distribuições uniforme circular, von Miscs e
normal arqueada (tradução livre do termo "wrapped norma/"). Outros mode-
los podem ser encontrados em Mordia (1972), Watson (1983) e Fisher (1993).

e

lr

Distribuição uniforme circular

A distribuição uniforme circular possui função densidade de probabilidades
dada por

7r
P(y) = -=, y C S2.

Uma característica que merece destaque é o fato dessa, distribuição não pos-
suir média circular e ter comprimento da resultante média igual a zero. Esse
fato é bastante importante uma vez que a distribuição unifornae circular tem
um papel central na teoria assintótica desenvolvida para dados circulares (ver
Mordia, 1972, por exemplo)

Distribuição von Mêses

A distribuição von l\'pises é uma das mais utilizadas na modelagem de dados
reais. Isso se deve ao fato de sua densidade ter uma forma relativamente

simples, possuir boas propriedades (regularidade, parâmetros interpretáveis
e simetria) e parâmetros que são facilmente estimáveis (veja os estirnadores
no Apêndice B). Se y C S2. segue uma distribuição von N4ises. com média
circular p C S2. e parâmetro de concentração À > 0, representa-se y -u
M(p, À), sua função densidade de probabilidades é dada por

p(v;p, À) - 5;ii:i8 -p {À ";(g/ - ")} ,
(1.3)

onde /o(À) é a função modificada de Bessel de primeiro tipo e ordem zero,
avaliada no ponto À (ver Abramowitz e Stegun, 1970, por exemplo). De um
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modo geral, tem-se

',.», - Ê{'* -- ,,:',}-'(li*)"*' , , - ., :,:,k=o \« /

Os momentos trigonométricos de uma distribuição von Nlises com parâ-
metros p e À são

E ecos(,3/)} .4,(.X) cos(,p) e .E {se«(,y)} .4,(À)se«(,p),

«de A,(À) = /,(À)//o(À).
O comprimento da resultante média é dado por .4i(À).
No Apêndice A são apresentadas algumas propriedades das funções /, e

.4, e no B alguns resultados adicionaiip

Distribuição normal arqueada

Seja z -, ./r(p,u'). A variável aleatória definida por y - z (mod 2n) é dita
seguir uma distribuição normal arqueada com parâmetros p e w21 representa-
se por g/ ' -ATC(p,w2). Sua função densidade de probabilidades é dada por

,'";«,«l - *ãal«,l-("y5:'rl; « . ',.
Pode-.se provar, levando-se em conta Mordia(]972, pg.

mentos circulares dessa distribuição são dados por
53), q- os m.-

z{«;kÜl--p{ 5''"'}«:kd.

E {sen(ry)} = exp l r'co' l sen(rp).

A média circular de g/ é dada por p (mod 2a) e o comprimento da re-
sultante média é dado por exp { 4u2} (ver definições em Nlaidia, 1972 e
Fisher, 1993). ' ' '
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1.1.3 Relações entre as distribuições uniforme circular,
von Mêses e normal arqueada

A distribuição normal arqueada assemelha-se bastante a uma distribuição von
Mêses (ver Mordia, 1972, pgs. 66 e 67; Fisher, 1993, pg. 55; Bieckling: 1989,
pgs. 138-140 e Collet e Lewis, 1981). Verifica-se que se y segue uma dis-
tribuição von Mêses, com média circular 0 e parâmetro de concentração .X,
sua distribuição pode ser aproximada por uma distribuição normal arqueada
com média circular 0 e parâmetro de dispersão o2, tal que

':'N - -- (-1;«') (1.4)

Note que essa identidade surge ao igualar-se as funções características em
p = 1, das duas distribuições.

Sejam r' e G as funções distribuição, respectivamente, de uma von Mises
e de uma normal arqueada, com mesma média circular e sa.tisfazendo (1.4).
Stephens (1963) mostra que sup IF(a) -- G(r)l nunca excederá 0.0125 e

que esse limite será atingido para À - 1.4. Baseado nisso, Watson (1982)
sugere que a escolha entre a von Mêses e a normal arqueada para a modelagem
de dados circulares .deva ser feita de acordo com a conveniência do analista.

A distribuição uniforme circular surge naturalmente quando À se aproxima
de zero, no caso de uma distribuição von Mêses e quando co2 tende a infinito,
no caso da normal arqueada. 'Como a distribuição uniforme circular não pos-
sui média circulam e tem comprimento da resultante média zero, tem-se que,
quando À for muito baixo (o2 alto), as técnicas baseadas na função densidade
de probabilidades (estimação por máxima veiossimilhança, teste da razão de
verossimilhança, etc) não produzem bons resultados. Regras empíricas que
estipulam valores de À para os quais essas técnicas levam vantagem sobre
procedimentos não paramétricos são propostas em Fisher (1993) (À > 2, na
maioria das vezes ou mesmo À > 1, em alguns casos).

rC[0,27r[

1.1.4 Modelos de regressão
Há na literatura algumas sugestões de modelos de regressão para dados cir-
culares (ver Gould, 1969; Johnson e Wehrly, 1978 e Rivest, 1989)l no en-
tanto, apresentar-se-á, por sua generalidade, o modelo sugerido por Fisher e
Lee(1992). Considere uma amostra aleatória(y{,xf), i= 1,2,. . .,n, onde
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#. N M(pi, À) e x{ é um vetou p.variado de covariáveis fixas. Seja

P a + A(q:), ?. (1.5)

onde /3 é um vedor paramétrico, /z( ) é uma função /z : R --> 1--a, al, dupla-
mente diferenciável e inversível, com A(0) = 0 e a é um intercepto. Uma
possível escolha para A é /z(a) = 2 arctan(a).

A função encore associada aos parâmetros desse modelo conduz às seguin
tes equações:

XITHu=0
Rse«(â) = 0,
R cos(â)

e .4-(.X)

,«.)', ". - ;- {w. - â - A("l''.Õ)}, x -(*:,..
, gi-('Z«)} e R/")(S:+ C')'/:, se«do

(1.6)

onde u = (ui, u2, .

H = dias {i$:;(77i),

s - E*«{p. -â - A(*l'',©} .{=1
n

c'- E«;{ â-A(*;õ)}i=l

n

Em alguns casos, pode-se estar interessado na modelagem do parâmetro
de dispersão. Uma situação real onde isso é importante. é o estudo da di-
reção tomada por animais após algum tratamento. ou durante o processo
migratório; a variabilidade dessa direção, tende a diminuir com o passar do
tempo. Ein geral, a direção é representada por um ângulo que usualmente
se supõe seguir uma distribuição von Mises. No caso de independência entre
as observações há opções para a modelagem do parâmetro cle concentração À
(ver Fisher, 1993 e suas referências). Considere, por exemplo, yí - M(pi, Ài)
e suponha a modelagem de p{ proposta anteriormente. Fisher e Lee (1992)
propõem o seguinte modelo para a modelagem do parâmetro de concentração:

q(À.)

onde q( ) é uma função de ligação positiva, por exemplo a logarítmica e l é
um vedor de parâmetros desconhecidos.
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C

0

Figura 1.3: Representação gráfica de T-associação

1.1.5 Dependência entre variáveis circulares
Nesta seção descrevemos uma filma simples de associação entre variáveis cir-
culares (T-associação) e introduzimos um coeficiente de correia,ção circular
criado para medi-la (ver Fisher e Lee, 1983, para maiores detalhes). Bre-
ckling (1989) faz unia extensiva revisão sobre coeficientes de correlação entre
variáveis circulares disponíveis na literatura.

Sejam g/ e to duas variáveis circulares. Diz-se que elas possuem unia
associação toroidal (T-associação) positiva perfeita se

g/ (mod 2«), (1.7)

onde 0o é um ângulo constante. Analogamente, diz-se (lue as variáveis pos
quem uma associação T-linear negativa perfeita quando

y + 0o (mod 2«) (1.8)

Considere as quatro observações indicadas na Figura 1.3. Not.e que o gráfico
correspondente à variável w é uma rotação do gráfico correspondente à. va-
riável 3/. Assumindo que as observações sejam (A,R). (B.S). (C,T) e ID,U),
tem-se uma caso de associação T-toroidal positiva perfeita.

Baseados nessas definições, Fisher e Lee ( 1983) desenvolvem um coeficien
te de correlação para medir a intensidade dessa. associação. Tome (g/i, toi ) c
(g/2,w2) independentes e com a mesma distribuição de (g, to). Define-se o
coeficiente de correlação toroidal como

/ {sen(y: -- y,) se«(«,- -- «',)}
IEÍsen2(gi -- 3/2)} E' {sen2(to] to2)}l:/'
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Esse coeficiente possui as seguintes propriedades

i. --l $ Pr $ 1;

11 Pr = 1 (Pr = --1) se e somente se a associação toroidal entre y e «, for
perfeita,posit.iva (negativa);

iii. Pr é invariante quanto a rotações dos dadosl

iv. se g/ e w são independentes, então pr = 0 e

V se g/ e to forem unimodais com alta concentração, então pr aproxima-pe
do coeficiente de correlação de Pearson.

Sda (yi,w{), i = 1,2,
variáveis circulares (y, t«)

,n, uma amostra aleatória de n realizações das
Então, o estimador sugerido para p7' é

E «« (v: - yj) ;- (.«.
i$i<.j$,'

.«j)

>ll: ;«' (p. - pi)
l$i<.j$n «., E.««''«.-«.,l

(1.9)

Fisher e Lee (1983) demonstram que se as médias circulares de y e w forem
iguais a zero então nPr converge em distribuição para uma distribuição dupla
exponencial com densidade (1/2) exp(-- l a 1), quando n tende a infinito.

Segundo Fisher (1993), para facilitar os cálculos, a expressão (1.9) pode
ser reescrita como

4(.4B - C'0)r)T
{(n' - E: - F'') (n' - G: - H:)}'

ond' .4 = >1: co: (g/í) c's («,i), B = >1: se« (yi) se« («,{), C = }.1 cos (yi) se« (.«{),
:=1 {=1 {=l

0(3/:)«s('«.),.E }:c.:(2g/:),F(2y.),G
i=1 {=1 {=1 í=l

e # = }1: sen (2'o{)

Na Tabela 1 .1 encontram-se dados relativos à direção tomada por pombos
após 30 e 60 segundos da soltura. O objetivo do experimento era avaliar
a possibilidade de existência de alguma estratégia de võo em animais dessa

n n

n 7Z n

lt
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Tabela l.l 11jlçção tomada por pombos após 30
Tempo após Tempo após

solturasoltura
30 60 Pombo 30 60

2.+o 250 ll 15 10
300 290 12 330 305
225 210 13 100 95

285 325 14 35 65
210 205 15 340 345
265 240 16 320 325
310 330 17 340 335
330 315 18 355 25
325 285 19 40 330
290 335 20 225 220

e 60 segundos da soltura
Tempo após

soltura
30 60
50 50

200 195
330 320
325 315
330 290
280 285
180 155
50 25
20 0

Pombo
l
2
3

4
5

6
7

8

9

10

Pombo
11

12

13

14

15

16
17

18
19

20

Pombo
21

22
23
24
25
26

27
28
29

espécie. Os dados foram coletados em 1982 e correspondem aos pombos soltos
no local 1, durante o período da manhã e com informações completas. Para
a estimativa de êr, tem-se Á = 2, 659, Z? = 4, 733, a = --0, 596, Z) = 0, 838.
E = 2,139, F' = --4,914, G = --3,018 e .17 = --0,756, resultando em

êr = 0, 064, o que indica uma associação T-toroidal fraca.
Considere zf -- N'(0,a?), i = 1,2, com Corr(zl,z2) = p e defina yi

zi(mod 2a-). Então a correlação toroidal entre g: e g/2 é dada por

. senh(2paia2)
(l.lO)

Outros conceitos de dependência podem ser encontrados em Fisher( 1993),
Breckling (1989) e Upton e Fingleton (1989).

1.1.6 Modelos de séries temporais para variáveis cir.
culares

Destacamos nesta seção três modelos de séries temporais desenvolvidos pala
dados circulares.

Fisher e Lee (1994) desenvolveram modelos de séries temporais circulares
criados a partir da transformação das variáveis circulares em lineares. Sqa
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à(') uma função de ligação ímpar em (--n,nl, com /z(0) = 0. Por definição
um processo circular {gf}, estacionário, com média circular p é denominado
processo auto-regressivo de médias móveis ligado de ordem p e q, represen-
tado por LARMA(p,q), se Xf = A':(yf -- p) for um processo ARDIA(p,q).
Estimado p segundo (1.1) e dada a função A, a estimação .? tder\tificação do
modelo podem ser realizadas segundo a teoria usual, levando-se em conta a
série {À'' (yi -- /z)} (ver Brockwell e Davas, 1991, por exemplo).

Outro processo, também discutido em Fisher e Lee (1994), é o circular
(pseudo-) auto-regressivo de ordem p (CAR(p)) que é definido pela série
temporal

yfl3/i-i,3/í-2,.. . -' .A,'{(pí,À) { = p+ l,p+ 2,.

onde p{ = a + /z l ll:#JA': (3/i-j -- a) } e À é o parânaetro de concentração.

Indica-se o método de máxima verossimilhança para a estimação dos parâ-
metros. A função de verossimilhança dos dados pode ser facilmente obti-
da, fixando-se yi,...,yP, ou supondo-se y{ -- .M (pi;À), { = 1,2,...,P. A
princípio, qualquer outra distribuição circular pode ser utilizada para a mo-
delagem da série. Fisher e Lee (1994) discutem a identificação desse tipo de
modelo.

Fisher (1993) indica a utilização do modelo LARMA para séries mais
concentradas (À ? 2) e do CAR para séries mais dispersas (À < 2).

Breckling (1989) propõe um modelo de série temporal circular, {yf}, que
seria obtido a partir de um processo auto..regressivo latente estacionário gaus-
siano {Zí}, de tal modo que y. = Zi(mod 2a). Nesse caso, toda a modelagem
da série seria feita sobre o processo latente {Zí}. O modelo foi ente.o denc-
minado de WAR(p), wrapped r?arma/ Guio-regressite. São propostos métodos
de estimação e identificação de modelos.

Accardi et al. (1987) apresentam alguns processos markovianos erlvolven-
do dados circulares

P

lJ

1.2 Modelos de dispersão
Nesta seção apresentamos urna classe ampla de modelos probabilísticos que
engloba a distribuição von N.pises, dentre outras.

A classe dos modelos de dispersão, Jorgensen (1987), surge naturalmen-
te como uma generalização da distribuição normal (ver Jgrgensen, 1997b).
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Considere

.f («; «, .'') - ' («:) -- { à''«; «,} , (1.1 1)

onde a (a') - (a«2i)': e d (y; p) = (3/ -- p)', c.mo sendo ' f-ção densidade
de probabilidades de uma distribuição normal com média p e variância a2
Note que o parâmetro p aparece apenas no expoente de (1.1 1), que é negativo,
associado a y na forma de uma distância quadrático entre y e p, ponderada
por az. A constante que multiplica a parte exponencial depende apenas de
a2 e isso faz com que p desempenhe o papel de um parâmetro de posição e
a' de um parâmetro de escala.

Os modelos de dispersão possuem uma função densidade de probabilida-
des (ou função de probabilidades no caso discreto) com forma semelhante
a (1.11), onde a função d(.; .) satisfaz certas propriedades, discriminadas na
Definição l.

Definição 1 . Soam O Ç ,Y Ç R {nteroa/os com O aóerZo.
d : Â' x O --} W, safes/acendo

Uma junção

d (y; y) = o, Vy c o

d(y;P) > 0, V (y,P) C ,Y x 0, y :# P

é chamada de desato ltnitário.

e

Baseado na definição de desvio unitário, pode-se definir a classe dos mo-
delos de dispersão como a das variáveis aleatórias g/, cujas ftmções densidade
de probabilidade (ou funções de probabilidade, no caso de variáveis discretas)
assumem a forma:

onde Ã' é um intervalo real, a(.; .) é uma função, d (.: ) é um desvio unitário
e p e a2 são parâmetros do modelo. Representa-se y -., .\4Z)(p; a2). Not.e
que pela coima com que aparecem em (1.12), p pode ser interpretado como
sendo um parâmetro de posição e o2 como um parâmetro de dispersão ou
escala. Essa classe de distribuições engloba uma vasta gama de distribuições
que vai desde a família exponencial até distribuições de ângulos aleatórios e

p(y;p,.'') -«(«;.'') «pÍ-©ab;d} , « ' .I', « ' o ç .:l', «: ;. o,
(1.12)
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proporções contínuas, dentre outras. Uma sub-família bastante importante
é a dos modelos próprios de dispersão, que são aqueles tais que a (y; a2) =
c (a') b (y).

A classe dos modelos de dispersão pode ser generalizada considerando-se
ariáveis aleatórias com função densidade de probabilidades (ou função de

probabilidades) dada por

p(y;p, À) = c(À; 3/) exp{.Xt(g/;p)},y € .X,

onde t( ; .) é uma função conveniente, p e À são parâmetros do modelo.

(1.13)

1.2.1 Exemplos de modelos de dispersão
Nesta seção destacamos alguns exemplos de modelos de dispersão

Modelos exponenciais de dispersão

Os modelos exponenciais de dispersão compreendem a família exponencial
de distribuições (ver McCullagh e Nelder, 1989, por exemplo). São formados
por variáveis aleatórias que possuem função densidade de probabilidades (ou
função de probabilidades no caso discreto) dada por

p(y;0,À) .X)expjÀl0y - «(0)}1 ,(1.14)
onde .D(y) = p = H'(0) = ',(0), 0 = ,'':(p) é o para«.etro ca--õ«ico, Var(g/) =
À-:t,(p), o(p) = ap/Z?0 = H"(0) = r'(p), À': é o param.t-o de dispersão e
c(-, .) é uma função conveniente.

Para reescrever(1.14) na forma(1.12), considere 0 como o valor de 0 que
maximiza a função de verossimilhança de 0 obtida a partir (lc (1.14). Esse
valor é a solução de

y - , (õl
Defina

;P)-2lvÕ «(Õ) v,-:M+«{,'--:Mll
'(p) -«{'''(y)} z/'':(p) +«{'''(/.)}l

(1.15)

E fácil ver que d é um desvio unitário. Assim, defillindo o' = À'' , pode-se
reescrever (1.14) como

«(«;«, «') - « 1«; .':) «p {-á'''«:«,}''' 1 2o'2 "~' ' " ' J
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onde

«(«;.'') - .(«;.'-')-p l.'-' {"õ «(õ)}l
Isso demonstra que a família exponencial faz part.e da classe dos modelos de
dispersão. Maiores detalhes podem ser encontrados em Jgrgensen (1987 e
199Tb).

Distribuição von Mêses

Outro exemplo de modelo de dispersão é a, distribuição von Mêses. Definindo-
-se a2 = À'' , a densidade (1.3) pode ser reescrita na forma (1.12), como

,'«; «, .', - $aã;:q "p I'=': ': - «;ü - nll (1.16)

Distribuições Simplex

As distribuições simplex (BarndorR-Nielsen e Jgrgensen, 1991) formam uma
classe de modelos que assumem valores no intervalo unitário e que possuem
função densidade de probabilidades dada por

,l«;«,.'',«) - '.(«;''') «''''o '''' «pl'.:n
onde p é un] parâmetro de posição, a2 de dispersão. cl
parâmetros de forma, a.(.; .) é uma função conveniente e

lo-,a,)" são

d..(y; P) = P:''''(l - P)''''' (y - /.)'

No caso em que a é conhecido e a. (p; cr2'l não depende de // a distribuição
(1.17) pertence à família dos modelos de dispersàc'. Dentre as distribuições
simplex, destaca-se a simplex pa.drão, que é obtida quais(lo a =(--0, 5; --0,5).
Nesse caso, sua. função densidade de probabilidades assume a forma

7'(3/;p,a') «' {p(i - v)}'l''/'exp I'lp'/(w: /.)l
com

db; d - .0 .:)«20 - d:
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1.2.2 Inferências para um modelo de dispersão
A fim de facilitar a notação de resultados futuros, é conveniente definir dois
operadores matriciais. Considere o vetor real s = (sl, s2, . . . , s.)T e a matriz
real S com componentes sij, í,.j = 1, 2, . . . , c. Defina os seguintes operadores:

a. a.(.), que aplicado a um vetor retorna urna matriz diagonal c-dimensional
tal que zS(s) = dias {si,s2,.. . ,s.} e

b. ó('), aplicado a uma matriz quadrada, onde õ(S) =(sii,s2z, . . . ,s..)T.
Considere (g/f, x{), y{ «' MZ) (pi; a'), i = 1, 2, . . . , n, uma amostra aleató-

ria, onde xi é um vedor p-dimensional de covariáveis fixas. Seja g uma função
de ligação, duplamente diferenciável, inversível e tal que g(p{) = x:/3 = 77i,
onde /3 é um vedor de parâmetros.

Para modelos que satisfazem às condições usuais de regularidade, a função
escore e a matriz de informação de Fisher associadas à /3 são dadas, respec-
tivamente, por

r

U(P) = --;:LXTHu e

:,w) - -á,x""' {»w} - - óx"""(««") -,

Sob condições gerais de regularidade, as raízes da função encore são es.
timadores consistentes, assintoticamente normais, cona mat riz (le covariância
amostral dada pelo inverso da matriz de informação de Fisl)cr

Pode-se construir testes de hipóteses sobre /3 baseados iia distribuição
assintótica do estimador (por exemplo: teste de 'bVald). O-.itra abordagem,
desenvolvida para hipóteses encaixadas, semelhant.e a utiliza(la na teoria de
modelos lineares generalizados (ver N'lcCullagh c Nelder. 1989), pode ser
empregada para modelos de dispersão em situações especiais. Defina a função

desvio, associada à amostra, pala p como Z) = }: d(yi://. l c considere as

hipóteses .f/{ : p C Q{, i = 1,2, com Qi C ç22. O teste de .f/i (entra X2 pode
ser feito através da estatística

. tD* D,) l U* - fal
u'z 1 3].

ondeu= (u6.J.. )', "i- Õd,Ü.

H = dias
g=' '«- , «-, , . . . ,M '««, «.,

%; üo , . . . , 1li=- ü«) e X = (x-,x,, . . . ,x.)'

a'

T
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onde Z)f é o desvio total calculado sob a hipótese H{, isto é, aquele obtido
ao se maximizar a. verossimilhança sob #i e /,, í = 1,2, corresponde ao
número de graus de liberdade associado à Hi. Para a2 próximo de zero
ou pz'ra n suficientemente grande, a distribuição de r' aproxima-se de uma
F'(/i -- /2, .6) (ver Jgrgensen, 1997b, por exemplo).

Uma propriedade importante dos modelos de dispersão é a ortogonali-
dade entre os pa-râmetros de posição e dispersão. Em termos práticos essa
relação traz simplificações ao processo de estimação desses parâmetros (ver
Jgrgensen, 1997b, por exemplo).

Estimados de máxima verossimilhança para o2

O estimador de máxima verossimilhança para a2 pode ser facilmente obtido
a, partir da função log-verossimilhança, sendo dado pela raiz de

(1.18)

onde a{ = a (yi; a'), àf - g:$, avaliada em c,: e di = d (yi; pf)
Sob condições de regularidade, prova-se a consistência e a normalidade

assintótica desse estimador

Exemplos

Para modelos exponenciais de dispersão, tem-se que o estima(lur de máxima
verossimilhança de a2 é a raiz de

E :' - il E {o:«.

onde ci = c(g/,; o'), definido em j1.14) e êi = {g, avaliada cill o'
Esse estimador terá uma forma bastante l;amplifica(la iio (aso da distri

buição von Mêses. Considere a função densidade dehnida em j1.3). O está
mador de máxima. verossimilhança pala À é dado pela solução de

>l: cos (y{ /2f)

Á- IÂ) - :'- n.

Pala calcular o valor da função in'/farsa de .4i , basta. procedem como em (,\.2).

li.i9)
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Estimados de Pearson para o2

Jgrgensen (1997b) generaliza a função de variância, ant.eriormente definida
para modelos esponenciais de dispersão, para toda a classe dos modelos de
dispersão como

«(p.; a') = 2/E (à:) , (1.20)
com ü{ = auf/api. Baseado nessa função, define-se a estatística generalizada
de Pearson por

X'(p,a') «(p:;a')ã2(y:;p.),

onde ã(yi;pf) = ui/2. Sob a suposição de regularidade do modelo de dis-
persão, demonstra-se que

lt

v-. («D - ' («?)
e portanto

l

E {x'(p, .'D} - -'
O estimador de Pearson pala a2 é definido por

Demonstra-se que esse estimador é assintoticamente não-viciado e consisten-

A 9

te

X'(&, a:) . (1.21)

Exemplos

Em um modelo exponencial de dispersão tem-se

u. = 2u': (Pf) (y. -- Pf)

e u(/zf; a') = u(pf), conforme dehnido na Seção 1.2.1
dor de Pearson para a2 é dado por

Desse modo o estima

,' -É B-#âÍ « (p.)
Já para a distribuição von h'pises, tem-se l{.- = -

quentemente, u (pi;a') = 1/.4i (o':). Assim, ó esti
a2é a solução de

-2se-- (y. /.,) e. conse-

inador dc Pearson para

sen' (g{ -- Hf )

.4- (a-:)
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1.3 Apresentação dos capítulos
O Capítulo 2 trata da teoria das funções de estimação, onde são apresenta-
dos algum.s resultados assintóticos originais para estimadores obtidos a partir
delas. }io Capítulo 3, desenvolvemos várias funções de estimação para a
análise de modelos de dispersão longitudinais. Particularmente damos espe-
cial atenção às desenvolvidas para a análise de dados circulares. No Capítulo
4, sugerimos a utilização de uma distribuição circular multivariada (normal
arqueada multivariada) para a modelagem de dados circulares longitudinais
e apresentamos várias simulações envolvendo aspectos ligados à teoria desen-
volvida,. No Capítulo 5 aplicamos parte da metodologia desenvolvida na tese
a um conjunto de dados reais. Por fim, no Capítulo 6 apresentamos nossas
conclusões e sugestões para futuros estudos.



Capítulo 2

Funções de estimação

Neste capítulo introduzimos a definição de função de estimação e apresen-
tamos uma série de resultados relacionados a propriedades assintóticas de
estimadores obtidos através de equações de estimação.

Uma função de estimação é, de um modo simplificado. uma função dos
dados e dos parâmetros de interesse. Em termos práticos, elas são cons-
truídas de modo a que suas raízes, quando existem, soam estimativas dos
parâmetros envolvidos. Um ponto importante no estudo dessas funções é o
estabelecimento de condições que garantam que os estimadores obtidos pos
suam boas propriedades. Em geral, deseja-se a construção de estimadores
consistentes e com distribuição assintótica conhecida.

Seja (,Y,,4) um espaço mensurável, sobre o qual define-sc um modelo
estatístico (Â',.4, p), com Â' € 7Z e onde p = {P0 : 0 € O Ç 7?P} e seja p
uma medida a-finita. sobre (.T, .4). Por definição, uma função Ú : ,t' x O --}
7ZP, é uma função de estimação se para. cada 0 C O. @(.. 0) é unia função
mensurável.

Assumindo a existência de uma amostra de lz velares aleatórios indepeil
dentes: y{ =(g/fi,gi', . ,yi,)', { = 1,2,...,n, onde a cada tirlidade amostral
i associa-se uma função de estimação @l, estende-se o conceito de função de

estimação para a arllostra através de q'« (y; O) = }.1 @i(yí; 0).

Considere então uma amostra aleatória yf, { = 1.2. . . . . 7i. onde p(yf;0) é

a função densidade de probabilidade regular associada a g.-; nessas corldições.
n TI l TI f' n r\ 23 c? /' f'b Tno

n

'P«(y;o) }:'l'gP(y;;o)

24
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onde y = (yi,y2,. . .,y.)T, é uma função de estimação. Outra função de
estimação bastante utilizada é obtida supondo-se E (y{) = pf (O) e tomando-
se

q'«(y;o) (o){g:-P'(o)}

As raízes dessa função são os estimadores de mínimos quadrados de 0
Como foi salientado, é necessário o estabelecimento de condições sob as

quais as raízes de uma função de estimação possuam boas propriedades as-
sintóticas. Nessa direção, surgem os conceitos de função de estimação regular
e de informação de Godambe, que serão explicitados a seguir. Por facilida-
de de notação, para ri igual a zlm, denotaremos a função de est.imação por
W (3/; 0) sempre que isso não prejudicar a clareza do texto.

Definição 2 . Um«/u«ção tP(y;0) =(©:(g;0),@,(y;O),...,q'.(y;0))',
W: .t x O -.> R' é di*« «g«/- se p«« lodo 0 =(0-,...,0,)" C O,

i. . /u«Çâ. é «ã. «{c{«d', EO {W(y; 0)}

ii. a dera«da Fareja/ aW (g/;0) /a0{ ezisZe quase cera-ienle p-« y C .Y;
111 é possível permutar o sinal de integração e diferenciação da seguinte

!arma:

Z;l .Â w(w; o)p(v; o)a"(g/) - .Â Z;twh; qpb: q} a«(v);

iv. EO {q'i(y;0)q'j(3/;0)} C R, P.« i,.j ,P e

vw(o) EO {W (3/; 0) W" (g; 0)}

é positiva definida e

}ingllür, onde 'V0 representa o operador gradiellte cln l(ração Q 0

V

Definição 3 . Sda $'(y;0) Urna /unção de esl mação i'egu/ai
matriz de informação de fodam.be de 0 {xssociadu Q iD pot

De$ne-se [l

Jw(o) = sw(o)vd(o)sw(o)
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A informação de Godambe (ver Jorgensen e Laboriau, 1994, por exemplo)
desempenha o papel da informação de Fisher para as funções de estimação
regulares.

A componente SW (O) da matriz de informação de Goditmbe está relacio-
nada à derivada parcial da função de estimação em relação a.os parâmetros.
E desejável que uma pequena variação no vetou paramétrico acarrete uma
grande variação no valor da função de estimação, pois quanto maior essa va-
riação, maior eficiência a função terá na estimação do parâmetro. No caso
unidimensional espera-se que S(0) assuma um valor alto. S(0) é denominada
de sensitividade da função de estimação.

A função escore, obtida a partir de uma função dellsidade de probabilidade
(ou função de probabilidade, no caso discreto) regular, satisfaz as proprieda-
des da Definição 2 e, além disso, SW(O) = VW(0), o que faz com que sua
matriz de informaçã.o de Godambe coincida com a matriz de informação de
Fisher.

O próximo teorema estabelece condições para a. normalidade assintótica
de esticadores obtidos a partir de funções de estimação regulares.

'].borema 1 . rlgryensen e Laboriau, /PP#J. Sda 0 ?zm parâmetro zlnÍ-

dimensiona/ e considere a amostra a/ealória g/{, i= 1,2,...,n, com y =
(y:,y,,. . . ,y.)'- t/m« '.q«é-{« d. «&« {Ó«}::. «.{«'' « «m« /u«çã.

d' está«.'çã. ,.g«/a, @. (y; 0) = }1:d,i(3/i; 0) ' Z«/ q«.

n

lZ

Ó. -5 a
é assintoticamente normal

M@. -3 '/ (o,7;' m)
onde

e

s: (o) /}'' (o)

; '«, - JuÊT'',;t=l

\'m - ,iuEYm

S.P. (0) = Eo {VoÇ',. (g.: 0)}

e V.h(0) - Eo {«'? b':: 0)}
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Examinando-se o Teorema 1, nota-se que, no caso do parâmetro ser unidi-
mensiona], dada uma função de estimação regular, basta provar a consistência
de suas raízes para que sua distribuição assintótica seja conhecida. Há na
literatura estatísti(a uma grande variedade de resultados nessa direção. Na
Seçãc' 2.2, apreseittamos resultados por nós desenvolvidos para. o caso de
parâmetro multidimensional.

No caso de 0 ser multidimensional, sob condições de regularidade, a matriz

Jw (o)v'' (o) s" (o),
onde

SM - ,IÜ,$:.yiiÇ--; sV,. M - zo {vo@.b.;ql;

v (o) - ,l:in, E 1}3€1-'-- ' v.P.(o) - zo {'Ü: ( / ; o) ; (v;; o)} ,l

v la) == llm >
' ' . 7t--+ 00 'G'''d 'r)

desempenha o papel de uma matriz de informação de Godambe assintótica
associada a tP..

Como textos introdutórios ao assunto, recomenda-se Godambe (1960),
Godambe e l<ale (1991), Godambe (1991), McLeish e Sma.11 (1988). Reco-
menda-se também a leitura de Liang e Zeger (1995), por se tratar de um
artigo mais recente.

Para simplificar a notação, a partir de agora, os argumentos y e yf das
funções de estimação serão omitidos.

2.1 Função de estimação ótima
Um conceito importante, desenvolvido por Godambe ( 1960). é o de otimali-
dade de uma função de estimação regular. No caso 0 tmidinleilsional, pode-se
definir uma função de estimação ótima. como aquela cujas raízes possuem
variância assintótica mínima. Esse conceito pode ser estendi(lo pala o caso
multidimensional através da introdução de alguma ordenação das matrizes de
covariância assintóticas.

Definição 4 . Sela Jji a malríz de cofiar á zela assaz/ó/lca df u/lz es/amador
0 obtido a parta.I' de UMa .função de está.mação W. Sc elistit uma junçã.o
de estio.ação jP' que gera tim est.amador de 0 com matei: d( court«iâ.ncia
lssintótica J.v\ , t.al q-üe Ji;t -- J.v: seja não-Ttegatáua dc$ílida para qttútquer

tP, então W* é díZa ser tina /unção de esf maç(io óffrr?a parra 0
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Chandrasekai and l<ale (1984) provam que, sob condições gerais, as fun-

çõ.s de estim;ção ótimas obtidas p'l's ''itérios tr (J;') ? tr (JÕ!) e IJi' l 2
IJÕ1l l coincidem com a da Definição 4, desde que exista uma ót;ima segundo
esses critérios. Pode-se demonstrar também que, no caso regular, a função
escore sempre será ótima. Isso faz corri que a matriz de informação de Fisher,
quando existir, cumpra o papel de limite superior para as matrizes de infor-
mação de Godambe.

E importante ressaltar que se W= é uma função de estimação ótima, então
W« = M(0)W';l, onde M(O) é uma matriz não-singular, também o será.

Crowder(1987) estuda uma classe particular de funções de estimação de-
finidas por EL] Q{(0)ui(y{,0), onde Q{ é uma matriz não estocástica de
pesos que, eventualmente, pode ser função de O, enquanto ui, i= 1, 2, . . . , n,
são vetores com média zero, mutuamente independentes. Por simplicidade,
chame essa classe de ,C. O autor mostra que a função de estimação ótima
dentre as da classe .C é obtida quando a matriz de pesos é dada por

r du; \

Q;(o) - xo l.$;.1 c-õ'("J. (2 i)
, n, como funções de estimação geradoras da classe

T

C
Denomine ui, i = 1, 2, .

Para exemplificar uma aplicação desse resultado, considere uma amostra
de variáveis aleatórias.independentes, g/í, { = 1,2, . . . ,?z, cle tal modo que

E(y.) O) = À.(q:) e V;r(y:) c:(p.). -'l. x; ' «m «t.-
de covaiiáveis associado a yí; /3 é um vedor p-dimensioiial de parâmetros
desconhecidos;/zÍ(') é uma função duplamente diferenciável e inversível e ci( )
é umafunção positiva, i= 1,2, . . . ,n. Considere tambéna a faiiiíliade funções
de estimação dada por W« (/3) = Q (/3) u (y,/3), onde Q (©) é uma função
de /3 e u(y,/3) = y -- p, com y =(yi,g2,...,y«) e p =(/li,p2,-..,p.)
Obviamente tais funções pertencem-n à classe C e assin). utilizaítdo (2.1), vem
que a função de estimação ótima nesta classe é

w= (p) = -a'x'nc-'(y P), (2.2)

onde X = (xi,x2,...,x.)T, H - diaglg12,....glZ} c. po' fim, C =
dias {ci(pi),c2(p2), . . .,c«(p«)}. Note que l2.2) equi\ale'às cqtiações de está

mação sugeridas na teoria da quase-verossimilhança. desenvolvida. por Wed
derburn (1974)

indica o determinante de uma matriz quadradaronde l
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Nas próximas seções os índices das matrizes Stp e V.p serão omitidos,
sempre que a omissão não prejudicar a clareza do texto.

2.2 Alguns resultados assintóticos
Nesta seção apresentamos resultados assintóticos por nós desenvolvidos, que
estabelecem condições sob as quais os estimadores obtidos a partir de uma
função de estimação regular são consistentes e assintoticamente normais. Na
Seção 2.2.3 são ttpresentadas as demonsti'ações destes teoremas.

Clonsidere que o espaço paramétrico, O, é denso, o espaço amostral é
euclidiano e que a norma utilizada sda a euclidiana ou a do máximo do
módulo das componentes da matriz.

Teorema 2 Col-tsiderando-se que

a. yi = (yil,. . .,y:.)T, { = 1,2, . . .,n, são uefores í-dimeizsio«aÍs, {lzdepe,z-
,/ dentes e identicamente distribuídos;

b. ezisfe uma /unção mensurá«/ ./ : ..Y x O -..} O, ta/ que @.(0) = ./ (y{, 0),
j = 1,2, . . . ,n;

,./

c. @{(0), i= 1,2,...,n, á Kma/unção de eslÍmação ?'egtz/ar;

d. W«(O) V'{(O),'

,/
n

p«« á ::» o' zo l»:i:p ; 'ãí(o + H - 1l:w 1 - ó. . .; -, o q«««a.
Õ -.> 0, { = 1, 2, . . . ,n;

e

f. {0«}=:: é ««.« s.q«ó«.{« de «ü« d. W«(w), w c O

e sob condições que garantam a existência de uma seqtlétlcia de raízes de
Wn(W) que seja limitada em probabilidade, ou rest.Fita a ILTn conjltrtto com-
pacto q.c. quando \ teltde a in$nitoa , ue«l que Õ. .b O. q\.«,ldc ll --+ m.

2na Seção 2.2.1, são explicitadas algumas condições que garanteiii esses resultados
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Corolário l Sob as condições do Teorema 2

~' @« - q -3 «ç (.;,;) ,
onde ] $ é a matriz de informação de Godo.n\be de '$*

A fim de generalizar os resultados anteriores para o caso de velares res-
posta mutuamente independentes, mas não idênticamente distribuídos, é ne
cessária a adição de novas hipóteses. Isso é feito nos teoremas seguintes.

Teorema 3 . bons gerando-se

a. yi,i = 1,2, , n, uetores aleatórios t-dimensionais independentes;

b. 'P.M -(@«,V,«,...,V,.,)', : - :,,,...,«, /u«.'« '. «"«.ç'' """
/ares;

E
{=1

c. W«(0) @{(o);

d. para (f > 0,

suP
h:jlhll$õ Ç ''*«,- Ç '''

# >: @Óf -+ éÕ e ÓÕ --> 0 q'fiando á --} 0;
lt

e. que para (S > 0, ezÍsfe c, 0 < c < 1, ta/ qu.e

«''''Ezol.;il:iK; õ@. H "' l-''" --*o;

f. g«. p«« @,í(0) 9'',
iX .c {ü.(o)} - :- :ls;w) --» sw)

com S nâo singra/ar e S.- El4,.W }
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g. gue ezÍsle c, 0 < c < 1, ía/ que

.-'-' }l: E Úi(0) - Si(0) :'+' -+ 0;
i:l

h. guie ezisle c, 0 < c < 1, 1a/ ?tle max fpjiã E l@Íjl2+' < ool

i. n': }: Cov (V,i) --} V(0), posífáua degrada;
lt

j. 0. c.m. « .o/«çã. d. W(w) = O, w C O

e sob condições que garantam a existência de UTrta seqltência de raízes de
Wn(.W) que seja limitada eTn probabilidade, ou restrita a um conjunto com-
pacto q.c. quando n t,onde Q in$nitos , uem qu,e 0. .!:l Q.

Corolário 2 Sob üs hipóteses do Teorema 3

«'i(Õ« -BMpl0;J;W},
.«de JW(0) O)V':(0)S"(0)

As demonstrações dos Teoremas 2 e 3 e dos Corolários l e 2 são similares
às provas da normalidade assintótica do estimados de máxin)a verossimi-
Ihança descritas em Sen e Singer (1993) e baseiam-se na propriedade de
diferenciabilidade quadrático, desenvolvida por Legam ( 1 9.56).

No caso das distribuições marginais de y+ serem conhecidas. mas a con-
junta não, as hipóteses(a),(b) e(d) do Teorema 2 são facilnaente verificáveis.
Problemas com a. hipótese (c) relacionam-se à validade das condições (iv) e
(v) da Definição 2, sendo necessária alguma informação sol)rc a distribuição
conjunta do.vetar. A hipótese (e) pode ser facilmente verihcada se as com-

ponentes !ijãi são limitadas e contínuas nas vizinhanças de 0.
Em termos das hipóteses do Teorema 3, coment.ários análogos podem ser

feitos sobre os itens (a) a (e). A va]i(Jade do item (h) del)eilde apenas das
distribuições marginais dos dadas. A hipótese (i) é de difícil verificação se a
distribuição conjunta. dos dados é completamente desconhecida.

O Teorema 4 é uma versão alternativa do Teorema 3.

Sna Seção 2.2.1, são explicitadas algumas condições que garantem esses resultados
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Teorema 4 Considerando-se

a. y{ , í = 1,2, ,n, uetores aleatórios t-dimensionais independentes;

Üi,.''bia, ,i - 1,2, ,n, junções de estimação rega

n

E
i:l

c. W«(0) @.(o);

d para á > 0,

!$«:i=Ê; "'.--«,-%'"'
cola/orbe n --} oo, com éÕ --> 0 quando á --} 0,'

e. qwe qlzaltdo n --} oo,

:'i,.(o) -3 s(o);

f. n': }: Cov (V,i) --} V(0), posÍtáua de#n da;
lt

g. que qtzando n --} oo,

:LW.(0) -B Mp {o; V(0)} ;

h. 0. c.m. « se/«ção de W(w)
e sob condições q\te garQT\tam a existência de ümn sequência de rcLízes dc
©n(W) que seja limitada em probabilidade, ou restril.a a tlm conjunto com-
pacto q.c. q«-«ndo « te,«de « injinito4 , «em que Õ. -b O.

Nessa nova versão do Teorema 3, as hipóteses(d),(e) e(f). vêm substituir.
respectivamente, as hipóteses (d,e), (f,g) e (h) dacluele teorema. As hipóteses
(d,e) e (f,g) do Teorema 3 correspondem à condição de Nlarkov aplicada,

respectivamente, a ;l: h:shjBÕ aV' (0 + h) -- Z?V' (0) e Ü'«: a llipótese (h)

por sua vez, é a condição de Liapunov, aplicada a W. (ve.ja mais detalhes
sobre essas condições em Sen e Singer, 1993, por exemplo)

4na Seção 2.2.1, são explicitadas algumas condições que gara11ten] esses resultados
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2.2.1 Complemento
Nesta seção são apresentados alguns resultados relativos às condições de regu-
laridade mencionadas nos Teoremas 2, 3 e 4. A Proposição l íoi apresentada
em Huber (1967) e Huber (1981), sendo que sua demonstração encontra-
-se em Huber (1967); já a Proposição 2 é demonstrada em Crowder (1986).

Outros resultados a esse respeito podem ser encontrados em Inagaki(1973)
e Legam (1956), por exemplo.

Proposição 1 . r#zlber, /P6V9. Sega O urn espaço /oca/merzte compacto com
uma base corttáuel e $(y,0) puta .função de estimação assumindo valores em
$tP. C'onsidere yi, ã :: 1,2, . . . ,n, ma amostra ndependente e ídentÍcamen-
te distribuída de uetores aleatórios. Então se existir uma .função contínua
posítiua, Z)(0) ? bo > 0, fa/ que

a. ZP !jeá7ã:fu ;d" f"t'g,ú«/,

b.
lllllninf l1ll111lÉP (: ,O)}l 2: 1, onde Eo indica que a esperança deve ser

lomadü considerando-se ü medida de probabilidade Po -- P0o'

'' ' liii= 1 ': :,
então existe um conjunto compacto C (. O ta! que qualquer sequência T.
satisfazendo

n

lt
: >: V, (y;, Tn) %' O,

quando n tende a in$nàto, permanecerá em C

(2.3)

Note que se {Tn} é definida como uma sequência de raízes de }: V, (yf, O)

a condição (2.3) está obviamente satisfeita.

n

l:

Proposição 2 . rOrotoder, /g86). S.ga W« (0) uma /ulzçâo de esfámação e

m.0 {W. (O)}ll, .«de % é como «« P«po.{çã. .r. D'#"«

@« (0) tP« (0) - Eo {W« (0)}

e .Zà.« = {0 C O : m.0 $ ?n,m > 0}, então
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À.. se O Jor compacto e

s«p llw« (o)ll -+ o,0--.R..

ozzde a cor&oergêncía se dá soó PoS, calão para cada m > 0

Po {R.. contém /orlas as ra es de q'«(O)} --} l,

quando n tende a infinito;

B se O Jor não limitado, suponha que dado õ > Q ea:isto um conjunto com
pacto Cõ contendo todos os conjuntos R.. ta-is qve

a. s«P l W. (0)
0'ó --nn «

soó Po e

-4 0, quando n !onde a {n#nito, sendo a colzoeryéncÍa

b. & {.,!g.. llqP« (0)l - O} < Ó,

para n > Nõ, então Q conclusão de (A) é válida

2.2.2 Aplicação
Como exemplo de aplicação de resultados apresentados nesta seção, mais
especificamente do Teorema 3 e da Proposição 2, considere uma amostra de
n variáveis aleatórias circulares, 3/i, y2, . . - , yn, e seja pf a média circular co-
nhecida dc yi, com ricos(gi -- pi)} = .4](.X). Deseja-se demonstrar que
sob essas condições o estimador de À obtido a partir de (1.19) é consistente
e assintoticamente normal.

A partir de (1.19) pode-se definir a função de estimação

'D«(À) -E: ''s(gi-Pf)
i=1 7Z

A raiz dessa função é o estimador procurado. Note que a função cle estimação
©« equivale, em termos de suas raízes, a

-P«(.x) :@:(À), (2.4)
{::1

com V,Í(À) = .41(À) -- cos (yi Pí)

Sver definição na Proposição l
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Regularidade da função de estimação

Considere a função de estimação @«. A condição ({) da Definição 2 é con-
sequência imediata da suposição sobre a esperança de cos (yi -- p{). Note
que ::iT existe (quase certamente, uma vez que .4i (À) é diferenciável (ver
Mordia, 1972, por exemplo).

Como

0 $ @?(.X) + cos'(3/í -Pi) - 2.4:(À)cos(y; - Pi)
$ .Á?(À) + cos' (gí -- P{) + 2.4i(À) lcos (y{ -- Pi)l $ 4,

a hipótese (iv) da Definição 2 é satisfeita
Por fim,

,{t.*,} - : -.4] ( .X ) .4?(.X) c #-- - o,

o que garante a validade da condição (v) da Definição

Raízes da função de estimação

Em termos de raízes, Q« equivale a q).. Por facilidade, será demonstrado que
®. satisfaz à Proposição 2 e o resultado pode então ser diretamente estendido
a v.

Note (lue

m.x {q'.(À)}l (À) - Á: (Ào)

Logo, como 0 < .4i (À) < ] , vem que

R.. = {À > 0 : m.x $ m,m > 0}

= 1.4í' l{.4i(Ào) m} l{.4.Od-,«>'JI

.4Íi l{.4i(Ào) + nz} l{,4.(Ào)+m<1} + l{.A.(Ào)+mZiJll

onde IÁ é a função indicadora do conjunt.o .4 e JÍ:(1)
intervalos R..: cont.êm Ào. Por outro lado,

Note que os

Õ«(À) -El: ''s(3/f:«{l
i=1 ''
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e, sob hipóteses gerais 6, pode-se mostrar que >. 11e2-(gL-=--e4 satisfaz a lei

forte dos grandes números, convergindo para .4i(Ào) quando rz tende a infi-
nito. Isso faz com que l@«(À)l conviria quase certamente para zero quando n
cresce e portanto a condição (a) da Proposição é satisfeita independentemente
da escolha de C'õ.

A verificação da condição (b) vem do fato de l©«(À)l convergir quase
certamente para l.4i (À) -- .4i (Ào)l que difere de zero se À # Ào, pois .4i (À)
é uma função crescente. Logo, dados m e (i existe .N'i suficientemente grande,
tal que

l2

lw. (o)ll

uma vez que Ào não pertence a aó -- .l?,... Esses resultados garantena que as
raízes de q'. (e consequentemente de Q.) estarão quase certamente restritas
a um intervalo limitado, quando n cresce.

«{.,q

As outras hipóteses

A seguir verificaremos que @. satisfaz as outras l.hipóteses do Teorema 3
Como

1l#w-: .4:(À)
À .4? ( .X ) ,

supondo l A l$ ó, vem que

1l#o + /ü - fl

4lÍÜ -r H?w
.4-(À)

À

À {J- (À)

a!{.à:l;©' - .4?(À + /z)

É :4Çà:?l# + .4fGU - .4fGX + ©l

.4(À+A)}+hJ-(À) + .4?(.xl -Áf(À+A)$

s; -! l.4-(À) H:(À+á)l +ó4\-eD +.4f(À+b) - .'tf(N - r(ó)

Sbasta super, por exemplo, que a distribuição de yí depende apenas de pí e de À e que
a distribuição yí -- pí não depende de í, { = 1, 2, . . ., r7
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e consequentemente

suP
h A,l<á :lk(À + © - fllFcx) 1 - ó« $ rw.

Segue então

$ r(ó) --} o,

quando (S converge para zero, o que verifica a hipótese (d) do Teorema 3
Quanto à hipótese (e), note que para h satisfazendo l/zl $ .5, vem que

fl:?(À + À) - s:9(À) - 4'õ. $ 2r(ó)

e então

.'''':%l«3TiS; dano + © - flllw .#" l-' :; «''l2r(ó)}'''
-.} o,

quando n tende a infinito, para qualquer c > 0.
Para verificar as hipóteses (f) e (g), basta notei que Eld,í(À)} é uma

constante queindepende de {.
A hipótese (h) é uma consequência do fato de ltPil $ 2, uma vez que

.4:(.X) $ 1.
Para verificar a hipótese (i), basta notar que a parte aleatória de ©Í

depende apenas de cos (gí -- pi) e que

Var ecos (y. - p.)} Ficas'(g{ -- Pi)} E'lc's(yí - Pi)} 5; 1 --.4f(À)

2.2.3 Demonstrações
Para facilitar a demonstração do Teorema 2, considere o seguinte lema

Lema ]. Sob as hipóteses la), (b), (c) .e (d) do Teorema 2. tem-se que

Jã:w.(o) -3 ''ü {o; v(o)}
Prova
w..

O resultado segue da aplicação direta do teorema limite central a
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Prova do Teorema 2

Seja u C WP tal que O + n-'/2u C O. Então, expandindo W« (0 +n
por série de Taylor ao redor de 0 (uo = O), vem que

'/:«)

w« (o + «-:/'«) - w« w + -.L'i« @') «q'n

onde 0' pertence ao segmento de reta que une 0 e 0 + n

$:1P(0) Dividindo ambos os membros por v;;, vem

-/'u e Ü.(0)

Ü«'« (o -- «':''«) - Ü'''«M -- :.$. @') «.
(2.5)

sd,
«(O')- E.+ Z,,=-w

n (2.6)

l2.7)

(2.8)

onde
l

E. @«(o)n
e

Z«(u) - :'Ü« (0') - E«.
De (2.8) e (2.5), vem

Ü-'«(o -'" «''':«) - Ü'"«W+ x.« -- z«(«)«.

Note que:
1. Dado /\' > 0, para llull $ /\' e dado (í > 0, existe nu = 7?.o (ó. /\') tal que
lz-i/2 llull < n-.i/2/I' < (í, Vn. 2 no. Então para. n suflcient.emente grande,
com 'tZ); =

IZ«(u) E {Ú p*) - ú.w}
l n

" ': {h;jjhjj$«'/:11«11} 1(0+ h) - à';lO)
l n

;E{»:H"lB;} (0+h)-'Ü.(0)

n

lZ
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Considerando (a), (b) e (e), vem, pela lei forte dos grandes números de l<hint-
chine, que

;E ;«p lli,.(O + h) - Ú;(O)ll Ó;.
n. ;;Í {h:llhllÉa}

Como éÓ --> 0 quando (i -} 0 e a escolha de á é arbitrária, vem que

n

(2.10)

s«P jjZ.(u)11 %' 0
{u:llull$K}

(2.11)

uniformemente quando n cresce e pata /\' arbitrário.
11. De(a),(b),(c) e(d) vem, pela lei fraca dos grandes números de Khintchine
aplicada a cada elemento da matriz E«(O), que

1 1 n

E. - :.Ó'«W - =.EÜ;W -q SW, (2.12)

quando n tende a infinito.
Pode-se reescrever (2.9) como

:bw«(o + «-:/:u)(0)+ S(0)u+ÍE« S(0)} u + Z«(u)u

Aplicando (2.11) e (2.12), para u fixo, tem-se, uniformemente para llull 5; A',
que

-bq'« (o + «-:/'«) - -;:q'«w + sw« + .,m.y'n \ ' q'n

Temos que demonstrar que o resultado(2.13) mantém-se vcidadeiro quan
do u é substituído por ü«, onde O +n'i/2ü. corresponde à raiz de W«(0). Por
hipótese, existe uma sequência {ü.} que se mantém restrita a, um conjunto
compacto e, nesse caso, a conjectura é verdadeira, ou existe uma sequência
{ü.} limitada em probabilidade e nesse caso, é necessária a utilização do
Item (111) abaixo.
111. Suponha que {ü;l}, seja uma sequência, limitada em probabilidade, tal
que 0 + ü;l/vã C O. Mostraremos que

(2.13)

z« (ü;)ll -5 o,
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quando n tende a infinito.
c > 0, tem-se

Tomando qualquer (í > 0, então para qualquer

plllz«(ü;) 1> '} = plllz«(ü;) ll > ';"-'/:ü= $ õ}

+ plllz.(ü;) ll > ';«-'/'ü; > :i}
$ plllz« (ül;)
+ P{«--/'ü; >

L I'z ;. +U

Uma vez que ü; é limitada em probabilidade, para qualquer (ç > 0

P {«-'/:ü= :» á} --* o,

conforme n tende a infinito. Por outro lado, aplicando-se 1, vem que

p {llz«(ül;) ll > ' 1 «-:/:ü;l $ á} --} o,

conforme n tende a infinito e õ, que foi tomado arbitrariamente, tende a zelo.
Portanto, .;inclui-se que

z. (ü;l) -3 o.
IV. R'tor«-do a (2.13), considera«d'-s' ü« uma raiz d' W« (0 + n-'/'u),
vem, sob a hipótese de que a sequência de raízes é limitada em probabilidade,
ou que para n suficientemente grande está restrita a um conjunto compacto,
que

ü - -'':wlüw«wl -- .,m.
Além disso, denominando de 0« a raiz cle W« (n,), vem que

'. - ' * «--'''.. - " - ;-' .«,{ ;,«.',} * ..(Ü) l2.i4)

Considerando é-W«(O) = é }:@í(0), das hipóteses (a). (b), (c) e (d),

vem, pela lei fraca dos grandes números de Khintchine aplicada a cada ele-
mento do vedor i-W« (O) que

Lw. (o) -5 o.
n. l2.1S)
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que
Substituindo-se (2.15) em (2.14) e aplicando-se o teorema de Slutsky, vem

0« + o,(1),
o que conclui a prova. o

Prova do Corolário l

De (2.14) vem que

M (õ« - o) - -s''wl:Lq'«wl+ .,m;
o Lema l garante que

(2.16)

'Jiw.(o) '3 JV' {o; v(o)} , (2.17)

o«d' V(0) - E {V'-(0)'#:(0)}.
Aplicando-se (2.17) em (2.16), e utilizando-se o teorema de Slutsky, vem

que

.?i(Õ« - 0) '3 Xp {0; S':(0)V(0)S'"(0)} ,
o que conclui a prova.o
Para facilitar a demonstração do Teorema 3, dois lemas serão apresenta-

ao$

Lema 2 . Sob as hipóteses (a), (b), (c), (}&) e (i) do Teorema 3, uem que

:%V,.(0) -3 Xp {0; V(0)},(2.18)

' #W.(0) $ 0 q«««.Z. n -+ .:«

Prova: Aplicando-se as hipóteses (h) e (i) em -L:V,.(0), o teorema limite
central de Liapunov gal'ante (2.18). A convergência em probabilidade de
#W«(0) é uma consequência.o

Note que para provar a convergência em probabilidade acima, pode-se
substituir as hipóteses (h) e (i) por condições mais simples, tal como a con-
dição de Markov (ver em Sen e Singer, 1993), por exemplo-
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Lema 3 Sob «s }-ipóteses («). (b), (c), (f) . (g) do Teo«.«.« 3, "'"'- q«.
l n

iEÜ.W5sM
quando n --.> oo

Prova: As hipóteses (f) e (g) permitem a aplicação da lei fraca dos grandes

números de h'larkov a cada componente do vetar 1 >1. Ü.(O) e consequente-

mente segue-se o resultado.o
lt

Prova do Teorema 3

A prova é semelhante à do Teorema 2: diferenças aparecem nas demons-
trações das convergências de (2.15), (2.10) e (2.12).

As condições (d) e (e) permitem a aplicação da lei fraca dos grandes
números de Nlarkov, então

;:l.«:i:iK;} ' +h)-'Ü.@ -3 @;.
n

l2.i9)

Dos Lemas 2, 3 e do resultado acima, a prova é obtida seguindo-se os
passos da demonstração do Teorema 2. o
Prova do Corolário 2:

A prova é análoga à do Corolário 1, basta utilizar a relação (2.16) e o
resultado (2.18). o



Capítulo 3

Funções de estimação para
modelos de dispersão
longitudinais

Neste capítulo são sugeridas equações de estimação adequadas à estimação
de parâmetros marginais de um modelo com estrutura longltydjnal. Tais
equações fornecem estimadores consistentes e assintoticamente normais des
ses paiãmetros.

Suponha que o elemento i de uma amostra aleatória, i= 1, 2, . . . , n, sqa
observado tf vezes ao longo de alguma. dimensão, por exemplo o tempo, e que
cada observação corresponda a uma realização de uma variável aleatória yíi
Além disso, admita que cada observação sofra a influência cle um conjunto de
p-covanáyçb. sendo xij = (=fjl, zi.í2, . . , zij,) ' o vedor que contém os valores
de tais variáveis para o indivíduo i, observa.ção .j. Defina ]im vedor Zi x l cona
as respostas observadas pala o indivíduo i, yi = (ylf, . . . , yir.)T e associado
a esse, uma matriz lí x p, Xí = (xÍI,. . . ,xi..)T. Finalnient.e, admita que

gij «' z\4D(pfj; o2/toij), í = 1,2,...,n e .j = 1,2,...,íi, onde u'i.Í são pesos

positivos e defina pf =(p.i,pf:,- . . ,pü.)
Na Seção 3.1 é discutida. a. modelagem e estimação do parâmetro de p(>

siçãol já na Seção 3.3, tanto o parâmetro de posição como o de dispersão são
modelados conjunta.mente.

Para facilitar a notação, assuma, scm perda de generalidade, que ti

T

l ,2Z , 72)

43
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3.1 Modelagem do parâmetro de posição
O primeiro passo é o estabelecimento de un] modelo para o parâmetro de
posição. Seja g : 7? --} 'R uma função inversível, duplamente diferenciável e
tal que

P

g(Pij) = : ziji;/3t - qíj,
k:l

onde P = (PI, . . . ,P.)T é um vedor paramétrico real.

Uma primeira análise pode ser conduzida ignorando-se a estrutura de
dependência existente entre as observações de uma mesma unidade amostral.
Nesse caso, a função escale de /3 é proporcional a

w:(P)
n

E @J(#), (3.1)
{-1

onde

J

@Í(/3) D:u., ' ''(3.2)

gi: = dias {gilÜ, . ' . , gil:}, uf é um vetou t-dimen-

sionar com componentes uij = ;ÍZg' (yij; pÍj) e Af = diagltofi,

Seja /3. a raiz da função de estimação tP:. Sob condições gerais de regu
caridade (ver o Teorema 3, por exemplo), pode-se demonstrar que essa raiz é
um estimador consistente de P e, mais ainda, que

,zoit}.

";'Õ: 3«l (.,;'''),
onde

com
.« «{É ''llÊ «'} 'l$:'}
V/ = DlrCo~'(ui)Di,
S/ = Xlrn;AiE {.À(üí)} níxÍ e

'; - (k,E,
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J' pode ser consistentemente estimado poi
l

í;' - « l$;íl': {,;«;«...} lli;.I'" ,

sendo todas as quantidades avalia.das em PI.. Na literatura especializada esse
estimador recebe o nome de "estimador sanduíche"

Apesar do estimador obtido a partir das raízes de (3.1) possuir proprie-
dades assintóticas interessantes, a função de estimação não leva em conta o
fato de existir uma estrutura de dependência entre os elementos de y{. Na
verdade, o estimador /31. pode ser bastante ineficiente no caso de amostras
pequenas.

3.1.1 Cov(uí) conhecida
Nesta seção serão introduzidas modificações em W/ de modo que a nova
função de estimação incorpore alguma informação sobre a estrutura de de-
pendência dos dados.

Note que W/ pertence à classe ,C, tendo como funções geradoras da classe
ui, { = 1,2, . . . ,n. Assim, podemos obter um estimador melhorado de /3 se,
ao invés de W:, utilizarmos a funçã.o de estimação ótima na classe .C; tal

função é dada por W=(#) = >1: V'l'(/3), onde
n

lZ

@;(©) D:NiV\'Í:uf = XlrH{A{N.WÍ' uí, (3.3)

com Wi = Co«lu{) e Nf = .&{.F(üi)}, com üi = (ü:-....,ü..)", úij =

auij/a/zij. Defina D; = DiNi.
E fácil ver que se d e g'i são diferenciáveis até segunda ordem e se @;

satisfaz as condições (iv) e (v) da Definição 2, ela é regulam e sua respectiva
matriz de informação de Godambe de /3 é dada por

}.ü :(P ) l3.4)

l3.s)

onde

V; - DJ'TW;:Covjui)WÍ:D; = DJ'TWÍ:D; e
S. = DJ'TWÍ:D;.
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Considere a função de estimação dada por (3.3) e seja /3. a solução de
W;(P) = O. Sob as condições do Teorema 3, vem que /3. é um estimados
consistente de /3 e

aoi. ' "'; I',JU« l:i;.I' :". lli; l-'l .
(3.6)

A prova desse resultado é uma consequência, do Teorema 3 e do Corolário 2.
A normalidade assintótica pode ser obtida sob condições mais brandas

quando Z/ij -- .M'Z)(/zj,a'/wj). Esse é o caso onde a variável resposta é
observada sob diferentes situações para cada elemento da amostra, sendo
que a única mudança esperada diz respeito ao parâmetro de locação entre as
medidas de um mesmo indivíduo. Nesse caso particular, pode-se considerar
o seguinte resultado:

Teorema 5 Sejam yij - .M'D ÇFi\aa l\.oi) e a função de estimação dada

W.(/3) = }: D'"W''u..{=1

n

Então sob as condições do Teorema 2 uem qKe l3. l!» IS e

v'ã(Õ« - P) -3 Xp {0, S''VS-"} ,

quando m.-+ oo, onde

S D*TW''D' e V = D*VW-'Cov(ui)W':D

Prova: consequência do Teorema 2 e Corolário 1. o

3.1.2 Covju{) desconhecida
Em termos práticos a função \@= tem pouca importância, cima vez que, em
geral, as matrizes Cov(uí) são desconhecidas. Isto pode ser contornado.
substituindo-se Wf por um estimador, mas assim fazendo. a nova função
de estimação será provavelmente viciada, o que pode prejudicar a qualidade
do estimador de /3 obtido, em termos cle suas propriedades assintóticas. A
metodologia desenvolvida a seguir é uma generalização do trabalho de Liang
e Zeger (]986) a uma classe mais ampla de modelos.
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Considere a existência dc um vetou paramétiico cl que define a matriz de
covariâncias de ui, Wf = Wí (a), i = 1,2, . . . ,n. Dessa forma, o problema
reduz-se a encontrar um estimados de a, â., de tal modo que o estimados
obtido a partir de

W.(P) W;": (â«)u.

continue sendo consistente e assintot.icamente normal. O Teorema 6 descre-

ve algumas condições que o estimador de a deve satisfazem de modo que o
estimador de /3 preserve tais propriedades

n

lt

(3.7)

Teorema 6 :. Seja l3. a raiz de (3.7), sob condições gerais de regutaridadet,
"m llP« - Pll (1) ' «m{«'' q«.

a. â«(P,a') é «. e.lá«.«do, «ã-co«{sle«fe ' de a d«dos © . a';

H' v71 êrZnçp\ é um. está'ma,dol' JR-consistente de a' , dado IS;

11àlZl$:!iD- $ H (y,P), .«'í' H (y,P) é «m" /u«çã. o,(i) d' P ' d"
dados,

lem-se q'ue IS. é Km estilnador consistente de IS e

«'': (Õ« P) -3 A' (o,J''),
quando'n -+ oo, onde

;'' - .:«« IÉ:;l'' l$~ 1 1Íi ;.I'"
onde Sf á dada em r3.5) e V{ = DJ'TWÍ:Cov (uf) WÍ'l);

Prova: a prova desse insultado é simula! à descrita em Liang e Zeger (1986)
e encontra-se na Seção 3.1.7.

A função de estimaçã.o cla técnica. "GEE" cle Liang e Zeget (1986) é um
caso particular de (3.7), como será visto na Seção 3.2.1

tveja Seção 3.1.7
'isto é, lló«(O, a') o, ( « ' '/: )
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Note que os resultados assintóticos do Teorema 6 são válidos mesmo quan-
do W(a) não corresponde à verdadeira matriz de covariâncias de uf e suas
hipóteses exigem apenas que o estinlador de a satisfaça às hipóteses do Teo-
rema 6. A especificação carreta dessa matriz, contudo, pode levar a estima-
dores mais eficientes (ver Liang et al., 1992, Fitzmaurice at al.. 1993 e Albert
e McShane, 1995, onde considera-se a técnica "GEE").

J ' pode ser consistentemente estimada pelo "estimador sanduíche"
/ «, \ -l . /, n \ -T

-«IES:l(D;"Wj:«i''«;WJ'D;) IES:l, o.q
l lt

onde todas as quantidades são avaliadas no ponto /3. Quando Wí corresponde
a uma estimativa consistente da verdadeira matriz de covariâncias de u.. J''
pode ser consistentemente estimada por

l
J - «{8 ;.}'' . (3.9)

Firth (1992) destaca que essa estimativa é mais eficiente do que a apresentada
anteriormente. Prentice (1988) chega a uma conclusão semelhante ao estudar
sua aplicação aos estimadores obtidos a partir das "GEE"

3.1.3 Estimação de a2

Nesta seção propomos dois métodos para a estimação do parâmetro de dis-
persão. Ambos conduzem a estimadores que satisfazem às condições do Teo..
rema 6.

Estimados baseado na verossimilhança marginal

Sob a hipótese de independência entre as observações de un] n)esmo indivíduo
e dado /3, a função escoie do parâmetro a2 é

a'.(a') = 11:;1: { ''ja13/:j,a'/"',J + m- dly:j,P;j)} .
(3.10)

onde àij = g"(g/{j,=) 1-,,/«.,
E fácil ver que @.(c,') é uma função de estimação regular

satisfaça às condições (iv) and (v) da Definição 2.
desde que
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Seja â' a solução de q'« (a:) = 0. Se @. (a') for uma função de estimação
regulam, sob as hipóteses do Teorema 3 e dado P conhecido, ela será um
estiniador consistente de cr2 e

-..,';(a' - '') -B x' {o, J= ("')} ,
onde

e
'..'.D - n©@;R' (3.11)

'.(.o - $:1P - ãlil "'.,«..,,

Estimador de Pearson

Com base em (1.21), pode-se definir um estimados consistente para a2 dado
pela solução de

ó'' - ;iE; E x'0., '''D - =i:-; E E Vh..; .'Dü'b.; «:J

3.1.4 Estimação de W
Supondo-se W = Clov(u{), um estimador «ã.consistente de W pode ser
obtido através de

ou mesmo,
n

\V .!d-
u) (u{ Ü')'

onde ii é o vetor média aritmética de u{, i = 1,2, . . . ,n., sendo que ui deve
ser avaliada a cada passo do procedimento de estimação, confolnle salientado
na Seção 3.1.6.

(3.12)
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Assuma Wf = Cov (uí) e considere a seguinte decomposição

W. - Var:/' (u{) R.(a)V;r:/' (u:)

onde Ri(a) corresponde à matriz de correlação de ui e Vai (ui) a uma matriz
diagonal, cujo .j-ésimo elemento da diagonal principal corresponde a Var (ui.j).
Serão apresentadas sugestões para a estimação vii.consistente de a em alg-
uns casos onde R{(a) = R(a), { = 1, . . . , n e em que Var (uij) não depende

Considere, inicialmente, que não se: tenha nenhuma informação sobre a
estrutura da matriz de correlação. Assim, a será um vetor com t(t -- 1)/2
componentes, onde aj;:, .j diferente de k, corresponde à correlação entre ufj e
uü;, { = 1,...,n e .j,k = 1,...,t. Um estimador natural para ajt é

3
de { e.j

}: -'ij-'ík{:1
7t

E«${:1
1/2

E«â{:1
1/2

Eventualmente, pode-se supor que os dados satisfaçam alguma estrutura
de correlação. Isso faz com que o número de parâmetros de perturbação que
necessitam ser estimados diminua. Uma estrutura bastante conhecida é a
uniforme e nesse caso a correlação entre as observações de dois instantes em
um mesmo indivíduo é sempre a mesma. Tem-se então a = a. Um possível
estimados para essa quantidade é

7}

>l:>1: "'juiz

l$É «;l "i-'

n

>ll: }: "íj":k

($É«;) : ' "
Outra estrutura bastante estudada é a auto..regressiva de ordem 1. Nesse

3Na Seção 3.2. 1 sào apresentados estimadores alternativos quando se considera modelos
exponenciais de dispersão
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caso, a = a e Corr (ufj, uik) = alj-kl. Um estimador simples para a é

%X%X

2, 2, 'u{.j'ui,.j+i

/n t--l n t \'/

\i=i.j=i i=i.j=2 /

Uma deficiência desse estimador é que ele utiliza somente a informação sobre
a dependência de observações consecutivas de uij. Estimadores alternativos
que levam em conta uma quantidade maior de informação podem ser obtidos,
observando-se que

ltn

l .j lt

?

E (uíjuÍk) = {V,r (uij) V;r (uik)}'/' alj-kl

Desse modo, por mínimos quadrados, pode-se ajustar um modelo de re-
gressão tendo a forma acima, com (uijuik) como variável dependente e l.j -- kl
como independente. Alternativamente, pode-se ajustar um modelo de re-
gressão linear com log (u{.iufk) como variável dependente, log l.j -- kl como
independente e o estimador de a é dado pelo estimador do coeficiente angular
da regressão.

Estimação de Cov(ui) via equações de estimação

Uma abordagem alternativa para a estimação de \V{ é adicionar novas equa.-
ções de estimação a W«, que sejam responsáveis pela estimação de cl. Seja
0 = (/3T, aT)T e aijk(O, a') a covariância entre as observações dos instantes
.j e k para o indivíduo i, { = 1,2,...,n e .j,k = 1,2,...,Z. Sabe-se que

E(uij«fk) = aijk(0,a') = aíjk, i = 1, ,n, e .j,k = 1, , t

Considere, por exemplo,

«. -(«f: «::-,":-"', ':::,...,":-":. "::',...,"'..--":. ':,'--,,,«?.-.:,.)"

E fácil ver que E(vi) = O, { = 1,2,.
ótima para 0 na classe ,C é dada por

Logo, uma equa.ção de estimação

"'',-$,1%á] Co« (uí )

Co«(v;, u:) 'H::l''l'' l=:1 - .
(3.13)
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Um problema com o uso prático dessas equações é que novas quantidades
desconhecidas, Cov(v{) e Cov(uÍ,vi), são introduzidas, o que requer novas
suposições sobre suas estruturas (no caso de modelos exponenciais de dis-
persão, suposições sobre o terceiro e quarto momentos da distribuição do
vetor resposta, por exemplo). Pode-se modelar esses valores através da in-
trodução de um novo vedor paramétrico, exatamente como foi feito para a
estimação de Cov (ui).

E possível demonstrar um resultado similar ao Teorema 6 para o novo
estimador de 0 (veja um resultado análogo em Prentiçe, 1988 e Prentice e
Zhao, 1991). A matriz de covariância a.ssintótica das estimativas pode ser
obtida da matriz de informação de Godambe das parcelas de (3.13), como
foi feito em (3.6) e Teorema 6. O número de parâmetros a serem estimados
pode ser reduzido se abrirmos mão da otimalidade das equações de estimação.
Pode-.se obter, por exemplo

"«©-Él=' ü] ['"T'"''...!(.ol 1=11 - o, (3.14)

ou, eventualmente, até

"«w-Él=' âl I'-='"'' :1 1=11 -., (3.15)

onde it é uma matriz identidade Z-dimensional. Assim agindo, afastamo-
-nos da função de estimação ótima em .C, mas limitamos a quantidade de
suposições a serem feitas sobre a estrutura de dependência dos dados. Pro-
priedades assintóticas das raízes de (3.14) e (3.15), similares às relatadas no
Teorema 6, são asseguradas se as funções de inferência propostas éatisfazeni
as hipóteses do Teorema 3. Um maior nível de simplicidade pode ser obti-
do ao substituir-se DJ' por Di, sem prquízo da consistência e normalidade
assintótica do correspondente estimador.

Pode-se acrescentar (>«(a2) a essas equações para obter uma estimativa

Pala a validade dos resultados assintóticos é necessário que E(vÍ) = O,
i= 1, 2, . . . , , n.l logo, impondo uma estrutura de correlação especial para ui,

deve-se assegurar que ela é a carreta, ou a hipótese de não vício da função de
estimação poderá ser falsa e o correspondente estimados pode não possuir as
propriedades mencionadas.

de a2
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Prentice (1988) e Prentice e Zhao (1991) estudaram equações de esti-
mação análogas a (3.13) e (3.14), para a análise de modelos de dispersão
exponenciais.

3.1.5 Teste de hipóteses
Considerando-se a distribuição assintótica de /3 pode-se testar a hipótese
linear geral, 'H : C/3 = O, onde C é uma matriz de posto completo q $ p,
utilizando-se a seguinte estatística de teste:

c2 - Õ:c' {cc-«GÕ«)c"l': c,ã«,

onde Cov.4(/3.,r é a matriz de covariâncias assintóticas de P.. Sob a hipótese
H, Q -4 Xq, quando n --} oo. Na prática, pode-se susbstituir Cov.4(/3.) por
um estimador consistente derivado, por exemplo, de (3.8) ou (3.9), se for
o caso. Cair e Chi(1992) e Rotnitzky e Jewel1 (1990) apresentam testes
semelhantes no contexto das "GEE"

3.1.6 Algoritmos de estimação
Para a obtenção de estimativas dos parâmetros do modelo (3.7), três abor-
dagens serão desenvolvidas: o método de Newton, o modificado de Newton
(ver JOrgensen et a1., 1995) e um outro baseado no modificado de Newton.

Pode-se verificar que

i:k Ü.A.N.WJ''X:
+ D; {NWÍ'A(u{) + NiWÍ'A(ü{)) Ni} Di,

(3.16)

aúij/apij, WÍ]' = dias(}ll: toitkuik, . . . , >. toftkuik) e mija é o elemento da
k=1 A=l

linha .j e coluna k de Wl"i
Considerand(»se o sobrescrito / como indicador da estimativa do parâme-

tro no passo / do processo iterativo, vem que o algoritmo de Newton pala /3
é dado por:

onde til{ = dias ll?n« anH:*
Õqi ''''' an'{.

, N (ü.), ü.
{ Í

, ü.:)", üij

©''''':' - p''' s.-'(P''') "«(0''') , (3.17)
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onde S. = ) :=--

O algoritmo modificado de Newton é obtido substituind(»se S. por sua

esperança: S = :. Si(P(1)), com Sf definida em (3.5).

Um algoritmo alternativo pode ser sugerido, a partir do modificado de

Newton, substituindo-se S por >: X;H{A(üi)W:'A(ü{)HílXí. Na verdade,

substitui-se .E {A(üi)} por A(üf).
Durante a obtenção das estimativas dos parâmetros, sugere-se que em

cada passo do processo a matriz 'W{ seja atualizada, avaliando-a no valor de
/3. daquele passo.

Métodos de estio)ação análogos a esses podem ser desenvolvidos para
obter estimativas, utilizando..se as outras funções de estimação descritas an-
teriormente

lt

l

n

l2

3.1.7 Demonstrações
A fim de sjlDl!!jfi.car a demonstração do Teorema 6, alguns lemas serão in-
troduzidos, onde são apresentadas algumas das possíveis condições de regu-
laridade mencionadas no enunciado do teorema. Denomine as hipóteses do
Teorema 6 de 'H.

Lema 4 SoZ, 'H . co«{d.««do-.. á:« = â« (/3,ó:), «m q«.

..ã'(â« - a)
Prova

M@« M{'«(P,':M) .'')--'«(#..')

e, pela hipótese (a), v'Zlâ«(/3,a') -- a} = O,(n':/'). Por outro lado,
expandindo â« (O,a:) em série de Taylor, em uma vizinharlça de â:(/3) e
utilizando..se a hipótese (b), vem que

â«(p,'') - â«(p, a:) -* g:(p, â:)(«: - '':)+ o,(«-'':l
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Quando n cresce e aplicando as hipóteses (b) e (c), vem que

â« ip,a:w)) - â«(p, .'') - -g:(p,':)(','' - õ:) -'- o,(«-:'')
Logo,

«; (â:« - a)

Lema 5 . Soó 'H, assumirá. que aiP.(/3,a)/õa satÍs/az a condição de

.4/arkot;4 e max jl:l:x .Z? l Wij l2+ó< oo para a/gum 0 < õ < 1, onde tPij é a
.j-ésima componente do oetor Wí, então

-L:W« (P, â«) -3 Xp (0, V) ,

5

g«-d. « --, m, o"'Ze V i/«V.(P).
n

lt

Prova:
Considerando --bW« (/3, â«) como uma função de â« e expandindo-a en]\/n

série de Taylor nas vizinhanças de a, segue que

J;w« W, â.) - Jiw«W, a)+ ;1l:W, a)W@:. -,.Ü., (Ü)
(3.18)

Note que l 1ll:--(/3,a) - 1 ?1, a@. (P, a). Como gla (/3,a) depende dai.l vu

variável resposta através de uma combinação linear de ui, á = 1, 2, . . . , n, os
quais são vetores aleatórios independentes com média zero que satisfazem a
condição de Markov, a lei fraca dos grandes números de N'larkov assegura que

i.ZIE:(/3,a) = oP(1). Aplicando esse resultado e o Lema 4 em (3.18), vem
que

-->q'« (P,â«) (P,a) + ..(i).
V'n N'n

Como, por hipótese, .iDp# iDp:x .E tPij l2+õ< oo pala algum 0 < (S < 1, o' l<i<n l<i<n '

teorema de Liapunov garante que

-L'P«(O, a) -3 MP {O; V(©)}g'n

Portanto, segue-se o resultado. o

(3.19)

'ver em Sen e Singer (1993), por exemplo
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Lema 6 . Soam {T,}.>i alma sequência de eslimad07'es leis que T. 7' 0

g«««do n --> m; {p.(0)D..: «m. s.g«ên.á« de /u«çõe; ,«.«á«eí., d«-

p/.me«le d@««ciá«{s Z./ q«. g.(O) 4 g(0), q«««do « --> m . à«(0)
aP,.(O)/aO 1). E«lã. g. (T.) $ g(O).

Prova: Expandindo g. (T.) em série de Taylor nas vizinhanças de 0, vem
que

g. (T«) g«(o) + ã«(o) (v« o) + o (llv« Oll) (0) + o.(1)

Como g.(O) -5 g(0), seg--se o res«atado. o

Lema 7 . S'ja Ü'« (/3,â«) - 1119 (/3,â«). Então, soó % e as Aipófeses do

Z,em' 6 «p/{c«da' âs campo«.«t« d. W«(P,â«) = g«(â«), «m q«.

!Ü.(P,õ.)-3 s,n

«n/o'm' " ""«, ."'Z' S - Jin, : E S:(P)
l

Prova: Consequência imediata das hipóteses. o
Finalmente, pode-se mostrar o Teorema 6.

Prova do Teorema 6

Usando as notações e definições dos Lemas 4, 5 e 7, tP«(/3,â.(/3)) pode
ser expandida ao redor de /3o (suponha que esse seja o verdadeiro valor do
parâmetro), obtendo-se

w«(©,à.) w«(P., õ«) + w«(P., â«)(0 P.)+ o(llP P. ), (3.20)

onde W« = gÓWP. Avaliando-se a função no ponto /3« ao redor de Po e
utilizando-se a hipótese de limitação em probabilidade de /3. -- /3o, vem que

w,:(P, â«) -+ @«(P, â.)(P,, a)+ o.(1) 0

Logo,

Õ. - P - - {Ü'«(/3.)}'' W«(©o) + {'b«(/3o)}': 0-(1),
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consequentemente,

acõ.-m - -Í;õ«WJ}' l:bw«PJl+..m. (3.21)

Aplicando-se os Lemas 5 e 7, demonstra-se o teoienia. o

3.2 Exemplos
Nesta seção é discutida a aplicação da metodologia desenvolvida. a alguns
modelos de dispersão.

3.2.1 Aplicação a modelos exponenciais de dispersão
Como foi salientado, a aplicação do método desen /olvido aos modelos expo-.
nencias de dispersão corresponde à técnica das eq?zúções de estimação geíze-
ra/ fadas, mais conhecidas na literatura como "GEE", desenvolvida por Liang
e Zeger (1986).

Considere as distribuições marginais como pertencentes à família dos mc-
delos exponencial de dispersão com parâmetro canónico 0{.i e parâmetro de
dispersão À. Partindo-se do desvio unitário para modelos exponenciais de
dispersão (1.15) e utilizando-se a notação da Seção 1.2.1, vem que

«;j - -2«'' (P.j) (y.j

Sda vi = (., (p«) , « (pi,) ,
vem que

, t, (pft))V. Considerand«.se W{ = Cov (uí),

W. = 4A''(vi) Co«(y. - P.) A''(v.)
- 4.'.A-:/'(vi) Rfa.':/'(vi) ,

onde RÍ é a matriz de correlação associada a yi. Eventualmente, pode--se
supor R.i = R, { = 1,2, . . . , n e nesse caso, o problema de estimação de Wf,
reduz-se a estimar R = R(a).
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Assim fazendo, uma função de estimação ótima em ,C gerada por u{ é

W«(P) Hia.''(v.)WÍ'Z\''(v:)(y; - p:)

E xl' n. {A-'/'(v;) R::A':/'(".)}(y.

H:C«'' (y;) (y: - P:)

n

lt

lt

n

lt

P.)

No caso em (]ue Cov (yi) é desconhecida,

w« x:n;w;' (â«) (y;) (y:
i:l

Pi), (3.22)

como na Seção 3.1.2.
No desenvolvimento da teoria das "GEE", Liang e Zeger (1986) optaram

por modelar o parâmetro canónico como

0;j (,7Íj) ,

onde e(.) é uma função duplamente diferenciável e inversívell já nas equações
propostas nesta tese, a modelagem é feita sobre a média da distribuição

Pij = g'' (,7ij) = A (,7ij)

Utilizando resultados apresentados na Seção 1.2.1, vem que píj = (0ij) e,
portanto,

:l ('7:j) - ;:' (o'j) - ;lh' (o:j) g:' ('z'j) - " (p;j) ê'j,

onde êij = glÜ (77fj). Aplicando esse resultado a (3.22), segue que

©'.(P) = }: X;EfA(vi) WJ'(â«)(y;
72

lt
P.)

onde Ei = dias {êil, ê12, . . . , êit}, que é a expressão usualmente apresentada
como "GEE". na literatura.
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Liang e Zeger (1986) sugerem que .X e a sejam estimados utilizando-se
propriedades dos resíduos de Pearson. Seja

. «..-'(Õ..)

onde fíj é o resíduo de Pearson da observação yÍj
yij é finito, demonstra-se que

Se o quarto momento de

, -lxx;i,/(«: -dl
é um estimador V6:consistente de À; trata-se, na verdade, do estimador de
Pearson apresentado na Seção 3.1.3.

Um estimados v;.consistente da componente (.j, k) de R pode sei obtido

por }.ff.afia;/(n -- p). Liang e Zeger (1986) apresentam estimadores de cr

quando estruturas de correlação especiais são considerada.s.
Há na literatura estatística vários estudos de simulação envolvendo essa

metodologia e descreveremos alguns deles.
Drum e McCullagh, em Fitzmaurice et al. (1993), afirmam que o estima-

dos sanduíche da matriz de covariância assintótica do estimador de /3, embora
consistente, perde a eficiência quando o tamanho amostral é pequeno ou mo-
derado. Firth, em Liang et a1. (1992), diz que o estimador sanduíche está
sujeito a vícios, principalmente em planejamentos não balatlceados.

Liang et a1. (1992) e Fitzmaurice et al. (1993) alertam que, embora con-
sistentes, os estimadores de /3 e o sanduíche tendem a ser inehcientes ao se
assumir uma estrutura de correlação muito diferente da real. Albert e McSha-
ne (1995) concluem que a especificação carreta dessa estrutura pode diminuir
o vício das estimativas.

Liang e Zeger (1986) comparam a eficiência assintótica dos estimadores
obtidos através das funções de estimação(3.2) e(3.7) em dois naodelos simples
e concluem que quanto mais forte a correlação entre as observações, mais
eficiente é o estimados obtido a partir de (3.7)l uma conclusão análoga pode
ser encontrada em Albert e X'lcShane (1995).

Pepe e Andcrson (1994) ilustram, através de um estudo de simulação
no qual R é considerada conhecida que se E (yij xij) # E (yi.j xfA;, k 5; .j),

n

lt
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i= 1,2,. ..,n e .j = 1,2,. . . ,{, as estimativas de /3 podem ser seriamente
viesadas.

Liang et a1. (1992) e Fitzmaurice et a1. (1993) comparam (3.14) e (3.13).
Eles concluem que a grande vantagem de (3.13) é que as estimativas de /3 e
a são mais eficientes do que as obtidas por (3.14), uma vez que a modelagem
da média e da estrutura de correlação estalam correias. Uma fraqueza de
(3.13) e de (3.14) é que as estimativas de /3 podem ser não consistentes se a
estrutura de correlação for mal especificada; nessa situação o uso de (3.7) é
preferível, já que as correspondentes estimativas de /3 são consistentes mesmo
nessa situação adversa.

Firth, comentando Liang et al. (1992), sugere um algoritmo híbrido para
a estimação dos parâmetros:

a. estime P utilizando (3.14);

b. assuma a estimativa obtida em (a.) e substitua-a em (3.13), obtendo uma
estimativa de a;

c. repita (a.) e (b.) até que se consiga a convergência

Lipsitz et al. (1994) comparam, em um estudo de simulação en'ç'olven-
do dados binários, a performance dos estimadores obtidos através de (3.13)
com estimadores obtidos executando-se apenas o primeiro passo do processo
iterativo que leva à sua obtenção. Eles concluem que, quando (3.13) con-
verge, o desempenho dos métodos é equivalente. Eles também notaram que
o processo iterativo não converge com uma certa frequência, em situações
envolvendo altas correlações e pequenos tamanhos amostrais e, nesses casos,
a performance do método alternativo mostrou-se satisfatória.

Aplicações dessa técnica podem ser encontradas em Zeger e Liang (1986),
Zeger, Liang e Self (1985), Zeger, Liang e Albert (1988), Prentice (1988),
Prentice e Zhao (1991), Cair e Chi(1992), Liang et al. (1992), Whittemoie
e Gong(1994), Cologne et al.(1993), Lee et al(1993), Nliller et al(1993),
Kenward et al (1994), Liang e Hanfelt (1994) e Albert e R'lcShane (1995).
Revisões sobre o assunto podem ser encontradas em Liang et al. (1992),
Fitzmaurice et al.(1993) e Diggle et a1.(1994).

Extensões dessa metodologia para a estimação de modelos de séries tem-
porais podem ser encontradas em Zeger e Qaqish (1988) e Li(1995).
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3.2.2 Aplicação a dados circulares
Por simplicidade, optou-se por trabalhar com a forma (1.3) da distribuição
von Mêses e pequenas adaptações são necessárias para adaptar as fórmulas
já apresentadas.

Considere yij «' .A'((pfj; tofjÀ) e, sem perda de generalidade, assuma que
gij e pij variem no intervalo (--a, nl.

Modelagem da média circular

A partir da densidade da distribuição von Mêses, conclui-se que }gd.- (yij; pij)
é proporcional a sen(3/{j -- pij). Por simplicidade, sem prejuízo dos resultados
subsequentes, assuma ufj = sen(g/ij --pij). Como no estudo de variáveis angu-
lares há grande uso de funções trigonométricas, tzfj têm uma forma bastante
conveniente. As componentes das matrizes Ni, { = 1,2,.. . ,n, são facil-

mente obtidas, uma vez que E (ulj) = --.F ecos(yij -- pij)} = --.41(w;jÀ) =

-=ÍL$111í;l=1:1.. Definindo e{ como un] vetar Z-dimensional com componentes10 1. wi{.À ) ' '

-4i(toijÀ), se os pesos wij = w, { = 1,2,. ..,n, .j = 1,2,. . . ,{, as matrizes
N{ podem ser retiradas da função de estimação sem prquízo das estimativas.
Nesse caso.

w«(p) = }: xfnfwÍ:ui.
n

l&

Adaptação para o modelo (1.5)

O modelo de regressão (1.5) constitui um dos mais recentes avanços na área
de modelos de regressão para dados circulares. Os resultados até então de-
senvolvidos devem sofrer algum tipo de modificação para poderem acomodar
essa modelagem. Considere pois

P.j +g(?:j), ,7:j

com 0 = (/3T,Õo)T e ui, i= 1, . . . ,n, como a função geradora da classe C.

Utilizando-se (2.1), vem que a função de estimação ótima nessa classe é dada
por

"«'', -$(.1:;,) «:«.. ';.';,



Funções de estimação para MI) /ongitudinais 62

Definindo a componente (.j, k) da matriz Wí por wfjt e igualando-se (3.23)
a zero, vem que

{=i.j=ik=i

Utilizando-se propriedades trigonométricas, vem que a equação anterior
quivale a

>l.l }l: }l:,4: («,j*..X) «,.j*sen {g/.t -- g (Õik)}

:-(Õ.)E : :.4 (',j*.À).«:j«.- {y:* g(õ.*)}
{-ij:iA:i

á' (N.) W.u; .4: («,j.:À) .«:j*«« }yit -- P. -- g (Õik) - 0.

e

lk=lt

Definindo-se

E
{:ij-it:i

C' = }1: }1: }: .4: (',j*:.X) ««:jk cos {3/;* - g (Õ.*)} ,
{:ij-it:i

s - E E .4-(«,jkiÀ) -«ijksen {3/it -- g(Õit)} ;

tem-se, então, que

«- (1;) , ' * .,

«- (;) -- «, ' « ., ' : .,

.: «.« (1;) ., ' « .

Sob as condições do Teorema 6, 0., raiz de A.lO), é consistente e

M IÕ« -3 "';--- (o;J':)
o n --> oo, onde J = SV 'ST com

.; - :.« i; gi i.-u:XS« ,.u:m.p;i.,i
quand
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e

onde
« - Ji« :- gi ( :l:l

Vi:. = DJ'TWÍ'Cov (u{) WÍ'D:,
V::: = D;"WÍ:Co« (uf) Wj:ó (Ni)

e

V2'{ ' õ(N{)WÍ'Co«(u{)WÍ:õ(Ni)

3.3 Modelo misto
Nesta seção são propostas estratégias de análise para a estimação de modelos
de regressão mistos para dados longitudinais. A importância de tais modelos
para a análise de dados circulares foi discutida na Seçào 1.1.4.

Seja g/ij «., .MZ)(pij;toãia2), onde pij, a' e toij, { = 1,2,...n e .7 =
1, 2, . . . Z são parâmetros desconhecidos. Suponha a modelagem do parâmetro
de posição descrita na Seção 3.1 e a existência de uma função, duplamente
diferenciável e inversível q, tal que

q( «,:j )

onde zfjl são covariáveis lixas, 71 são parâmetros desconhecidos e a imagem de
q(.) é um subconjunto de R+, i = 1,2,...,n, .j = 1,2,...,Z e/ = 1,2,...,m
Defin' 7=('y:,...,7,)", zf.j =(;ij:,.-., ;ij.)" e Z. =(z.-,...,zi.)r

No caso de independência entre as observações de um mesmo indivíduo,
a função escoie de 0 = (/3T, 7T, a2)T é dada por

'r:(o ) E u/(0) g)i-l
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onde V,lr é como em (3.2),

Gf = --Z:Fica,

.: - (.'--. * á..) ,
p:f - AÍ'A''(ai)àÍ,

Ff = (/,-,

;:-Élh
,j:ó' . j::-/ íl:(,) i-:.,,

-- ='.,1 - ;;"í''l' :(';)} + iL-J"(A;)d',

ai, á{, ái, d{ são vetores !-dimensionais com componentes, respectivamente

..j (y;j,a'/«,.j), à:j - g(y:j,") l,-Õ-,,, ã:j g>(y'j,') l,-i;-., e
díj = d(g/ij,pij), .j = 1,2. .. ,t.

Seja 01, a ia.iz .de T:. Pode-se demonstrar, sob condições gerais de re-
gularidade, que O. é consistente e assintoticamente normal com matriz de
covariância assintótica dada pelo limite do inverso da matriz de informação
de Godambe de 'ri, quando n cresce para o infinitos

A f-ção d' 'stimaçã' ótima na classe ,C, ge:'d' por(ulr,c:, iy, é dada
por

aP'
e

a.

aui auí

l)ei õei
ã;r &'
õsi i)si

n

'r= (o)
{=1 «; 'l:1l,la.24)

aP"
com

/ ui \ / uiuÍ' u{.s,'

w; 1 :. 1 - E l .:«I'' ..'l''
\ s{ / \ sÍuf' suei'

No caso em que WJ' é desconhecida, pode-se utilizar un) procedimento
similar ao proposto na Seção 3.1.2, considerando suas componentes como
parâmetros de perturbação e estima-las consistentemente. Desse modo, sa-
tisfeitas as condições do Teorema 6, as raízes da função de estimação formam
uma sequência consistente e assintoticamente normal de estimadores. .A des-
vantagem dessa abordagem é o grande número de parâmetros de perturbação

5ver Teorema 3 ou 4, por exemplo
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introduzidos no modelo e a eventual necessidade de novas suposições sobre
a estrutura de dependência dos dados. Simplificações podem ser sugeridas
no sentido de minimizam esse problema, se for abandonada a propriedade
de otimalidade da função de estimação. Assim, pode-se sugerir as seguintes
funções de estimação alternativas:

0

a...yv
0 ;l«; 'i:;i

0

'r:(o)-Ezl o

Xlr H{N{Wj: uí
ÀZI''F;M.Co«': (..) ..

(3.25)

., HlàI''AÍ'âlA':(, } + ãLá'(AJd'}
i.:có; IÉ;;l :i

com M{ = É' {A (é{)}, onde éf é um vedor t x l cuja .j-ésima componente é a
derivada da J-ésima componente de c{ em relação a (íj

o o \
...I'' o l

e it é um vedor coluna de dimensão í comi todas as componentes iguais a um,
ou mesmo

0

".«, - Ê l;;.;.,::iT=,...;,..1 « «,

Espera-se que quanto mais próxima for a função cle est.imação da ótima em
Z, melhores serão seus resultados em termos da eficiência de seus estimadores.

O Teorema 3 (ou o 4) fornece, sob condições gerais, a forma cla matriz
de covariância assintótica dos estiniadores de 0 obtidos a partir das funções
de estimação apresentadas quando as matrizes de covariância envolvidas nas
funções de estimação são conhecidas. Essas matrizes podem ser consistem
temente estimadas pelos correspondentes estimadores "sanduíche" . Caso as
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matrizes de covariância envolvidas nas funções de estimação sejam desconhe-
cidas, pode-se proceder como na Seção 3.1.2.

Apenas como ilustração, serão apresentadas as componentes da. matriz de
covariância assintótica dos estimadores e detalhes das alterações necessárias
quando a matriz de covariância, W'i, é desconhecida para a função (3.26).
Esses resultados podem ser diretamente generalizados para as outras funções
apresentadas sem maiores complicações.

A matriz de informação de Godambe associada à função de estimação
ui(0), é dada por

J.,.(o) )ví'(o)sJ'(o),
onde

;.'', : l;Ê"
o o \

S22,- S23i l e Vi(0) =
S32f S33í ,/

(3.27)

As expressões das compc'nestes dessas matrizes são dadas no Apêndice C.
Essas expressões tornam-se consideravelmente mais simples se a variável

resposta for um modelo próprio de dispersão. Nesse caso, aíj pode ser fa-
torada em uma parte que depende só dos dados (que pode ser excluída das
funções de estimação) e outra só dos parâmetro (que é mantida nas funções).

Corolário 3 . Soó as condições do Teorema 3, corzsíde7'azado-se 0. a se/ração
d. 'r«(0) «m q«.

v'i(õ« - o) -3 x' {o,«s''(o)v(o)s'"(o)}
ande

s(o) }: Si(0) e V(O)
n

Ev i(0)
{:=1 i-l

Quando 'Wi for desconhecida, pode-se utilizar soluções análogas à.s uti-
lizadas na Seção 3.1. Basicamente, pode-se considerar a existência de um
vetor paiamétrico a que define Wf. ou seja, Wi = Wf(a). Dado 0, pode-se
considerar um estimados â de cl, tal que â. = â(0) seja. Vç-consistente. O
próximo passo é redefinir o novo conjunto de equações de estimação como

'r {o , â(o)} l3.28)

O próximo teorema assegura, sob condições gerais de regularidade, que a.
solução de (3.28) é assintoticamente normal.
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Teorema 7 . Seja 0. {i solução de (3.28). Sob condições gerais de lega!a-
,{d«'fe, .e«d. 1 0« -- 01 = 0. (1) ' «m{«d. q«. â = â(0) é «m «fim«do,
vn-COnSiSteTtte de cx dado 0, tem-se que

a;(õ. o) 3 ./V'(o,J':),

gztando n -+ oo, onde

;': - JÜ«l:; wl' l:l".wl làl::wl'
Si e Vi como em rS.e'0

Prova: Similar à do Teorema 6 e à do resultado análogo encontrado em
Prentice e Zhao (1991).

Como na Seção 3.1, a abordagem na qual adiciona-se novas equações de
estimação para a estimação de a pode ser utilizada.

3.3.1 Algoritmos de estimação
Denotando o valor da estimativa 0 no passo / do processo iterativo por 0(1),
tem-se que o método de Newton modificado é dado por

0(l+i) 0(0 '(0(1))W(0(1))

O algoritnlo de Newtor} é obtido substituindo-se S pela derivada parcial da
função de estimação em relação a O

Ao final de cada passo, deve-se obter uma estimativa atualizada de Wf.
Erros-padrão de estimação e testes de hipóteses para a hipótese linear

geral podem ser obtidos como na Seção 3.1.
Vale ressaltar que, apesar das funções propostas terem sido desenvolvi-

das tendo poi base os modelos de dispersão, elas podem ser utilizadas em
situações mais gerais, onde se desconheça a distribuição marginal e são fei-
tas suposições sobre E (u{), por exemplo. Como ilustração. retome o caso
de variáveis circulaiesl pro\:a-se que para qualquer variável circular contínua
Elsen(yi.j -- pij)} = 0, assim: em princípio ela pode ter sua rllédia circular
estimada poi uma. das funções de estimação aqui desenvolvidas.

T
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3.3.2 Aplicação a dados circulares
No caso da modelagem mista, para a função de estimaçã.o (3.26),tem-se

n

w. (/3) = 1: :e:'nfNiwÍ:ui,
n

Gi = À }: Z;Fi {ci} ,
{:1

E : «,.j {c.; (y;j - P:j)
{=i.j=l

li

(3.29)

,4: (.«{j.X)} ,

onde c{ = d{ -- á(Ni), df é um vetar t-dimensionar que tem cos (yf.i -- pfj) por
componentes e as outras expressões estão definidas na Seção 3.2.2.

A partir dessa função de estimação pode-.se, sem maiores dificuldades,
obter a função correspondente a (3.25), bastando, para isso, substituir Gf e
s{ por

G; À :Z;F.M.Co«': (':)',

'. . g: É ".. {"' (11-8.1'.' -. - (««N} ,

e, como B (d{) = 5 (NÍ), tem-se que Cov (ci) = Cov(dí).
Resultados adicionais relativos à aplicação da função (3.25) a dados cir

culares estão descritos nesta seção.

n

l

Função de estimação ótima em ,C

Suponha, sem perda de generalidade que yíj «' .A.'( (pij; Àij), cona

ÀÍj = q (({j)

A partir de (3.24), chega-se que a função de estimação ótinla na classe Z
gerada a partir de (u{, ci) ' , é dada por:

"«', -Ê c:;:'": ,:f;«) l ,;i:, :l::l I''
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Definindo-se, a partir de propriedades de inversa de matrizes particionadas6,
as matrizes:

w--: - {w: .;'') c--' kJ '; (..«;)}':

W«; - {W. - E(.;«;) Wj:E(«:.;)}': ,

w:,.- '';(«.:) {w Z(..«:)wi'Z(«..:)}''
e

w,:. - -c-'' kD '(. «;) {w. - '(« .;) '--' kJ ';(..«;)}''

temos que a função de estimação ótima em ,C pode ser reescrita como

*;'., -Ê{ ;:=:E::=: 1:::::{ } . (3.30)

A partir dessas expressões e utilizando-se o fato de uf e c{ terem vetar média
zero, vem que sob as condições do Corolário 3 a matriz de covariância as-
se«tótic. de .da (Õ« -- 0) , o«de Õ« é . raiz d, f-ção de estimação a«tenor,
é dada por

J'' ''(0)V(0)S '(0),
com

:w - (::
Sii

S22

Si2

n

= >1: XlrHfNfWiiNiHíXí,{:1

= >: Z:FíM.i'W'22MiFiZ
i:l

n

E
{:1

XlrH{N í W 12MlÍFíZ{ ,

n

«w - (;l:
6ver Graybil1 ( 1969), por exemplo
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V:: - EX:H;N.C" (W: :«. -.- W-,;.;) N.H.X.,

V« - E Z;F;M.C- (W,::«; -.- W«...) M.F:Z.,

n

lt

l

V:, - ÉX;''".N.' {(W--.«.+ W-,..:)(W:::«. ' W«...)'} M:'.''.
No caso usual, onde as matrizes de covariâncias envolvidas em (3.30)

são desconhecidas, ela.s podem ser substituídas, conforme já salientado, por
estimativas que satisfazem o Teorema 7. Os estimadores resultantes dessa
nova função de estimação são, sob condições gerais, assintoticamente normais
com matriz de covariância assintótica dada por J '. Essa matriz pode ser
consistentemente estimada por

:'' - «;-: @«) là«; @«) .;« @«)l;(':')
Adaptação para o modelo (1.5)

Fisher (1993) apresenta modelos de regressão para os parâmetros de posição
e concentração de uma distribuição von Mêses. Nesses modelos, a partir dâ
versão (1.3) da função densidade de probabilidades da von N'lides, considera-se
g/ij «' M (pij; Àij), com

PÍj + g(,7f.j)

Àij ({j).
l3.si)

Como exemplo de função q tem-se

*'. - .*- (,. * $ ;;. , )
Para o modelo (3.31), considerandc-se 0 = (Po,/3,'y), tem-se que as

funções de estimação de independência e a baseada em (3.26) são dadas,
respectivamente, por

-'.., -$1al3.:'. 1
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Àf2,...,Ài.) e

a função T«(0) tem-se também

se:: = -- >: ÕT (Ní) WÍ'õ(Ni) ,
{:1
n

soir = -- }: X;H{N{WÍ:ó (Nf) ,
{=1

Si: = }: X;H{NiWÍ'NíHfXí,
{-1

s«- E';''-.', (N:) -'.z.,{=1

',o-- >1:á"(N:)WJ'Co«(u.)W:'á(N.) ,

vo., = >1: .jT(Ni) WÍ'Cov(ui) WÍ:N.HiX, ,
i-l

n

vo-; F{E (uid;) WÍ'ó(NI),
:=1

n

Vii = }: XiHiN{WÍ'Cov(uí) WÍ:NiHfXi,
i-l

n

Vi: = >1: X:HiNfWÍ'E(u.dí) FíZi

n

'r« (o)
{:1

õ" (N;) WÍ:u. \
XjrHiN{WÍ'uf l

Z{Fi {ci} /

V = lim.:
n-'-} oo 7Z

'«0.. V&2
voi2 Vli
v013 VL

S = lim =-
n---loo 72,

..:- s;., '
soir Sti 0
0 0 S22

71

onde ÀÍ

Para

e

onde

{-1
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e

>l: Z:FiCov (di) F{Zf

n

i:l

A fim de facilitar o algoritmo de estimaçà.o, igualando-se a zero a primeira
linha da matriz T« (0) tem-se

)ll: >ll: >:.4: (.x.j ) «,.j*;- {z/:*
i=ij=ik=i

g (,7ik)}

E }l: )ll: .4: (À.j) ',:j* '.: {v.*
í=i.j=ik=l

g (?ik)} t« (Po) ,

onde wijt corresponde à componente (.j, k) de WÍi e, definindo-se

E }ll: }: .,4- (À.j) «,;j*s.- {y.*
í=i.j=ik=i

g( ,7.*) }

E }: >1: .4- (.X:j) «.,:.j* cos {g.* - g (q:* ) } ,
i:ij:it-i

tem-se
«ct-« (S/C') ,
arcta« (S/O) + «,

arctan (S/C') + 2« ,

se S 2 0 e C' > 0,
se C' < 0,
se S < 0 e C' > 0



Capítulo 4

Normal arqueada multivariada
e simulações

Neste capítulo é apresentada uma distribuição de probabilidades multivariada
para variáveis circulares baseada na distribuição normal arqueada e poste-
riormente são desenvolvidos estudos de simulação, visando avaliar o desem-
penho de algumas funções de estimação sugeridas nesta tese e do estimador
de máxima verossimilhança baseado na normal arqueada multivariada.

4.1 Distribuição normal arqueada multivaria.
da

Neste tópico pretende-se apresentar uma modelagem alternativa para dados
circulares longitudinais (multivariados). A idéia principal é assumir que as
distribuições marginais dos vetores resposta seguem uma distribuição normal
arqueada e definir uma distribuiçã.o normal arqueada nlultivariada de tal sorte
que seja possível a estimação dos parâmetros através do método de máxima
tfpr'l. .; ,. ;lh , . , ,

Seja Z = (ZI,. . . ,Z.)T -- .A/')(p;E) uma distribuição normal t-variada
com vedor média p = (pi,...,p.)r e matriz de covariâncias E = laia:l,
.j,k = 1,2,... . ,Z. Definindo y = (3/i,.. . ,y,)T um vetou aleatório com yj =

Zj(mod2a ), então y é dita seguir uma distribuição normal arqueada t-variada
com parâmetros p e E, cuja notação é y «. .Ve.(p: E).

Proposição 3 . Sda. y .VC.(p; x) con.forme deliitida anteriormente

73
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Então sua junção dettsidade de probabilidades é dada poT

p(y;p,x) = (2«)./' l E l-/:

.E, «p {'5 &+ 2k" - d' :'': h' -* :k" - H}
Prova: Sejam Fv a função distribuição acumulada de y, / a função densi-
dade de probabilidades de uma normal t-variada com média p e matriz de
covariâncias E, k =(kt,...,k.)" e c =(ci,...,c,)T, cj C l0,2«). Tem-se,
então que

6(.) P (0 $ gi 5; ci, . . . ,0 $ y. $ c.)

E: P (2Ain' $ zi $ 2kin' + ci,
kC2t

2ki a+c] r2ktr+ct

'*- ''' J,~. í('-,'

, 2k.« 5; z. $ 2b,r + c:)

,«.) d«:...'f--

= '}. 1 ..- 1' j(=\-+2k-,...,=t-}2kt)d=*

Como essa integia] é convergente e / é positiva, tem-se que

Fy(c) '' .Z'lX/('-+2k:,.

C

./' (zi + 2k. , dz..

zt + 2k!)

Portanto, segue que

P(y; P, E) = >ll: .f (al + 2Ai,
kC.Zt

o que conclui a demonstração. o
Uma propriedade importante dessa distribuição é que suas marginais

são distribuições normais arqueadas univariadas, com média circular pj e
parâmetro de dispersão ajj, .j = 1,2,... ,Z.

Para auxiliar a interpretação dos parâmetros de dependência, podemos
escrever ajt, .j :# k, como função do coeficiente de conelação toioidal entre
yj e g/k. Temos então, a partir de (l.lO), que

, zt + 2At) ,

s.«h (2aj*)
É'TJ* ' {se«h (2ajj) seno: (2akk)}:/:
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4.1.1 Modelos para a análise de dados longitudinais

Sejam y{, { = 1, 2 . . . , n, vetores normais arqueados l-dimensionais com vetou
média circular p.. = (pil, . . . ,pi.)T e matriz de parâmetros de dependência
E. Con:sidere a existência de p covariáveis e pfj modelado como na Seçào
3.1. Para simplificar futuras expressões, defina

eik ' exp {'ã(yí + 2kín -- p{)T E''(yi+ 2kia -- pi)}

e ei = }: efk. A função de log-verossimilhança associada. aos parâmetros,

omitindo-se a parcela constante, é dada por
kíC.Zt

Z,(P,X)- -;l'g l l +Eloge..' i=l

n

(4.1)

Maximizando-se Z, em /3 e E, tem-se que os estimadores de máxima ve.
rossimilhança desses parâmetros são dados pelas raízes de

$W,»-EkE''; ''':b.+".«-«.,
(4.2)

:w,q - -; l:'-' - '- {' ('-')}l
+E E SB.X':(v:+2k.«- p;)(y:+2k.«- p.)"x''

i=1 kic.gt 't

; : )l: S lõlx''(r:+2k.« -p;)(x.+2k.« -p.)"x
' {=1 kie.Zt 't

'1]
(4.3)

4.1.2 Algoritnios de estimação
Os algoritmos de estimação convencionais utilizam a segunda derivada do
logaritmo da função de verossimilhança em relação aos parâmet.ros. No caso
da função (4.1 ), essas derivadas têm uma forma bastante con)plicada, como
pode ser deduzido cla observação de (4.2) e (4.3), principalmente quando a
dimensão de /3 é alta. Nesses casos, aconselha-se o liso de métodos alternati-
vos de estimação, tais como o método de quase-Newton (ver Chambers, 1977
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ou Nash, 1990, por exemplo), onde a segunda derivada da função de verossi-
milhança é avaliada numericamente.

Outra dificuldade do processo de estimação diz respeito ao cálculo das
séries e{, >ll: efkkf e >ll: eíkkfk;, que aparecem em (-4.2) e (4.3). A hm

kiC2.'t kicZt
de estima-las, pode-se por exemplo aproximar o valor da série por uma soma
finita de termos, partind(»se do fato que a soma das parcelas para valores de
k{ distantes de pf tende a diminuir, conforme essa distância aumenta. Outro
procedimento seria utilizar o método de b'fonte Carlo (ver Sobo1(1975), por
exemplo) para avaliar as séries. No Apêndice D essits opções são detalhadas.

4.1.3 Estimação dos parâmetros de regressão via fun
ções de estimação

Os parâmetros de regressão de um modelo normal arqueado multivariado
também podem ser estimados pela metodologia desenvolvida nas Seções 3.1
e 3.3. Os estimadores assim obtidos têm as mesmas propriedades daqueles
obtidos naquelas seções. Isso se verifica pois a validade das propriedades
depende basicamente da. propriedade B(u{) = O, onde as componentes de
uf são dadas por sen (yij -- pij) que possuem esperança nula, mesmo sob a
hipótese de distribuição marginal normal arqueada.

No caso da distribuição normal arqueada multivariada, é possível estabe-
lecer uma relação direta. entre os parâmetros de dependência da distribuição
e os que formam a matriz W{ = Cov (ui). Temos que

C- {*«(3/;j - p;j), ""(v.* - p:*)} - -p l-;('jj+ ''«) l ;-h('j*)

No caso da matriz de correlação, temos

C.« {«- h.. - P.J , ;- k;* - P'O} - {;..h bH ;.nh (««)}:/'

4.2 Simulações
Nesta seção são apresentados estudos de simulação realizados para comparar
os resultados desenvolvidos nos Capítulos 3 e 4. Os estudos estão divididos
em duas partes: na primeira pretende-se compa-rar, em diferentes situações
experimentais, as estimativas obtidas através das funções de estimação (3.1)
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e (3.7) e, na segunda, pretende-se comparar os estimadores definidos como
raiz de(3.1) e(3.7) com os estimadores de máxima verossimilhança, quando é
suposto que os dados seguem uma distribuição normal arqueada multivariada.

Em todos os estudos, os dados foram gerados através de uma distribuição
normal arqueada multivariada. Cabe lembrar que apesar da metodologia ter
sido desenvolvida para modelos de dispersão, sua utilização não se restringe
a essa classe. Em particular, para dados circulares o método baseado na
distribuição von h'lises é aplicável à normal arqueada. Optou-se por essa
distribuição pela facilidade de sua geração e por não existir uma distribuição
multivariada com marginais von Mêses que seja considerada canónica.

As simulações foram realizadas através de programas computacionais es-
critos na linguagem C e S-plus. Parte do estudo foi desenvolvido em estações
de trabalho Sun e parte no super-computador Cray do Laboratório de Ciência
de Computação Avançada do Centro de Computação Eletrõnica da Univer-
sidade de São Paulo.

4.2.1 Geração da normal arqueada multivariada
O procedimento de geração consiste em inicialmente gerar observações z de
uma distribuição normal l-variada com média O e matriz de covariâncias
E. A seguir, obt.em-se números pseudo-aleatórios de uma normal arqueada
t- variada com média circular p e matriz de parâmetros de dependência E
efetuando-se y = (z mod 2n) + p.

4.2.2 Estudo l
Neste estudo, cada simulação é composta por n (n = 20,50:100) obser-
vações geradas a partir de uma distribuição normal arqueada f-multivariada
(t = 5, 12), onde a média circular é afetada por uma única covariável, gelada
a partir de um distribuição normal padrão. Após a geração das covariáveis,
seus valores foram centrados a fim de aumentar a eficiência do algoritmo de
pedi «l n râ n

A função de ligação utilizada para a média é

píj = Õo + 2 arctan (#zijl

com Po = 1 e # = 0, 2.
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Os parâmetros de variabilidade marginais são os mesmos para todas as
componentes do vedor resposta, o'. Utilizando a relação (1.4) entre o parâ-
metro de dispersão da normal arqueada e o de concentração À, de uma von
Mêses, as simulações são realizadas com À = 1, 2 e 7. A escolha desses valores
justifica-se uma vez quc o valor 7 é bastante elevado e sob essa- circunstância
a von Mises pode ser aproximada por uma distribuição normal; os valores 2
e l são limites utilizados na literatura especializada (ver Fisher, 1993, Bats-
chelet, 1981 e Mordia, 1972, por exemplo), a partir dos quais recomenda-se
a utilização de uma abordagem paramétrica (se À for sliperior ao limite) ou
não paramétrica(caso contrário).

E suposta uma estrutura auto-regressiva de ordem l para a matriz E. São
geradas observações utilizando-se auto-correlações (p) 0, 0, 0, 5 e 0, 9.

Em cada simulação, são obtidas estimativas utilizando-se duas funções de
estimação: a primeira obtida ao ignorar-se a estrutura de correlação existente,
EEI, (baseada na função (3.1)) e a segunda, EEG, onde essa estrutura é
considerada desconhecida, o que obriga a estimação do vetar pa-amétrico a
(baseada na função (3.23)).

Apesar de E possuir uma estrutura bem definida, optou-se por desconsi-
derar esse fato na estimação de a, uma vez que na prática desconhece-se a
estrutura geradora dos dados. Desse modo, todas as componentes da matriz
de correlação serão estimadas independentemente das demais.

Para cada combina.ção de rz, Z, À e p, 1000 simulações foram conduzidas.
Já para o estimador de máxima verossimilhança, devido a limitações com-

putacionais, são realizadas apenas 200 simulações poi combinação e, mais
ainda, a matriz E é suposta conhecida.

Algoritmo de estimação

Por sua relativa simplicidade, optou-se pela utilização do algoritmo modifica-
do de Newton. Sejan] tojo as componentes de W'' , /3(i) e a(1) as estimativas
de /3o e /3 no J-ésimo passo do processo iterativo. Então

s' - E E E .«j*«« {v:*
{-ij:ik:i

c' - E E E -«j* «; {p.*
{-ij:it:l

"' - (':' -- s:) :'' ,

2 arctan (mail)}

2 alctan (/3zix; ) } ,
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e as equações de estimação utilizadas são

.'« -l:ll: lll:lt;;1. i;rctan (S/C') + 2«,

se S ? 0 e C' > 0,

se C' < 0,
se S < 0 e C' > 0

e

E }: >1: *.j":jwj**« (g.* - P:*)

.«*:' - ,«' * ]«; ':' ':' í: l.,l.,.,*l.*,.*
=i.j::i k=l

onde R = B/n = .4(À), hij = 2/ {1 -+ (/3zfjy}. No caso das EEI, imponha
wjk :: 0, se .j # k e 1, caso .j = k.

Regra de parada e valor inicial
Como o objetivo é avaliar as estimativas obtidas através das funções de esti-
mação, optou-se por utilizar l e 0,2 como valores iniciais para Po e P.

Os algoritmos de estimação foram considerados convergentes quando o
máximo das diferenças entre iterações consecutivas e o máximo da diferença
entre os componentes das funções de estimação eii] duas iterações consecutivas
fosse inferior a 10-S

Desempenho dos algoritmos de estinaação

Não houve problemas de convergência com o algoritmo de estimação para

O algoritmo de estimação para EEG apresentou uma performance bas-
tante satisfatória na maioria das situações simuladas. Dificuldades surgiram
principalmente para n = 20 e À = 1. Trata-se do caso onde a variabilidade
dos dados é muito alta e o tamanho amostral pequeno. No caso n = 20,
À = 1, t = 5, para p - 0,9 e 0,5 houve até cinco casos (em mil) onde o
algoritmo não convergiu até a iteração 600: uma das causas prováveis desses
problemas pode estar na escolha do valor inicial do processo iterativo. Para
n = 20 e í = 12, problemas surgiram com À = 1 e 2, para p - 0,5 e 0,9:
o número de situações onde nào houve convergência variou em torno de 9
(em mil), quando p = 0,5, À = 2, até aproximadamente 200 (em mil) no
caso em que p = 0, 9 e À = 1. Note que nessa situação o tamanho amostrar

EEI
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é muito pequeno em relação ao número de parâmetros de perturbação (as
covariâncias) que devem ser estimados e talvez essa seja a causa do proble--
ma. Isso está de acordo com o estudo de simulação de Lipsitz et al. (1994)
,IPerr;i-.l n a qprân R 9

Avaliação dos resultados

Para a comparação do desempenho das funções de estimação na estimação
do parâmetro de regressão P, calculou-se duas medidas:

i. o erro absoluto médio amostrar percentual, definido por

EAM%j .j - 1, ',

onde /3fj corresponde à i-ésima estimativa do parâmetro /3 obtida a
partir da função de estimação .j, com .j =: 1 indicando EEI e .j = 2
indicando EEG;

11 a razão entre o erro quadrático médio observado pala EEI e para EEG,
ou seja

«-.« -BE,
com

/ A \ 2

-.«, -T @GF,
sendo o índice .j definido como no item i.

Resultados

As Tabelas 4.1 e 4.2, trazem os índices REQM e EAN4% avaliados nas dife-
rentes situações simuladas para a comparação de EEI com EEG. Como seria
esperado, em p = 0 os estimadores obtidos a partir de EEI são melhores
do que os obtidos utilizando-se EEG. No entanto, conforme n aumenta, a
venta.gem de EEI sobre EEG diminui. De um modo geral, EEG tem ul-n

comportamento melhor do que EEI para valores mais altos de X) e sua vanta-
gem aumenta conforme n e À aumentam. O desempenho de EEG em relação
a EEI é mais fraco quando considera-se um valor maior para Z e menor para
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Tabela 4.1: KEQM

Õ

0,71
0,72
0,70
0.89
0.91
0,90
0,94
0,96
0,96

g

5,45
4,65
0,97
7,25
5.99
4,07
7,69
6,75
4,45

0

0.31
0.31
0,33
0.71
0.72
0,73
0,88
0.87
0,88

4.2.3 Estudo 2

O objetivo deste estudo é comparar as estimativas obtidas a partir de EEI e
EEG (ver Seção 4.2.2) com estimativas de máxima verossimilhança obtidas
a partir da raiz de (4.2). Devido a limitações computacionais não foram
simuladas as configurações com n = 100 e À = 1. O fato de se considerar a
matriz E conhecida, faz com que as estimativas de máxima verossimilhança
sejam obtidas sob condições bastantes favoráveis. Em contrapartida, cabe
lembrar, que as est.imativas obtidas a partir .de EEI e EEG foram obtidas sob
condições desfavoráveis, uma vez que não se utilizou nenhuma informação
sobre a forma da estrutura de correlação dos dados.

Algoritmo de estimação

Escolheu-se o algoritmo de Neu'ton para a obtenção das estimativas de má-
vl"l n \rpl',-...;.. ll}.., .,,yw-

Considerando E'i = lcji;l, .j,k = 1,2, . . . ,í, vem que os estimadores de
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Tabela 4.2: EAM%o x102

t
ã 12

P

,5

5,8
8,0

n À EE [ 'Õ'

20 7 1 l 9,0 8,9
G l I0,7 8,4

8,8 5,8
3,8 1 10,1

,9

5,8
3,5

2 1 1 20.1 19,7 19.6 l 13.1 13,2 13,2
G l 23,6 19,4 9,1 22,5 18,4 8,õ

1 1 l 35,4 35,5 36,7 l 23,2 23,4 23,s
G l42,2 37,8 22,4130,3 34,6 19,3

50 7 1 1 5,5 5,5 5,6 1 3,6 3,7 3,6
G l 5,8 4,6 2,1 l 4,3 3,3 1,4

2 1 l 12,0 12,4 12,5 7,9 8,2 8,1
G l 12,6 10,8 5,2 9,4 7,7 3,5

1 1 20,8 22,4 22,1 l 13,6 14,4 14,4
G l2i,9 20,9 i0,9li6,0 14,7 14,7

100 7 1 l 4,0 4,0 3,9 1 2,6 2,6 2,6
G 4,1 3,3 1,4 l 2,8 2,2 0,9

2 1
G

8,8 8,9 8,9 5,8 5,9 5,7
8,9 7,4 3,5 1 6,2 5,2 2,3

1 1 15,0 15,3 15,6 l lo,o l0,3 10.0
G l 15.3 14.0 7,4 1 10.6 10.0 5.0
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máxima verossimilhança de a e P são dados como solução de

-r--r-- }. }l, )l. }, cj,fli! {yil + 2klr - 2atan (Paio)}

n }., }.f cji i:l j l l=i kfCZ' ''
.j=iz=i

Í--Í--- >1, }: :1.1 cjl {gü -- 2atan (Pzü)}
n }: }: 'j, í=: j=: 1=:

.j=iz=i

:q--S:g:g: E .,,%*' .
n }. }.f cjl i;l j:i l=t kieZt ''

.j=iZ=l

+

},}:E: aíjAijcjl (g/{l -- pü) + 2«'>1: >1:>11: 11: jA:jc,,!&kl = 0.
{=1 .j=1 Z=1 {::1 .j=i 1=1 kic.Zt 't

Na expressão (4.2) aparece uma série em Z. Decidiu-se aproximar seu
cálculo por uma soma de --/ a /, onde Z :: 5 lol + 1, onde 1.1 indica o maior in-
teiro contido no número e o é o desvio-padrão da normal utilizada na geração
da normal arqueada. Esse intervalo foi escolhido pois quase a totalidade da
área sob a densidade da normal está contida nele.

Os valores iniciais do processo iterativo foram os mesmos do Estudo l.
Não houve problemas com a convergência do algoritmo

t ft t71 7?.

Avaliação dos resultados

A comparação das estimativas baseia-se no cálculo do erro absoluto médio
relativo calculado pala cada combinação de n, t, À, p e função cle estimação
(EEI, EEG e EEV, para a função escora).

Resultados

Nas situações com p = 0, poucas diferenças, em termos do E.ANI, foram en-
contradas entre os estimadores de máxima verossimilhança e os obtidos de
EEI. Isso era esperado, uma vez que, como foi dito anteriormente, a distri-
buição von Mêses e a normal arqueada univariada são muito parecidas. Já as
estimativas obtidas a partir de EEG tiveram pior comportamento nesse caso.
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Tabela 4.3 EAM

12

P

.5

0,0089
0,0116
0,0160

EE i
v l o,0178
l l o,0180
G l o,0213

T5
o,o065 1 0,0128
o,0180 1 0.0116
o,o076 l o,0202

.9

0,0038
0,0116
0,0070

0,0380
0,0403
0,0472
0,0118
0.0109
0,0116

0,0311
0,0397
0,0391
0,0099
0,0109
0,0091

0.0139
0,0411
0,0185
0.0035
0,0109
0,0040

0,0248
0,0262
0,0451
0.0086
0,0072
0,0086

0,0193
0.0265
0,0368
0,0058
0,0073
0,0066

0,0091
0,0263
0,0170
0.0025
0.0072
0,0028

0,0053V o,o080 l o,0160 0.012T0,0228 0,0181
o,0243 0.0246 1 0,0159 0,0164 0.01630,0241

G o.0253 0.0208 0.0096 1 0.0187 0,015s o,o070
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Conforme p aumenta, as estimativas obtidas a partir de EEG tendem a
superar as obtidas de EEI e se aproximar das de máxima verossimilhança.
Isso fica mais evidente quando se toma n = 50 e À - 7.

4.2.4 Conclusões

Para as situações simuladas, nota-se que há vantagens na utilização de EEG
nos casos em que as correlações são altas. A medida que o tamanho da
amostra aumenta, essa vantagem torna-se mais evidente.

Quando a performance de EEG foi comparada com a do método de
máxima verossimilhança, nota-se que as diferenças de desempenho tendem a
diminuir nas situações descritas no parágrafo anterior. Dadas as dificuldades
computacionais para a obtenção dos estimadores de máxima verossimilhança
(mesmo considerando-se E conhecida), parece razoável sugerir a utilização
de EEG nesses casos.

Cabe ressaltar que nos casos onde a variabilidade é alta, existem muitos
parâmetros de perturbação e as correlações entre as medidas de um mesmo
indivíduo sã.o altas, podendo haver problemas de convergência do algoritmo
de estimação, caso o tamanho amostral sqa relativamente pequeno.



Capítulo 5

.A.plicação

Nesta seção um conjunto de dados reais é analisado através do ajuste de um
modelo misto a dados circulares longitudinais. Esses dados foram fornecidos
pelo Prof. Dr. R. Ranvaud do Instituto de Ciências Biológicas da USP, tendo
sido parcialmente analisados em Ranvaud et al. (1983).

5.1 O conjunto de dados
Os dados correspondem à diferença entre a direção tomada por pombos-
-correio após 30, 60 e 90 segundos da soltura e o ângulo correspondente à
sua posição no momento em quc desaparecem no horizonte. Eles são parte
de um estudo mais amplo realizado por vários anos na cidade de Camocim,
localizada a 300km de Fortaleza, no Estado do Ceará. Na época da realização
do experimento, o equador magnético da Terra encontrava-se próximo a essa
cidade. Um dos objetivos do estudo é investigar o n)ecanismo de orientação
de vâo desses animais. Foram considerados dois locais de soltura (Ch/IC-l e
CMC-ll)i esses locais foram escolhidos devido a características de seu relevo
que favorecem a observação desses animais. Para verificar o efeito da luz solar
na orientação das aves, diferentes pombos foram soltos en] três períodos do
dia: pela manhã, próximo ao meio-dia e à tarde. Foram considerados apenas
parte dos dados coletados no ano de 1982. Todos os animais eram da mesma
espécie e foram transportados de seus pombais en] Fortaleza até o local de
soltura em gaiolas cobertas, de modo a não terem contar.o com a luz do sol
até o momento da realizaçã.o do experimento.

As Tabelas 3.1 e 5.2 trazem, respectivamente, a média circular amostrar

86
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Tabela 5.1: Médias circulares amostrais relativas às diferenças entre as di
reções tomadas pelos !ambos e o ângulo de desaparecimento

tempo após soltura
30s 60s 90s n

l0,53 12,45 10,07 29
19,93 21,15 12,71 37
16,91 13,57 3,40 30

local período
manhã
meio-dia
tarde

l

manhã -3,46
mei(»dia -24.12
tarde 11.14

7,22 -5,01 28
-9,53 -2,32 28
9,11 7,27 25

11

da diferença entre as direções tomadas pelos pombos e o â.ngulo de desapare-
cimento e os comprimentos das respectivas resultantes médias e estimativas
do parâmetro de concentração da von Mêses, calculados, respectivamente,
segundo (1.1), (1.2) e (1.19). De um modo geral, a média circular aos 90
segundos após a soltura parece estar mais próxima de zero do que a 60 se-
gundos. O parâmetro de concentração, por sua vez, aumenta com o passar
do tempo de soltura.

A Tabela 5.3 traz intervalos de 95% de confiança para as médias circulares
e os parâmetros de concentraçãoi. Uma análise grosseira desses intervalos
nos leva a suspeitar que talvez não haja diferenças entre as médias circulares,
uma vez que seus intervalos de confiança se interceptam. Isso será testado
nas seções posteriores.

Pretende-se, nesta aplicação, verificar a existência de diferenças signih
cativas entre as direções médias e os parâmetros de conceiiLração, quando
a soltura dos pombos é realizada nos diferentes locais e nos diferentes mc...
mentor do dia e, mais ainda, como essas medidas se comportam ao longo do
tempo (30, 60 e 90 segundos após a soltura).

' ver Apêndice B
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Tabela 5.2: Comprimento das resultantes médias (R) e estimativas dos
parâmetros de concentração (À) relativos às diferenças entre as direções to-
madas pelos pombos e o ângulo de desaparecimento

tempo após soltura

local período 30s 60s 90s 30s 60s 90s
manhã 0,71 0,74 0,86 2,06 2,27 3,89
meio-dia 0,55 0,58 0,69 1,23 1,45 1,84
tarde 0,65 0,78 0,87 1,75 2,68 4,29

R À
90s

0,86
0.69
0,87

l

manhã 0,56 0,72 0,84
meio-dia 0,45 0,54 0,68
tarde 0,65 0,79 0,93

1,36 2,09 3,38
1,15 1,67 2,83
2,21 3,37 6,81

11

5.2 Modelagem do problema
5.2.1 Suposições
Sda yijk, C (--1801 1801 a observação correspondente à diferença entre a
direção do pombo í ({ = 1,2,...,n), solto na localidade r (r = 1,2), no
horário k, (k = 1, se de manhã, 2 se ao meio-dia ou 3 se a tarde), após .j
segundos de soltura, .j :: 30, 60, 90. Suponha que

a. observações correspondentes a diferentes pombos sejam independentes;

b. a estrutura de dependência entre as observações tomadas 30, 60 e 90
segundos após a soltura. seja a mesma para todos os pombos soltos em
uma mesma localidade em um mesmo período do dual

c. a média circular de yijk, sqa a mesma pala todos os pomo)os liberados no
mesmo local e período do dia (pik,(j) = pk,(.j)) e

d. .B ecos(yijk, -- pík,(.j))} = .4i (Àik,(.j)), com Àfi;,(.j) = Àt,(.j), o« sda, a
concentração é a mesma pala todos os pombos liberados no mesmo
local e período do dia;

O modo como o experimento foi conduzido faz com que a suposição (a)
seja razoável. As suposições (b), (c) e (d), justificam-se pelo fato dos pombos
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Tabela 5.3: Intervalos de 95% de confiança para a,s médias circulares e
parâmetros de concentração relativos às diferenças entre as direções toma-
das pelos pombos e o ângulo de desaparecimento

Intervalo de confiança
média circular
(-6,98, 28,04)
(-3,86, 28,76)
(-1,41, 21,55)

local período tempo
30

60
90

parâmetro de concentração
2,98)
3,29)
5,83)

(1,20
1,31
2,20

manhã

30

l meio-dia 60
90

(-3,13, 42,99)
( 0,58, 41,72)
(-3,91, 29,33)

(0,90, 1,95)
(0,95, 2,07)
(1,22, 2,70)

30

60
90

(-2,69, 36,51)
(-0,76, 27,90)
(-7,27, 14,07)

1,04
(1,51
(2,38

2,57)
3,90)
6,38)

tarde

30
60

90

30

60
90

30

60

90

(-28,58, 21,66)
(-24,79, 10,35)
(-17,71, 7,69)

(0,85, 2,07)
(1,22, 3,09)
(1,94, 5,17)

manhã

(-55,11, 6,87)
(-32,49, 13,43)
(-17,81, 13,17)

(0,72, 1,71)
l0,82, i.99)
ll,09, e,74)

11 meio-dia

(-7,95, 30,23)
(-4,79, 23,01)
(-1,69, 16,23)

l0,9s, 2,s8)
(1,48, 4,10)
l3,8s, ii,62)

tarde
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pertencerem à mesma espécie e terem estado sujeitos às mesmas condições
durante todo o experimento.

5.2.2 Modelo

Adotou-se os seguintes modelos (doravante denominados m.ode/o c07np/eto)
para as médias circulares e para os parâmetros de concentração

pik,(tempo) = 2atan{/3o + /3oaziik, + /3otn2{k, + /3oíz3it,

+ POdlZtikrZ3{kr + #OtlZ2ikr#3ikr

+ tempo(/3i + /3iÓaiik, + /3it 2ix;, + /3ir 2ik,

/3:úl'-ik,:',fk,+/3:.i", k,,;ik,)},

Àij;,(tempo) = expl'yO + 'Od#líkr + 'YOtZ2ft,. + 'YO1 3ik,

+ "yOdlZlfkrZ3íkr + "yOfl#2fkrZ3ikr

+ tempo("yi + 7iaaiik, + 'i 2ík, + "yll#3{k,

+ ':.." -:*,";.*, + ''o"",'*,«.:.,)},
onde

se o tempo de soltura for 30 segundos,
se o tempo de soltura for 60 segundos,
se o tempo de soltura for 90 segundos;
se o pombo á for solto ao meio-dia,
em caso contrário;

Í l se o pombo { for solto a tarde,
H2{kr == S . .

1 0 em caso contrário;

se o pombo i for solto em CN'lC-ll.
em caso contrário;

onde, pit,(tempo) e Àik,(tempo) são, respectivamente, a média circular e o
parâmetro de concentração relativos à diferença entre a direção de desaparece
mento e a direção dos pombos após "60+ 30 x tempo" do i-ésimo pombo solto
na localidade r(r = 1 se CMC-l e 2 se CN'lC-ll) no período do dias(h = 1 se
manhã, 2 se por volta de meio-dia e 3 se a raide)l ;3o é a tangente da metade
da média circulam de pombos soltos em CMC-l, no período da manhã, após
60s da soltura; /3oÚ é o incremento na tangente da metade da média circular
ao se passar do período de soltura matutino para meio-dia; Oor é o incremento
na tangente da metade da média circular ao se passar do período de soltura

''"-.. {l:

".:*, -{ ã
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matutino para tarde; /gol é o incrcrnento na tangente da metade da média
circular ao se passar de CNIC-l para CMC-lll Pool é o incremento na tangente
da metade da média circular ao se passar do período de soltura matutino em
CMC-l para meio-dia em CMC-lli /3o.l é o incremento na tangente da metade
da média circular ao se passar do período de soltura matutino em CMC-l
para tarde em CMC-ll; /Ji é o incremento na tangente da metade da média
circular ao se passar de 30 para 60 ou de 60 para 90 segundos da soltura,
de pombos soltos em CMC-l, no período da manhã; /3iÚ é o incremento na
tangente da metade da média circular ao se passar de 30 para 60 ou de 60
para 90 segundos da soltura, quando se passa do período de soltura matutino
para meio-dia; Pit é o incremento na tangente da metade da média. circular ao
se passar de 30 para 60 ou de 60 para 90 segundos da soltura, quando se passa
do período de soltura matutino para tardei /3il é o incremento na tangente da
metade da média circulam ao se passar de 30 para 60 ou de 60 para 90 segundos
da soltura, quando se passa do local de soltura CNIC-l para CMC-ll; Piúi é
o incremento na tangente da metade da média circular ao se passar de 30
para 60 ou de 60 para 90 segundos da soltura, quando se passa do período de
soltura matutino para meio-dia e de CMC-l para CNIC-ll; Pl:l é o incremento
na tangente da metade da média circular ao se passar de 30 para 60 ou de 60
para 90 segundos da soltura, quando se passa do período de soltura matutino
para tarde e de CMC-l para CMC-ll; os parâmetros relativos ao parâmetro
de concentração têm interpretações semelhantes aos das médias que possuem
o mesmo índice, substituind(»se a expressão "tangente da metade da média
circular", por "logaritmo do parâmetro de concentração". Trata-se de um
modelo do tipo casela de referência, onde Praz, Poli,#iÚI,/ii11,'yoal, 'oíl, "hdl, 'yitl,
representam parâmetros de interação entre local e horário de soltural /3oa,

Pot, Pia, /3it, 'oa, 'ot, "ha, 'it, correspondem ao "efeito" de horário de soltural
/3oZ, /3iZ, 'oZ, 'il, ao "efeito" de local de soltura e /3o, /3i, '7o e 'Íi aos "efeitos"
principais

5.3 Procedimento de estimação dos modelos
Optamos, em um primeiro momento, pela utilização de uma função baseada
em (3.25). Detalhes sobre essa função podem ser encontrados na. Seção 5.6.

A matriz de covariância das funções geradoras da classe ,C foi considerada
constante para cada combinação de local e período de soltura.

Há, para a função escolhida, a necessidade de estimar, para cada combi-
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nação de período e local de soltura, 12 parâmetros, correspondentes às com-
ponentes da matriz de covariâncias do seno e do cosseno das observações,
centradas nas respectivas médias circulares. Um modo de diminuir o número
desses parâmetros de perturbação é impor alguma. estrutura à matriz de
correlação correspondentc a essas funções. No entanto: observa.ndo-se essas
matrizes2, quando se considera as médias dispostas na Tabela 5.1, parece
não haver uma estrutura comum a todas elas. Desse modo, optou-se por
utilizar uma estrutura livre, ou seja, todas as componentes da matriz foram
estimadas separadamente através do estimador (3.12).

Na Seção 5.4.1 os resultados são comparados com os obtidos através da
função de estimação baseada em (3.26), onde substitui-se a matriz Wi por
W{ (â«). Não se utilizou a função de estimação baseada na ótima em .C,
devido ao grande número de parâmetros de perturbação envolvidos em sua
determinação (21 por combinação de local e período de soltura) em relação
ao número de observações.

O procedimento de análise consiste no ajuste do modelo completo e na
realização de testes de hipóteses, do tipo apresentado na Seção 3.1.5, a fim
de verificar a possibilidade de ajuste de modelos reduzidos. Como critério
geral para redução do modelo, tentou-se, em um primeiro momento, remo-
ver parâmetros relativos à média circular e, posteriormente, os relativos ao
parâmetro de concentração. Adotou-se essa estratégia pois o pa.râmetro de
concentração baseia-se na dispersão das observações em relação à média cir-
cular, o que torna razoável que inicialmente ajuste-se a média.

Utilizamos, como método de estimação, o algoritmo modificado de New-
ton apresentado na Seção 3.3.1.

O critério de parada adorado pala o algoritmo de estimação foi que o
máximo das diferenças entre duas estimativas consecutivas dos parâmetros
e entre as respectivas componentes da função de estimação fosse inferior a

Houve problemas de convergência para a estimação do modelo completo.
Esses estavam relacionados à escolha dos valores iniciais do algoritmo de
estimação. Várias opções foram utilizadas e em nenhuma delas obteve-se a
convergência. Para contornar esse problema, optou-se pol adorar a seguinte
reparametrização:

pk,(tempo) = 2atan (/3ot, + Pik,tempo) , ,: . ~

Àt,(tempo) = exp (lok, + 'ik,tempo) ,

610
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Tabela 5.4: Número de iterações do algoritmo de estimação em função dos
valores iniciais do processo iterativo

utilizando-se zero como valor inicial dos parâmetros relativos às médias e às
concentrações. A convergência ocorreu após 9 iterações. Obtidas as esti-
mativas, através de simples operações aritméticas envolvendo os parâmetros
estimados (com quat.ro casa.s decimais), obteve-se novos valores iniciais para
o modelo anterior. Utilizando-se esses valores, houve convergência após lO
il-PrnrÃpe

A fim de avaliar o comportamento desse algoritmo en] função dos valores
iniciais, o modelo (5.1) foi estimado a partir de diferentes escolhas desses
valores. A Tabela 5.4 resume esses resultados. Considerou-se valores iniciais
tais que 7ok, = 'ik, = 'o e Pok, = /3ij;, = /io. Constatou-se uma grande
quantidade de situações em que o algoritmo não convergiu (NC). No entanto,
quando houve convergência, as estimativas obtidas sempre foram bastante
próximas das obtidas anteriormente (a maior diferença entre as estimativas
de um mesmo parâmetro foi da ordem de 10'9). Isso ilustra que dificuldades
podem surgir pala escolha dos valores iniciais. Tentou-se também obter os
valores iniciais através da estimação de um modelo supondo-se independência
entre as observaçõesl no entanto a dificuldade de se obter valores iniciais para
o algorit.mo de estimação desse novo modelo foi a mesma que a do original.

5.4 Análise dos dados
Na Tabela 5.5 são apresentadas as estimativas dos parâmetros do modelo
completo, 0. , seus respectivos erros-padrão, ep, a razão entre essas medidas,
que, sob a hipótese dos respectivos parâmetros serem iguais a zero, segue,
assintoticamente, uma distribuição normal padlào e os níveis descritivos as-

      P'    
.yo 0,3 -0,1 0,0 0,1 0,3           

-1,0 NC NC NC NC NC
-0,5 NC NC 8 8 10

0,0 14 10 9 9 12

0,5 NC 10 8 8 10

1,0 NC NC 1 1 10 NC
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saciados aos testes de hipótese que visam verificar se os parâmetros diferena
de zero. Nota-se que os erros-padrão, de um modo geral, são bastante altos.

As Tabelas 5.6 e 5.7 trazem as estimativas, segundo o modelo completo
ajustado, respectivamente, das médias circulares e dos parâmetros de concen-
tração segundo os diferentes pontos e períodos de saltara, e o tempo decorrido
após a soltura. Percebe-se uma certa proximidade entre os valores dessas ta-
belas com os das Tabelas 5.1 e 5.2, o que grosseiramente indica um bom
ajuste do modelo.

Conforme mencionado, buscou-se reduzir o modelo iniciando com a elimi-
nação dos parâmetros relativos às médias circulares, desse modo, testou-se,
conjuntamente, se algum desses parâmetros, com exceção de /3o diferia de
zero. O valor da estatística de teste foi de 15,7486 com ll graus de liberdade,
resultando um nível descritivo de 0,1507. Foi, em seguida, ajustado um novo
modelo com /3o e os parâmetros relativos à concentração.

A Tabela 5.8 traz as estimativas dos parâmetros do primeiro modelo re-
duzido. Testou-se, então, se os parâmetros relativos à concentração, com
exceção de 'yo e 7od, diferiam de zero O valor observado da estatística do tes-
te foi 50,5715, com 10 graus de liberdade e nível descritivo inferior a 0,0001.
Esse resultado indica que mais algum parâmetro deve ser mantido no modelo.
Observando-se os dados iniciais, parece razoável supor que existam diferenças
ao longo do tempo e, desse modo, repetiu-se o teste anterior excluindo-se 7i
da hipótese: o valor da estatística de teste íoi de l0,2423, com 9 graus de
liberdade e nível descritivo de 0,3312.

No modelo seguinte, manteve-se os parâmetros /3o, '70, 'yod e 'h. A Tabela
5.9 apresenta as estimativas desses parâmetros. Observandc-se os níveis des-
critivos associados às hipóteses de cada parâmetro ser igual a zero, decidiu-se
por não fazer novas alterações. A média circular estimada pelo modelo foi
5,07 graus. Na Tabela 5.10 são apresentados os parâmetros de concentração
previstos pelo modelo.

5.4.1 Conclusão da análise
O modelo final apresenta certa lógica, uma vez que indica que a concentração
das diferenças entre os ângulos observados após a soltura e o de dcsapale-
cimento aumenta com o passar do tempo, sendo sempre menor ao meio-dia.
Pode-se especular que isso se deva ao fato de nesse momento o sol encontrar-
-se praticamente a pino o que impede o seu uso por parte dos pombos como
orientador do caminho a ser seguido.
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Tabela 5.5: Estimativas dos parâmetros do modelo completo
0

/3o

Po'
Poi
/3o.íz

Po'l

'yo

0,0965
0,0647
0,0031
.0,1491
.0,1173
0,1301

.0,0088

.0,0402
0,0552
0,0194
0,1125
0,0280
1.1949
.0.7824
.0.1854
-0,4338
0,6236
0,7364
0,2564
-0,0430
0,1782
0.2113
0,0018
0,0558

0 n erro-padrão (ep)
0,0508
0,0962
0,0749
0,0879
0,1352
0,1123
0,0254
0,0429
0,0425
0,0359
0,0712
0,0559
0,2451
0,3369
0,3204
0,2968
0,4685
0,4498
0,1808
0,1952
0,2584
0,2155
0,2652
0,3478

0«jep
1,8973
0.6730
0,0413

-1,6967
-0.8676

1,1590
-0,3466
-0,9370
-1.2994
0,5406
1,5800
0,5002
4,8754

-2,3224
-0,5786
1,4614
1,3311
1,6371
1,4181
.0,2203
0,6894
0,9803
0,0067
.0,1604

nível descritivo
0,0578
0,5010
0,9670
0,0898
0,3856
0,2465
0,7289
0,3487
0,1938
0,5887
0.1141
0.6169

<o,o001
0,0202
0,5629
0,1439
0.1831
0.1016
0.1562
0,8257
0,4906
0.3270
0,9946
0.8725

'yoa

'yoí

'yor

"yoaz

'yotí

'yi

'yia

'yir
'ha/
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Tabela 5.6: h'lédias circulares relativas às diferenças entre as direções tomadas
pelos pombos e o ângulo de desaparecimento, estimadas segundo o modelo
completo

tempo após soltura
!ocal período 30s 60s 90s

manhã 12,02 11,02 10,02
l meio-dia 23,74 18,31 12,80

tarde 18,57 11,37 4,07

manhã -7.24

meio-dia -21.32

tarde ll,lO

6,03 -4,82
12,02 -2,56
9,21 7,32

11

Tabela 5.7: Parâmetros de concentração (À) relativos às diferenças entre as
direções tomadas pelos pombos e o ângulo de desaparecimento estimados
segundo o modelo completo

tempo após solt.ura
À

60s

3,30
1,51
2,74

local período
manhã
meio-dia
tarde

30s
2,56
1,22
1,78

90s

4,27
1,87
4,24

l

manhã 1,34 2,14 3.42
meio-dia 1,19 1,82 2.80
tarde 2,06 3,71 6,70

11
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Tabela 5.8 Estimativas dos parâmetros do primeiro modelo reduzido
0./ep nível descritivo

2.4060 0,0161
4.5335 <0,0001
.2,2395 0.0251
.0,6425 0,5205
1,5735 , 0,1156
1.1620 0,2453

0

Po
0.

0,0452
1,2037

.0,8126

.0,2164
-0,4855
0.5530
0,7980
0,2420

.0,0098
0,2095
0,2050
0,0966
.0,0616

erro-padrão (ep)
0,0188
0.2655
0,3629
0.3368
0,3086
0,4759

'yo
'yoa

'7ot

'yol

'yoti

'yi

"hti 0,3543 .0.1739 0.8619

Tabela 5.9: Estimativas dos parâmetros do segundo modelo reduzido
erro-padrão (ep)

0,0162
0,1860
0,2662
0,0674

0

/3o

'yo

'7oa

'yt

0,0335
1,2804

-0,2810
0,5192

Q«jep
2,0646
6,8833

-1,0555
7,7068

nível descritivo
0,0018

< o,o001
0,0133

< o.o001

Tabela 5.10: Parâmetros de concentração (À) relativos às diferenças entre
as direções tomadas pelos pombos e o ângulo de desaparecimento estimados
segundo o modelo reduzido

tempo após soltura
À

60s

2,87
1.75

período
manhã / tarde

mei(adia

30s
2,02
1.23

90s

4,09
2.49

0,4655 1,7143 0.0865

0,1911 1,2665 0,2053
0,2072 0.0473 0.9623
0.2634 0.7955 0.4263
0.2251 0.9109 0,3623
0.2921 0.3308 0.7408



Ap/;cação 98

5.5 Comparações
Nesta seção, compara-se o desempenho da função de estimação utilizada,
doravante denominada T:, com a (3.29), removendo-se a linha relativa a sí
e substituindo-se a matriz Wi por sua estimativa, aqui denominada T;..

A Tabela 5.11 apresenta os parâmetros do modelo completo estimados
pela raiz de 'T«. Nota-se que os parâmetros padronizados (divididos por seus
erros-padrão) são, em geral, menores do que os obtidos com a função T=
Isso indica uma melhor performance dessa função. No entanto, em termos
puramente qualitativos, os resultados descritos na Tabela 5.11 não diferem
em demasia dos obtidos na Tabela 5.5. Testou-se a hipótese dos parâmetros
relativos à média circular, com exceção de /3o, serem nulos e obteve-se uma
estatística de teste de 15,1473, com ll graus de liberdade e nível descritivo
0,1759, valores muito próximos aos encontrados no modelo anterior.

Seguindo-se os passos da análise descritos na Seção 5.4, ajustou-se um
primeiro modelo reduzido com /3o e todos os parâmetros relativos à concen-
tração (ver Tabela 5.12). De um modos geral, as estimativas divididas por
seus erros-padrão são, em sua maioria, menores do que as obtidas anterior-
mente. Apesar dos resultados não serem muito distintos daqueles da Tabela
5.8, duas diferenças são dignas de nota: o nível descritivo relativo à hipótese
'7a = 0, que era 0,0251, passa a sei 0,1096 e o relativo a 'h = 0 que era 0,2053,
passa a 0,0464, ou seja, caso essas fossem as únicas hipóteses de interesse,
chegar-se-ia a conclusões diferentes.

Testou-se, a seguir, se os parâmetros da concentração, com exceção de 7o,
'yod e "h , diferiam de zero e obteve-se um valor da estatística do teste de 8,3228,
com 9 graus de liberdade e nível descritivo de 0,5020, valores ligeiramente
inferiores aos encontrados na Seção 5.4. No entanto, se o parâmetro 7oa fosse
incluído no teste de hipótese, o valor da estatística seria de 12,3228, com
10 graus de liberdade e nível descritivo 0,2640, ou seja, seríamos levados a
excluir esse parâmetro do modelo final.

Por fim, como o objetivo desta seção é comparar os desempenhos das
duas funções de estimação, ajustou-se, através de 'r., o mesmo modelo final
obtido através de T:. Os resultados desse ajuste encontram-se na Tabela
5.13. Como anteriormente, os resultados obtidos, são muito próximos aos
anteriores.
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Tabela 5.11 : Estimativas dos parâmetros do modelo complçllgtlçgundo 'T.
0

/3o

0.
0,0986
0,0617
0,0012

-0.1511
-0.1139
0,1319

-0,0102
-0,0383
-0,0539
0.0208
0,1102
0.0267
0.9626

erro-padrão
0,0552
0,0989
0.0781
0,0905
0,1381
0.1144
0.0282
0,0445
0,0444
0,0379
0,0733
0,0573
0,2567

1,7860
0,6241
0,0158
1,6685
.0,8249
1,1527

-0,3628
-0,8618
1,2139
0,5481
1,5032
0,4667
3,7507

nível descritivo
0,0741
0,5325
0,9874
0.0952
0.4094
0,2490
0,7168
0,3888
0.2248
0.5836
0,1328
0,6407
0,0002
0.1037
0,9035
0,5037
0,4396
0,2625
0,0353
0.4813
0,6080
0,4954
0.6511
0.9331

Pod

Pot
Poz

Pi'

'yo

'7oa

'yot

'yoi

"yoal

'7otl

"h
'yia
"yit

'hl
'yiúl
'yiti

0,3201
-0,1203
0,1276
0,1392
0,1184
.0.0296

0,1521
0,1709
0,2488
0,2042
0,2617
0.3529

2,1045
.0,7041
0,5130
0.6817
0,4523

-0,0839

-0.5622 0.3455 1,6270
0.0401 0.3309 0,1213
0.2067 0.3091 0.6688
0.3703 0,4791 0.7729
0,5124 0.4572 1,1206
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Tabela 5.12: Estimativas dos parâmetros do primeiro modelo reduzido. obti
das através de 'r.

Tabela 5.13: Estimativas dos parâmetros do modelo final. obtidas através de
T

0 0. erro-padrão ) « le» nível descritivo

  0.0447 0.0189 2.3576 0.0184

'yo 0.9462 0.2698 3,5077 0.0005

'yoa -0.5863 0.3664 -1.6002 0.1096

"yot 0,0323 0.3412 0.0946 0.9246

'yoz -0.2339 0.3140 0.7448 0.4564

'yodl 0.3538 0.4850 0.7294 0.4658

"yoti 0.5531 0,4682 1,1815 0.2374
"h 0.3147 0,1580 1.9921 0.0464

'yta -0.0992 0,1776 0.5589 0.5762

  0.1510 0.2459 0.6139 0.5393

'yiz 0,1192 0.2133 0.5586 0.5765

  0.1931 0.2840 0.6801 0.4965

  0.0249 0.3560 -0.0698 0.9443

         
0 0. erro-padrão )«jep nível descritivo

  0.0436 0.0190 2,2912 0.0219

'yo 0,9ü9 0,1115 8,5477 < o.o001
'yoa 0.5585 0.2186 2.5552 0,0]06
'yi 0.3973 0.0644 6,1675 < o.o001
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5.5.1 Conclusões

Em termos da estimação pontual dos parâmetros, constatou-se poucas di-
ferenças entre as estimativas obtidas através de 'r: e 'T«. Em termos da
precisão dessas estimativas, a função de estimação T: apresentou uma per-
formance ligeiramente melhor- que T.. Um fato importante é que, seguindo-
-se o procedimento de análise previamente proposto, o modelo final segundo
'T. seria diferente do obtido anteriormente. Então, nesse caso, a escolha
da função de estimação tem um papel importante nas conclusões finais da
análise: como 'r: apresentou uma performance ligeiramente melhor do que
'T., em termos dos erros-padrão das estimativas, indicaríamos essa função
para a estimação dos modelos.

5.6 Detalhes técnicos
A função de estimação baseada em (3.25) é dada, no nosso exemplo, por

'r: (o)

«; -$1H:k!: ] ,

onde X.í, Hi, N{, ui, Zi, Fi e c{ são como na Seção 3.3.21 Wi e W? são,
respectivamente, as estimativas de Cov (ui) e Cov(cf), obtidas através de

A matriz de covariância assintótica de vã (Õ« -- 0) é dada por

J'' - Jin, "(s)': (v) (s)'"
onde

;M - (\:
Sti = }1: X;H{N{WÍ'NfHiX{

S22 = >: ZlrFiM{W: ''MfFiZf

n

l&

{:1
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«.n-t;: ;ll}

Vii = >1: XlrHfNiWÍ'Cov(ui)WÍ'NiHfXI,

Cov(ci)Wf ''MiF{Zi,

v:, - xj'n:N:wí:.F (« .;) WÍ -'M.r'z:
Um estimador consistente de J'i é obtido por

(õ«)}': lx v,:v,í'l {; (õ«)}'"

onde 0. é o estimador de 0 obtido a partir da raiz de T:

n

n

102
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V22 = }1: Z;F{MiWf



Capítulo 6

Conclusões e futuros estudos

Os métodos propostos no Capítulo 3 são alternativas viáveis para a estimação
de alguns parâmetros de um modelo de regressão envolvendo dados com es-
trutura longitudinal, quando não se dispõe de uma distribuição multívariada
para sua modelagem. Muitas vezes, mesmo quando a distribuição dos da-
dos é conhecida, seu uso pode ser, por razões práticas, proibitivo. E o que
constatamos, por exemplo, nos estudos de simulação ao estimar um modelo
baseado na distribuição normal arqueada multivariada.

A obtenção das estimativas baseia-se em suposições, nem sempre fácil
mente verificáveis, sobre a estrutura de correlação de certas funções dos da-
dos. Um problema prático relacionado a isso é a escolha de tal estrutura.
O usuário da técnica deve preocupar-se com a possibilidade de existência
real da estrutura suposta, pois nem sempre as funções das variáveis resposta
admitirão qualquer estrutura.

Dois procedimentos podem ser adorados quando não se tem certeza sobre
a forma da estrutura de correlação. O primeiro consiste em não se fazer
nenhuma suposição sobre ela e estimar todas as componentes da matriz de
correlação (covariâncias) independentemente das demais. O segundo consiste
em se utilizar diferentes estruturas e comparar os resultados assim obtidos;
se a discrepância entre esses resultados não for muito alta pode-se intuir
uma certa robustez dos modelos/dados em relação à escolha da estrutura de
rnrrpl n r; n

Deve-se ser cauteloso quando se decide utilizar a técnica proposta na Seção
3.1.4. As propriedades assintóticas dos estimadores obtidos serão válidas
apenas se a estrutura de correlação proposta for correra. Isso não acontece
necessariamente quando estimativas independentes de a são utilizadas. Nessa

103
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situação, mesmo sob uma estrutura errada, as condições do Teorema 6 podem
estar satisfeitas.

Outra crítica cabível ao método é o fato dos parâmetros de dependência
serem considerados parâmetros de perturbação. IVluitas vezes, em um pro-
blema multivariado, o estudo da estrutura de correlação pode ser de interesse
central, o que não acontece aqui. Nessa mesma linha, pode-se criticar o fato
dos parâmetros de dependência serem simples correlações, o que nem sempre
acontece em distribuições multivariadas.

Apesar dos problemas apontados, as funções de estimação apresentadas
constituem um método de estimação que pode ser bastante útil desde que se
conheça suas limitações.

6.1 Futuros estudos

6.1.1 Modelos de séries temporais com covariáveis
Um ponto a ser desenvolvido futuramente é a modelagem de séries temporais
circulares na presença de covariáveis que podem variar com o tempo. A
seguir, apresentamos um modelo adequado ao caso em que a variável res-
posta é um modelo de dispersão e as covariáveis são fixas. Essa hipótese de
covariáveis fixas nos parece passível de crítica, uma vez que em muitos casos
elas ocorrem, ou se modificam, com o avançar da série de modo aleatório.
Acreditamos que outros modelos possam ser construídos de modo a podermos
supor que as covariáveis sigam alguma distribuição de probabilidade.

Seja {l$} uma série temporal tal que }$ é afetada pelas observações pas-
sadas e por covariáveis fixas. Seja {xj} a série de covariáveis com xj =
(aij,a2j,--.,z,j)T. Defina Aj = {g/j-i,yj-2,...,yllxj,xj-i,...,xi}, como a

informação passada observada, disponível no instante .j.
A suposição básica do modelo é yj l A.f -' .MZ) (pj; a2) e tal que

g (Pj ) x;P + }: Ài/, (Aj)
{:1

(6.1)

onde /3 =(#i,...,P.)T e À =(Ài,..., À.)T são vetores paramétricos; g é
uma função duplamente diferenciável e inversível e ./}, { = 1,2, . . . ,m, são

funções duplamente diferenciáveis. Um exemplo simples pode ser construído
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fazendo-se /. (A.f) yj.i. Nesse caso, tem-se que

E Ài3/j-fPj)g

Esse é um processo de natureza auto-regressiva com covariáveis. Para sim-
plificar a notação, denomine ?7j = xJT/3, ul = E=:: ÀÍ./} (Aj), /z (z7j) a inversa

d. g (pj) -d 0 = (P", À')
Pa.ra o desenvolvimento da teoria, yi, Z/2, ..., y., serão considerados fixos
Sob este modelo e com a suposição de que ./:, i= 1,2,...,m, são in-

dependentes de P, a função densidade de probabilidades de b l Aj é dada

T

por

,b -.(«.;.'') -P{
onde a e d são funções convenientes. Após n realizações consecutivas da série
temporal, a função de log-verossimilhança de g é dada por

LM - j E : i.g«(yj;«') - m, E :a(y.;pJ. (6.2)

Suas derivadas com respeito a /iA;, /3, À{ e À são dadas por

;;W - -â;jE : «.*"'"',

onde uj :(,)l-«,--.,, ;

g;w - -ibx"n«,
onde H dias {h.+l, , À.}, « - (««---, . , ?Z.)T

gÍM--5LJE /.M.JÀ.«.,
onde

at,
h (o) : -ibp"ü«,
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com

lí: i: ::i
l ./: (A«) /2 (A«)

Em resumo, a função encore 0 é dada por

/a(A«+:)
/,(A«+,)

/m(A«+l
./,,. (A«+2

Jf.Çh.n]

: .', - -á (}: ) ««. (6.3)

Sob condições gerais de regularidade pode-se utilizar o procedimento de
Newton para estimar /3, dadas n realizações do processo. A segunda derivada
da log-verossimilhança é dada por

Ê '',l
2cr2 j=m+l

À.«.-- À3*.) «..,

onde /}j anJ ; consequentemente

-à (*"-*) ,
onde E HA(u) + HzX(ü)H,

aÍ3KÕX, Àjuj + ÀJÚJÀj) /, (Aj) ,

l
X.TEF,

2a2
n

2a2 .j=m+]

l FTEF
2cr2

ax,ax; ./; (.'\) (Àj«j + ÀjüjÀj) /, (A)

Portanto,

K(O)
rXTEX
k FTEX

XTEF\
FTEF7 l6.4)
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O passo (É + 1) do algoritmo de Newton pala a estimação de 0 é dado
por

0(t+i) - 0(k) . K ig! rO(k))
õo \-' /

Pode-se utilizar a matriz de informa.ção de Fisher pala determinar a matriz
de covariância assintótica do estimador O; ela é dada por Cov. = E {--K(0)}.

Diferentes modelos podem ser obtidos ao se incorporar /3 nas funções /,,
como por exemplo,

lc.õ)

.A @J - À. («.-; - *l-.p)
Nesses casos tem-se

ã©- à ,Ê: «". 1«. * $ ,. .«.,1 ,
onde ./:j = âe. Logo,

:.Q - -b(':"É'; ) ««, (6.6)

onde

:(: :i) *::-«.

algoritmo de Newton para a estimação de 0 é dado por

.''-''-'-"'*' gá(''*'),
0

onde

K2 .L J (x" + r;) E (x + F,)
2a' l F;E (X + F,) e:"a:": l

6.2 Geração de distribuições circulares mul.
tivariadas

Outro possível campo de estudo na área de dados circulares é a criação de
distribuições multivaliadas pala a modelagem não só de dados longitudi-
nais, como também de vetores de variáveis circulares. A distribuição normal
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arqueada multivaliada apresentada nesta tese é uma tentativa de obter tal
estrutura; no entanto vimos as dificuldades inerentes à estimação de seus
parâmetros.

Joe (1996) ressalta as características desejáveis em uma distribuição mul-
tivarida e dentre elas destacam-se;

i. interpretabilidade - os parâmetros da distribuição devem ser facilmente
interpretáveis (exemp[o: na distribuição normal mu]tivariada há parâ-
metros de posição, variabilidade e dependência);

11 suas distribuições marginais e conjuntas de menor ordem devem pertencer
à mesma família de distribuições (exemplo: a distribuição normal mul-
tivariada possui marginais normais e distribuições conjuntas de menor
ordem normais multivariadas);

111 a distribuição deve ser abrangente o suficiente para contemplar a mode-
lagem de diferentes estruturas de dependência (exemplo: a distribuição
normal multivariada permite a modelagem de diversas estruturas de
correm;ção) ;

lv sua função distribuição acumulada e função densidade (ou de probabili-
dades, no caso discreto) devem possuir forma fechada, ou pelo menos
que essas funções possam ser avaliadas numericamente com facilidade
(exemplo: a normal multivariada tem densidade fechada, mas não tem
função distribuição fechada);

V os parâmetros devem ser facilmente estimáveis e preferencialmente devem
dependem apenas das distribuições marginais ou de conjuntas de menor
ordem. Joe e Xu (1996) e Xu (1996) desenvolveram uni método que
facilita a, estimação desse tipo de parâmetro. (Por exemplo, na distri-
buição normal multivariada quaisquer componente do vetor de médias
e da diagonal da matriz de covariâncias podem ser definidas através
das distribuições marginaisl entretanto, as covariâncias, por sua vez,
podem ser definidas em termos das distribuições bivariadas).

De um modo geral é difícil encontram distribuições multivariadas que sa-
tisfaçam a todas essas propriedades.

Um modo relativamente simples de obter-se um modelo multivariado com
distribuições marginais pré-estabelecidas é o baseado no uso de cópulas (ver
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Joe, 1993 e Joe, 1996, por exemplo). Umacópula C'(ul,. ..,u:) é umafunção
distribuição multivariada com marginais uniformes no intervalo (0, 1). Uma
técnica simples para construção de cópulas consiste em considerar um vetou
aleatório absolutamente contínuo, zr = (zi , . . . , zt), com função distribuição
G, p-om zf tendo função :distribuição G{, i= 1,2, . . . , t. Demonstra-se facil-
mente' que

C'(u) {G;' («-),G;' («:), , GÍ' («J} ,

onde 0 < uí < 1, { = 1,2,...,t, é uma cópula.
Uma família de cópulas bastante conhecida é a gerada por uma distri-

buição normal multivariada. Seja z -, .M (p, E) e considere sua distribuição
acumulada representada por (b, sendo éi a função distribuição de sua {-ésima
marginal. A mencionada cópula é dada por

C'(u) {#';:(":),#';:(",) ,.. -,#'Í'(".)}
ó;'(ui) /'ó;'(u2) fÓÍ'(u.) l

J.. ' ' ' J-m (2«'y/'lXl:/'

-p l -$ @ @ - p) l a,. . . . a,:''. .

(6.8)

E fácil constatar que essa cópula viola a propriedade iv descrita acima
A partir de uma cópula, pode-se gerar uma distribuição inultivariada com

marginais previamente definidas. Para gerar a função distribuição de um
vedor aleatório absolutamente contínuo, y, de tal sorte que a distribuição
marginal de sua {-ésima componente sqa .li', basta fazer2

r'(y) = C'ÍF(g:),F2(y,) ,. .., Fí(y.)}
Essa técnica pode ser utilizada, por exemplo, para gerar uma distribuição

circular t-variada com marginais von Mêses. Seja

n (a.) = .Á 5;7fil.X3«plÀ'"s ('. - «i)}d'', { = 1,2,

com 0 $ af < 2a e considere a cópula (6.8) gerada a partir de distribuições
marginais formais padrão. Desse modo

F'(y) = © IÓ;' {F(y:)},#';: {F2(3/:)},...,éÍ' {P(y:)}l

a

, t,

l ver Apêndice F
2ver demonstração no Apêndice F
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f' viola várias das propriedades desejáveis para uma distril)unção multivaria-
da e a estimação de seus parâmetros a partir de uma amostra aleatória pode
ser bastante trabalhosas. As eventuais propriedades desses estimadores po..
deriam ser estudadas através de simulações e comparadas com os estimadores
obtidos a parti- da normal arqueada multivaliada e das funções de estimação
propostas. Outras famílias de cópulas poderiam ser utilizadas na geração
de modelos circulares multivariados. Cabe ressaltar que há outros métodos
de geração de distribuições multivariadas que poderiam ser empregados com
essa finalidade (ver Joe, 1996, por exemplo).

6.2.1 Estimação da matriz de covariâncias dos parâ-
metros obtidos a partir das funções de estimação
tipo "EEG"

O estimados sandu.íche da matriz de covariâncias dos estimadores obtidos
no Capítulo 3 foi estudado no caso de marginais na família dos modelos
exponenciais de dispersão. Esses estudos concluíram que o estimador obtido,
apesar de consistente, é pouco eficiente. Pode-se desenvolver outro estimador
obtido através de procedimentos do tipo "JacÊlzil/e/Bootstrap". Estudos de
simulação podem a'ç,aliar supostas vantagens desse estimador em relação ao
sanduíche.

;Joe e Xu (1996) propõem un] método
parâmetros nessas condições

alternativo que facilita a estimação dos
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Apêndice A

Funções de Bessel

Neste apêndice serão apresentados alguns resultados relativos às funções /p e
.4P de utilidade para o estudo de propriedades da distribuição von Mêses. Os
resultados foram extraídos de Abramowitz e Stegun (1970), Mordia (1972) e
Fisher (1993).

A.l Derivadas de /o, /i e J.t

Inicialmente são apresentadas as derivadas de /o e /i avaliadas em um ponto
3 >0

]!(,) - /:(.),
]!(') - b(') -

.r: (.)
Z ) + /,(")}

e

g:Ê(,) - «] (,).
São apresentadas a seguir as fórmulas das duas primeiras derivadas de

-4i, avaliadas no ponto # > 0.

slÚ(,) - l - :42ld . .4f(,)
e

9.,,-# U.,,{:':.,,*;}
118
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A.2 Cálculo das funções
Nessa seção são apresentados resultados úteis para a estimação de parâmetros
de uma distribuição von Mêses.

A.2.1 Fórmulas de recorrência
Para z > 0 e p 2, 3, . . ., tem-se

/.(') - /p-,(') - ?Q\Í-D.r.-:(')
e

.4.(') - Á--,(') - 2e1lÍ"yÁ,-:(')- (A.l)

A.2.2 Avaliação de /o e .ri

Definindo { = z/3,75, Abramowitz e Stegun (1970) propõem as seguintes
aproximações polinomiais para a avaliação de /o e /i:
0 < # < 3. 75:

/o(a) = 1 + 3, 5156229t2 + 3, 0899424t4 + 1, 20674921o

+ 0,2659732t8 + 0, 0360768Zio + 0, 0045813ti2 + c,

cl < 1,6 x 10'7

0,5+ 0,87890594t2 + 0,51498869t4 + 0, 15084934Z6

+ 0, 02658733t8 + 0, 00301532tio + 0, 00032411ti2 + cl
«'' .r: ( , )

lcl < 8,0 x 10'9

3, 75 e s = t'i:

zi/2e-;/o(a) = 0, 39894228 + 0, 01328592s + 0, 00225319s2

-- 0, 00157565s3 + 0, 00916281s4 -- 0, 02057706ss

+ 0, 02635537s6 -- 0, 01647633s7+ 0, 00392377ss+ c

cl < 1,9 x 10'7



Funções de Bessel 120

e

ri/2e-'/i(a) = 0, 39894228 -- 0, 03988024s -- 0, 00362018s2
+ 0, 0016380] s3 -- 0, 01031555s4+ 0, 02282967ss

-- 0, 02895312s6 + 0, 01787654s7 -- 0, 00420059s8 + c

lcl < 2,2 x 10'z

A.2.3 Avaliação da função inversa de Ái
A avaliação do valor da função inversa de .4i em um ponto # > 0 pode ser
feita através das seguintes aproximações:

5z
2z + z3 + se z < 0, 53,

--0,4 + 1, 39z + :llt:!{, se 0, 53 $ 3 < 0,85 e
{z3 -- 4a2 + 3al'i , se a 2 0, 85.

i- {Á:(.)} (A.2)



Apêndice B

Resultados adicionais relativos
a dados circulares

Neste apêndice são apresentados alguns resultados relativos a dados circulares
utilizados nesta tese.

B.l Intervalos de confiança
São apresentadas abaixo as expressões dos intervalos de confiança para a
média circular e parâmetro de concentração de uma amostra de tamanho
n, independentes e identicamente distribuída de uma distribuição von Mises
com média circular /z e parâmetro de concentração À. Detalhes podem ser
obtidos em Fisher (1993).

Sejam »., dado p'r (1.1) e Â- = .4'' (R) os estim,dores de máxima
verossimilhança de p e À, respectivamente. O err(»padrão circular de /2. é
definido por

l

(«'RÂ«) :':

Um intervalo aproximado de 100(1 -- a)% de confiança para p é dado por

1» :«(;{.'««); Ê -- :«:«(;{.''««.)l
onde z+. é o 100(1 -- a/2)% percentil da distribuição normal padrão.

Sejam
n -- R

xi-: (;.-{.)
n -- R

*:-: (;{.y
e b=
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onde X:.. (c) corresponde ao 100( 1 --c)% percentil da distribuição qui-quadra-
do com n -- l graus de liberdade. Um intervalo de 100(1 -- a)% de confiança
para À é dado por

ri + (i + 3.):/' ] + (i + 3z,):/'j
4a ' 4b l

B.2 Outros resultados

Sd; y - M (p; À); e«tão

a. .Esse«'(y -p)}

b. .E ecos' (g - p)}

Prova.
a. Utilizando-se identidades trigonométricas, fórmulas de recorrência apre-
sentadas na Seção A.2.1 e as expressões dos momentos trigonométricos da.
von Mêses, apresentados na Seção 1.1.2, vem que

E{««' b -d} -
.4:(À)

''T
b. Esse item pode ser provado utilizando-se a relação senda + cosa a = l



Apêndice C

Resultados adicionais

Resultados relacionados a(3.27):

Si.: - DJ'TW;'D;,

s«: - sl. - z;r: l-.'-Fb'o '(,Já:} + ãl.ewol

P:: - AÍ;á l{ (â.)'\('.) - A'(á.)} A''(':)l ,
S,,: - a'Z:'Fiar: {a'.D(p2{) + 2E(pii)} FiZi,

;«; - É IÜ, I'':i'íl - ?,.'.""; «»l ,
Vi:. = D;vWÍ:Cov(ui)WÍ:D;,

v-,; = n;"wÍ:z {u.(a:P« + ipd;)'l F:z{,
v:,i = v;:; = nl'"wÍ:z (uf.f) ,

V«; F..E {(a'p:; + 5pd.)(a'p::+ 5pd:)'} F'Z',

V«; - V;;. - ZTF:.' {(«:P;: + @'J..}
v«.

e
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Apêndice D

.A.valiação de erros para o
cálculo da densidade da normal
arqueada

Este apêndice visa complementar a Seção 4.1 no que se refere à avaliação de
séries necessárias ao cálculo da densidade da normal arqueada multivariada.
Será utilizada a mesma notação daquela seção.

D.l Avaliação das séries via truncamento
Seja {7?i,7Z2} uma partição de ZI, tal que 7?1i seja um conjunto finito e
considere que as séries sejam aproximadas pela soma dos termos k{ tal que
K{ e /çl.

Avaliação dos erros

Inicialmente considere a série ei Reescreva-a como

eí :: }, eik + }. eÍk
kieR.i kicl?2

O erro na avaliação da série é

>l, eik :; e{ }, eik
ki c 7?2
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Contudo

* cz eik $ .Z.7z. exp {'ã (yi+ 2zin

y/'lxl'/'/ (z: c 'n;)

pD" x'' b. + 2.:« - pJ}

onde Zí -- .W' (y{ -- pf; E) e 7Z; é um subconjunto de W:, tal que RZ C 7Z;,
que não contém 'RÍ e tal que a desigualdade acima seja válida. Logo o erro
de aproximação é diretamente proporcinal a uma probabilidade de caudas de
uma distribuição normal multivariada.

Analogamente, o erro de avaliação da série }: kieík é
kieZt

- cz, kíeík $ .Z.Cn. zi exp {'ã (yi + 2zfr -- pi)T X'' (yf + 2zir -- pi)}

- P«y''l l:,''': ('.:«;),

onde ln; é a função indicadora do conjunto 7Z;.
Do mesmo modo, o erro de avaliação para }. kiklreik é menor ou igual

, P«y''l'l:''' ('.'::«;).
Há várias possibilidades para a escolha da partição e dentre elas destaca-

mos:

i. 7Z2 :: {ki C Zt : ljkíll > /f}, onde /i é um número real positivo;

ii. seja li C .ZÍ e defina ki > 1{ como indicador de kij > /fj, .j = 1,
7Z2 = {kf € .Z' : ki > lil;

, t

111 'R2 =ÍkÍ C Z' :(yf--pi--k{)TE]''(yi--pi--ki) > li}. A vantagem
dessa partição é que

W

P (Z{ C 'R;) (,;l:,

onde 'R; é um subconjunto de R:, tal que 7?.2 C 'R;, que não contém 7?1i

e tal que a desigualdade acima seja válidas (t;l: indica a probabilidade
de uma distribuição qui-quadrado com t graus de liberdade assumir
valores maiores ou iguais a /;
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Avaliação das séries via método de Monte Carlo

Seja Qi «., ./v; (O; lt) e deâna o vetor aleatório Lí = IQÍI, cujos componentes
correspondem ao maior inteiro contido em cada componente de Q{. Conse-
quentemente,

P (L{ = k{) = ll P (kü $ Lij $ kij + 1) = P (ki).
f

lJ

Deâna a variável aleatória

Tem-se que

É'('!') - .E. 'p7:iíP (k:) - E ''k - '''

Desse modo, um procedimento para a avaliação de e{ consiste em gerar um
grande número de realizações independentes, diga mi, da variável aleatória
Ái e estimar ei por

Z

a; -Ê ;l},-::t
' j:Í P (k.j) m:

A lei forte dos grandes números garante que Á{ converge quase-certamente
para eí conforme m cresce.

Analogamente, pode-se avaliar )l: kieik através da geração de m2 reali-
kiC.Zt

zações independentes da variável aleatória

n.. T...
'' P (k.) Á{

Esse vetor aleatório tem esperança }: kieik. A média amostral das obser-
kfeZt

vações geradas converge, pela lei forte dos grandes números, quase-certamente
para >, kieik.

kíC.Zt
Por fim, o mesmo tipo de resultado pode ser obtido pala a avaliação

de }l: eikkik{ , através da média aritmética de um alto número de valores

independentemente gerados de uma matriz aleatória

c; . ..*!4Z
P(Li)



Apêndice E

Complemento da aplicação

Neste apêndice são apresentadas as estimativas preliminares das matrizes de
correlação envolvidas na aplicação. W{ e Wf correpondem às matrizes de
correlação entre senos e cossenos dos ângulos centrados na média circular,
repectivamente.
Local; CMC-l, período de soltura: matutino

1,00
0,81
0,63

1,00
0,85
0,38

'wí

$'-

0,81
1,00
0,83

0,85
1,00
0,64

Local: CIMO-l, período de soltura: meio-dia

1,00
0,85
0,78

0,85
1,00
0,90

1,00
0,85
0,80

0,84
1,00
0,94

'wf

Local: CMC-l, período de soltura: tarde

1,00
0,70
0,56

0,70
1,00
0,60

1,00
0,70
0,06

0,70
1,00
0,50

'Wi

Local: CMC-ll, período de soltura: matutino
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1,00
0,67
0,69

0,67 0,69 \
1,00 0,93 l
0,93 1,00 /

1,00 0,19
0,19 1,00
0,22 0,66

Local: CMC-ll, período de soltura: meio-dia

1,00
0,38
0,15

0,38 0,15\
1,00 0,57 l
0,57 1,00 /

1,00
0,88
0,60

0,88 0,60 \
1,00 0,79 l
0,79 1,00 /

Local: CMC-ll, período de soltura: tarde

1,00
0,58
0,40

0,58 0,40 \
1,00 0,82 l
0,82 1,00 /

1,00 0,19
0,19 1,00
0,30 0,61



Apêndice F

Resultados relativos a cópulas

Nesse apêndice demonstramos alguns resultados sobre cópulas mencionados
na Seção 6.2.

Proposição 4 Seja yT = (3/i, . . . ,yt) um uelor a/eató7'io aóso/ulamenle con-

Línlo com fur\ção distribuição G, e seja Gi a função distribuição de Ui, i =
1,2, . . . ,Z. .Então

C'(u) {Gi'(":),G;:(«,),...,Gi:(".)},
com 0 < u{ < 1, é wma cópu/a.

Prova

C'(u) = P {y: $ GÍ'(u:),y, $ G;'(",),...,V. $ GÍ'(".)}
= P {F'-(y-) $ «:, F2(y,) $ u,,. . . , F(y.) $ u.}
= P(Ut $ ul, U2 $ t'2, - . . , U. $1 u.),

onde Uí segue uma distribuição unifornae no intervalo (0, 1). o

Proposição 5 Seja C'(u) wma cóptz/a. Se X á uma uar át;e/ a/eafória aliso
tutamente contínua com junção distribuição Fi, i= \,2.... ,t, então

F'(y) (g.) ,F2 (y:) , , Fí (y.)} ,

é uma .função distribuição acumulada multitJariada co l marginais Fi,
l 2 , t) }

129



CÓpu/u 130

Prova: Seja U = (UI, U2, - - . , U,) o vedor aleatório correspondente à cópula
C. Então

F'(y)= P{U: ; Fi(yi),.[/2 $ F2(g/2),...,U. 5; F(g/.)}

p {r'Í'(u-) $ 3/:, /5":(u:) $ v,,. . ., r:':(u) $ w:}
P (yl $ gi, y2 $ g/z, . . . , b $ y.) . o$ <


