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Resumo

Esta dissertação tem dois objetivos. O prinleiio é reunir resultados inipot-

tantes sobre correções de Baltlett e tipo-Baitlett enl modelos lineares generalizados

pala testes da lazão de veiossimilhança e escore e apresentar algumas aplicações
a. dados leais. O segtmdo é apresentar resultados de simulação para averiguar o

efeito das corieções em modelos lineares generalizados contínuos e discretos.

Abstract

Tais dissertassion has two puiposes- The first purpose is to describe impor-

tant results on Bartlett anel Baitlett-type coriections to the likelihood ratio and
score teses in geneialized linear models and to present some applications to real

data. The second purpose is to present simulation lesults in oider to evaluate the

e#ect of the corrections in continuous and discrete generalized linear models.

Resumo 

Esta. dissertação tem dois objetivos. O primeiro é reunir resultados impor

tantes sobre correções ele Bartlett e tipo-Bartlett em modelos lineares generalizados 

para testes ela razão de verossimilhança e escore e apresentar algumas aplicações 

a dados reais. O segundo é apresentar resultados ele simulação para averiguar o 

efeito das correções em modelos lineares generalizados contínuos e discretos. 

Abstract 

This dissertassion ha.s two purposes. The first purpose is to describe impor

tant results on Bartlett and Bartlett-type corrections to the likelihood ratio and 

score tests in generalizeel linear models and to present some applications to real 

data. The seconcl purpose is to present simulation results in order to eva.lua.te the 

effect of the corrections in continuous and discrete generalized linear models. 
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IDtrodtlrão's-'

Nelder e Wedderbuin (1972) definiram os modelos lineares generalizados

(N'ILGs) que sã.o uma extensão dos modelos normais lineares. A idéia básica consiste

em abrir o leque de opções para a distribuição da variável resposta, permitindo
que a mesma. pertença à família exponencial dc distribuições, bem como dar maior

flexibilidade pala. a relação funcional entre a média da vai'sável resposta e o pieditor

linear' 77. Neldel e \vedderburn também propuseram um processo item'ativo para a

estimação dos parâmetros e introduziram o conceito dc desvio ('deviance') que tem

sido largamente utilizado na. avaliação da qualidade do ajuste dos MLGs. Inúmeros

antigos relacionados com os MLGs focam publicados desde 1972. Procuramos, no
Capítulo 1, ievisar os principais resultados teóricos relacionados com os l\'ILGs. Em

particular, mostramos como ficam os testes da razão de verossimilhança e escore
nesta classe cle modelos.

As corieções de Bartlett e tipo-Bartlett são utilizadas pala melhorar a. quali-
da.de das aproximações da.s estatísticas da razão de verossimilhança e encore pela

distribuição qui-quadrado. Pala melhoram a aproximação por qui-quadrado para a
distribuiçã.o da estatística da razão de verossimilhança, pode-se multiplicam a es-

tatística poi um fator de colleçào, conhecido como corieção de Baltlett, que não

depende do valor da. estatística. Desta coima, é obtida uma estatística modificada

tendo distribuiçã.o qui-quadrado até ordem l?'i sob a. hipótese nula, onde n é o

tamanho da amostra. Entretanto. existe uma. correçã.o do tipo-Baitlett pala a es-

tatística escale que é dada pol um polinõnlio na própria estatística. Assim, é obtida

uma. estatística. escoie modificada tendo clistiibuição (]ui-quadrado até ordem lz''

sob a hipótese nula. No Capítulo 2, revisamos os principais altivos que tratam da

obtençã.o das colieções nos À.ILGs. As fórmulas das colreções são dadas em notação

Introdução 

Nelder e Wedderburn (1972) definiram os modelos lineares generalizados 

(MLGs) que sã.o uma. extensão dos modelos normais lineares. A idéia básica consiste 

em abrir o leque de opções para a distribuiçã.o da variável resposta, permitindo 

que a mesma pertença à família exponencial de distribuições , bem como dar maior 

flexibilidade para a relaçã.o funcional entre a média da variável resposta. e o preditor 

linear T/· Nelder e vVedderburn também propuseram um processo iterativo para a 

estimação dos parâmetros e introduziram o conceito de desvio (' deviance ' ) que tem 

sido larga.mente utilizado na avaliação da qualidade do ajuste dos MLGs. Inúmeros 

artigos relacionados com os MLGs foram publicados desde 1972. Procura.mos, no 

Capítulo 1, revisar os principais resultados teóricos relacionados com os MLGs. Em 

particular, mostra.mos como ficam os testes da razão ele verossimilhança e escore 

nesta classe ele modelos. 

As correções de Ba.rtlett e tipo-Bartlett sa.o utili zadas para melhorar a quali

dade das aproximações elas estatísticas da razão de verossimilhança e escore pela 

distribuição qui-quadrado. Para melhorar a aproximação por qui-quaclraclo pa.ra a. 

distribuiçào ela estatística ela razào ele verossimilhança, pode-se multiplicar a es

tatística por um fator de correção, conhecido como correção ele Ba.rtlett , que não 

depende cio valor da estatística. Desta forma, é obtida uma estatística modificada. 

tendo distribuiçã.o qui-qua.drado até ordem n- 1 sob a hipótese nula, onde n é o 

tamanho ela amostra. Entretanto. existe uma correçã.o do tipo-Bartlett para a es

tatística. escore que é dada por um polinômio na. própria estatística. Assim, é obtida 

uma. estatística escore modificada tendo elistribuiçà.o qui-quadraclo a.té ordem n- 1 

sob a hipótese nula. No Capítulo 2, revisamos os principais artigos que tratam ela 

obtençà.o das correções nos 1VILGs. As fórmulas elas correções sã.o dadas em notaçà.o 



INTRODUÇÃO 2

matricial e podem sei implementadas en] sistemas de computação algébrica para

se obterem expl'essões em forma fechada (quando aplicadas a nloclelos especiais

llustramos o uso das fórmula.s através de exemplos ntmléricos.

Nos Capítulos 3 e 4, apresentamos resultados de simulação(i) para avaliar o efeito

das corieções pala. testes em NILGs contínuos c discretos e analisamos a influência

do número de parâmetros de perturba.ção no desempenho dos testes

(1) Todas as simt-ilações apresentadas nesta dissertação foram desenvolvidas a partir de programas construídos na
linguagem FORA'R.4iV utilizando as sub-rotinas (lo ll\'lSL e pi'ocessados no coijiputadoi' CRAY clo Labor atório
de Computação Cientíhca Avançada - LEGA - da Universidade de São Paulo

INTRODUÇÃO 2 

matricial e podem ser implementadas em sistemas ele computação algébrica para 

se obterem expressões em forma fechada quando apl icadas a modelos especia is. 

11 ustramos o uso elas fórmula.s através de exemplos numéricos. 

Nos Capítulos :3 e 4, apresentamos resultados ele simula.çâo(ll para avali ar o efeito 

das correções para testes em MLGs contínuos e di scretos e anali samos a influência 

do número ele parâmetros de perturbação no desempenho dos testes. 

( I) Todas as s imul ações apresen tadas nesta disse rtação foram desenvolvidas a partir de programas construídos na 
linguagem FORTRAA utiliza nd o as sub-ro t inas do IM SL e processados no computador CRAY do Laboratório 
de Computação Científica Avançada - LCCA - da Un ivers idade de São Pau lo. 



CAPITULO l

Modelo linear generalizado

1.1 Introdução

Os Nlodelos Lineares Generalizados (MLGs), definidos por Neldei e Wedder-

burn (1972), podem sel interpretados como uma generalização do modelo tradi-
cional de regressão linear. Estes modelos são definidos pol um conjunto de variáveis

aleatórias independentes tendo distribuição da família exponencial, mais ampla que

a. normal, e uma estruttua linear nos parâmetros relaciona.da à média da varia.vel

resposta através de uma função de ligação. A ligaçã.o entre a média e o preditol line-

ar não é necessariamente a identidade, podendo assumir qualquer forma monótona

hão-linear. O processo iterativo para a estimação dos parâmetros do pieditor li-

near pode sei visto como um método de mínimos quadrados repondeiados. Dois

testes de hipóteses estatísticas em h'ILGs são apresentados: o da lazão de verossi-

milhança e o encore. Estudos abrangentes sobre MLGs sã.o encontrados nos livros

de McCullagh e Neldei (1989), Caldeiro (1986) e Dobson (1990).

1 9 T)nnn;.;n
' ' x y -,t -/

Considelenios lz variáveis aleatórias independentes yt, . . . , g., cada. uma. com

função densidade (ou de probabilidade) na família exponencial da coima

/(y;0i,@) {él/0 - b(0í)+ c(y)l+«(y,@)}, { , 7Z (1.1 )

onde a(', '), Z,(.) e c(.) são funções conhecidas. Assumimos, poi enquanto, que @

(é > 0) é conhecido e chamamos @'' de parâmetro de dispersão. Para o modelo

em jl.l). valem as seguintes relações:

E(yf) = iz: = b'(Oil Var(yf) = ó'' \'l

CAPITULO 1 

Modelo linear generalizado 

1.1 Introdução 

Os Modelos Lineares Generalizados (MLGs ), definidos por Nelder e vVedder

burn (1972), podem ser interpretados como uma generalização do modelo tradi

cional de regressão linear. Estes modelos sã.o definidos por um conjunto de variáveis 

aleatórias independentes tendo distribuição da família exponencial, mais ampla que 

a normal, e uma estrutura linear nos parâmetros relacionada à média da variável 

resposta através de uma função de ligação. A ligação entre a média e o preditor line

ar não é necessariamente a identidade, podendo assumir qualquer forma monótona 

'não-linear. O processo iterativo para a estimação dos parâmetros do preditor li

near pode ser visto como um método de mínimos quadrados reponderados. Dois 

testes de hipóteses estatísticas em MLGs são apresentados: o da razão de verossi

milhança e o escore. Estudos abrangentes sobre MLGs sào encontrados nos livros 

de McCullagh e Nelder (1989), Cordeiro (1986) e Dobson (1990). 

1.2 Definição 

Consideremos n variáveis aleatórias independentes y 1 , •.• , Yn, cada. uma com 

funçã.o densidade ( ou de probabilidade) na família exponencial ela forma 

f(y ; 0i, e/> )= exp{c/>[y0; - b(01) + c(y)] + a(y, e/> )} , i = 1, · · ·, n (1.1) 

onde a(·,·) , b( ·) e e(,) sã.o funções conhecidas. Assumimos, por enquanto , que cf> 

( c/> > O) é conhecido e chamamos cf>- 1 de parâmetro de dispersão. Para o modelo 

em ( 1.1) . valem as seguintes relações : 

E(y;) = ~l,; = b'(0;) , 



DEFINIÇÃO 4

onde \'/ = dH/dO é chamada ftmçã.o de variância e 0 = .r \.''idp = q(p) sendo

q(p) uma funçã.o l)iunívoca. A ftmçã.o de varia.ncia calacteiiza a distribuição e
desempenha un] importante papel na família exponencial. Ou seja. dada a função

de variância, tem-se uma classe de distribuições correspondente, e vice-versa.

Os h'ILGs são definidos por (1.1) e pela compolaent.e sistemática

g(Pí) = v7i (1.2)

onde ?7 = .X'/3 é o preditoi linear sendo P = (PI,.- . ,a.y (p < n) um vetor de

parâmetros desconhecidos a serem estimados, X = (zi, ,#.) a matriz modelo

de dimensão ?z x p conhecida de posto completo, onde a'j = (#lj, . - ' , Znjy e g(.) é

uma funçã.o naonótona e diferenciável, denominada. função de liga.ção, relaciona.ndo

a média pi de uma obselvaçã.o com o pieditor linear 1/; do modelo.

As distribuições normal, Poisson, binoinial, gama e normal inversa são casos

especiais de (1.1). Caiacteiísticas destas distribuições são apresentadas na Tabela.

Consideremos un] MLG definido por (1.1) e (1.2). O logaritmo da função de

verossimilhança como função de P pode ser expresso na forma

L(P;3/) :@l/fOi - b(0{) + c(g/f)l + a(yÍ,@).

Um caso inapoltante dos MLGs ocorre quando o parâmetro natural a da família

exponencial e o preditol linear coincidem, isto é, 0i = z?; - )l,;:i zijPj pala i
1, . . . ,n . Então, L(/3; g/) fica dada por

Z,(#; y) :@lP;)l: «:jPj z,(>1::«:jA)l + d'll:c(W;) + }:«(3/.,Ó)
i:l j:i j:i i:l {:l

que podemos reexpressai na forma

Z,(Õ; y) Ó(>1: «{.j#j) + @E: c(gi) + >1: «(yi, @),
.j=i {::l .j=i í=1 i=l

1.1

n

]:

Eonde S; = ó
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onde V = dµ/ d0 é chamada funçào de vanancia e 0 = J v- 1 d{t = q(µ,) sendo 

q(µ) uma função biunívoca. A funçào de variância caracteriza a distribuição e 

desempenha um importante papel na família exponencial. Ou seja. dada a funçào 

de variância. tem-se urna classe de distribuições correspondente, e vice-versa. 

Os MLGs sã.o definidos por (1.1) e pela componente sistemática 

g(µi) = T/i , ( 1.2) 

onde TJ = X (3 é o preditor linear sendo /3 = ((31, • • ·, (Jp )' (p < n) um vetor de 

parâmetros desconhecidos a serem estimados, X = (x 1 , · · ·, xp) a matriz modelo 

de dimensão n x p conhecida de posto completo, onde :z·i = (x 1j, · · ·, Xnj)' e g( ·) é 

uma função monótona e diferenciável , denominada função de ligação, relacionando 

a média p; ele uma observaçào com o preditor linear 17; do modelo. 

As distribuições normal , Poisson , binomial , gama e normal inversa são casos 

especiais ele ( 1.1 ). Características destas distribuições são apresentadas na Tabela 

1.1 . 

Consideremos um MLG definido por (1. 1) e (1.2). O logaritmo ela funçâ.o de 

verossimilhança como função ele (3 pode ser expresso na forma 

n 

L((J;y) = L <f> [y;0; -b(0;) + c(yi)] + a(y;,q> ). 
i=I 

Um caso importante cios MLGs ocorre quando o parâmetro natural 0 ela família 

exponencial e o preclitor linear coincidem, isto é, 0; = 17; = I::j =I X;j(Ji para i = 
1, . .. , n . Entào, L((J; y) fica dada por 

n p p n n 

L((J ;y) = L <P [YiL Xij(Jj - b(LXij(Ji )l + ctiI:c(y;) + I:a(y;,<P) 
i =I j=I j =I i=I 

que podemos reexpressar na forma 

P n p n n 

L( /3 ; y) = L SiJ3i - </JL b(L x;i/Ji) + <PL c(y;) + L a(y; , <f>), 
.i=I i= I i=I 

11 

onde Si = c/JLYiXij• 
i= I 
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Tabela 1.1 

Notação 

Suporte de y 

<pc(y) + a(y, </)) 

b(0) 

µ = E(y) 

V(µ) 

Caracteristicas de algumas distribuições da famflia exponencial 

Normal Poisson Binomial Gama 

N(µ, </>-1) P(µ) B(n,µ) G(µ,</>) 

(-oo, oo) 0(1 )oo O(l)n (O, oo) 
n 

-½(</)y2 + log 2;) - log(y)! C~1t) (</>- 1) log(y) + </>log</>- logf(</>) 

02/2 ee log(l + e9 ) - log(- 0) 

0 eº e0 /(1 + e9) - 1/0 

1 µ µ(l - µ) µ2 

Nota: No modelo binomial, a variável aleatória corresponde à proporção de sucessos em n ensaios 

de Bernoulli e </> = n. 
A parametrização do modelo gama é tal que a sua variância é dada por µ 2 / <p. 
Fonte: McCullagh e Nelder {1989; Tabela 2.1, pg. 30). 

Normal Inversa 

N - (µ, </>) 

(O, oo) 

½ (1°g 2ly3 - ~) 

-(-20)1/2 

(-20)-1/2 

µ3 

t, 
t::! 
'Ij 

Si: 
-ô 
>• o 

e,, 
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Assim. a estar.ística S' = (.S'l. . . . . S.) é suficiente minimal (Dudewicz e h'lishra.

1988. Cap. 8) pala o vedor H = 1/3i. . . . . ;3py. .As ligações que fornecem estar.ísticas

suficientes sã.o dciiominadas canónicas. Uma das vantagens de usar ligações canónicas

é que elas garantem a concavidade de Z,(#; y): isto é, garantem a unicidade da esti-

mativa de máxima. verossimilhança. de P, quando essa existe e, consequentemente

muitos resultados assintóticos sâo obtidos mais facilmente

As ligações canónicas para os modelos normal. Poisson, binonlial, gama. e nornaal

inverso sao dadas poi

7=P) v7=log/z, ?7=logl P 1, 77=p'ie77=p'2,' 1 -- /./ '

respectivamente. Algumas ligações usuais são:

Falência: ?7 = itx, onde À é um número real. Casos importantes da ligação
potência são identidade, recíproca. e raiz quadrada, coliespondentes a À = 1, --1 e

1/2, respectivamente;

Proa t: ?7 = (>''(p) sendo ©(.) a funçã.o distribuição normal padrão;

Logúf;«: ? = loglP/(l - P)l;

Como/emenfo /og-/og: v7 = logo-- log(l -- P)l;

Logaritmo: n = \og, F

Os l\'ILGs podem ser ajustados pelo GLIN/l (Payne, 1986), sistema computacional

largamente difundido na análise de dados via os h'ILGs, como também pelo S-Plus

(Chambers e Hastie, 1992). N'Íris detalhes sobre como ajustam NILGs no GLIM são

encontra.dos em Aitkin et al (1990).

Os R'ILGs são ajustados no S-Plus através da função g/m., onde devemos es-

pecificam /orou/a e /amí/y que são. respectivamente, a definição do modelo e a
distribuição assumida pela. varia.vel resposta com a ftmção de ligação a. ser usada.

Se a. função de ligação usada fol diferente do 'default.', basta especificam a função
de ligaçã.o desejada através do comarJdo /{nÉ.

A qualidade do ajuste de un] h'ILG é a.valiada através da função desvio ('(/e

DEFINIÇÃO 6 

Assim. a estatística S = (S1 ••••• Sp) é suficiente minimal (Dudewicz e l'vlishra. 

1988. Cap. 8) para o vetor fJ = ({3 1 • • •• • J p)'. :-\s ligações que fornecem estatísticas 

suficientes sào denominadas canônicas. uma das vantagens de usar ligações canônicas 

é que elas garantem a concavidade de L({J; y), isto é, garantem a unicidade da esti

mativa de máxima verossimilhança de /3, quando essa existe e, consequentemente 

muitos resultados assintóticos são obtidos mais facilmente. 

As ligações canônicas para os modelos normal. Poisson , binomial , gama e normal 

inverso são dadas por 

1 l . [ fl ] - 1 -2 17 = µ , 17 = og p., 17 = og -- , 17 = µ e 17 = µ , 
1-p 

respectivamente. Algumas ligações usuais são: 

Potência: 17 = w', onde À é um número real. Casos importantes da ligaçã.o 

potência são identidade, recíproca e raiz quadra.da, correspondentes a À = 1, -1 e 

1 /2 , respectivamente; 

Probit: 17 = <1>- 1 (µ) sendo <I>(·) a função distribuição normal padrão; 

Logística: 17 = log[1-t / ( 1 - J-l)]; 

Complemento log-log: 17 = log[- log(l - p)]; 

Logaritmo: 17 = log J-l. 

Os MLGs podem ser ajustados pelo GLIM (Payne, 1986), sistema computacional 

larga.mente difundido na análise de dados via os MLGs, corno também pelo S-Plus 

(Chambers e Hastie, 1992). Mais detalhes sobre como ajustar MLGs no GLIM são 

encontrados em Aitkin et ai (1990). 

Os MLGs sào ajustados no S-Plus através ela funçào gim , onde elevemos es

pecificar formula e .family que são, respectivamente, a clefiniçào elo modelo e a 

distribuição assumida pela variável resposta. com a função ele ligaçào a ser usa.da. 

Se a função de ligação usa.ela for diferente elo ' defa.ult. ' basta especificar a funçào 

ele ligaçào desejada. através elo comando link. 

A qualidade elo ajuste ele um MLG é avaliada a.través da função desvio (' de-



DEFINIÇÃO

t;lance') dada por S. = Z)'(y;P) = ÓZ)(y;P), onde

0(W;A) = 2 }l:lP.(Õf - Ói) +(b(Õi) - Z,(Ó{))l,

denotando por Ói - 0.(Pi) e Ó: = af(/ii), respectivamente, as estimativas de máxima

verossimilhança.de 0{ para os modelos com p parâmetros (p < lz) e saturado (p = n ).

Unl valor pequeno para a funçã.o desvio indica que, pala um menor número de

parâmetros, obtém-se um ajuste tão bom quanto o ajuste com o naodelo saturado.

Em geral, Z)(g/;p) não segue assintoticamente uma distribuiçã.o X:.P, embora seja
usual comparar os valores observados da função desvio com os quantas desta dis-

tribuição. Geralmente, pa.ta. os casos em que Z,)*(g/;») depende do parâmetro de

dispersão é'' , o seguinte iesultaclo (Jalgensen, 1987) pode ser utilizado:

n

l

f

Z)*(y;@) -- X:-., quando @

Ou seja, quando a dispersão é pecluena, é l.azoável compaial os valores observados

de -D'(3/;P) com os percentis da distribuição Àii-,
Apresentaremos a seguir a. função desvio dos casos especiais citados anterior-

mente:

!\arma,l,
n

z)(y;P) P y
{-1

Binomiat

;;i ' '7ziP{ ' ~ 1 -- Pi

Todavia, quando g/í = 0 ou y. = lzf, o á..ésimo termo de l)(g/;») se iguala a
2n{ log(l -- /ii) ou --27zi logPf, respectivamente.

n(g/; ») = 2 >1: yflog = + (nf -- yi) log

"'«; ,, - , gi l- ,.: (31) -- ("ã'ol
Poisson

ob;N - 2E ly; i.g (:-);=i ' ~Pí

DEFINIÇÃO í 

viance' ) dada por Sp = D· (!; ;µ,)= cf> D(y; p. ), onde 

n 

D(y;i,,) = 2I)v;(0; - Ô;)+ (b(0;) - b(t'J;))], 
i=l 

denotando por t'J; = 0;(µ;) e 0; = 0;(µ; ), respectivamente, as estimativas de máxima 

verossimilhança. ele 0; para os modelos com p parâmetros (p < n) e saturado (p = n), 

Um valor pequeno para a função desvio indica que , para um menor número ele 

parâmetros, obtém-se um ajuste tão bom quanto o ajuste com o modelo saturado . 

Em geral , D(y; {l) não segue assintoticamente uma distribuição x!-p, embora seja 

usual comparar os valores observados ela função desvio com os quantis desta dis

tribuição. Geralmente, para os casos em que D*(y; {l) depende do parâmetro de 

dispersão </)- 1
, o seguinte resultado (J0rgensen , 1987) pode ser utilizado: 

D*(y; {l) ~ x;-p, quando <P ~ oo. 

Ou seja, quando a dispersão é pequena, é razoável comparar os valores observados 

ele D*(y; {l) com os percentis da distribuição X~- p· 

Apresentaremos a. seguir a função desvio dos casos especiais citados anterior

mente: 

Normal: 
n 

D(y;{l) = L)Yi - µ;)2. 
i=l 

Binomial: 

Todavia, quando y; = O ou y; = n;, o i-ésimo termo ele D(y; P,) se iguala a. 

-2n;log(l -/'L.;) ou -2n;logµ;, respectivamente. 

Gama: 

D( . ' ) - ')~ [-1 (y;) + (y; -µ;)] y , {l - ~ L, og , , . 
i=l Pi P ·i 

Poisson : 
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Normal }nuel'sa

8

oh;N

A análise de desvio ( 4JVOZ)Zt.l é uma generalização da análise de valia.ncia pala

os h4LGs. Considere a partição do vetou de parâmetros P tal que /i = (PÍ, /3;y, onde

Pi é um vetou q dimensionar, enquanto que Õ2 temi dimensã.o p q, e considere a

hipótese nula Ho : /3i = /3(o) a sel testada. contra. a. alternativa Hi : /3i # a(o). As
funções desvio correspondentes aos modelos sob Ho e Hi são dadas por Z)(3/;p(o))
e D(g/;p), respectivamente, onde p(o) é a estimativa de máxima verossinailhança de

p sob Ho.
Podemos definir a seguinte estatística

{PQuflT- nü«ó }A
DÇu\ it)IÇn -- p) '

cuja. distribuição nula assintótica é Fç,(. .). A vantagem de utiliza-la é que a mesma

não depende de @ e é invariante sob leparametrização. Como essa. estatística pode

ser obtida. diretamente de funções desvio, é muito conveniente pala uso prático.
Através do comando azzoua, o S-Plus fornece unia tabela ,4JVOD.F}' para os ajustes

colocados como objetos (ajustes de um h'ILG).

2

1.3 Estimação dos parânaetros de regressão e de dispersão

A função escore total e a matriz de informação total de Fishei' para o parâmetro

# são, respectiva.mente, dadas poi

u(p) - eÉli;@ - @.x''t,r#v-#b - p)
e

Ã'(#) - E{ - eli:lgiP}
onde X é a matriz modelo, I't,' = dias(tui, . . . , tu.) com

«,; - (X)i;
e \-'' = diag(l.\ . . . . , Un).

ESTIMAÇÃO DOS PARÂMETROS DE REGRESS ,\O E DE DISPERSÃO 

Normal !nuersa : 
11 ( ' )2 

D( 
, ) ~ y ; - µ; 

y ;µ = ~ , 2 
i=I !Ji/-li 
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A análise ele desvio ( ANODEV) é uma generalização da análise de variâ.ncia. para 

os MLGs . Considere a partição do vetor ele parâmetros (3 tal que (3 = ({3~,{3~)' , onde 

{31 é um vetor q dimensional. enquanto que {32 tem dimensão p - q e considere a 

hipótese nula H0 : {31 = {Jfºl a ser testa.da contra a alternativa H1 : {31 =J f3\ºl. As 

funções desvio correspondentes aos modelos sob H0 e H1 são dadas por D(y; µ(0
)) 

e D(y; µ) , respectivamente , onde µ( 0 ) é a estimativa. de máxima verossimilhança de 

µ sob H0 . 

Podemos definir a seguinte estatística 

F = {D(y;µ(ºl)- D(y;{t)}/q 
D(y;µ)/(n-p) ' 

cuja distribuição nula assintótica é Fq,(n-p)· A vantagem de utilizá-la. é que a mesma. 

não depende de e/> e é invariante sob reparametrização . Como essa estatística pode 

ser obtida diretamente de funções desvio , é muito conveniente para uso prático. 

Através cio comando anova, o S-Plus fornece uma tabela ANODEV para os ajustes 

colocados como objetos ( ajustes de um f\1ILG ). 

1.3 Estimação dos parâmetros de regressão e de dispersão 

A função escore total e a matriz ele informação total de Fisher para o parâmetro 

(3 sã.o , respectivamente , dadas por 

e 

onde X é a matriz modelo , lV = cliag( w 1 , . .. , w 11 ) com 

(
c/µ)2 1 w· = - -

' ch7 ; Vi, 

e F = cliag(\/i .... , \ln), 
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O processo iterativo de Newt.on-Raphson pala. obter a estimativa de máxima

veiossimilhança. de ./3 é definido expandindo-se a função escale (r(.!3) em série de

Taylol em torno de um \:dor inicial /3(o) de forma que:

['(©) = 0'(Op)) + Z:/'(#P))(Ó Pm),

onde Z./'(/3) coriesponcle à primeira derivada de U(#) com respeito a #. Assim,
como t/(/3) = 0, chega-se ao processo iterativo:

P("+n =/3(") + l--c/'(#("))I':u(/i(")),

m = 0, 1, . . .. Como a matriz --U'(/3) pode não sel positiva. definida, a aplicação do

método scoring de Fisher substituindo a matriz --t/'(P) pelo correspondente valor

esperado, pode ser mais conveniente. Isso resulta no seguinte processo iterativo:

.d("+i) P(") + / '(P("))':u(P(")),

m = 0,1,.... Tal processo pode ser reesclito como um processo iterativo de
mínimos quadrados reponderados

0(m+l) (X 'W( ")X) - :X 'W' (m) Z(m) , li.3)

m. = 0, 1, . . ., onde z = 1? + l,r-àv-}(y -- p). Observe que z faz o papel de uma

variável dependente modificada, enclua.nto que }P é uma. matriz de pesos que muda

a cada. passo do procedimento iterativo. A convergência de (1.3) ocorre em geral

em un] número finito de passos, independentemente dos valores iniciais utilizados

(Wedderburn, 1976). É usual iniciar (1.3) com ?7l') = g(yf), para í - l,...,n.
Lembramos que, para. o modelo linear tradicional, não é preciso recorrer ao processo

iterativo ( 1.3) para a obtenção cla estimativa iriestrita de máxima veiossimilhança.

Nesse caso, # assume a forma fechada # = (X'À')''.V'y.
Sob condições de regularidade (Self e Singer, 1993, Ca.p. 7), nlostla-se que # é

um estiniadoi consistente e eficiente de /3 e que

«6Ú -% " (o. :-'m)

ESTI1v!AÇÃO DOS PARÃMETROS DE REGRESSÃO E DE DISPERSÃO 9 

O processo iterativo de Ne\\'ton-Raphson para obter a estimativa ele máxima 

verossimilhança de /3 é definido expandindo-se a. função escore U({J) em série de 

Taylor em torno de um valor inicial {3 (0 ) de forma que: 

onde U'( /3) corresponde à primeira. deriva.da. de U((J) com respeito a (3. Assim, 

como U(/3) = O, chega-se ao processo iterativo: 

m = O, 1, ···.Como a matriz -U'(/3) pode não ser positiva definida, a aplicação do 

método scoring de Fisher substituindo a. matriz -U'(/3) pelo correspondente valor 

esperado, pode ser mais conveniente. Isso resulta no seguinte processo iterativo: 

m = O, 1, · · ·. Tal processo pode ser reescrito como um processo iterativo de 

· mínimos quadrados reponderados 

( 1.3) 

1 1 
rn = O, l , ···,onde z = 17 + lv-n1-2(y - µ). Observe que z faz o papel de uma 

variável dependente modifica.da, enquanto que lV é uma matriz de pesos que muda 

a cada passo cio procedimento iterativo. A convergência de (1.3) ocorre em geral 

em um número finito ele passos, independentemente dos valores iniciais utilizados 

(vVedderburn, 1976). É usual iniciar (1.3) com 77fº) = g(y;), para i = 1 ... , n. 

Lembramos que, para o modelo linear tradicional, não é preciso recorrer ao processo 

iterativo ( 1.3) para a obtenção ela. estima.tiva irrestrita. ele máxima. verossimilhança. 

Nesse caso, S assume a. forma fechada S = (X' Xt 1 X'y. 

Sob condições de regularidade (Sen e Singer , 1993, Ca.p. 7), mostra-se que /3 é 

um estimador consistente e eficiente de (3 e que 
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onde

l:

n

l

10

/ '(#)E(/3) = lin) =}
rt --} oo ??

sendo }l:(#) uma matriz positiva definida.. Outra iefeiêílcia importante sobre as

propriedades assintóticas dos estimadoles de máxima verossinlilhança dos h'ILGs é
Fahrmeir e I'iaufmann (1985).

A estimação do palânietio @, cluando o mesmo é desconhecido, pode ser vista em

Caldeiro e McCullagh ( 1991). No caso en] que @ é desconhecido, podemos observar

que os parâmetros P e o são ortogonais, isto é,

EI(aZ.(#, @; 3/)/a#)(aZ,(P, @; i/)/a@)l

Logo, os estimadores de máxima veiossimilhança de @ e /3 são assintoticamente

independentes. Derivando o logaritmo da função de veiossinlilhança com relação

ao para.metro @ e igualando a zero, temos a seguinte solução:

>ll: .'(wf, á) - :o(v; p) -- }:(pÍõ{ - p(õf)),

onde Z)(y, Ê) denota o desvio do modelo sob investigação e c'(g/f, é) = ac(y{, @)/aé.

As estimativas de máxima vetossimilhança pala '# nos casos normal e normal inverso

são dadas por Ó - 72./D(g; p). Para o caso da. distribuição gama, a. estimativa de

máxima. verossimilhança. de é vem da. ecluação

2« (1og é - V,(é) )

onde d'(@) = 1''(Ó)/I'(@) é a função digama. Expandindo-se em série de Taylor

V,(@) -- log(@) e ignorando termos de Ordem @'', chega-se à. seguinte solução:

3 1 + (1 + 2-õ/3):/'
(") z'-) )

onde Z) = D(y;P)/7z. Essa estimativa não é consistente quando a. suposição de

distribuição gama. é falsa. Nesse caso, um estimador mais usado, que é consistente

é baseado na estatística. cle Pearson e é dado por

ó': = >1: {(w. - Pf)/Pil'/(« p).

O S-Plus fornece a estimativa é'' =(ll -- p)Z)''lg/;A), que não é consistente

ESTIMAÇ.'\O DOS PARÃJ'v!ETROS DE REGRESS.'\O E DE DISPERSÃO 

onde 

"'( ,'.?) - 1· 1\· (/3) 
:...., /J - 1n1 --, 

11➔= n 

10 

sendo I:;(,6) uma matriz positiva definida. Outra referência importante sobre as 

propriedades assintóticas dos estimadores de máxima verossimilhança elos MLGs é 

Fahrmeir e I<aufmann ( 1985). 

A estimaçà.o elo parâmetro(/;, quando o mesmo é desconhecido , pode ser vista em 

Cordeiro e McCullagh (1991). No caso em que</> é desconhecido, podemos observar 

que os parâmetros /3 e cp sã.o ortogonais, isto é, 

E[(oL(,6 , cp; y)/éJ,6)(8L(,6 </>; y)/81>)] = O. 

Logo, os estimadores ele máxima verossimilhança ele cp e /3 são assintoticamente 

independentes. Derivando o logaritmo ela funçà.o ele verossimilhança com relação 

ao parâmetro cp e igualando a zero , temos a seguinte solução: 
n • 1 n - -

°'2:,c'(y;,cp) = ~D(y;µ)-"'i:,(y;0;-(3(0;)), 
i=l ~ i=l 

onde D( y, µ) denota o desvio do modelo sob investigação e e' ( y;, q>) = ôc(y;, <p) / éJcp. 
As estimativas de máxima verossimilhança para cp nos casos normal e normal inverso 

são dadas por cp = n/ D(y; µ. ). Para o caso da distribuição gama, a. estimativa de 

máxima verossimilhança ele cp vem da. equação 

onde 'lj;(cp) = f'(</>)/f(cp) é a função digama. Expandindo-se em série de Taylor 

'lj;( cp) - log( e/>) e ignorando termos de ordem q;- 2 , chega-se à seguinte solução: 

A 1 + (1 + 2D/:3) 112 

cp = 2D ' 

onde fJ = D(y; µ )/n. Essa estimativa não é consistente quando a supos1çao de 

distribuição gama é falsa. Nesse caso , um estimador mais usado, que é consistente, 

é baseado na estatística de Pea.rson e é dado por 
n 

; -1 = I:. {(y; - fí;)/µd2/(n - p). 
i=l 

O S-Plus fornece a estimativa J- 1 = (n - p)D- 1 (y; {.t), que nà.o é consistente. 
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1.4 Testes da razão de verossimilhança e escore enl MLGs

Nesta seção. asstmlimos, (lue '$ é conhecido. Na Seçào 2.2.2, seta considerado o

caso de dispersão desconhecida.

Consideremos o vetor g/ = (gl, . . . ,3/,.I' representando lz observações indepen

dentes e cujo logaritmo da função de verossimilhança total Z,(/3) depende de um

parâmetro desconhecido a = (/il , /3;y com p componentes, sendo 0i = (PI, . - - , P y
o vetou de parâmetros de interesse e P2 = (Pç+i,. ',P,y o vetou de dimensão

(p -- q) de parâmetros de perturbação. Assume-se que a função Z,(P) seja regulam

com respeito às derivadas em lelaçã.o aos componentes de # até (quarta ordem. Con-

sideremos a correspondente partiçã.o da matriz modelo .X' = (.XI , X2). O interesse

é testam a hipótese nula. Ho : /3i = 0:o) versus a alternativa .f/i : /3i # OÍO), onde PÍO)

é um vedor especificado de dimensão q (q 5; p).

A estatística. da. iazã.o de verossimilhança, para o teste de Ho pode ser escrita da
seguinte forma.

1 1

2lz,(/j:,Ó,) - z(#Ín,/j,)},

onde L é o logaritmo da. função de veiossimilhança total, definido na Seção 1.2 e é

dado por Z, - L(#) = EL;. log /(y{, /3), # é o estimados de máxima veiossimilhança

irrestrito de P e /32 é o estimados de máxima verossimilhança. de P2 sob .f/o, isto é,
sob o modelo com componente sistemática

1? :: ?7io) + 7/2

com

1?10) = }-a:jPij) e v72 = }. aj/32j
.j=i .j=ç+i

A quantidade v7ÍO) desempenha. o papel de um o#sef (parte conhecida no pieditor

linear), que deve sei especificado cliretamente na fórmula da ftmçã.o g/rn. Assintoti-

camente e sob a. hip(5tese nula, temos (lue LB v X:
A função escola dividida da mesma maneira que /i pode sel escrita como:

q D

[/(o) (i.,'Íld). u;(P)y
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1.4 Testes da razão de verossimilhança e escore em MLGs 

Nesta seção. assum imos, que </; é conhecido. Na Seçào 2.2.2. será considera.do o 

caso ele clispersã.o desconhecida.. 

Consideremos o vetor y = (y 1 , • •• , Yn )' representando n observações indepen

dentes e cujo logaritmo da. função ele verossimilhança total L(/3 ) depende ele um 

parâmetro desconhecido /3 = (/3; , {3~ )' com p componentes, sendo /31 = (/31 , · · · , /3q )' 

o vetor de parâmetros ele interesse e /32 = (/3q+I, • · · , {3p)' o vetor ele dimensão 

(p - q) de parâmetros de perturbaçã.o. Assume-se que a fun çã.o L(/3) seja. regular 

com respeito às deriva.das em relação a.os componentes de {3 até quarta ordem. Con

sideremos a correspondente partiçã.o ela matriz modelo X = (X1 , X2 ). O interesse 

é testar a hipótese nula. Ho : /31 = /3lº) versus a alterna.tiva H1 : /31 =/ /3lº) onde /3lº) 
é um vetor especificado ele dimensà.o q ( q ~ p) . 

A estatística. ela razã.o ele verossimilhança para o teste de H0 pode ser escrita da 

~eguinte forma 

onde L é o logaritmo ela função ele verossimilhança total , definido na Seção 1.2 e é 

dado por L = L(/3) = I:;1=, 1 log f(Yi, (3), ~ é o estimador ele máxima verossimilhança 

irrestrito ele {3 e /32 é o estimador ele máxima verossimilhança ele /32 sob H0 , isto é, 

sob o modelo com componente sistemática 

com 
q 7> 

(O)_~ • . ,-=?(O) _ ~ r:i 
T/1 - L;i,·J/JJj e T/2 - L Xj/J2j · 

j =I j=q+I 

A quantidade 17f) desempenha o papel ele um offset (parte conhecida. no preclitor 

linear), que eleve ser especificado diretamente na fórmula. da função gim. Assintoti

camente e sob a hipótese nu la ; temos que LR ~ x; . 
A função escore dividida da mesma maneira. que (3 pode ser escrita. como: 

U(t3) = (U!( J3 ). U~(/3))', 
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onde Z./.(#) = Ó-XÍI't/+\'-!(y É'), (,'2(/3) = ó-X;T,l,'#\'-{(y
informação total cle Fisher. supondo o conhecido. é dada por

','',-ll:: íi:::l
que supomos ser positiva definida cona

12

p) e a matriz de

/\':- -:(#) Ó-X'í l,t/X:. /\'« = ÓX;T'yX,,

K:, ,(#)

Utilizando a fórmula de inversa de matrizes simétricas divididas (Rao, 1973, pg
33) e após alguma álgebra, chega-se a

( lÇ** K" ''\
k A'': Ã'" .l , ""

Á'-:(a)(x'l'rx)':. A'" 't/x,)':+c'(R't4''x)''c'l,

A':' '(P) =Ã'':(P)=-@ '(a'm''x)':c",

onde ]l'22 é a matriz de covaliâ.ncia assintótica de P2, R = XI -- X2C' com C'
(X;l'rX2)':-X;T'V'XI representando uma matriz n x q cujas colunas são vetoies dos

coeficientes da regressão linear das coltmas de Xi sobre X2 com peso H/

A estatística escale, originalmente sugerida por Rao (1947), é dada por

s', (ÕrA'::(Õ)u-(Õ),

onde P = (/3ÍO)', Ó,'y e j2 é o estimados de máxima verossimilhança de /32 sob Ho.

Assim, substituindo t/i(.O) e /\'''(/3) pelas expressões dadas anteriormente, temos
que a estatística escole fica. dada poi

Sa - .g'iÃ/ X:(Ê'Ú/Â)''XÍt&'{.g,

onde S = (S'l , . . . , S'«y. com S'f = ó}(y( Hd\,'l'7 que representa o vetou de resíduos

de Peaison, com as quantidades S', t'i,:{ e a sendo avaliadas em P. Assintoticamente

e sob a hipótese nula . temos (lue SR «' Xli
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onde Ui({]) = <t>X~l1vt, -·-½(y - p), U2(fJ) = d>x;1,vh,- ½(y - f.l) e a matriz de 

informação total ele Fisher. supondo 0 conhecido. é dada por 

que supomos ser positiva definida com 

Utilizando a fórmula de inversa ele matrizes simétricas divididas (Rao , 1973, pg. 

33) e após alguma álgebra, chega-se a 

' -1 \ \ 

( 
I r ) ( / •' 12 ) 

l\ = !{21 g22 , com 

J<ll = J(ll ((3) = <P-1 (R'l,V R)-1. 1,:22 = !{22({]) = 4>-I [(X~lV X2)-l +C(R'lV R)-1 C '], 

K12 = 1,;:12((3) = J-..:21 = I<21(fJ) = -4>-1(R'vv Rt1c 1
, 

onde K 22 é a matriz de covariância assintótica de /32, R = X 1 - X 2C com C = 

(X;lV X 2t 1 x;11VX1 representando uma matriz n x q cujas colunas são vetores dos 

coeficientes da regressão linear das colunas de X 1 sobre X 2 com peso vV. 
A estatística escore, originalmente sugerida por Rao ( 194 7) , é dada por 

onde fJ = (f3iºl' , /J/)' e ;32 é o estimador ele máxima verossimilhança de {32 sob H0 . 

Assim, substituindo U1 (/3 ) e 1\· 11 ({J) pelas expressões dadas anteriormente, temos 

que a estatística escore fica dada por 

onde S' = ( 8 1 , . • • S'n )'. com 81 = <1> ½ ( yc- J.l·l') \.-;,- ½ que representa o vetor de resíduos 

de Pearson , com as quantidades.~·, I-li½ e R sendo avaliadas em /J. Assintoticamente 

e sob a hipótese nula . temos que S'n ~ \; . 



TESTES DA RAZÃO DE VEROSSINlILHANÇA E ENCORE EN'l i\'ILGS 13

O teste da razão de veiossiniilhança envolve estimação dos palâmetios sob as

hipóteses nula e alternat.iva. exclua.nt.o o teste escoie requer estimação somente sob

a hipótese nula. No caso en] (lue a hipótese nula fol /7o : a = /3(o), o teste escoie

não requer estinaação a.lgunia.. Nos casos en] que a estimação sob a hipótese altar

nativa é complicada, o teste escore pode aplesentai vantagem computacional em

relação ao outro. Pregibon (1982) mostrou que a estatística escore pode ser calcu-

lada no GLlh'l, como a diferença entre as somas de quadrados dos resíduos de dois

modelos de iegiessão linear ponderada com a mesma facilidade com que se calcula

a estatística da razão de verossimilhança. Pala calculei a estatística da. razão de

verossimilhança no S-Paus, basta fazer a. diferença dos desvios correspondentes aos

modelos sob Ho e Hi . Por outro lado, para calculei a estatística escoie, é necessário

apenas fazei o ajuste do modelo sob .17o e calculei 1,1/, R, S'e, chama.ndo no S-Plus

os elementos diagonais cle I'T/ poi W, R por R, S( por r,, e as colunas da matriz
modelo X sob restrição poi {nip. Os passos pala o cálculo de Sa são dados abaixo,
pala um modelo de Poisson

Xl< XI,impl

X2< XI,-impl

Forma y -. -l+X2
fita-- glm(formula=Foinl,family=poisson )

rp< lesid(fit,type"pearson")
«,< ntted(6t)

W<-- diag(w)

E<-- sqrt(W)
S<-- sqlt(@)#rp

S< -..t-'ix(S, «, l)

C< solve(t(X2)%#%Mr%#%X2)%+%t(X2)%#%W%#%XI
R< Xl-X2%#%C

T< solve(t(R)%+%M/%.#%R)

SR< t(S)%#%E%#%Xl%+%T%+%t(XI)%+%E%+%S

TESTES DA RAZÃO DE VER0SS!i\llLHANÇ A E ESCORE EM MLGS 13 

O teste da razão de verossimilhança envolve estimação dos parâmetros sob as 

hipóteses nu la e alternativa . enquanto o teste escore requer estimação somente sob 

a hipótese nula. No caso em que a hipótese nula for H0 : B = {3(0l, o teste escore 

não requer estimação alguma.. Nos casos em que a estimação sob a hipótese alter

nativa é complicada, o teste escore pode apresentar vantagem computacional em 

relação a.o outro. Pregibon (1982) mostrou que a. estatística escore pode ser calcu

lada no GLIM, como a diferença entre as somas ele quadrados dos resíduos de dois 

modelos de regressão linear ponderada com a mesma faci lidade com que se calcula 

a estatística da razão ele verossimilhança. Para calcular a estatística da razão de 

verossimilhança no S-Plus, basta fazer a diferença dos desvios correspondentes aos 

modelos sob H0 e H1 . Por outro lado, para calcular a estatística escore, é necessário 

apenas fazer o ajuste do modelo sob H0 e calcular l1lf, R, S'e, chamando no S-Plus 

os elementos diagonais de l1l1 por \N, R por R, S'e por rp e as colunas da matriz 

modelo X sob restrição por únp. Os passos para o cálculo de SR são dados abaixo, 

para um modelo de Poisson 

Xl<- X[,imp] 

X2<- X[,-imp] 

Form<- y ~ -l+X2 

fit<- glm(formula=Form ,family=poisson) 

rp<- resicl(fit,type"pearson") 

w<- fittecl(fit) 

W<- diag(w) 

E<- sqrt(vV) 

S<- sqrt(<P)*rp 

S<- matrix(S , n, 1) 

C<- solve(t(X2)%*%W%*%X2)%*%t(X2)%*%Vl%*%Xl 

R<- Xl-X2%*%C 

T<- solve(t(R)%*%vV%*%R) 

SR<- t(S)%*%E%*%Xl %*%T %*%t(Xl )%*%E%*%S. 
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Em problemas regulares, as estatísticas da razão de verossimilhança (LR) e

escale (Sn) têm, sob a. hipótese nula, uma distribuição À.3 aproximadamente, em
amostras grandes, ou seja, X2 com q graus cle liberdade, onde q é a diferença entre as

dimensões dos espaços para.métricos sob as hipóteses alternativa e nula. Os testes

são usualmente baseados na compa.ração das estatísticas com o valor crítico obtido

cla. distribuição X2 de iefeiência pala urn nível de significância nominal fixado.

Enl gera.l, há grande dificuldade em se determina.l as distribuições excita.s das

estatísticas l,R e Sn. Esta é a razão pela qual os testes têm sido construídos com

base en] resultados assintóticos. No entanto, as aproximações resultantes podem
não sel boas pala amostras pequenas ou mesmo de tamanho moderado. Para me-

lhorar a qualidade da aproximação das distribuições das estatísticas l,R e Sa por
qui-quadrado são utilizadas as chamadas coiieções de Bartlett e tipo-Baltlett.

A idéia de modificar a estatística da razão de veiossimilhança por um favor de

coiieção, visando a produzir uma. estatística modificada com o primeiro momento

igual ao da distribuição X2 de deferência, é devida a Bartlett (1937). Sob a hipótese
nula, a média da estatística Z,R pode ser expandida, em problemas iegulates, como

E(LR) = qtl + d + O(n'')}, onde d é uma constante de ordem zz'' que pode ser

consistentemente estimada sob Ho e lz é o tamanho da amostra« Assim, a média da

estatística modificada LB* = LR/(l + d) ou, equivalentemente, LR:' = LR(l d)

é dada pol q+O(?1'2) e é 'mais próxima' daquela da distribuição X2 do que a
média cle LR. Os fatoies l/(l+d) e jl-a) ficaram conhecidos como coneções de

Bartlett. Deve-se destacam que tais favores não dependem do valor da estatística

da ra.zão de veiossiniilllança, mas podem dependem de parâmetros desconhecidos e,

    C.\PITLÍLO 2  
r'ni-rprÃoq

'' b- v -P -..' de Bartlett e tipo-Bartlett

CAPITlTLO 2 

Correções de Bartlett e tipo-Bartlett 

2.1 Introdução 

Em problemas regulares, a.s esta.tística.s ela. razão de verossimilhança ( LR) e 

escore (SR) têm, sob a. hipótese nula., uma distribuição x~ aproximadamente, em 

a.mostras grandes, ou seja, x2 com q graus ele libercla.cle, onde q é a. diferença entre as 

dimensões cios espaços para.métricos sob as hipóteses alternativa. e nula. Os testes 

são usualmente baseados na. comparação da.s estatísticas com o valor crítico obtido 

da. distribuição x2 de referência. para um nível de significância. nominal fixa.elo. 

Em geral, há. grande dificuldade em se determinar as distribuições exatas das 

estatísticas LR e SR. Esta. é a razão pela. qual os testes têm sido construídos com 

base em resultados assintóticos. No entanto, as aproximações resultantes podem 

não ser boas para. amostras pequenas ou mesmo ele tamanho moderado. Para me

lhorar a. qualidade da. aproximação das distribuições elas estatísticas LR e SR por 

qui-quaclra.clo são utiliza.das as chama.das correções de Bartlett e tipo-Bartlett. 

A idéia. ele modificar a. estatística. da. razào de verossimilhança. por um fator de 

correção, visando a produzir uma estatística. modifica.da. com o primeiro momento 

igual a.o da. distribuição x2 ele referência, é devida a. Ba.rtlett ( 1937). Sob a. hipótese 

nula., a. média. da. estatística. LR pode ser expandida., em problemas regulares , como 

E(LR) = q{l +d+ O(n-2 )} , onde d é uma. constante ele ordem n- 1 que pode ser 

consistentemente estima.ela. sob H0 e n é o tamanho da. a.mostra.. Assim, a. média. ela. 

estatística. modifica.da. LR" = LR/( 1 + d) ou , equivalentemente, LR1 .. = LR(l - d) 

é ela.ela. por q+O( 11-
2

) e é 'ma.is próxima.' daquela da. distribuição x~ cio que a. 

média. ele LR. Os fatores 1/(l+d) e (1-d) ficaram conhecidos como correções de 

Ba.rtlett. Deve-se destacar que tais fatores não dependem do valor da estatística 

da razão ele verossimilhança., mas podem depender de parâmetros desconhecidos e, 
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neste caso, estes devem sei substituídos por suas respectivas estimativas de máxima

vei'ossimilha.nça sob a hipót.ese nula.

Lawley (1956) desenvolveu um método geral de obtenção de d, e naostrou que a

estatística da lazão de verossimilhança modificada. tem todos os momentos concor-

dando com os respectivos da. distribuição X2 de deferência, ignorando os termos de
ordem n

Hayakau,a (1977) derivou uma expansão assintótica para a- distribuição de Z,R

sob a hipótese nula e mostrou que, se a hipótese nula for simples, a estatística

Z;.R'" tem distribuição N2 até ordem lz'i. Entretanto, para hipóteses compostas, só

seria possível obter o fatos de colreção se unl determinado coeficiente da expansão

fosse nulo. Chesher e Smith (1995) notam um erro na fórmula de tal coeficiente e

mostram que, após uma coneção nesta fórmula, o valor zero é sempre obtido.

Cordeiro (1982) propôs favores cle coneção pala a estatística da razão de veiossi-

milhança do teste de adequacidade em modelos multinomiais e também desenvolveu

estudos de simulaçã.o pala. a distribuição multinomial mostrando que as taxas de

rejeição da estatística conigida E R' estão mais próximas dos correspondentes níveis

nominais da distribuição ;l2 de referência do que as taxas de rejeição da. estatística

não corrigida

Cordeiro (1983 e 1987) obtém uma estatística. da razão de velossimilhança mo-

dificada nos MLGs quando o favor de escala é conhecido e desconhecido, respecti-

vamente, ca.lculando o termo de ordem n'i do valor espetado do desvio, e mostra

que o uso do favor de colreção representa um grande aperfeiçoamento no teste de

adequação do MLG. Referências sobre artigos que tratam cle correções de Bartlett

em outros modelos podem ser encontradas no trabalho de Ciibaii-Neto e Cordeiro

(1997).

Hariis (1985), seguindo as idéias de Hayakawa (1977), desenvolve uma expansão

assintótica até Olhem n'l pala a distribuição da estatística escore. Como pensava-

se que a estatística escoie nào admitisse un] favor de coneçào simples como o da

lazão de verossimilhança, Halris propôs unl teste escale aperfeiçoado baseado na

própria. estatística. escora e em uma. expansão, até ordem 7?'i . para- os seus quantas

2
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neste caso, estes devem ser substituídos por suas respectivas estimativas de máxima 

verossimilhança sob a hipótese nula. 

Lawley (19-56) desenvolveu um método geral de obtenção de d, e mostrou que a 

estatística da razão de verossimilhança modificada tem todos os momentos concor

dando com os respectivos da distribuição x2 ele referência., ignorando os termos de 

ordem n-2 . 

Ha.ya.kawa. (1977) derivou uma expansão assintótica para a. distribuição ele LR 

sob a hipótese nula e mostrou que, se a hipótese nula for simples, a estatística. 

LR* tem distribuição x2 até ordem n- 1
. Entretanto, para hipóteses compostas, só 

seria possível obter o fator de correção se um determinado coeficiente da expansão 

fosse nulo. Chesher e Smith ( 199-5) notam um erro na fórmula ele tal coeficiente e 

mostram que , após uma correção nesta fórmula, o valor zero é sempre obtido. 

Cordeiro (1982) propôs fatores ele correção para a estatística da razão de verossi

milhança do teste de adequa.cidade em modelos multinomiais e também desenvolveu 

estudos de simulação para a distribuição multinomial mostrando que as taxas de 

rejeição da estatística corrigida LR* estão mais próximas dos correspondentes níveis 

nominais da distribuição x2 ele referência do que as taxas de rejeição da estatística 

não corrigida. 

Cordeiro ( 1983 e 1987) obtém uma estatística da razão de verossimilhança mo

dificada nos MLGs quando o fator ele escala é conhecido e desconhecido, respecti

vamente, calculando o termo de ordem n- 1 do valor esperado cio desvio e mostra 

que o uso cio fator de correção representa. um grande aperfeiçoamento no teste de 

adequação cio MLG. Referências sobre artigos que tratam de correções de Ba.rtlett 

em outros modelos podem ser encontradas no trabalho de Cribari-Neto e Cordeiro 

(1997). 

Harris (1985) , seguindo as idéias de Hayakawa (1977), desenvolve uma expansão 

assintótica até ordem n- 1 para a distribuição da estatística escore. Como pensava.

se que a estatística. escore não admitisse um fator de correção simples como o da. 

razã.o ele verossimi lhança . Barris propôs um teste escore aperfeiçoado baseado na 

própria. estatística escore e em uma. expansão, até ordem n- 1
, para. os seus quantis. 
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Cordeiro e Fenari(1991 ) definem uma estatística escore modificada S; que t.em
distribuição (lui-quadrado até Ordem l?'i. A estatística. modificada é dada pol S'n

multiplicada por um fatos de coileçã.o, denominado correção tipo-Bartlett, que en-

volve un] polinâmio de segundo grau na própria estatística e cujos coeficientes são,

em geral, funções de parâmetros desconhecidos que devem sei substituídos por suas

respectivas estimativas de máxima. veiossimilhança. sob a hipótese nula.

Cordeiro, Ferrari e Pauta ( 1993) obti verem correções tipo-Ba.itlett pala estatísticas

escore em h'ILGs para o caso em que o parâmetro de dispersão é conhecido. Estes

resultados foram generalizados por Cribaii-Neto e Ferrari(1995) que obtiveram
correções para o caso de dispersa.o desconhecida.

No artigo de Cribari-Neto e Cordeiro (1997) podem ser encontradas referências

de outros trabalhos que tratam de corieções tipo-Bartlett para a estatística escoie
em modelos dc regressão.

E conveniente salientar que as expansões assintóticas de Z,R e Sn não são vá.lidas

se a distribuição dos dados for discreta. Não se pode garantir, nestes casos, que o

fatos de Bartlett e a. multiplicação da estatística escore pelo falar de coiieção tipo-

Baltlett venham a melhorar a aproximação de sua distribuição por qui-quadrado.

Fridenbeig e Jensen (1989) mostram, via simulação, que em situações particulares,

os desempenhos dos testes modificados chegam a ser piores que os dos não modi-

ficados. No entanto, Cordeiro (1982) a.presente estudos de simulação que mostram

que testes da razão de verossimilhança modificados têm um melhor desempenho

que os correspondentes testes não modificados em alguns modelos multinomiais

e de Poisson. Estudos de simulaçã.o em modelos discretos serão apresentados no
Capítulo 4.

2.2 Correção de Bartlett para a estatística da razão de verossinlilhança

No Capítulo 1, definimos a. classe dos modelos lineares generalizados (MLGs)
supondo o paiâmetio de dispersão Ó-i conhecido e igual pa.la todas as observações

e apresentamos testes da lazão de vetossimilha.nça e escoie pala- a hipótese nula.
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Cordeiro e Ferrari ( 1991) definem uma estatística escore modificada. SR que tem 

distribuição qui-quadrado até ordem n- 1
. A estatística modificada é dada por SR 

multiplicada por um fator de correção , denominado correção tipo-Bartlett, que en

volve um polinômio de segundo grau na própria estatística e cujos coeficientes são, 

em geral, funções de parâmetros desconhecidos que elevem ser substituídos por suas 

respectivas estimativas de máxima verossimilhança sob a hipótese nula. 

Cordeiro, Ferrari e Paula (1993) obtiveram correções tipo-Bartlett para estatísticas 

escore em MLGs para o caso em que o parâmetro de dispersão é conhecido. Estes 

resultados foram generali zados por Cribari-Neto e Ferrari (1995) que obtiveram 

correções para o caso de dispersão desconhecida. 

No artigo de Cribari-Neto e Cordeiro ( 1997) podem ser encontradas referências 

de outros trabalhos que tratam ele correções tipo-Bartlett para a estatística escore 

em modelos ele regressão. 

É conveniente salientar que as expansões assintóticas de LR e SR não são vá.lidas 

se a distribuição dos dados for discreta. Não se pode garantir, nestes casos, que o 

fator de Bartlett e a multiplicação da estatística escore pelo fator ele correçâ.o tipo

Bartlett venham a melhorar a aproximação de sua clistribuiçã.o por qui-quadraclo. 

Fridenberg e Jensen (1989) mostram, via simulação, que em situações particulares, 

os desempenhos elos testes modificados chegam a ser piores que os dos não modi

ficados. No entanto, Cordeiro (1982) a.presenta estudos de simulação que mostram 

que testes da razão de verossimi lhança modificados têm um melhor desempenho 

que os correspondentes testes não modificados em alguns modelos multinomiais 

e de Poisson. Estudos de simulação em modelos discretos serã.o apresentados no 

Capítulo 4. 

2.2 Correção de Bartlett para a estatística da razão de verossimilhança 

No Capítulo 1, definimos a classe dos modelos lineares generalizados (MLGs) 

supondo o parâmetro ele dispersão 4>- 1 conhecido e igual para todas as observações 

e apresentamos testes da razão de verossimilhança e escore para a hipótese nula. 
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.f/o : P. = a(o) a ser testada contra a alternativa H] : Pi # üÍO). Assumimos, poi
enquanto, que @ seja conhecido.

Lawley (1956) obteve, sob condições gerais de regularidade, unia expansão de
Z,(Pi,P2) en] série de Taylor sob a hipótese nula. até termos de ordem n': envol-

vendo derivadas até de quarta. ordem do logaritmo da função de verossimilhança.

Demonstrou, após um cá.óculo de álgebia bastante complicado, que

2E{Z, (P- ,P, ) z,(P:, P2)} = p + ..,p + o(«''),

onde o termo c,,P, dado eni seu alugo, é de ordem n'i . Este termo depende de cumu-

lantes de derivadas do logaritmo da. funçã.o de velossimilhança e de suas derivadas,

sendo avaliado no parâmetro verdadeiro. Esta expressão tem sido usada para obter

o valor esperado do desvio até ordem 71'i e o favor de correção de Bartlett para

NILGs. Lawley mostrou também que

2E(Z.(Pm , /j, ) z (P: ,P,) ) q + .,.,,P + 0(n'')

Podemos reescrever a estatística da. razão de verossimilhança LR da seguinte forma:

2llz,(Ó-, Ó,) - z(a:, #,)} - {z,(PÍq, Õ,) L(P- ,P, )}l

O termo 2(L(Pi,/32) Z,(/ii,/32)) representa o desvio avaliado no parâmetro ver

dadeiro. O valor espetado de LB fica, então, dado pol

2ElÍZ,(Ó:, /j,) L(P:, #,)} - {Z(PÍq, /j,) - Z,(P: , /3,)}l

q + ..,P - ',-.,P + 0(n''),

Çli + '''p ' 'e q:g l + 0(n'').
-.. (i )

Assim, podemos melhorar a aproximação da média da estatística Z,R pela média

da distribuiçã.o X2 substituindo LR pela estatística modificada Z,R* dada pol Z,R'" =

Z,R/l 1 + d) onde o fator de colreçào de Bartlett 1/(1 + d) é deternlinaclo através de

E(ZR)

d = f:Pl4:cp:q:4?
q
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H0 : {31 = {Jjºl a. ser testa.da contra. a. alterna.tiva. H1 : {31 # .ulº). Assumimos , por 

enquanto, que </; seja conhecido. 

Lawley (1956) obteve. sob condições gerais ele regula.rida.de , uma expansão de 

L(/31,!\) em série de Taylor sob a. hipótese nula até termos de ordem n- 1 envol

vendo derivadas até de quarta. ordem do Ioga.ritmo da. função de verossimilhança. 

Demonstrou , após um cálculo de álgebra bastante complicado, que 

onde o termo f.p,/3 , dado em seu artigo, é ele ordem n-1. Este termo depende de cumu

lantes de derivadas do logaritmo da. função de verossimilhança. e de suas derivadas, 

sendo avaliado no parâmetro verdadeiro. Esta expressão tem sido usa.ela para obter 

o valor esperado do desvio até ordem n- 1 e o fator de correção de Bartlett para 

MLGs. Lawley mostrou também que 

Podemos reescrever a estatística ela razà.o de verossimilhança LR da seguinte forma: 

O termo 2(L(/31,/32) - L({J1,{J2)) representa o desvio a.valia.do no parâmetro ver

dadeiro. O valor esperado de LR fica. , então, da.do por 

E(LR) 
A A (O) -

2E[{L(fJ1,fJ2) - L(fJ1 , /J2)} - {L({J1 ,fJ2) - L(fJ1,fJ2)}] 

q + lp, /3 - f.p-q ,/3 + O(n-2
), · 

q ( 1 + f.p, /3 -/p-q ,/3 ) + O(n-2 ). 

Assim, podemos melhorar a. aproximação da média. da. estatística LR pela média. 

da distribuição x; substituindo LR pela. estatística. modifica.da LR* dada. por LR* = 
LR/(1 + d) onde o fator de correção de Ba.rtlett 1/(1 + d) é determina.do através de 

d = f.p .(3 - Ep-q ,/3 . 

q 
(2.1) 
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Hayakawa (1977) (ve] correção de Cllesher e Smith, 1995) mostra (lue, sol) celtas

condições de legulaiidade. a estat.ística modificada. Z,E' tem distiibuiçào À: até

ordem ??'i sob .f/o. Um test.e da lazão de verossimilhança aperfeiçoado compara,
então, a. estatística modifica.da Z,R' com a distribuição X: de referência.

No caso do teste da hipótese nula simples Xo : /3 = P(o), a quantidade d dada en]

(2.1) (lue determina o fatos de correção de Baitlett se reduz a d = c.,P/p.

2.2.1 Comi'eção de Barttett em MLGs com dispersão conhecida

Os fatores de corieçã.o de Bartlett dependem da quantidade c.,p, que é uma

função apaieiitemente complicada dos cumulantes conjuntos de derivadas do loga-
ritmo da. função de verossimilhança total. Dependendo do modelo associado aos

dados, pode ser muito difícil obter tal quantidade. Então, é importante expressar
cP,P em forma. simples para testes da razão de veiossimilhança en] l\4LGs.

Considere uni l\'ILG definido por (1.1) e (1.2) e suponha que @ é conhecido.

Clordeiro (1983) demonstra que, pala. um MLG, o termo c.,/3 é dado por

'-,.- ãll- ',UZ.D z';'U'+q :+ê "' '' pz';'+3z.zzd '' :},
onde Z = {zij} = X(X'l't'X)''X' é uma naatriz de dimensão lz x lz de posto

p, Z.í = diaglzii, . ' , z..} é uma matriz diagonal formada pelos correspondentes

elementos da dia.tonal da matriz Z e l = (1 1 . . . 1y é um vedor n x l de I's.
Denotamos Z(3) = Z(2) G) Z, Z(2) . Z ® Z, onde ® denota o produto de Haclamald

(Rao, 1973,p 30), ou seja, o elemento (í,.j) de Z(') é ;' . Na equação (2.2) foi

utilizada também a seguinte notação: F' = diag{/i, . . ,/n}, G' = diaglgi, . . ' ,g«}

e J = diag{.ji, . - ,.7«}, matrizes diagona.is de dimensão n x lz cujos elementos são
clehnidos l)OI'

v dll alia

}:$ &;(g):g
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Haya.kawa (19,7) (ver correção de Chesher e Smith. 199,5) mostra que , sob certas 

condições de regularidade, a estatística modificada LR· tem distribuição x; até 

ordem 11-
1 sob H0 . Um teste da razão ele verossimilhança aperfeiçoado compara, 

então, a estatística modificada LR· com a distribuição x; de referência. 

No caso cio teste da hipótese nula simples H0 : /3 = {3(0
), a quantidade d dada em 

(2.1) que determina o fator de correção ele Bartlett se reduz a d= Ep,13/p . 

2.2.1 Correçéio de Bartlett em Jv!LGs com dispersão conhecida 

Os fatores de correçà.o de Bartlett dependem da quantidade Ep,fJ, que e uma 

funçà.o aparentemente complicada dos cumulantes conjuntos de derivadas do loga

ritmo ela função de verossimilhança total. Dependendo do modelo associado aos 

dados, pode ser muito difícil obter tal quantidade. Entà.o, é importante expressar 

Ep,fJ em forma simples para testes da razão de verossimilhança em MLGs. 

Considere um MLG definido por (1.1) e (1.2) e suponha que <pé conhecido. 

Cordeiro (1983) demonstra que , para um MLG , o termo Ep,/3 é dado por 

1 {1 1 1 } Ep,{3 = ef; 4 tr( J Zi) - 3 1' G z(3)(F + G) 1 + 12 1' F (2z(3
) + 3ZdZZd) F l ' 

(2.2) 

onde Z = {z;j } = X(X'vVX)- 1X 1 é uma matriz de climensà.o n x n de posto 

p, Zd = diag{ z11 , · · · , Znn} é uma matriz diagonal formada pelos correspondentes 

elementos ela diagonal da matriz Z e l = (1 1 • • • 1 )' é um vetor n x 1 ele 1 's. 

Denotamos z(3l = z(2l 0 Z , z( 2 l = Z 0 Z , onde @ denota o produto de Hadamard 

(Rao, 1973,p. 30), ou seja, o elemento (i,j) ele z(2) é z;i. Na equaçà.o (2 .2) foi 

utilizada também a seguinte notação: F = diag{f1 , · · · , fn} : G = diag{g1 , · · ·, 9n} 

e J = diag{j1 , · · · , j 11 } , matrizes diagonais de dimensão n x n cujos elementos são 

definidos por 

f 
V d17 d17 2 ' 

g 
l dµ. d2 µ 1 e/V ( dµ ) 

3 

--- - -- -
V ch7 d17 2 \/ 2 clp d17 
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onde

lapa -l
x.dll) V

A vantagem de expressarmos cp,O em notaçã.o matricial é podem obter fatoies de

correção de Baitlett em forma fechada. para vários testes de hipóteses de interesse

prático. Além disso, c.,O pode ser calculado numericamente at].avés do S-Plus e ou

mesmo do GLllvl usando, neste caso, ma.cros especiais que incluem aquelas pala
multiplicação de mau izes.

E importante observar que a matriz @ IZ é a matriz de covaliância assintótica

de XP. As matrizes }y', r', G e J dependem, apenas, clãs funções de ligação e

de variância e de suas duas primeira.s derivadas. Todas as matrizes podem sel
calculada.s facilmente através de apeia.ções simples de vetores e matrizes. Uma vez

calculadas as matrizes acima, o cá.lculo de cP,p é imediato.

A fórmula cle cP.P, em geral, depende, fortemente, da. estrutura de covariâ.ncia

assintótica /\''i = (X'U/.X')'i e depende da distribuição dos dados apenas através

da função de variância e cle suas duas prinaeiras derivadas. O termo cP,/3 é direta-
mente proporcional ao parâmetro de dispersão é tornando-se desprezível se .#-i é
muito pequeno.

A fórmula de c. q,p é definida ana.logamente à de c,,p dada em (2.2) com Z e Z.í

substituídos por Z2 e Z2Ú, onde Z2 = X2(X2WX2)'iÀ'2 e Z2.Í :: diaglz21i ' ' ' z2nn}

A matriz @'lZ2 é a. matriz de covariância assintótica de X2/32. Se clenotaimos

c,,p = A(é,X,it), temos que c,.,,P = b(@,X2,p). O fatos de colieção de Bartlett

pala o teste da. razão de verossimilhança é obtido de (2.1) com as quantidades c,,a
e c,-q,p deduzidas de (2.2).

2.2.2 Clorreçào de Battlett. em h'ILGs com dispersão descont\ecidn

Nesta seção, eliminamos a suposição de que @ é conhecido, sendo apoia um

parâmetro de perturbação e apresentamos o fatal de correção de Baitlett obtido
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J --- ---4w- +te - - ---l d2 
J.l [ d

2 
J.I d\l l 2 [ 2 ( d V) 2 

cl2 V l 
\ .. d172 dr/ dµ \/ dp d1-1'2 

onde 

w = 
( )

2 
dp l 
ch7 v· 

A vantagem de expressarmos f..p,/3 em nota.çã.o matricial é poder obter fatores de 
correçã.o de Ba.rtlett em forma. fecha.da. para vários testes de hipóteses de interesse 
prático. Além disso , f..p,/3 pode ser calcula.do numericamente a.través do S-Plus e ou 
mesmo do G LIM usando, neste caso, macros especiais que incluem aquelas para. 
multiplicação de matrizes. 

É importante observar que a ma.triz cp- 1 Z é a ma.triz de cova.riância assintótica. 
ele X(J . As matrizes vV , F, G e J dependem, a.penas, das funções de ligação e 
de variância. e de suas duas primeiras deriva.das. Todas as matrizes podem ser 
calculadas facilmente a.través de operações simples de vetores e matrizes. Uma vez 
calculadas as matrizes a.cima, o cálculo ele f..p,/3 é imediato. 

A fórmula. ele f..p,fJ, em geral, depende , fortemente , da estrutura. de cova.nanc1a 
assintótica K- 1 = (X'H' X)- 1 e depende da distribuição cios dados apenas através 
ela função de variância e de suas duas primeiras deriva.das. O termo f..p,/3 é direta
mente proporcional a.o parâmetro de dispersão cp tornando-se desprezível se cf;- 1 é 
muito pequeno. 

A fórmula. de f..p -q, /3 é definida analogamente à de f..p,/3 dada em (2.2) com Z e Zd 
substituídos por Z2 e Z2d, onde Z2 = X2(X~ lVX2) - 1 x; e z2d = dia.g{ Z2 1J · · · Z2nn }

A matriz </>- 1 Z2 é a matriz de covariância assintótica ele X 2 ~ 2 . Se denotarmos 
f..p,/3 = h(</>,X,1-t), temos que f..p-q,/3 = h(cf;,X2 ,µ). O fator de correção de Ba.rtlett 
para o teste da razã.o de verossimilhança. é obtido de (2.1) com as quantidades f..p,/3 

e lp-q,/3 deduzidas de (2.2). 

2.2.2 Correção de Bartlett em MLGs com dispersão desconh ecida 

Nesta. seção, elimina.mos a suposiçà.o ele que cf; é conhecido, sendo agora um 
parâmetro de perturbação e a.presenta.mos o fator de correção ele Ba.rtlett obtido 
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por Cordeiro( 1987) para a estatística da razão de veiossimilhança pala- as hipóteses
descritas na. Seçã.o 2.2.

Consideremos n varia.vais aleatórias independentes g/i, . . . , g. cona função densi-

dade(1.1) com «(y,@) = di(@) + d2(y), isto é,

./(g/; Of, é) = expl@jyé?í ó(o:) + '(g)] + d:(@) + a,(v)}, { 1 , ,n

que corresponde a um modelo da família exponencial de distribuições na forma na-

tural com parâmetros ca.nânicos @ e éO. Supomos que dl (.) tem as quatro primeiras

derivadas. Seguindo a parametrização usada na Tabela 1.1 temos que para a dis-

tribuição gama di (é) = @ log @ -- log I'(@) e di(é) = 1/2 1og Ó pata as distribuições
normal e normal inversa.

Agora, o logaritmo da função de verossimilhança L(P, Ó) é uma função de P e
é dado o vetou de observações y = (3/i, . . . , y.y. A matriz de informação de Fisher
para (/3, é) é dada por

"',,*, - lv }. l- -',:.".*'-,-«'«*»,

implicando que os parâmetros P e @ são globalmente ortogonais (Cox e Reid, 1987)

Exemplos de modelos com dois parâmetros globalmente Octogonais incluem o mo.-.

delo normal com média p e variância é'i , o modelo gama com média p e índice @

e o modelo normal inverso com média p e parâmetro de precisão é.
Sejam

n

]

n

l}

t.(p,p) >1:{«(g.) + '(v:)} o.(p,w),

o«de «(p) = aq(p) -- b(q(p)), e

0.(P, g/) = 2 }:{«(g/:) - «(P:)+(P; - yí)q(P.)}

Usando esta notação, a estatística. da lazão de verossimilhança, LR, cuja. dis-

tribuição assintótica. é l\: sob Xo, pode sel reescrita da seguinte forma

+t.Çb,u) óí,-.(Ê, w) + e«{a: (é) a. (8)} ,
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por Cordeiro ( 1987) para a estatística da razã.o de verossimilhança para as hipóteses 

descritas na Seção 2.2. 

Consideremos n variáveis aleatórias independentes y 1 , • •• , Yn com função densi

dade (1.1) com a(y,cp) = d1 (cp) + d2(y) , isto é, 

que corresponde a um modelo da família exponencial de distribuições na forma na

tural com parâmetros canônicos cp e cp0 . Supomos que d1 ( ·) tem as quatro primeiras 

derivadas. Seguindo a parametrização usada na Tabela 1.1 temos que para a dis

tribuição gama d1 ( cp) = cp log cp - log r( cp) e cl1 ( cp) = 1 / 2 log cp para as distribuições 

normal e normal inversa. 

Agora, o logaritmo da função de verossimilhança L({J, cp) é uma função de f3 e 

</> dado o vetor de observações y = (y1 , .. . , Yn)'. A matriz de informação de Fisher 

para ({3, cp) é dada por 

I<(/3,cp)= ( /~ ~<<1>) =diag{</JX'1tVX,-nd;(</J)} , 

implicando que os parâmetros {3 e cp são globalmente ortogonais (Cox e Reid, 1987) . 

Exemplos de modelos com dois parâmetros globalmente ortogonais incluem o mo

delo normal com médiaµ e variância cp- 1 , o modelo gama com médiaµ. e índice cp 
e o modelo normal inverso com médiaµ e parâmetro de precisã.o cp. 

Sejam 
n 

tp(p,y) = 2I)v(yi) + c(yi)} - Dp(p,y), 

onde v(1-t) = :rq(µ) - b(q(µ)), e 

n 

Dp(µ,y) = 2I)v(y.;) -v(µ;) + (µ; -yi)q(µ;)}. 
i= l 

Usando esta notação, a estatística da razão de verossimilhança, LR, CUJa dis

tribuição assintótica é ,\~ sob l-10 , pode ser reescrita da seguinte forma 
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onde é, A, @ e » são estimaclores de máxima veiossimilhança iriestlitos e restritos de

Óe H = d':(T7). respectivanlent.e. Pala a distribuição llornza/: í.(/f,y) = --1).(p,g) e

u(yf) = gf(Of)--ó(0i). com 0i = y; e ó(0í) = #lz/2. Para a distribuição morDIa/ {nuersa:

t.(p,y) = --OP(p,y) e u(yi) = gf(Of) -- 6(Õí), com Õi = 1/(2#?) e b(Õ{) = --1/g/f.

Para a distribuição ganga: f,(p,g) = --27? -- Z),(p,y) e u(yf) = yi(Õf) -- b(Ói), cona

0í = 1/y{ e b(0i) = logjy{).

Novamente, através dos resultados de Lawley (1956) e utilizando a notação in-

troduzida na Seção 1.2, encontramos, até ordem zz'i e sob Ho,

E( Z;R) q + cp,P -- cp-q,0 + ',

onde c.,p e c.-ç,P sã.o obtidos cle (2.2) e 'r depende da. distribuiçã.o assumida. para

os dados e da estiutula do naodelo considerado somente através clo ])testo da. matriz

modelo correspondente às hipóteses Ho e /]'i , respectivamente, e do parâmetro .# e
e dada por

2d;q - (2P -- q - 2)d,q
4nd: '

l

onde d2 = ó'a7(é) e d3 = é:3dr'(Ó).

Para os modelos normal e normal inverso, temos que

4q + (2P - q - 2)q
' 2rz

e pala o modelo gama,

2q(l+ @'d'"(ó)) +(l - óü'(ó))(2P - q - 2)q

4«@(l - @@'(Ó))'

Assim, o fator de coneção de Bait]ett para testar ]7o é dado por

'«,# - '--,,p . 2d; - (2p - q - 2)d,
q ' 4nd:

A expressão do fatos de coneção de Bartlett pode ser inteipletada como uma

combinação linear de duas partes. O primeiro termo constitui o fator de coireção de

Baitlett para. o teste de Ho : al = /3.o) quando o paiâmetlo de dispersão é conhecido.

O termo restante leplesenta a. contribuição ao fatos de corieção de Ba.rtlett devido
ao fato de @ ser desconhecido

7-
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onde</>, µ ,</> eµ sã.o est imadores de máxima verossimilhança irrestritos e restritos de 

</> e 1--' = J- 1 
( 17 ). respectivamente. Para a elistri buiçâ.o normal: ip(I--' , y) = -Dp(µ, y) e 

v(y;) = y;( 0, )-b( 0; ). com 0; = y, e b( 0;) = y; / 2. Para a. distribuição normal inversa: 

tp(µ,y) = -Dp({L,y) e v(y;) = y;(0;) - b(Ô.;) , com 0; = -l/(2y;) e b(0;) = -1 / y;. 

Para a clistribuiçào gama: ip(µ, y) = -2n - Dp(µ, y) e v (y;) = y;(0;) - b(0;), com 

0; = -1/y; e b(Õi) = log(y;). 

Novamente, através cios resulta.dos ele Lawley (1956) e utilizando a notaçâ.o in

troduzida na Seção 1.2, encontramos , até ordem n- 1 e sob H0 , 

E( LR) = q + Ep,{3 - Ep-q,{3 + I' 

onde Ep,f3 e Ep-q ,f3 são obtidos de (2.2) e I depende da clistribuiçâ.o assumida. para 

os dados e da estrutura cio modelo considerado somente a.través do posto da matriz 

modelo correspondente às hipóteses H0 e H 1 , respectivamente, e do parâmetro </> e 

é dada por 

4nd~ 

onde d2 = </>2 d~(</>) e d3 = q>3dt( ef>). 

Para os modelos normal e normal inverso, temos que 

~; = 4q + (2p - q - 2)q 
2n 

e para o modelo gama, 

2q(l + </>2 '1!: "( </>)) + (1 - </>1/J'(c/>))(2p - q - 2)q 
1 = - 4ncp(l - </>1/J '(c/>)) 2 

Assim , o fator ele correção de Bartlett para testar H0 é dado por 

d = Ep,{3 - Ep-q ,{3 + 2cl3 - (2p - q - 2)d2 
q 4ncl~ 

A expressão cio fator de correçào ele Ba.rtlett pode ser interpreta.da como uma 

combinação linear de duas partes. O primeiro termo constitui o fator ele correçào de 

Bartlett para o teste ele H0 : {31 = J!ºl quando o parâmetro de dispersão é conhecido. 

O termo restante representa a contribuição ao fator de correção de Bartlett devido 

ao fato ele </> ser desconhecido. 
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Nos Capítulos 3 e 4, viemos comparar os testes da. razão de veiossimilhança

baseados na est.atística LB e nas versões modihcadas LR' = Z,R/(l + d) e LRi =
Z,R( l -- (f) através de simulações.

2.3 Correção tipo-Bartlett para a estatística escore

Uma expansão assintótica. sob a. hipótese nula da. distribuição da estatística

escale Sn para o teste discutido na Seção 2.2 foi obtida por Hanis (1985).
Cordeiro e Ferrari(1991) mostram que sempre é possível encontrei uma es-

tatística escole aperfeiçoada tendo distribuição X2 até ordem n'i sob a hipótese

nula. Sob condições gerais de regularidade, a estatística. escoie pode ser modificada

por um fatal de correção que envolve constantes de OI'dem ll'i e um polinâmio de

segtmdo grau na própria estatística produzindo uma. estatística ajustada com dis

tribuição X2 até ordem ?z'i segundo a hipótese nula. Podemos definir a estatística

escoie modihcada da seguinte forma:

s;: (c + bS'« + «SÊ)},

onde a, b e c, de ordem n'', são dados por

.....
12q(q+ 2)(q+ 4)' ' 12q(q+ 2)' '

sendo ÁI, H2 e .43 funções de cumulantes conjuntos de derivadas do logaritmo da

função de verossimilhança.

Portanto, uma estatística escole modificada tendo distribuição X2 até OI dem 7z'i
e dada por:

S'; - b(S'«, .4:, .'1,, .4;, q)}, l2.3)

onde

ó(«, ,4:, .,4,, .'1;, d - ''l' ' 'l, + 'i; + =11z---g:J$. + ;:.--4}:-
12q ' 12q(q+2) ' 12q(q+2)(q+4)"

O fatos multiplicativo entre chaves é un] tipo de corieção de Bartlett. envolvendo

cumulantes de derivadas do logalit.nlo da. função cle velossimilhança como função

da própria. estatística S'n e é um polinâmio de segtmdo gIRa em Sn.
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Nos Capítulos 3 e 4, iremos comparar os testes da. razao de verossimilhança 

baseados na estatística LR e nas versões modificadas LR· = LR/(l + d) e LRj = 
LR(l - d) através de simulações. 

2.3 Correção tipo-Bartlett para a estatística escore 

Uma expansà.o assintótica. sob a. hipótese nula. da. clistribuiçà.o da. estatística. 

escore SR para. o teste discutido na. Seçà.o 2.2 foi obtida. por Barris (1985). 

Cordeiro e Ferrari (1991) mostram que sempre é possível encontrar uma. es

tatística escore aperfeiçoada. tendo distribuição x2 até ordem n- 1 sob a. hipótese 

nula.. Sob condições gera.is de regularidade, a estatística escore pode ser modificada 

por um fator de correçà.o que envolve constantes de ordem n- 1 e um polinômio de 

segundo grau na própria estatística produzindo uma. estatística ajustada com dis

tribuiçà.o _x 2 até ordem n- 1 segundo a hipótese nula. Podemos definir a. estatística 

escore modificada da seguinte forma: 

onde a, b e e, de ordem n - 1
, sã.o dados por 

A3 
a=-------

12q(q+ 2)(q + 4) l 

b _ A2 - 2A3 
-12q(q+2)' 

sendo A 1 , A2 e A3 funções de cumulantes conjuntos de derivadas cio logaritmo da 

funçà.o de verossimilhança. 

Portanto, uma estatística escore modificada tendo distri buiçà.o _x 2 até ordem n- 1 

é dada por: 

(2.3) 

onde 

O fator multiplicativo entre chaves é um tipo de correçà.o de Ba.rtlett envolvendo 

cumulantes ele deriva.das cio Ioga.ritmo ela função de verossimilhança. como função 

da própria. estatística SR e é um polinômio de segundo grau em SR. 
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Unia vez cine os Á's podem sei calculados pela brmula. de canis (1985), un]

teste escoie aperfeiçoado pode sei conduzido utilizando-.se a estatística S'Ã e a
clistri buição \2 como deferência.

Em geral, S'Ã é uma função de para.metros desconhecidos. Neste caso, podemos
usar a estatística SÃ com os parâmeti os substituídos pelos respectivos estinladores

de máxima verossimilhança sob a hipótese nula. Sob Ho e até ordem n-i, as dis-

tribuições de S'; e SÃ coincidem (Cordeiro e Fenali, 1991). Assim, até esta lidem

Si tem também distribuição X2

A forma. da estatística escoie modificada em (2.3) está fortemente relacionada

com os quantis modificados de Sn obtidos poi Harris (1985). Ele mostrou que,

desprezando termos de ordem inferior a zz':, P(Sn 5; :..) = Ph.: 5; z.) = 1 a,
com

0' «..{l+ Z,(«.*, .,4:, .A:, .4;, q)}

Comparando as formas funcionais dos fatoies de coneçào de Sn e cle seus quan

tis vemos que existe uma. conexão estreita entre Sn e a expressão assintótica dos

quantas de Sn. Desprezando termos de ordem inferior a 11.-: , temos P(S; 5; z.) =

P(Sn 5; ú-.) = P(X3 5; a.) = 1 -- a, sob Ho. Um teste escore a.perfeiçoado pode
ser conduzido, então, das seguintes maneircas: obtém-se a estatística escole aper-

feiçoada dada em (2.3) e utiliza-se a distribuição X: como referência, ou obtém-se
a estatística escore usual e utilizam-se os quantia modificados .-. como deferência.

2.3.1 Cor-t'eçào tipo-Bnrttett em MLGs com di.spel'são com\ecidn

As coiieções tipo-Baitlett apresentadas na seção anterior depenclenl das cluan-

tidades Ái, Á2 e Á3. Cordeiro, Ferrali e Paula (1993) exibem os .4's em notação

matricial pa.la. testes escoie em MLGs supondo que é é conhecido para a hipótese

nula Ho : Pi = /3(o) a ser testada contra. a alternativa Xi : /3: # /3ÍO). Cribali-Neto
en] sua tese cle doutoiaclo (1994) mostra como podemos obter os ,4's através da

implementação de uni piogianla no S-Plus.

Coideiio, Felrari e Paula. (1993) mostram que os .4's aqui denot.idos poi Hi,P,
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Uma. vez que os A's podem ser calculados pela fórmula de Harri s (198-5). um 

teste escore aperfeiçoa.do pode ser conduzido utilizando-se a estatística SR e a 

clistribuiçã.o \; corno referência.. 

Em geral , SR é uma funçã.o de parâmetros desconhecidos. Neste caso, podemos 

usar a estatística. SR com os parâmetros substituídos pelos respectivos estima.dores 

de máxima verossimilhança sob a hipótese nula. Sob H0 e até ordem n- 1
, as dis

tribuições de SR e S~ coincidem (Cordeiro e Ferrari, 1991). Assim , até esta ordem, 

SR tem também distribuição x~-
A forma da estatística escore modifica.da em (2.3) está. fortemente relacionada 

com os quantis modificados de SR obtidos por Barris ( 1985 ). Ele mostrou que, 

desprezando termos de ordem inferior a n- 1 , P(S'R :s; ::: 0 ) = P(x~ :s; x 0 ) = 1 - a , 

com 

Comparando as formas funcionais dos fatores de correçã.o de SR e de seus quan

tis vemos que existe uma conexão estreita. entre S'R e a. expressão assintótica. dos 

quantis de SR. Desprezando termos de ordem inferior a n- 1
, temos P(SR :s; x 0 ) = 

P(Sn :s; z0 . ) = P(x; :s; x 0 ) = 1 - a, sob H0 . Um teste escore aperfeiçoado pode 

ser conduzido , entã.o , elas seguintes maneiras: obtém-se a estatística. escore aper

feiçoada. dada em (2.3) e utiliza-se a distribuiçã.o x~ como referência, ou obtém-se 

a estatística escore usual e utilizam-se os quantis modifica.dos :::0 como referência. 

2.3.1 Correção tipo-Bartlett em MLGs com dispersão conhecida 

As correções tipo-Ba.rtlett apresentadas na seção anterior dependem elas quan

tidades A 1 , A 2 e A3 . Cordeiro, Ferrari e Paula (1993) exibem os A's em nota.çã.o 

matricial para testes escore em MLGs supondo que cp é conhecido para a hipótese 

nula Ho : p1 = í3lº) a. ser testada contra a alternativa H1 : p1 f- .Blºl. Cribari-Neto 

em sua tese de doutora.elo (1994) mostra como podemos obter os A's através ela 

implementação ele um programa no S-P lus. 

Cordeiro, Ferrari e Paula. (1993) mostram que os A's a.qu1 clenot.a.clos por Ai ,/3, 
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.42.0, .43.;3 são dados pol
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'42.P

Ó-'l3 1' F'Z2.í(Z -- .Z2)Zoar' + 6 1' r'Z2aZ2(Z -- Z2)alf' -- G) l

61'F'lZ?©(Z-Z2)l(2G r') 1 61'H(Z-Z2)aZ«1l, (2.4)

Ó''l--3 1'(r' -- G)(Z -- Z2)dZ2(Z -- Z2)ú(f' -- G) l

6 1' r'Z«(Z - Z2)(Z - Z,)a(F' - 6') 1 (2.5)

6 1'(F'--G)l(Z--Z2)(2)®Z21(r'--G') 1+3 1' B(Z Z2)F) ll,

ó 'l3 1'(r'-G')(Z - Z,)a(Z- Z,)(Z Z,).í(f'-G') l

2 i' (p - c)(z - z,)m(f' - a) il,
Á3,P '

+ (2.6)

onde B = diagÍbi,. - - ,b«} e H = diaglâi,
mensão z? x zl cona elementos definidos por

& igi'li$i' * -'$1
h.} são matrizes diagonais de di-

e

l v / pV a'p . l a'l' /apV
\r' dH \dn) dn' ' X/l dpa \anl '

respectivamente, F', G, .Z e Z2 foram definidas na Seção 2.2.1. Observe que as
expressões de ,4i,P, .42,p e .43,P são funções das matrizes Z2, Z -- Z2 e das médias

desconhecidas e sã.o pondera.das pelo parâmetro de dispersão. Os .4's depenclenl

da. funçã.o de ligação e de variância. com suas duas primeiras derivadas. O termo

Á3,O também depende das duas primeiras derivadas da. funçã.o de ligação, poiéna

somente da piimeila derivada. da função de variância.

O cálculo de ,4i,P, .42,P e ,43,/3 é feito a partir das expressões l2.4) -- (2.6) que

envolvem somente opera.ções com vetores e matrizes, desde que as médias desco-

nhecidas tenham lidas estimadas sob Ho e que as matrizes Z2 e Z -- Z2 tenham sido

obtidas. Pala À'ILGs com fonnas fechadas para as matrizes Z2 e Z Z2, é possível

obter formas feclladas pa.ia as expressões dos ,4's.

Cordeiro, Fenari e Paula (1993) mostrada.m que Z -- Z2 = R(R'l,T''#)''R' onde

Ó.
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.42,/3 , A3 .:3 são da.cios por 
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A1,,~ 0- 1 [:3 l' FZu(Z - Z2 )ZuF + 6 l' FZuZ2 (Z - Z2)d(F- G) 1 

6 l' F[ZJ O (Z - Z2 )](2G - F) l - 6 l' H(Z - Z2)dZu 1], 

4>- 1 [-3 1' (F - G)(Z - Z2)dZ2(Z - Z2)d(F - G) 1 

(2.4) 

6 1' FZu(Z - Z2 )(Z - Z2)d(F - G) 1 (2.5) 

6 1' (F - G)[(Z - Z2)(2l @ Z2](F - G) l + 3 1' B(Z - Z2)~2l 1], 

A3,/3 </>- 1 [3 l' (F - G)(Z - Z2)d(Z - Z2)(Z - Z2)d(F- G) 1 

(2.6) 

onde B = clia.g{b1, · · ·,bn} e H = dia.g{h 1 , ···,hn} são matrizes diagonais de di

mensã.o n x 11 com elementos definidos por 

b _ _1 (dµ)
4 [(dV) 2 

+ 11 cl2Vl 
- \/3 dTJ clµ dµ 2 

e 

respectiva.mente, F, G, Z e Z2 foram definidas na Seção 2.2.1. Observe que as 

expressões de A1 ,,13, A2 ,,13 e A3 ,13 sã.o funções das matrizes Z2 , Z - Z2 e das médias 

desconhecidas e são ponderadas pelo parâmetro de dispersão. Os A 's dependem 

da funçã.o ele ligação e de variância com suas duas primeiras derivadas. O termo 

A3 ,,e também depende elas duas primeiras derivadas da função ele ligação, porém, 

somente ela primeira derivada. ela funçã.o ele variância. 

O cálculo ele A 1,,13 , A2 ,,13 e A3 ,13 é feito a partir das expressões (2.4) - (2 .6) que 

envolvem somente operações com vetores e matrizes desde que as médias desco

nhecidas tenham sidas estima.elas sob H0 e que as matri zes Z2 e Z - Z2 tenham sido 

obtidas. Para ivILGs com formas fechadas para as matrizes Z2 e Z - Z2 , é possível 

obter formas fecha.elas para as expressões cios A 's. 

Cordeiro, Ferra.ri e Paula. ( 1993) mostraram que Z - Z2 = R(R'lV R)- 1 R' onde 
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R está definida na Seçã.o 1.4. Numericamente. pode ser mais fácil a.va.liam Z -- Z2

a. partir desta expressão pois esta envolve soitient.e a inversa de uma inat.riz q x q

enquant.o (lue Z e Z2 envolvem inversas de matrizes px p e(;)-- q) x(p-- q).(p ? q).

A estatística. encore aperfeiçoada pa.la o t.este discutido na Seção 2.2 é obtida de

l2.3) cona os Á's dados en] l2.4) -- (2.6).

2.3.2 Correçào t.ipo-Bnrtlet{. comi dis])el'sâo desconhecida

Nesta. seção, eliminamos a. suposição de que @ é conhecido, sendo agora. uni

parâmetro de perturbação e apresentamos um farol de correção tipo-Bartlett à

estatística escole para as hipóteses descritas na seção anterior. A expressão de Sn

coincide com o caso de é conhecido, sendo é substituído pol seu estimados de
máxima velossimilhança sob Ho.

Quando é é desconhecido, Cribari-Neto e Ferra.ri(1995) mostrana que

.Ái = Ai,# + Ái,PÓ, '42 = .42,p + ,42,pd, e .43 '43,P,

onde Ái.P, Á2,0 e Á3,p coincidem com as expressões em (2.4)-(2.6), respectivamente,

6q(d; + (2 - P + q)d:)
''it,Pd = (2.7)

,á',,. - !gB:lE..a, p.©

onde d2 e d3 focam definidos na Seção 2.2. .Assim, as expressões Ái e ,42 são

iguais aos ,4's correspondentes ao caso em que o pa.lâmetro é é conhecido, mais

termos adicionais que dependem somente do número total dos parâmetros (p), do

número de restrições (q), do parânletio de dispersão (Ó) e da função dl(-) através

da segunda e da terceira derivadas e representam efeitos provenientes do fato de

Ó ser desconhecido. Em paiticulai, estes termos não dependem da matriz modelo

.X', excito pelo seu posto. Entretanto, as expressões pala Á3 pala os casos de @
conhecido e desconhecido coincidem.

Os coeficient.es .41, .A2 e .43 são usados pala modificam a. estatística escola nos

e
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R está definida. na. Seçào 1.4. Numericamente. pode ser mais fácil avaliar Z - Z1 

a. partir desta expressão pois esta envolve somente a. inversa de uma matriz q x q 

enquanto que Z e Z2 envolvem inversas de matrizes p x p e (p- q) x (p- q ), (p 2: q ). 

A estatística. escore aperfe içoada para o teste discutido na. Seçào 2.2 é obtida. de 

(2.3) com os A's da.dos em (2.4) - (2.6). 

2.3.2 Correçci.o tipo-Bartlett com dispersei.o desconhecida 

Nesta. seção, eliminamos a suposição de que cp é conhecido, sendo agora um 

parâmetro de perturbação e apresentamos um fator de correção tipo-Bartlett à 

estatística escore para as hipóteses descritas na seção anterior. A expressão de SR 
coincide com o caso de </> conhecido, sendo 9 substituído por seu estimador de 

máxima verossimilhança sob H0 . 

Quando cp é desconhecido , Criba.ri-Neto e Ferrari (1995) mostram que 

onde A 1,,a, A2,,a e A3,/3 coincidem com as expressões em (2.4)-(2.6), respectivamente, 

(2.7) 

e 

A _ 3q(q + 2) 
2,/3,t, - l ' nc 2 

(2.8) 

onde d2 e cl3 foram definidos na Seção 2.2. Assim , as expressoes A1 e A2 são 

iguais aos A 's correspondentes ao caso em que o parâmetro </> é conhecido, mais 

termos adicionais que dependem somente cio número total dos parâmetros (p) , elo 

número de restrições ( q), cio parâmetro de dispersão ( cp) e ela funçâ.o cl1 ( ·) através 

ela segunda e da terceira derivadas e representam efeitos provenientes do fato ele 

cp ser desconhecido. Em particular , estes termos não dependem da matriz modelo 

X , exceto pelo seu posto. Entretanto, as expressões para A3 para os casos ele cp 
conhecido e desconhecido coincidem. 

Os coeficientes A. 1 , A2 e fb são usados para modificar a estatística escore nos 



CORREÇAO TIPO-BARTLETT PAR.\ A ESTATÍSTICA ESCORA 26

h'ILGs quando o para.inetio de dispersão é desconhecido e são dados por(2.4)+(2.7),
l2.S)+(2.8) e(2.6), iespect.ivamente. com o subst.ituído por seu estinlador de má.xima

verossimilhança sob Ho. Para os modelos normal e normal inverso, temos que

.4i,PÓ = -!-11g(e:-g} e .A2..3ó = --6(7 Ç -+" 2)
72.

Já, para. o modelo gama, tenros

cçl(i+ é'e'"(@)) -(i - ÓÚ'(Ó))(2 - p+ q)l

n@(l -- oV,'(é))'
@

e

. 3q(q + 2)
n2,0Ó ' ,}.#(l -- Od,'(@))'

onde @'( ) e Ü"l ) são as funções trigama. e tetragama, respectivamente. Tabelas

que fornecem os valores de «''(#) e Í'"(z) para l $ # 5; 2 são encontradas no livro

de Abranlowitz e Stegun (1980; pgs. 2(57-271). A ielaçã.o de tecolrência Ü(")(= +

1) = V'(")(#) + (--1)"nl='"-' pode ser utilizada para avaliam Ú(a) e suas derivadas
fofa, deste intervalo. Os sistemas computacionais iW.4 7'HEJ14,47'/C,4 e A/,4PL.F V
tambéna avaliam estas funções

2.3.3 Fotmus atttrllatiuas d.e cotreção tipo-Bat'tlett

A correção tipo-Baitlett para a estatística escale é usualmentie definida. como

S; = S'n(l -- B), onde B é um politlâmio na estatística Sn. Entretanto, existem

outras definições alternativas para- a correção tipo-Baitlett que são equivalentes,
tais como

SR exp( -B)

quando termos de ordem menor do que n.'l sào ignorados. Observe que a última.

estatística, tem a vantagem de sempre ser nã.o negativa.

As estatísticas nioclificadas S'Â, S'nt e S'n2 podem sel funções não monótonas em

Sn. Cordeiro e Feliari(1996) obtiveram unia estatística. escore modificada, SÃ3

digamos, que é assintotica.mente equina.lente a S'Ã = Snll -- (c + ó S'R + a SÃ)} e
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l\tl LGs quando o parâmetro ele cli spersào é desconhecido e sào da.cios por (2.4)+(2.í). 

(2.5)+(2.8) e (2.6). respectivamente. com 0 subst ituído por seu estimador ele má.xima 

verossimilhança sob H0 . Para os modelos normal e norma.! inverso, temos que 

. 12q(p - q) 
A 1,1N> = ---- e rh.atb = - Gq( CJ + 2). 

n n 

Já, para. o modelo gama, temos 

6q[(l + qi i!·"(cp)) - (1 - c/>1/,•'(c/>)) (2 - p + q)] A1 fJ </J = - ------------------, ncp(l - cmj,'(c/>))2 

e 

A _ 3q(q + 2) 
2 'M - -n-cp(_l ___ o_t•-,(-c/>-))' 

onde 7/J'( ·) e 'lj;"( ·) sào as funções trigama e tetragama, respectivamente. Tabelas 

que fornecem os valores ele 1/,1'( x) e 11-''( :r) para 1 S x S 2 são encontradas no livro 

ele Abramowitz e Stegun (1980; pgs. 267-271). A relação ele recorrência ij.,(nl(x + 
1) = 'lj,,(nl(x) + (-ltn!x-n-J pode ser utilizada para avaliar 'lj;(x) e suas derivadas 

fora deste intervalo. Os sistemas computacionais MATHEMATICA e MAPLE V 

também a.valiam estas funções . 

2.3.3 Formas alternativas de correção tipo-Ba rtlett 

A correção tipo-Bartlett para a estatística escore é usualmentre definida como 

SR = SR(l - B) onde B é um polinômio na estatística SR. Entretanto, existem 

outras definições alternativas para a correção tipo-Bartlett que sã.o equivalentes, 

ta.is como 

quando termos de ordem menor elo que n-1 são ignorados. Observe que a última 

estatística tem a vantagem ele sempre ser nà.o negativa. 

As estatísticas modificadas SR. SR1 e SR.2 podem ser funções nà.o monótonas em 

SR. Cordeiro e Ferra.ri ( 1996) obtiveram uma estatística escore modifica.ela., S'R3 

digamos , que é ass intoti camente equivalente a SR= S'R{l - (e+ b SR+ a S'~)} e 
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tem a pioprieclade de ser monótona em S'a. Est.a estat.ística. é dada por

27

e«- 1: - .1 1. 1«;;« * . -.(â')}, ;.«»..s;. l2.9)

exp( -2bSn )} ,

Note que se a = 0 e b = 0, então SR = Snll -- c}, que é uma função monótona

em Sn. Ferrari(1991) mostra que a 2 0 sempre

Nos Capítulos 3 e 4, iremos comparar as diversas formas alternativas da es.

tatística escore modificada através de simulações

]

=- exp( --c){ l
2b se a = 0 e b # 0.

2.4 Alguns casos especiais

Para um modelo linear 77 = p com qualquer distribuição em (1.1), temos que

LU == --.
l
r

g
l dv

V'2 dp'

á(;)' &($),
b

l d2y
y'dP''

&ll;l' * «$1
Neste caso, o terceiro termo em c.,O é zero e o termo .4i,P se reduz à sua última

parcela, embota Á2,P e Á3,p não tenham uma maior dedução.

A Tabela 2.1 apresenta as funções to, g, j, /z e ó para lllodelos linea.res.
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tem a propriedade de ser monótona em SR. Esta estatística. é dada por 

1 

26 
exp(-c){l - exp(-2bSR)}, se a= O e b-/= O. 

Note que se a= O e b = O, então Sn = SR{l - e} , que é uma função monótona 

em SR. Ferrari (1991) mostra que a 2:: O sempre. 

Nos Capítulos 3 e 4, iremos comparar as diversas formas alternativas da es

tatística escore modificada através de simulações. 

2.4 Alguns casos especiais 

Para um modelo linear 17 = µ com qualquer distribuição em (1.1) , temos que: 

'W = 

f 

g 

J 

h 

b = 

1 
V' 

o, 

2 ( dV ) 
2 

1 ( d
2 
\/ ) 

V3 dµ - V 2 dµ 2 ' 

1 d2 V 
v2 dµ2, 

1 
\/3 

- +'1-- . [(d\/) 2 .c/2\/l 
dµ dµ 2 

Neste caso, o terceiro termo em Ep,/3 é zero e o termo .41 ,/3 se reduz à sua última 

parcela, embora A2 ,J3 e A3 ,/3 não tenham uma maior redução. 

A Tabela 2.1 apresenta as funções w, g, j. h e b para modelos lineares. 

(2.9) 
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Tabela. 2.1 ívode/os /f?zer7r'c.s - /ullçõcs ttJ. g, .j. Ã. e Z)

28

/Vala. Em todos os modelos, / = 0.

Para modelos canónicos, para os quais z? = 0, tenros que:

-'$-$,
0,

-, (g) ' - -.''$ - -$,
« - ' -«(;)'*«'$-$,

Neste caso, somente o segundo termo de cP,g é zero e os Á's se simplificam muito
pouco.

A Tabela 2.2 a.nt'isenta .. fl.«.-Àp- «, ., ; h ,- /. ..,.,. n.n.inlos ca.nonicosr

N'rodeio   g J b b

?v(P,ó'') l 0 0 0 0

P(P) t $ $ 0 $
B(«,P) H(l-P)

2it-- l
P:(l P)2

1 3P(l-P)
HS ( l --P) 3   1 6p(l-P)

H; ( l --P)3

a(p, é) # $ $ $ #
w' tF., ÓÕ $ $ S $ $

ALGUNS CASOS ESPECIAIS 

Ta.bela. 2.1 Modelos lineares - funçõ es w. g. J. 

Modelo w g J h 

N(µ , d>-1) 1 o o o 

P(µ) .!. 1 2 o /l - µ 2 µ 3 

B( n , /l) 1 2µ-1 1-311(!-µ) 2 
µ(1-µ) ,,2(1-µ)2 µ 3 (1-µ) 3 µ 2(1-µ)2 

G(/l, <P) 1 2 6 2 
,,2 - µ 3 µ4 µ4 

N-(µ , <P) 1 3 12 6 
,,3 - µ4 µ 5 ,,.5 

Nota: Em todos os modelos, f = O. 

Para modelos canônicos, para os quais 17 = 0, temos que: 

lV = 

.f 

g 

J 

\/ - d/l 
- cl17' 

o, 

h = b 

28 

h. e b 

b 

o 

1 
µ 3 

) -6tt( 1- /l) 

µ 3 (1-µ.)3 

6 
µ4 

15 
µ5 

Neste caso, somente o segundo termo de fp ..'3 é zero e os A 's se simplificam muito 

pouco. 

A Ta.bela. 2.2 a.presenta as funções w, g, J. h e b para modelos canônicos. 
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Tabela 2.2 JI/ode/os crlnóllÍcos Jünçõcs u. Í, j. h e b

í- l

No caso de uma hipótese nula //o : /3 = a(o) rq -se que Z2 = 0 o que

conduz a ,4i,p = 0 enquanto os outros .4's reduzem-se a

3é' ' I'BZ(2)l, .'l;,P I'(-F G')(3ZÚZ +2Zm)(F' G)l

e c.,P é obtido de (2.2), enquanto que c,-ç,P ' 0

2.5 Modelo de regressão linear simples

Nesta seção, estamos interessados em un] h'ILG definido poi (1.1) com pare
sistemática na forma linear siJnples

g(P{) = a + 0 f

onde #f denota o valor da variável explicativa para a. i-ésima observação.

A estatística da lazão de verossimilhança para testar Ho : /3 = 0 contra HI : /3#0
é dada pol

Z,R Z,(â',#) L(ã, 0)}.

O favor de colreção de Ba.itlett pala. este teste é obtido através cle cp,O definido

Função .V(p,ó'') /'(p) Z?(7z,H) G'(p,@l '''''(P,@)

'" l P P(l - P)    
./' 0 H P(l-P)(1-2P) 2P3 3Ps

J o -# -p(i - p)(i + 6p' -õp) --6P4 15p'

h 0 P P(l P)(1+6P'-6p) 6P4 15H7

i' 0 P P(l P)(1 +6P'-6p) 6P4 15P7

brota.. Em todos os modelos, g = 0.    
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Tabela 2.2 lHodelos canônicos - f1mçõ ts w, f , j. h e b 

Função N( fl , cb- 1
) P(µ) B( n, µ) G(µ, <P ) N-(p,cp) 

w 1 µ µ( l - µ) µ2 fl3 

.f o µ µ(l - µ)(l - 2µ) 2µ3 3/t5 

J o -µ -µ(l - µ)(l + 6µ 2 - 6µ) -6µ4 -151/ 

h o µ µ(l - µ)(l + 6µ 2 
- 6ft) 6µ4 15µ 7 

b o µ µ(l - µ)(l + 6µ 2 - 6ft) 6µ4 15µ 7 

Nota: Em todos os modelos, g = O. 

No caso de uma hipótese nula H0 : /3 = f](o ) ( q=p ), tem-se que Z2 = O o que 

conduz a A 1,/3 = O enquanto os outros A's reduzem-se a 

e Ep,/3 é obtido de (2.2) , enquanto que Ep-q,/3 = O. 

2.5 Modelo de regressão linear simples 

Nesta seção: estamos interessados em um MLG definido por (1.1) com parte 

sistemática na forma linear simples 

g(µ;) = o+ {Jx ;, -i = l , · · · ,n, 

onde x; denota o valor da variável explicativa para a -i-ésima observação. 

A estatística. ela razão ele verossimilhança para testar H0 : /3 = O contra H 1 : /3-=I-O 
é dada por 

LR = 2{L(â,(J) - L(à,O)}. 

O fator de correção de Ba.rtlett para este teste é obtido através ele Ep,/3 definido 
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em (2.1), sendo dado por (/ - c2,P -- ci,O, onde os termos ci,p e Q,# sã.o desen-

x.olvidou abra.vés de l2.2) sol) o modelo especificado poi Ho e o modelo inestrito

iespectivanlente

Como ci,0 e c2,P são a.valiados sob a hipótese nula, as matrizes diagonais lt'', r', G

e J são propoicionaís à matriz identidade / de ordem n, isto é, 1,1/ = m/, r' = //
G = g/, e J = .j/, com os escalaies w, /, g e .j definidos na Seção 2.2.1.

Sob Ho, obtemos X2 = 1 sendo l = (1, . . . , 1y é um vedor de dimensão n x l de

I's e a matriz Z2 é dada. poi

Z2=
l

ElL--ii',
o cine implica. en]

':,p 3'".j - 4g(.f + g) + 5.f').

Definimos o a-ésimo momento central amostrar da variável # por

.:=- zzpara a:=z,ó,4, com z :: > .
=,'.

Sob o modeloirrestrito, temosque À' -(l r) com = =(zi,- . .,z«yeoelemento
(l?,m) da matriz Z, avaliado no ponto P = 0, tem a forma

;.« - ;:=(', + ("' -- i)("« - ã))-

l
E(«. - ã aSa

n.

Temos, então, que

',,ó i8.j'" - i6g(./' + g) + 20/' + 3.j-."r,, + {s.f' - 4g(./' + g)}'yf,),

onde 'h, = s3/s3/2 e 'y,. - (s4 -- 3s:)/s2 são as medidas usuais de assimetria e

curtose amostiais da. covas fada #.

O fator de correção cle Bartlett para. o teste da hipótese Ho, no caso de .É ser
conhecido, é dado poi

'/ - 'íã;2ak: + .,l,.. + .;l?,),
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em (2.1) , sendo dado por d = E2 ,f3 - E1 ,p onde os termos Ei,(J e E2 ,fJ são desen

volvidos através ele (2.2 ) sob o modelo especificado por H0 e o modelo irrestri to . 

respectivamente. 

Como Et,fJ e E2,13 são avaliados sob a hipótese nula, as matrizes diagonais l-V, F, G 
e J são proporcionais à matriz iclenticlacle I ele ordem n, isto é, l,V = w l , F = .f I 

G = gl , e J = jl , com os escalares w, f , g e j definidos na Seção 2.2. 1. 

Sob H0 , obtemos X2 = 1 sendo 1 = (1 , · · · , l)' é um vetor ele dimensão n x 1 de 

1' s e a matriz Z 2 é dada por 

o que implica em 

E i ,/3 = 
1 

3 
(3wj - 4g(.f + g) + 5/2) . 12nq;w 

Definimos o a-ésimo momento central amostral ela variável x por 

para a=2,3,4, com 
_ ~Xe 
X = L.., - . 

i=l n 

Sob o modelo irrestrito , temos que X = ( 1 x ) com x = ( x 1 , · · ·, xn )' e o elemento 

(f,m) ela matriz Z , avaliado no ponto {J = O, tem a. forma 

Temos, então, que 

onde , i x = s3 / s;12 e , 2~, = (s 4 - 3s~)/s~ são a.s medidas usuais ele assimetria e 

curtose amostrais ela. covariada x. 

O fator ele correção ele Bartlett para. o teste ela hipótese H0 , no caso ele e/> ser 

conhecido, é dado por 
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onde cl = 3(5.jtp -- 4g(.f + g) + 5./'), c2 = 3.jtp e c3 = 5./' -- 4g(./ + g).

A equação acima sugere, claramente. que a aproxinlaçào da dist.ribuiçã.o cle Z,B

pela distribuição \? é particulaiinente sensível a. mudanças nas medidas amostiais
de assimetria e curtose de =.

A estatística de escoie é dada por

s. . .Ê{EE. *;( / - g?J' . @g
\.' EL:.(a{ -- ã): Ç' s2'

31

l2.io)

onde ' = n''(}: =íyi -- nãg) e t' = v(g).
Os H's seguem imediatamente das equações (2.4)-(2.6) como funções de n, é e p.

Os ,4's não dependem cla. liga.ção e têm formas bastante simples dadas poi

l ra't''h
.«+ \. dPa ) '

5 /a\''V .g
«@\'' \ ap 7 .;'

sendo que as quantidades que dependem do parâmetro /3 devem ser avaliadas sob

a. hipótese Ho.

Denotamos por 'yiv e 'y2, as medidas usuais de assimetriae curtose da distribuição

de y, isto é, o terceiro e quarto cunlulantes padronizados da distribuição de #. Os
,4's podem ser escritos explicita.mente em termos destas quantidades e das medidas

de assimetria e curtose amostrais da covariada # da. seguinte forma:

Ái,p = :('y', --'y2,), Á2.p - :l'y2,("y2r +3) --3'yi,} e .43,# = :'y?,"r:,.

E clamo que, se # é normalmente distribuído, 'i, = '2v :: 0 e os ,4's são iguais a.

zero. Entrega.nto, se este não foi o caso, a aproximação da estatística encore ])ela
distribuição Àf é particularmente sensível a rlaudanças nas medidas de a.mostrais
de assimetria. e cuitose cle :z

3

nél'' $
2

S4; + \'' ã>-

n

l

3

'4i,/3

'42.P

'43,P
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onde C1 = 3(.Sjw - 4g(.f + g) + 5/2), C2 = 3jw e C3 = .s.[2 - 4g(.f + g). 

A equação acima sugere. claramente. que a aproximação da. distribui ção de LR 

pela. distribuição \i é pa.rticula.rmente sensível a. mudanças na.s medidas a.mostrais 

de assimetria e curtose ele x. 

A estatística. ele escore é ela.da. por 

e; _ !!_ {I:7=1 x;(y; - y) }2 ncp s 2 

·- R - - '-'n (. -)2 - ---, V L,i=I X; - X V S2 
(2.10) 

n 

onde s = n- 1(L x;y; - nxy) e,;,= \l(y). 
i=l 

Os A's seguem imedia.tamente da.s equações (2.4)-(2.6) como funções ele n, </>eµ. 

Os A 's não dependem ela. ligação e têm formas bastante simples dadas por 

6 (d2

\/) 

ncp dp 2 ' 

__ :3 [3 (cl\/) 2 
_ { (d\/) 2 

+ \/c/2\/} 34 ] 
n</> V dp dp dµ.2 s~ 

_5 (cl\/) 2 

s~ 
n<f>\I dµ s~' 

sendo que as quantidades que dependem do parâmetro f3 elevem ser avaliadas sob 

a. hipótese H0 . 

Denotamos por 11 y e ~/2y as medidas usuais de assimetria e curtose da distribuição 

de y, isto é, o terceiro e quarto cumulantes padronizados da distribuição de y. Os 

A 's podem ser escritos explicitamente em termos destas quantidades e das medidas 

de assimetria e curtose a.mostrais ela cova.ria.ela :i: ela. seguinte forma: 

e 
5 2 2 

A3,/3 = -,1y í '1x · 
n 

E claro que , se y é normalmente distribuído, 11 y = 12y = O e os A 's são iguais a. 

zero. Entretanto, se este nã.o for o caso, a aproximação da. estatística. escore pela 

distribuição ;\ i é particularmente sensível a mudanças nas medidas de amostrais 

de assimetria. e curtose de :i·. 
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Exemplo 2.1
32

Para apresentar uma ilustração numérica de testes cla i-azão de veiossinlilha.nça

e escore aperfeiçoados, consideremos os da.dos da Tabela 2.3 analisados por Cox

e Snel1 (1981, pgs. 148-150) relativos a tempos de sobrevivência y cle 17 pacientes

sofrendo de leucemia. Eles consideraram o modelo de regressão exponencial com

estrutura log-linear logo = a + P=f, onde pi é o tempo médio de sobrevivência

desde o diagnóstico e #i é o logaritmo na base 10 do número de glóbulos brancos

no sangue. Estamos interessados em testar a hipótese nula Xo : /3 = 0 contra a
hipótese alternativa Ho : P # 0. Cordeiro, Ferrari e Paula (1993) lealizaiam este
teste de hipóteses, ao nível de significância de 1%, utilizando a estatística encore e

sua versão modificada. S'b.

Tabela 2.3 Tempo de soóreo oêzzcia enl semanas e log.. do lltí71zero de g/ÓZ)w/os
brancos paT'a 17 pacientes com leucemia

Para este test.e. obtemos Sn = 5,653, S'i = .5,913, SÃi = 5,925, SÃ2 = 5,glg,

Sb3 = 5,920, ZR = 6,826, Z,P' = 6,743 e Z,Ri = 6,742 que conduzena aos

respectivos níveis descritivos 1,74%,, 1.50%. 1,49%, 1,50%, 1,50%, 0,89%, 0,94%

r y Z y   y

3,36 65 4,00 121 4,54 22

2,88 156 4,23 4 5,00 l

3,63 100 3,73 39 5.00 l

3,41 134 3,85 143 4,72 5

3,78 16 3,97 56 5,00 65

4,02 108 4,51 26    
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Exemplo 2.1 
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Para apresentar uma ilustração numérica de testes da. razão de verossimilhança. 

e escore aperfeiçoados, consideremos os dados da. Ta.bela 2.3 analisados por Cox 

e Snell (1981, pgs. 148-150) relativos a tempos de sobrevivência y ele 17 pacientes 

sofrendo de leucemia. Eles consideraram o modelo de regressão exponencial com 

estrutura log- linear log µ; = a+ /3x;, onde µ; é o tempo médio ele sobrevivência 

desde o diagnóstico e x; é o logaritmo na. base 10 elo número de glóbulos brancos 

no sangue. Estamos interessados em testar a hipótese nula H0 : /3 = O contra a 

hipótese alternativa H0 : (3 # O. Cordeiro, Ferrari e Paula (1993) realizaram este 

teste ele hipóteses, ao nível de significância de 1 %, utilizando a. estatística escore e 

sua versão modifica.da. SR. 

Tabela 2.3 Tempo de sobrevivência em semanas e log10 do número de glóbulos 
brancos para 17 pacientes com leucemia 

X y X y :z: y 

3,36 65 4,00 121 4,54 22 

2,88 156 4,23 4 5,00 1 

3,63 100 3,73 39 5,00 1 

3,41 134 3,85 143 4,72 5 

3,78 16 :3,97 56 5,00 65 

4,02 108 4,-51 26 

Para este teste . obtemos S'R = 5. 655, SR = 5,913, SR1 = 5,925, SR.2 = 5, 919 , 

S'R.3 = -5, 920. LR = 6, 826 LR" = 6, 743 e LRj = 6,742 que conduzem aos 

respectivos níveis descritivos 1,74%, 1.50%. 1,49%, 1,50%, 1.50%, 0,89%, 0,94% 
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e 0,94%o. Como se pode notar, para. este conjunt.o de dados as correções não têm
grande efeito.

Para avaliam o efeito das correções em amostras pequenas, consideramos agora
10 pacientes sofrendo leucemia, selecionados entre os 17 pacientes, através de uma

amostragem aleatória sem reposição. Os pacientes selecionaclos foianl: 12, 11, 4, 5,

15, 13, 7, 9, 14 e 16. Nesta sub-amostra, obtemos S'n = 6,444, S'L = 7, 375, SÊ: =

7,533, SÊ2 = 7,446, Si3 = 7,453, Z,R = 12,741, LB' = 12,345 e Z,Xi = 12,333
que conduzem aos respectivos níveis descritivos 1,11%, 0,66%, 0,61%, 0,64%, 0,63%,
1),04%, 0,04% e 0,04%.

Podemos observam que a estatística da razão de verossimilhança e suas versões

modificadas, levam à rqeição de Ho ao nível de significância de 1%. No enta.nto,
a estatística encore não leva à rqeição de .f/o a este nível, embora tenha um nível

descritivo em torno de 1%, enquanto que a rejeição de Po é obtida se o teste for

baseado nas versões modificadas da estatística escore. Observamos ainda que os
efeitos das coireções para a estatística encore falam bem mais significativas nesta

amostra (n=10) do que na amostra original (n=17). Por outro lado, em ambas as

amostras, os efeitos das correções para a estatística da razão de verossimilhança
foram pequenos

2.6 Modelo de classificação a um fatos

Clonsideremos p 2 2 populações cada uma. tendo densidade da forma. (1.1) e

suponhamos que amostras aleatórias independentes de tamanhos lzi, , np (nf?
1, { = 1, - - - ,p) são ietiiadas destas populações. Suponhamos, também, que .É é

conhecido e igual pala todas as populações. Assumimos a estrutura linear dada
por

77i = /j + /3i, j = 1, ' ' ' ,P

com PP " 0, onde /3 é uma média geral e /3i é o efeito da. i..ésima população

na. variável resposta, sendo z7 relacionado com E(y) = H segundo alguma função

de ligação. Denota.Idos as médias amostiais pot gi, ' ,©p, o número total de ob-

servações por 17 - }l:l:] lzi e a média gelam poi i? - },::i ?zígi/n.
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e 0,94%. Corno se pode notar, para. este conjunto de da.cios as correçoes na.o têm 
grande efeito. 

Para avaliar o efeito das correçoes em a.mostras pequenas , consideramos agora 

10 pacientes sofrendo leucemia, seleciona.dos entre os 17 pacientes , através de uma. 
amostragem aleatória sem reposição . Os pacientes seleciona.dos foram: 12, 11 , 4, 5 
15, 13, 7, 9, 14 e 16. Nesta. sub-a.mostra, obtemos SR = 6,444, SR= 7,375, SR1 = 
7, 533, SR2 = 7,446, SÊi3 = 7,453, LR = 12, 741, LR* = 12,345 e LR; = 12, 333 

que conduzem a.os respectivos níveis descritivos 1,11 %, 0,66%, 0,61 %, 0,64%, 0,63%, 
0,04% , 0,04% e 0,04%. 

Podemos observar que a estatística. da razâ.o de verossimilhança e suas versoes 

modificadas , levam à rejeição ele H0 a.o nível ele significância ele 1 %. No entanto, 

a. estatística escore não leva. à rejeição de H0 a. este nível, embora tenha. um nível 

descritivo em torno ele 1 %, enquanto que a rejeição ele H0 é obtida se o teste for 

baseado nas versões modificadas ela estatística escore. Observa.mos ainda que os 
efeitos das correções para a. estatística. escore foram bem ma.is significa.tivas nesta. 

amostra (n=lü) cio que na amostra. original (n=l7). Por outro la.do, em ambas as 
amostras, os efeitos elas correções para. a estatística ela razâ.o ele verossimilhança. 
foram pequenos. 

2.6 Modelo de classificação a um fator 

Consideremos p 2: 2 populações cada urna tendo densidade da forma. ( 1.1) e 

suponhamos que a.mostras aleatórias independentes ele tamanhos n 1 , · · · , np ( n 12: 
1, i = 1, · · · , p) são retiradas destas populações. Suponhamos , também , que cp é 

conhecido e igual para todas as populações . Assumimos a. estrutura linear dada 
por 

71· = {3 + /3· i = 1 . . . p . /l t , , ~ 

com {3p = O, onde {3 é uma média geral e {31 é o efeito da. i-ésima. população 

na variá.vel resposta, sendo 'f/ relacionado com E( y) = µ. segundo alguma. função 

de ligação. Denotamos a.s médias a.mostrais por '!]1 , · • · , '[Jp , o número total de ob

servações por 11 = I:;= 1 n; e a. média geral por :f; = I::f= 1 ni'[j;/n. 
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A estatística da lazão de velossimilhança. para testam a lloinogeneidade das médias

das p populações, isto é. testar Ho : Ji = - ' ' 0P-i = 0 contra a alternativa Hi : /3f

nã.o é constante, tem a seguinte forma:

R 2lZ,(Õ,Ó: , P.--) z,(a,o. , o)} = 2lz,(P: , P.) - z.(»)}

Pala obtermos o teimo cP,P e os 4's precisamos encontrar as matrizes Z, Z2 e

Z -- Z2 que são funções das matrizes .X', X'i , X2 e I'l', de dimensões n x p, n x (p-- l),

n. x l e n. x 7z, respectivamente. Como ci,P e cP,P são avaliados sob Ho, as matrizes
diagonais W, f', G e J são ptopoicionais à. matriz identidade de dimensão n x n,

ou seja, W = ?u l., /' = / 1., G = g 1« e J = .j 1., onde o escalar u, é definido na

Seção 1.3 e os escaleres ./l g e .j são definidos nas Seções 2.2 e 2.3. Para este caso,
obtemos

«,, - «h liizi' - ;$1
As matrizes X, X'l,VX e X;T'l''X2 pa-ra o modelo de classihcação a um fatal

assumem as formas

ln:xl On.xl
0«,xi l«,xi

On: xl 1,}: xl

On,xl in,xl

On, .xl 0«,..*t
0«,xl 0«,xi

ni 0

In, . XI 1«,.. xl

0«.xl l«.xt

0
0

721

722

x'l,rx -
0 0 . . 7z.-i 7zp-i

nl 7Z2 ''' 72P-l 72.

e X;H/-X'2 := nw. A inversa de X'T,T,'X segue da fórmula. cla inversa de

dividida (Ra.o, 1973, pg. 33). Obtemos Z, = (?zm)': e

/ (« - «-)«;'l«.«. -l«.«:
l --l«,«. (n n2)n;'l«,«,

uma. matriz

l«.«,
rZ2 np

(,, «,)«;:
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A estatística da razão de verossimi lhança para testar a homogeneidade das médias 

elas p populações, isto é. testar H0 : ,3 1 = · · · = /Jp-l = O contra a alterna.tiva H1 : (J.; 

não é constante , tem a seguinte forma: 

Para obtermos o termo f.p,/3 e os .4 's precisamos encontrar as matrizes Z, Z2 e 

Z - Z2 que são funções elas matrizes X, X 1 , X 2 e l1V, ele dimensões n x p, n x (p-1) , 

n x 1 e n x n , respectivamente. Como f.i,(3 e f.p,/3 são avaliados sob H0 , as matrizes 

diagonais lV, F, G e J são proporcionais à matriz identidade ele dimensão n x n, 

ou seja, vV = w ln, F = f ln, G = g ln e J = j ln onde o escalar w é definido na 

Seção 1.3 e os escalares f, g e j são definidos nas Seções 2.2 e 2.3. Para este caso, 

obtemos 
1 

f. ---
l, /3 - 12nçb [ 2 (d\/) 2 

_ 3d2\/ l 
\I dµ d1-t 2 

As matrizes X, X'HI X e X~H1 X 2 para o modelo ele classificação a um fator 

assumem as formas 

ln1Xl Ün1Xl Ün1Xl ln1Xl 

Ün2Xl ln2 xl Ün2Xl ln2 xl 

X = 
Ünp-l x 1 Ünp-1 X 1 lnp-1 X 1 lnp-1Xl 

ÜnpXI ÜnpXl ÜnpXI lnpX1 

n1 o o n1 

o n2 o n2 

X'lVX = 
o o np-1 np-1 

n1 n2 np-1 n 

e X~ WX 2 = nw. A inversa de X'H' X segue ela fórmula da inversa de uma matriz 

dividida (Rao, 1973, pg. 33) . Obtemos Z2 = (m.v)- 1 e 

( 
( n - n1 )n1 1 

ln1 n 1 -1111 n2 -ln1np 

l Z-Z2 = 
- ln2n1 (n - n2 )n2 1 

ln2n 2 -ln2np 

-lnpn1 -l11pn2 (n - np)n; 1
Inpnp 
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onde 1,, é unia matriz de q x s de I's. .4 niatiiz de informação pala este modelo, de

posto p. t.em a folha fechada /\ = (ó-X'l-l./.V = diag{(ónfw.-}. A matriz de covariâ.ncia

assintótica Z tem dimensã.o n x 7? e elemento típico .5ij(7zf@wÍ)'' onde õij = 1 se
as observações { e j pertencem à mesma população e zero caso contrário. Pode-se

deduzir da. fórmula da matriz Z,

Z(3

f«(Jzj )

dias {õijni3é- lw -3 }
P

E ,,í: ó' 'J:«í' ,
i=l
P

E «í : @' ' .#'',í;.
{-1
P

>ll: «i'Ó':g.(/. + g. )««Í'
{-1

l /F'Z(3)F' l

1'6'Zm(F' + 6')]'

Obtemos, então

Observe que ta.nto a estatística da lazão de verossimilhança Z,R, para testar .flo,

qua.nto as expressões de ci,P e cP,P não dependem da. ligação. O farol de correção

de Bartlett para o teste da hipótese /li no caso de @ ser conhecido, é dado por

.- ..n tire)' ;ql rí:-l
i2ó(p - i) 1 1/ \. ap7

A estatística escola é dada. por

'.,,-üÊI i $ '-;$

' ap'J \â úi a7

Sn = ll: «{(]i; -- P)',

onde y é o estimados de máxima velossimilhança de y sob Ho. Assintoticamente

Sn tem distribuição X:.l sob a hipótese nula.

De (2.4)-(2.6) e das matrizes Z e Z -- Z2 acima, temos as seguintes expressões
pata os ,4's

P

l

-:,,- 'qP$,
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onde 19s é uma. ma.triz ele q x s de 1 ·s. A ma.triz de informação pa.ra este modelo, de 
posto p. tem a. forma. fecha.ela.!\. = @X'lV X = diag{ cpn;w;}. A ma.triz ele cova.r iâ.ncia 

assintótica. Z tem dimensà.o n x 11 e elemento típico O;j( n; cpw; )- 1 onde O;j = 1 se 

as observações i e j pertencem à mesma popula.çã.o e zero caso contrário. Pode-se 

deduzir da. fórmula. da. ma.triz Z, 

Obtemos, então 

z(3) 

tr( J ZJ) 

di ag { O;jn;3 cp- 1 w i 3
}, 

p 
~ -l ,1..-l · -2 
~ n; <.p J;W, , 
i==l 

p 

~ n-:--1 ,1..-1 f2w-:--3 e L..t l 'f' • l 1 

i== 1 
p 

L n;1 c/>-1gi(_{; + g;)w;3· 
i==l 

,,.P = l~~ t ~; u, ( ~~r -3:µ~ t 
Observe que ta.nto a estatística da razão de verossimilhança LR, para. testar H0 , 

quanto as expressões de Ei,/3 e Ep ,/3 não dependem ela ligação. O fator de correção 
de Bartlett para o teste da hipótese H 1 no caso ele cp ser conhecido, é dado por 

1 [ 2 (dV) 2 d2 Vl ( P 1 1) d= 12c/;(p - 1) V dµ - 3 dµ 2 ~ n; - ;, . 

A estatística escore é dada. por 

5. cp ~ ( - -)2 
• R = -:e:- ~ n ; Yi - Y , 

V i==l 

onde V é o estimador ele máxima verossimilhança de V sob H0 . Assintoticamente, 

SR tem distribuição X~-I sob a hipótese nula. 

De (2 .4)-(2.6) e das matrizes Z e Z - Z 2 acima., temos as seguintes expressões 

para os A's 
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«l;l;l'*$1$«:' *,«-:,}1;1'-.:«-«,1$11

E conveniente observar que SR e os ,4's não dependem da. ligação.

Apresentamos na Tabela 2.4, .4i,P, .42.n, ,43,P e cP,p para o modelo de classificação

a um fatos considerado cona 2 populações, das quais foram retiradas amostras de

tamanhos ni = n2 = n/2. Para todos os modelos supomos que o parâmetro de
dispersão é conhecido e igual pala as duas populações

1 1 ; Xã «'+6« q
2

Tabela 2.4 Q?ia7zZidades .Ai,P, Á2.P
um fatos com 2 populações

\s.0 e cP.B l)ürü um. m.odeio de ctass{.$cação a

/Velar Em todos os naodelos, .,43,P = 0

N4odelo '4i.P 42,P  
xtK.$-') 0 0 0

P(P) 0 â  
      l=l

      2

B(n, P) ?    
      2

c;(P, @) $ :  
      l=l

v' tK. 4)     0
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.--h,13 =- n - - +- í::n-.- 1 -(p2 + 2p-2)---:- - -(2p-l) - , 3 [ { 1 (dl-') 2 

cL
2

\:'} ,, 1 (dl') 2 (d2'-")] 
n</> · V dp. cl~, 2 i=t ' \ : dp. dp 2 

e 

1 1 ( d\/ ) 
2 

{ P l } A3,/3 = ---:i.. 1 / -d 5n Í:: ~ - (3p2 + 6p - 4) . 
n'+' , /1 i =I n, 

É conveniente observar que SR e os A 's nã.o dependem da ligação . 

Apresentamos na Tabela 2.4 , A 1,/3, A2,/3, A3 ,J3 e t,,,13 para o modelo de classificação 

a um fator considerado com 2 populações , das quais foram retiradas amostras de 

tamanhos n 1 = n 2 = n/2. Para todos os modelos supomos que o parâmetro de 

dispersão é conhecido e igual para as duas populações. 

Tabela 2.4 Quantidades A 1,/3, A 2 ,J3, A 3 ,,a e t,,, /3 para um modelo de classificaçâo a 
um fator com 2 populaçõ es 

lVIodelo A i ,/3 A2,/3 Ep, /3 

N(µ, <1>-1) o o o 
2 

P(µ) o 6 I:nf-1 
nµ 6n;µ 

i=l 

2 

B(n,p.) !l 
n 

""1 - µ(l - µ) 
L., 6n;µ(l - 11) 
i=l 

2 

G'(µ,</>) 12 
- n cj, 

I:6~; </, 
i:::: ) 

-~ 
n cj, o 

Nota: Em todos os modelos, A. 3 ,,,3 = O. 
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A Tabela. 2.5 (Lawless 1982, pg. 201) naostia. os resultados de um experimento

conduzido pala ava.liam o desempenho de cinco tipos de turbina. (p=5) de alta
velocidade. Foram considerados dez motores de cada tipo na aná.pise e foi ob-
servado para cada. um o tempo (em milhões de ciclos) até a perda. da. veloci-

dade. Chhikara. e Folks (1989, pg. 94) consideraram o modelo normal inverso,
para analisar os da.dos da Tabela 2.5. Estamos interessados em testam a hipótese

nula /7o : PI = /32 = /33 = /34 = 0 contra a hipótese alternativa Hi : Pí não é

constante. Pala. analisar estes dados, consideramos o modelo normal inverso com

ligação canónica e @ desconhecido.

Tabela 2.5 Tempo aZá a perda de oe/acÍdade de .5 fÍpos de moto-res

Tipol Tipoll Tipolll TipolV TipoV

3,03

5,53

3,19 3,46 5,88 6,43

9,97

l0,39

4,26

4,47

5,22 6,74

5,60

9,30

9,92

5,69

6,54

9,16

9,40

6,90

6,98

7,21

8,14

4,53

4,67

13,55

14,45

14,7212,51 4,69

5,78

6,79

9,37

12,95

15,21

lO,19 8,59 16,81

18,39l0,71 9,80

12,28

25,46

16,04

16,84

12,58

1:3.41

20,84

21,5112,75
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Exemplo 2.2 

3T 

A Ta.bela. 2.5 ( Lawless 1982, pg. 201) mostra os resultados de um experimento 

conduzido para. avaliar o desempenho de cinco tipos de turbina. (p=-5) ele alta. 

velocidade. Foram considera.dos dez motores de cada. tipo na. análise e foi ob

servado para cada um o tempo ( em milhões ele ciclos) até a. perda da veloci

dade. Chhikara e Folks (1989, pg. 94) consideraram o modelo normal inverso, 

para analisar os da.dos da Tabela 2.5. Estamos interessados em testar a hipótese 

nula H0 : /31 = /32 = /33 = /34 = O contra a hipótese alternativa H 1 : /3; não é 
constante. Para analisar estes da.dos , consideramos o modelo normal inverso com 

ligação canônica e q> desconhecido. 

Ta.bela. 2.5 Tempo até a perda de velocidade de 5 tipos de motores 

Tipo I Tipo II Tipo III Tipo IV Tipo V 

3,03 3,19 3,46 5,88 6,43 

5,53 4,26 5,22 6,74 9,97 

5,60 4,47 5,69 6,90 10,39 

9,30 4,53 6,54 6,98 13,55 

9,92 4,67 9,16 7,21 14,45 

12,51 4,69 9,40 8,14 14,72 

12,95 5,78 10,19 8,59 16,81 

15,21 6,79 10,71 9,80 18,39 

16,04 9,37 12,58 12,28 20,84 

16 ,84 12,75 I:3.41 25,46 21,51 
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Pala este teste, obtemos S'R = 13,241, S'; = 13.94:5. S'Ã. = 13.984, SÃ,

13, 964. S'Ã3 = 13, 983, Z/? = 17. 050. LR':: 15, 787 e rXi = 15, 686 cine conduzem

aos respectivos níveis descritivos de 1,01%, 0,75%, 0,74%;. 0.74%, 0,74%o, 0,lg%
0,33%o e 0,35%.

Podenaos observam que para a. estatística da iazã.o de veiossimilhança e suas
versões mocliflcadas levam a rejeição de .f/o ao nível de significância. de 1%. Poi

outro lado, a estatística escore não leva à iejeiçã.o de Ho a este nível, embora tenha

um nível descritivo próximo de 1%, enquanto que a rejeição de //o é obtida se o
teste for baseado nas versões modificadas da estatística escore

Para avaliam o efeito das correções em amostras pequenas, tomamos uma sub-

amostra da amostra original, considerando 5 observações tomadas ao acaso, e seno

reposição, de cada tipo de motor . Os motores selecionados roíam, pala. o tipo 1 : 6,

7, 4, 3 e 1, tipo 11: 1, 10, 3, 2 e 7, tipo 111: 5, 6, 8, 4 e 2, tipo lv: 4, 7, 9, 10 e 6 e para

o tipo V: 2, 3, 7, 1 e 8. Nesta sub-amostra obtemos Sn = 12,525, SÃ = 13,754,

Sni = 13,888, S;i2 = 13,817, S;3 = 13,911, Z,R = 18,369, Z,R* = 15,836 e
Z,RT = 15,430 que conduzem aos respectivos níveis descritivos de 1,39%, 0,81%,
0,77%, 0,79%, 0,76%, 0,11%, 0,33% e 0,39%o.

Podemos observam que os efeitos das correções falam bem mais significativos
nesta amostra (ni=5) clo que na amostra original (ízf=10). É interessante notar
também que, em ambas as amostras, a diferença entre os valores das estatísticas

escore e da. razão de veiossimilhança. (ambas sem correção) é bem iiiaior do que
as diferenças entre os valores das estatísticas corrigidas. Observamos ainda que

os valores das estatísticas coligidas na amostra. original são muito próximos dos
valores das correspondentes estatísticas na sub-amostra.
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Para este teste , obtemos SR = 13. 241, SR = 1:3. 94:j_ SR, = 13. 984, SR2 

13,964. SR3 = 13. 98:3 , LR = 17. o.so, LR· = 15, 787 e LR~ = l.S , 686 que conduzem 

aos respectivos níveis descritivos de 1,01 %, 0.75%, 0,743/c. 0.74 %, 0,74%, 0,19%, 

0,33% e 0.:35%. 

Podemos observar que para a estatística da razao de verossimilhança e suas 

versões modificadas levam a rejeição de H0 ao nível ele significância de 1 %. Por 

outro lado, a estatística escore não leva à rejeiçào de H0 a este nível, embora tenha 

um nível descritivo próximo de 1 %, enquanto que a rejeição de H0 é obtida se o 

teste for baseado nas versões modificadas da estatística escore. 

Para avaliar o efeito das correçoes em amostras pequenas, tomamos uma sub

amostra da amostra original , considerando 5 observações tomadas ao acaso, e sem 

reposição, de cada tipo ele motor. Os motores selecionados foram, para o tipo 1 : 6, 

7, 4, 3 e 1, tipo II: 1, 10, 3 2 e 7, tipo Ili: 5, 6, 8, 4 e 2, tipo IV: 4, 7, 9, 10 e 6 e para 

o tipo V: 2, 3, 7, 1 e 8. Nesta sub-amostra obtemos SR = 12,525, SR = 13 , 754, 

SÊ?.1 = 13,888, SR2 = 13,817, S'k3 = 13,911, LR = 18, 369, LR* = 15,836 e 

LR''j_ = 15,430 que conduzem aos respectivos níveis descritivos de 1,39%, 0,81 %, 

0,77%, 0,79%, 0,76%, 0,11 %, 0,33% e 0,39%. 

Podemos observar que os efeitos das correções foram bem mais significativos 

nesta amostra (n;=5) do que na. amostra original (n;=lO). É interessante notar 

também que, em ambas as amostras, a diferença entre os valores das estatísticas 

escore e da razà.o de verossimilhança ( ambas sem correção) é bem maior cio que 

as diferenças entre os valores das estatísticas corrigidas . Observamos ainda que 

os valores elas estatísticas corrigidas na amostra original são muito próximos dos 

valores elas correspondentes estatísticas na sub-amostra. 
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2.7 Modelo de regressão cona dois parânaetros

Consideremos lml NILG com componente sistemática 1/. = a-tlf + J#f,
1, . . . , z?,, onde tz{ e =zí denotam os valores de duas varia.vens auxiliares associadas à

i..ésima observaçã.o. A estatística da razã.o de veiossimilhança para. testar Ho : # = 0
contra Xi : # :# 0 é dada por

39

ZR Z,(á,Õ) - Z,(â,0)}.

O favor de correção de Bartlett para este teste definido em (2.1) é obtido através

de c.,O que é calculado em (2.2), observando que o elemento (Z',m) da matriz Z é

'-'[...: «(Ê «'«:) * *.««(Ê« «;) - '«.«« * -««.,$ '".«.«.]

2 +r

onde

*-lÊ«;l IÊ«.«;l «.««.I'
A estatística escore pala testar Ho : # = P(o) contra P # /3(o) pode ser obtida de

(2.10) observando que

« - « IÊ«« l l$«.«:1':

É«;l'' l IÊ«;) IÊ«:l - IÊ««.I'lb''"')
conduzindo a

l$ «.«;1 {.«..*,:''«.'".Sa = 0. --\--

elemento (r,m) da matriz Z2 é t'ru./>1: t«fz'?

chega-se a f;i

n

é:l
E 'õ'«;
z-l Ê".

r=l

Temos que o

pressão de z2c..

Substituindo
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2. 7 Modelo de regressão com dois parâmetros 

Consideremos um l\lLG com componente sistemática 17; = mt; + 3:t;, -i = 
1, · · ·, n, onde u; e :r ; denotam os valores de duas variáveis auxiliares associa.elas à 
i-ésima observação. A estatística. ela razão de verossimilhança. para. testar H O : /3 = O 
contra. H1 : /3-=/- O é dada por 

LR = 2{L(â,,ê) - L(ã,0)}. 

O fator ele correção de Ba.rtlett para. este teste definido em (2.1) é obtido através 
de lp,f3 que é calculado em (2.2), observando que o elemento (f,m) ela matriz Zé 

onde 

6. = (t weu;) (t wex;) - (t weuexe) 
2 

t =l f =l f=l 

A estatística. escore para testar H0 : /3 = µ(o) contra f] -=/- µ(o) pode ser obtida de 
(2.10) observando que 

re 

conduzindo a 

71 

Temos que O elemento ( e, m) da matriz Z2 é U{llm/L weur Substituindo a ex
t=l pressão de zum chega-se a 
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[; (Ê

' (Ê ««;,.) (8',« - .,.«;,.)

[-, ($..

; (i'.,;) (Ê«.«;)]

m#M (Ê'' - .,.,;) '

q

."..;,.) ' * '(Ê ««:){Ê'., - «,.: .«;}

' lgi««.:,;l IÉ ««:ll,

- .,.«.,;) ' - '(É «:';,){É'' - «, ,;}''l2,P

+

Exemplo 2.3

Na Tabela 2.6 são apresentadas as siglas de 40 estados norte-americanos junta-

mente com as seguintes variáveis: vaza (taxa do combustível no estado), /ícença
(porcentagem de motoristas licenciados), rerzda (renda per capita). estrada (ajuda

federal para as estudas) e bons?z7no (consumo de combustível por habitante). As

observações focam obtidas a partir de uma seleção aleatória. dos dados de Giay
(1989).

Para analisei estes dados, suponha (lue o consumo segue uma distribuição normal

de variância constante cr2 e média /zf = a + /3i r] + P2 a + õ3.z'a + /34zm, pala
f = 1, . . ,40. Estamos intei'essados en] testar a seguinte hipótese nula .llo : /3]
õa ' 0 e consideramos Ó desconhecido
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Exemplo 2.3 

Na Tabela 2.6 são apresentadas as siglas de 40 estados norte-americanos junta
mente com as seguintes variáveis : taxa ( taxa do combustível no estado), licença 
(porcentagem de motoristas licenciados), renda (renda per capita). estrada (ajuda 
federal para as estradas) e consumo (consumo ele combustível por habitante). As 
observações foram obtidas a partir ele uma seleção aleatória. dos dados de Gray 
(1989). 

Para analisar estes dados, suponha. que o consumo segue uma distribuição normal 
de variância constante a 2 e média µe = o + /3 1xe1 + /321:t2 + /33,1'(3 + /34X t4, para 
{ = l, · · · , 40. Estamos interessados em testar a seguinte hipótese nula H0 : /31 = 
/33 = O e consideramos cp desconhecido. 
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rale\a 'Z.6 Informações soft'e t.a:ra. licença. t'endü e ostra({a obt.id.as de 40 estados
1]. 0rt e- am erl,canos

Sig/a a] .t2 zs JI y Sãg/a l zz =r3 z4 g/

VT
RI
NY
IN
MI
MN
MO
KS
MD

sc
FL
MS
LA
TX
ID
co
AZ
NV
OR

9
8

8
8

7
Í

7

7

9

8
8

8
8

8

5

8

7

7

6
7

,00
,00
,00
,00
,00
,00
00
00

00
50
00
00
00
00
00
50

00

00
00
00

0

0
0

0
()

0

0

0

0

0
0
0

0
0

0
0

0

0
()

0

,580
,544
,451
530
574
608
572
663
511

551
548
563
578
487
566
663
626
603
672
623

3865
4399
5319
4391
4817
4332
4206
4593
4897
4574
3448
4188
3063
3528
4045
3635
4449
4300
5215
4296

1586
431

11868
5939
6930
8159
8508
7834
2449
2619
5399
5975
6524
3495

17782
3274
4639
3635
2302
4083

561
410
344
580
525
566

603
649
464
460
b'/''l'

374

MA
CT
NJ
IL
WI
IA
ND
DE
VA
NC
GA
l<Y
AR
01<
N4T
WY
NM
UT

CA

7,50
lO,oo
8,00
7,50
7,00
7,00
7,00
8,00
9,00
9,00
7,50
9,00
7,50
6,58
7,00
7,00
7,00
7,00
9,00
7,00

0

0

0
0
0

0

0

0

0

0
0

0
0
0

0

0

0

0

0
0

,529
,571
,553
,525
,545
.586
540
602
517
544
579
493
547
629
586
672
363
508
571
593

4870
5342
5126
5126
4207
4318
3718
4983
4258
3721
3846
3601
3357
3802
3897
4345
3656
3745
4476
5002

2351
1333
2138

14186
6580
10340
4725
602

4686
4746
9061
4650
4121
7834
6385
3905
3985
2611
3942
9794

414
457
467
471
508
635
714
540
547
566
631
534
628
644
704
968
699
591
510
524

b'('(
487
640
648

587
632
782
610

/Vota; zi, z2) z3 =1 e y correspondem. respectivamente, a 7tzaa, Z.{cerzça, .f?ellda
Estrada e CoT\s\tmo.

Para este teste, obtemos SP = 5, 724, S; :: 5,418, SÃ: = 5,434, SL = 5,426,

SÊ3 = 5,431, Z,B = 6,177, Z,R' = 5,491 e tXi = 5,405 que conduzem aos

respectivos níveis descritivos de .5,72%, 6,66%, 6,61%, 6,63%, 6,62%, 6,42%, 4,56%,
6,42% e 6,70%.

Podemos observar que a estatística. escoie e suas versões modificadas, não levam

à. rejeição de Ho ao nível de signihcância. de 5%. No entanto, a estatística da razão

de velossimilhança leva à rqeiçào de .f/o a este nível, enquanto que a nã.o rqeição

MODELO DE REGRESSÃO COM DOIS PARÂl\lETROS 41 

Tabela 2.6 Informaçõ es sobre ta :ra. licença. renda e estrada obt.idas de 40 estados 
norte-americanos 

Sigla XJ ,1=2 :z:3 .!'4 y Sigla XJ X2 :z:3 X4 y 

VT 9,00 0,580 3865 1586 -561 MA 7,50 o,.529 4870 2351 414 
RI 8,00 0,544 4399 431 410 CT 10,00 o,.571 5342 1333 457 
NY 8,00 0,451 5319 11868 344 NJ 8,00 0,.553 5126 2138 467 
IN 8,00 0,530 4391 5939 ,580 IL 7,50 o,.525 5126 14186 471 
MI 7,00 0,574 4817 6930 52,5 WI 7,00 0,545 4207 6580 508 
MN 7,00 0,608 4332 8159 566 IA 7,00 0,586 4318 10340 635 
MO 7,00 0,572 4206 8508 603 ND 7,00 0,540 3718 4725 714 
KS 7,00 0 ,663 4593 7834 649 DE 8,00 0,602 4983 602 540 
MD 9,00 0,511 4897 2449 464 VA 9,00 o,.517 4258 4686 547 wv 8,50 0,551 4574 2619 460 NC 9,00 0 :-544 3721 4746 566 se 8,00 0,548 3448 5399 577 GA 7,50 0.579 3846 9061 631 
FL 8,00 0,563 4188 597,5 574 KY 9,00 0,493 3601 4650 534 
MS 8,00 0,578 3063 6524 577 AR 7,50 0,547 3357 4121 628 
LA 8,00 0,487 3528 3495 487 OK 6,58 O 629 3802 7834 644 

'TX 5,00 0,566 4045 17782 640 MT 7,00 o,.586 3897 6385 704 
ID 8,50 0,663 3635 3274 648 WY 7,00 0,672 4345 3905 968 co 7,00 0,626 4449 4639 587 NM 7,00 0,563 3656 398,5 699 
AZ 7,00 0,603 4300 3635 632 UT 7,00 o ,.5os 3745 2611 591 
NV 6,00 0,672 521,5 2302 782 vVA 9,00 0,571 4476 3942 510 
OR 7,00 0,623 4296 4083 610 CA 7,00 0,593 5002 9794 524 

Nota: x1 , x2 , :r3 , x4 e y correspondem. respectiva.mente, a Taxa, Licença, Renda, 
Estrada e Consumo. 

Para este teste, obtemos SR = 5,724 , SR = 5,418, SR 1 = 5, 434, SR2 = 5,426, 
SR3 = 5,431, LR = 6, 177, L R· = 5, 491 e LRi = 5, 40-5 que conduzem aos 
respectivos níveis descritivos de -5,72%, 6,66%, 6 ,61 %, 6,63%, 6,62%, 6,42%, 4,56%, 
6,42% e 6, 70%. 

Podemos observar que a estat ística. escore e suas versões modifica.das , não levam 
à. rejeição de H0 ao nível de significância. de -5 %. No entanto, a estatística. ela razão 
ele verossimilhança leva à rejeição ele H0 a. este nível, enquanto que a não rejeição 
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de Xo tambén] é obtida se o teste for baseado nas versões modifica.das da estatística
da razão cle veiossimilhança.

Cromo estamos ajustando o modelo nol mal, calculamos o teste exala /' que conduz

ao valor 2,923. O nível descritivo obtido da distribuiçã.o F2,3s vale 6.70% indicando

que .17o não é rqeitada ao nível de significância de 5%, que concorda com a. decisão

dos testes modificados da razão de veiossimilhança e escole. Notamos ainda que
os níveis descritivos dos testes coligidos são bem próximos do nível descritivo do

teste exato. O mesmo não ocorre com os níveis dos testes não corrigidos
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de H0 também é obtida. se o teste for baseado nas versões modificadas da. estatística. 
da razão ele verossimilhança.. 

Como estamos ajustando o modelo normal, calcula.mos o teste exato F que conduz 
ao valor 2,923. O nível descritivo obtido da. distribuição F2,35 vale 6,70% indicando 
que H0 não é rejeita.da ao nível ele significância. ele 5%, que concorda com a decisão 
dos testes modifica.dos ela razão de verossimilhança. e escore. Notamos ainda que 
os níveis descritivos dos testes corrigidos são bem próximos do nível descritivo do 
teste exato. O mesmo não ocorre com os níveis dos testes não corrigidos. 



CAPITULO 3

Simulações em modelos contínuos

Neste capítulo, apreselltamos alguns resultados de simulação para avaliar a
eficácia das correções de Bartlett e tipo-Bartlett para testes da razã.o de verossimi-
Ihança. e escore em MLGs contínuos.

Comparamos os desempenhos dos nove testes, isto é, o da razã.o de verossimi-

Ihança e escoie cona suas respectivas versões modificadas. Estes desempenhos são

avaliados em função da pioximiclade das probabilidades de rqeição da hipótese

nula, sendo esta veidadeiia (probabilida.de do erro tipo 1), aos respectivos níveis

nominais dos testes. As simulações obtida.s foram feitas pala as distribuições normal
e gama. pala o caso de @ sei desconhecido.

Pa.ra todas as simulações o preclitol linear é

qf = /3o+ :l:/3jafj, { = 1,... ,n

e a hipótese nula. considerada é Ho : P; = PÕ ' 0 (q=2). A vaiiáve] resposta. foi

gelada assumindo que 0o =/3i::/32:: P3:: P4::/37:: PS = 09:: 0, 05.

Dez mil amostras foiani geladas pala diversos tamanhos de amostra (?z=20, 30,

40 e 50)- O valor assumido pala. '# no modelo normal foi 1,0 e pala- o modelo gania
os índices é=1,0 e @=2,0 roíam consiclelados.

Um cuidado foi tomado na. escolha. dos valores das cova.nadas de modo que as me-

didas aniostrais de assimetria e Curtose das covariadas fossem estabilizada.s pala
diferentes tanaanhos cle amostra. Para n=10, as nove covariadas foram tomadas

como amostras aleatórias das seguintes distribuições: U(0,1), F(2,5), Cauclly, Nj0,1),
Z3, LN(0,1), X2, F(3,3) e N(0,2). Para outros tamanhos de amostra, as covaii-
adas foram ieplicadas. Ou seja, se pala 7?=10, os valores de uma. covaliada são

ri,z2, ' ' .aio, ente.o, pala rl=20 temos .l:i,.ti,a:2,a:2,a:3, =3,' ,.I'io..tlo e similar

9
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CAPITULO :3 

Simulações em modelos contínuos 

Neste capítulo , apresentamos alguns resultados de simulação para avaliar a 
eficácia das correções de Bartlett e tipo-Bartlett para testes da razà.o de verossimi

lhança e escore em MLGs contínuos. 

Comparamos os desempenhos dos nove testes, isto é, o da razà.o de verossimi
lhança e escore com suas respectivas versões modifica.das . Estes desempenhos sã.o 

avali ados em função da proximidade das probabilidades de rejeição da hipótese 

nula, sendo esta. verdadeira (probabilidade do erro tipo I), aos respectivos níveis 

nominais dos testes . As simulações obtidas foram feitas para as distribuições normal 
e gama para o caso de cf> ser desconhecido. 

Para todas as simulações o preditor linear é 

9 

1]i = f3o + L {3jXij, i = 1, · · · , n 
j=l 

e a hipótese nula considerada é H0 : {35 = {36 = O ( q=2). A variável resposta. foi 

gerada assumindo que (30 = {31 = (32 = (33 = (34 = f31 = fJs = {39 = O, 05. 

Dez mil amostras foram geradas para diversos tamanhos de amostra ( n= 20, 30 , 

40 e 50). O valor assumido para. e/> no modelo normal foi 1,0 e para. o modelo gama 

os íridices e/>= 1,0 e c/>=2,0 foram considerados. 

Um cuidado foi tomado na. escolha. dos valores das cova.ria.das de modo que as me

didas amostrais de assimetria e curto~e das cova.ria.das fossem estabilizadas para 

diferentes tamanhos de amostra. Para n=l0 , as nove covariada.s foram tomadas 

como amostras aleatórias das seguintes distribuições: U (0 ,1 ), F(2,5 ), Cauchy, N ( 0,1 ), 

t3, LN(0,l), .\~, F(3 ,3) e N(0,2) . Para outros tamanhos de a.mostra., as covari

ada.s foram replicadas. Ou seja, se para n=lO os valores de uma covariada sã.o 

X 1, X2 · · · , :r10, entã.o , para n=20 temos .r 1 , .r 1 , :r 2 , .1: 2 , :r 3 . x3 , · · · , .r 10 •. r 10 e similar-
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mente pala ?7=30, 40 e 50. Os valores das covariadas folanl mantidos fixos pala as
10.000 amostras.

Na. Tabela. 3. 1 apresentamos os resultados de simulação obtidos supondo que a

variável resposta tem distribuição normal com função de ligação identidade. Pa.ia
cada tamanho da amostra e cada nível considerado, calculanaos as taxas de re-

jeição de cada teste, isto é, estimamos, via simulação /'(LR ? z«), P(LR' ? a..),

P(LR; ? #.), P(SR 2 7..), P(SÃ ? #.), P(SÃ- ? :«.), P(S;, ? #.), P(SÃ; ? :«.)

e P(Sn ? z-), onde z. é dado na Seção 2.3. Vale recordar que .LR' = Z,R/(l + d),

Z,R; = Z,R(l -- d), Si - S'R(l -- .B), S'Êi = Sn/(l + B), S , = Sn exp(---B) onde

B = c + ÓSR + aS2 e S'n. é a estatística modificada monótona. em Sa dada em

A análise desta tabela mostra que tanto a esta.tística da razão de velossimilhan-

ça (LR) quanto a. estatística escore (S'RI não têm uma. boa aproximação por X' e

apresentam taxas de rejeiçã.o bem naaiores do que os níveis nominais mesmo quando

o número total de observações é iazoavelmerlte grande (n=50). Além disto, existe
forte evidência de que a aproximação por X2 para os testes modificados é melhor

do que pala os testes da razão de verossimilhança e escore usuais.

Existe também evidência de que, entre os testes da lazão de verossimilhança mo-

dificados, o teste baseado em Z,Xi tem melhor desempenho do que aquele baseado

en] ZR'. Já, entre os testes escoie modificados, o teste baseados em SÃ é o que
apresentou taxas de iejeiçào mais próximas dos níveis nominais.

Claramente, conforme cresce o tamanho da amostra, as taxas de rejeição de
todos os testes vão se aproximando dos respectivos níveis nominais e como era de
se espetar, as correções vão sendo cada vez menos necessárias.

Outro estudo de simulação foi realizado cona o objetivo de analisei a influência

do número de parâmetros de perturbação no desempenho dos testes. Consideramos
nove modelos. a saber:

(2.9)

P;-'. + P.a:õ (}u - q = o)
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mente para 11=30 , 40 e 50 . Os valores das covariadas foram mantidos fixos pa.ra. a.s 
10.000 amostras. 

Na Tabela. 3.1 apresenta.mos os resulta.dos de simulação obtidos supondo que a. 
variável resposta tem distribuição normal com função de ligação identidade. Para 
cada tamanho da amostra e cada nível cons iderado, calcula.mos as taxas de re
jeição de cada teste, is to é, estimamos, via simulação P(LR;:::: x 0 ), P(LR* ;:::: x 0 ), 

P(LR'j_;:::: Xo), P(SR;:::: Xa), P(SR;:::: x 0 ), P(SRI ;:::: Xa), P(SR2;:::: Xa), P(SR3;:::: x 0 ) 

e P(SR;:::: z0 ) , onde z 0 é dado na Seção 2.3. Vale recordar que LR* = LR/(l + d), 
LR'j_ = LR(l - d) , SR= S'R(l - B), S'R 1 = SR/(l + B), SR2 = SR exp(-B) onde 
B = e+ bSR + asi e S'R3 é a esta.tística modificada monótona. em SR dada. em 
(2.9). 

A análise desta tabela mostra que tanto a estatística ela razão de verossimilhan
ça ( LR) quanto a. estatística escore (SR) não têm uma boa aproximação por x 2 e 
apresentam taxas de rejeição bem maiores cio que os níveis nominais mesmo quando 
o número total ele observações é razoavelmente grande (n=50). Além disto, existe 
forte evidência de que a aproximação por x2 para os testes modificados é melhor 
do que para os testes da razão de verossimilhança e escore usuais. 

Existe também evidência de que , entre os testes da razão de verossimilhança mo
dificados, o teste baseado em LR'j tem melhor desempenho do que aquele baseado 
em LR". Já, entre os testes escore modificados , o teste baseados em SR é o que 
apresentou taxas de rejeição mais próximas dos níveis nominais. 

Claramente, conforme cresce o tamanho da amostra, as taxas de reJe1çao ele 
todos os testes vã.o se aproximando dos respectivos níveis nominais e como era de 
se esperar, as correções vão sendo cada. vez menos necessárias. 

Outro estudo de simulação foi realizado com o objetivo de analisar a influência 
do número de parâmetros de perturbação no desempenho dos testes. Consideramos 
nove modelos, a saber : 

i) 17 
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{j) q 0o + .a;#; + .3.-:õ (P - q

{j{) q = Oo+#--:i+.3;*';+Õõ-'. (P-q=2)

i«) ,/ + .J,=: +©;.:'; +0 : (p - q

jx) '7 - Õo+P-z:+.8,a,+#,,;+0.z-+Õsz;+06.'.+ ..+09-', (P-q=8)
A hipótese nula. a ser testada nos nove modelos é //o : Os = /36 = 0. Dez mil

amostras foram geladas para o tamanho de amostra. ?7=30. Os resultados destas

simulações são apresentados na Tabela 3.2 e nas Figuras 3.1 a 3.3 para o modelo
normal com ligação identidade.

Em todas as figuras, S'n(#) indica o teste baseado na estatística Sn e nos quantas

naodificados. Analisando as figuras e a Tabela 3.2, podemos observam claramente que

o desempenho do teste escale é bem melhor clo que o da. razão de verossimilhança

(considerando ambos scn] correção). Notamos ainda que o número cle parâmetros

cle perturbação (p-q+l ) tem um impa.cto considerável sobre a aproximação por X2

para as distribuições destas duas estatísticas. Para p-q=8, por exemplo, ambos os

testes são muito anta-conservativos apresentando taxas de rejeição bem inaioles do

que os níveis nominais. Este fato é ma.is marcante no caso da estatística. Z,R do

que no caso da. estatística escale. E interessante notam que o impacto do núme],o de

parâmetros de perturbação é bem menos marcante no caso dos testes corrigidos.

Pala estes testes, as taxas de rejeição permanecem mais estáveis em ielaçã.o aos

respectivos níveis nominais do que as taxas dos testes nã.o corrigidos. Em poucas
palavras, podemos dizei que, na. grande maioria dos casos, as estatísticas modifi-

cadas produzem melhores testes do que as não modificadas. Entre as estatísticas da

razão de verossimilhança. modificadas, aquela que produz lnelhoies testes é Z,XT.

Já, entre as estatísticas escoie modificadas, uma ordenação entre as diversas es-

tatísticas não é tão evidente mas parece que a estatística S'; tende a tei um melhor
desempenho do que as demais.
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i i) 17 Po + /35x5 + J5.1:5 (p - q = 1) 

iii) 1] Po + P1 :r 1 + J5:1.·5 + /35;1'6 (p - q = 2) 

iv) 17 Po + /31x 1 + .:32x2 + /35.r5 + /36:1.:5 (p - q = :3) 

A hipótese nula. a ser testa.da. nos nove modelos é H0 : /35 = /36 = O. Dez mil 
amostras forarn geradas para o tamanho de amostra n=30. Os resultados destas 

simulações são apresentados na Ta.bela 3.2 e nas Figuras 3.1 a 3.3 para o modelo 

normal com ligação identidade. 

Em ·todas as figuras , SR(*) indica o teste baseado na estatística SR e nos quantis 

modificados. Analisando as figuras e a. Ta.bela 3.2, podemos observar claramente que 

o desempenho elo teste escore é bem melhor elo que o ela. razã.o de verossimilhança 

( considerando ambos sem correção). Notamos a.inda que o número de parâmetros 

de perturbação ( p-q+ 1) tem um impacto considerável sobre a aproximação por x2 

para as distribuições destas duas estatísticas. Para p-q=S, por exemplo, ambos os 

testes são muito anti-conservativos apresentando taxas ele rejeição bem maiores do 

que os níveis nominais. Este fato é ma.is marcante no caso ela estatística LR do 

que no caso da estatística escore . É interessante notar que o impacto do número de 

parâmetros de perturbação é bem menos marcante no caso cios testes corrigidos . 

Pa.ra estes testes , as taxas de rejeição permanecem mais estáveis em relação aos 

respectivos níveis nominais do que as taxas dos testes não corrigidos. Em poucas 

palavras, podemos dizer que, na grande maioria. elos casos , a.s estatísticas modifi

cadas produzem melhores testes elo que ·as nâ.o modificadas . Entre as estatísticas da. 

razâ.o ele verossimilhança. modificadas , aquela que produz melhores testes é LR;. 
Já, entre as estatísticas escore modificadas uma ordenação entre as diversas es

tatísticas não é tão evidente mas parece que a estatística S"R tende a ter um melhor 

desempenho do que a.s demais. 
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Ta.bela :3.1 Tanzazz/i.os (7os Zesles - p=/0 - m.ode/o zzorm.a/

1,0

5,0

10,0

9,5 3,0 1,0

21,6 10,1 4,7

30,7 17,2 9,5

4,3 1,1 1,5 1,2 1,3 1,1

15,9 5,9 7,8 6,9 7,1 6,7

25,8 11,4 14,5 13,7 13,7 13,6

20

1,0

5,0

10,0

5,0 1,6 1,0

13,8 7,6 5,4

22,0 13,0 10,4

2,6 1,1 1,3 1,2 1,3 1,1

11,1 6,1 7,0 6,6 6,6 6,6

19,1 11,0 12,4 11,8 11,8 12,0

30

1,0

5,0

10,0

3,5 1,5 1,1

l0,8 6,2 5,3

18,0 11,7 10,1

2,2 1,1 1,3 1,2 1,3 1,1

8,9 5,5 6,0 5,8 5,8 5,8

16,2 10,4 11,3 11,0 11,0 11,1

40

1,0

5,0

10,0

1,2 1,1

9,4 5,8 5,2

16,2 11,4 10,4

1,7 1,1 1,2 1,1 1,2 1,1

8,1 5,3 5,6 5,5 5,5 5,5

14,7 10,6 11,1 10,9 10,9 10,9

50

Nona; Os números(1),(2),(3),(4),(5),(6),(7),(8) e(9) correspondem
a P(LR ? #.), P(LR" ? a.), p(ZR; 2 z.), p(Sn 2 #..), p(S'Ã ? z.),
P(S;- ? #.), P(S;, ? :«..), P(SÃ; 2 #«) e P(Sn ? ;.) :espe'ti~'ame«te.

  lam.ctn.hos           S'n      
  n.«, {naÍs(% ) ( ] l l2) l3) (4) lõ) l6) l I') (8) l9)
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Tabela :3.1 Tamanhos dos testes - p=10 - modelo normal 

n 

20 

30 

40 

50 

Nota: 

tamanhos 
nominai s(% ) 

Os 

1,0 

5,0 

10,0 

1,0 

5,0 

10,0 

1,0 

5,0 

10,0 

1,0 

5,0 

10,0 

, 
numeras 

LR 
( 1 ) (2) (3) 

9,5 3,0 1,0 

21,6 10,1 4,7 

30 ,7 17,2 9,5 

5,0 1,6 1,0 

13,8 7,6 5,4 

22 ,0 13,0 10,4 

3,5 1,5 1,1 

10,8 6,2 5,3 

18,0 11,7 10,1 

2,7 1,2 1,1 

9,4 5,8 5,2 

16,2 11 ,4 10,4 

( 1) ' (2) ' (3) ' ( 4 ) , ( 5 ), 
a P(LR > x 0 ) , P(LR" > x 0 ), P(LR'; > 

SR 
(4) (5) (6) (7) (8) (9) 

4,3 1,1 1,5 1 ') ,- 1,3 1,1 

15,9 5,9 7,8 6,9 7,1 6,7 

25,8 11,4 14 ,5 13,7 13,7 13,6 

2,6 1,1 1,3 1,2 1,3 1,1 

11 ,1 6,1 7,0 6,6 6,6 6,6 

19,1 11 ,0 12,4 11 ,8 11 ,8 12,0 

2,2 1,1 1,3 1,2 1,3 1,1 

8,9 5,5 6,0 5,8 5,8 5,8 

16,2 10,4 11 ,3 11,0 11 ,0 11 ,1 

1,7 1,1 1,2 1,1 1,2 1,1 

8,1 5,3 5,6 5,,5 ,5,5 5,5 

14,7 10,6 11 ,1 10,9 10,9 10,9 

(6) , (7)' (8) e (9) correspondem 
x0 ) , P(SR > :i·o L P(S'R > Xa), 

P(Sj:u 2: Xo), P(Sk2 2: x 0 ), P(SR.3 2: x 0 ) e P(S'R 2: za ) respectivamente. 
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Tal)ela. 3.2 Tara.a7?/zos dos /c-síe.s - rl odc/o n07'míl/

4

P -- q tcu-n.al-Lhos

n 07« ? aÍS(%) li) (2) (3)
S'n

lsl (6) (7) (8)l4) (9)

0

l
2
3

4
5

1,0
1,0

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

1,3
1,5
1.8
2,1
2,3
2,6
3,4
3,7
5,0

1,0
1,0
1,1
1,1

1,0
1,2
1,4
1,6

1,6

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

0,7
0,7
0,8
2,6
1,1
1,3
1,8
2,3
2,6

0,9
0,9
0,9
1 ,1
1,0
1,0
1,0
1,1
1 ,1

0,9
0,9
0,9
1,3
0,9
1,0
1,0
1,1
1,3

0,9
0,9
0,9
1,2
0,9
1,0
1.0
1,1
1,2

0,9
0,9
0,9
1,3
0,9
1,0
1,0
1,1
1,3

0,6
0,9
0,9
1,1
0,9
0,9
1,0
1,0
1,1

5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0

5,9
6,8
7,4

8,7
10,0
11,0
12,0
14,0

4,8
4,9
5,0
5,0
5,4
5,6
6,1

6,2
7,6

4,8
4,8
4,7
4,7
5,0
5,1
5,6
5,8
7,0

4,7
4,8
4,7
4,7
4,9
5,0
5,4
5,7
6,6

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

3,8
4,8
4,7
4,7
4,8
5,0
5,4
5,7
6,6

2

3
4
5

6
7

8

0
l
2

3

4
5

6
7
8

10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0

11,6
12,3
13,3
14,1
15,3
16,4
18,3
19,5
22,0

10,0
10,0
10,0
10,0
10,1
10,1
10,1
12,0
13,0

10,0
10,0
10,1
9,4
9,6
9,9
9,7

10,0
l0,4

l0,6
l0,6
11,5
11,9
12,8
14,4
15,9
17,3
19,1

10,0
10,0
10,1
10,0
10,0
l0,2
l0,2
l0.4
11,0

0,8
10,0
10,1
10,0
10,0
l0,5
l0,7
11,0
12,0

10,0
l0,7
l0,9
11,4
12,4

10,0
l0,5
l0,7
l0,9
11,7

10,0
l0,5
l0,7
l0,9
11,8

/V.f«; Os «úme«os (1):
a PÇLR '>
P(SÂ: ? z.), P(SÃ, ? a'

l2),(3),(4),(S),(6),(7),(8) e(9) correspondem
? -'..), P(Z;R; ? z..), P(Sn ? z.:), P(SL ? a.),
), P(S'Â; ? :«.) e P(S'a ? ;..) respecti-mente.

4,8 4,8 4,8
4,8 4,8 4,8
4,7 5,3 4,7
4,7 5,8 4,7
4,7 6,5 4,8
4,7 7,5 4,9
5,0 8,5 5,3
4,6 9,3 5,4
5,4 l l,l 6,1

10,0 l0,2 l0,2
10,0 10,0 10,0
l0,2 l0,2 l0,2
10,0 10,0 10,0
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Ta.bela. 3.2 Ta manhas do s / tsi.es - n=."JO - modelo normal 

p-q iam.anhos LR SR 
nomina·is(%) ( 1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

o 1,0 1,3 1,0 1,0 0,7 0,9 0,9 0,9 0,9 0,6 
1 1 O 1,5 1,0 1,0 0,7 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 
2 1,0 1,8 1,1 1,0 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 
3 1,0 2,1 1,1 1,0 2,6 1,1 1,3 1,2 1,3 1,1 
4 1,0 2,3 1,0 1,0 1,1 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 
5 1,0 2,6 1,2 1,0 1,3 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 
6 1,0 3,4 1,4 1,0 1,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
7 1,0 3,7 1,6 1,0 2,3 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 
8 1,0 5,0 1,6 1,0 2,6 1,1 1,3 1,2 1,3 1,1 
o 5,0 5,9 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,7 4,8 3,8 
1 5,0 6,8 4,9 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 
2 5,0 7,4 5,0 4,7 5,3 4,7 4,7 4,7 4,8 4,7 
3 5,0 7,7 5,0 4,7 5,8 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 
4 5,0 8,7 5,4 4,7 6,5 4,8 5,0 4,9 4,9 4,8 
5 5,0 10,0 5,6 4,7 7,5 4,9 5,1 5,0 5,1 5,0 
6 5,0 11 ,0 6,1 5,0 8,5 5,3 5,6 5,4 5,5 5,4 
7 5,0 12,0 6,2 4,6 9,3 5,4 5,8 5,7 5,7 5,7 
8 5,0 14,0 7,6 5,4 11,l 6,1 7,0 6,6 6,6 6,6 
o 10,0 11 ,6 10,0 10,0 10,6 10,0 10,0 10,2 10,2 0,8 
1 10,0 12,3 10,0 10 ,0 10,6 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 
2 10,0 13 ,.5 10,0 10 ,1 11 ,5 10 ,1 10,2 10 ,2 10 ,2 10,1 
3 10,0 14,1 10,0 9,4 11 ,9 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 
4 10,0 15,:3 10,1 9,6 12,8 10,0 10,0 10,0 10 ,0 10,0 
5 10,0 16,4 10,1 9,9 14,4 10 ,2 10,7 10,.s 10,5 10,5 
6 10 ,0 18,:3 10,1 9,7 15,9 10 ,2 10,9 10,7 10,7 10,7 
7 10,0 19,5 12,0 10 ,0 17,3 10,4 11,4 10,9 10,9 11 ,0 
8 10,0 22 ,0 13,0 10,4 19 ,1 11 ,0 12,4 11 ,7 11 ,8 12,0 

Nota: Os numeros ( 1) ' ( 2)' ( 3)' ( 4 ), (.5) , ( 6) ' (7)' (8) e (9) correspondem 
a P(LR 2 Xcr ), P(LR• > .To ) ' p ( L R; > Xa ), P(SR > Xcr ), P(SR > Xcr ), 
P(Sn1 2 Xo ), P(S'in 2 :ra ) P(SR3 2 ,1:a ) e P(SR 2 .:a ) respectivamente. 
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Os resultados de simu]ação referentes ao niode]o gama cona ligação recíproca

1/( = 1/v7), são apresenta.dos nas Tabelas 3.3 a 3.6 e nas Figtuas 3.4 a 3.9. E impor-

tante notei ciue o caso ( /), isto é, aquele em que 1? = as 5 +/3õaõ não foi considerado

pois, sob ,f7o : /3s = Õ6 :: 0, temos 7? = 0 e não podemos calcular p :: l/77.

Das Tabelas 3.3 e 3.5 podemos observar que, na grande maioria dos casos, as

taxas de rejeição das estatísticas modificadas estão mais próximas dos correspon-
dentes tamanhos nominais do que as taxas de rejeição das não modificadas. Além

disso, as taxas de rejeição das estatísticas não modificadas são, em geral, superi-
ores aos tamanhos nominais conespondentes. .A medida que cresce o tamanho da

a.mostra ou o valor de é, as taxas de rejeição das estatísticas modificadas e não
modificadas se aproximam dos correspondentes tamanhos nominais.

Analisando as Figuras 3.4 a 3.9 e as Tabelas 3.4 e 3.6 nota-se que, da mesma
forma que pala o modelo normal, o teste encore tem um desempenho bem melhor

que o da razã.o de verossimilhança. E de se destacar também, no caso em que

@ = 2,0, o excelente desempenho do teste baseado en] -LR;, muito melhor que o

daquele baseado em Z,E ou mesmo em LB'. As versões corrigidas do teste escore,

pala '# ' 2, 0, também produzem, em geral, testes com taxas de rejeição bem mais

próximas dos níveis nominais do que o teste escore usual especialmente se o número

de parâmetros de perturbação é grande.

Para. o caso em que @ = 1,0, novamente os testes da. razão de velossimilhança
modificados têm desempenho melhor do que o conespondente teste não modifi-

cado. No entanto, entre as diversas versões dos testes escoie não modificados, em

alguns casos, o teste SR(+), baseado em Sn e nos quantis modificados, apresenta
desempenho bem pior do que o teste escore sem correção.
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Os resultados ele simulação referentes ao modelo gama. com ligação rec iproca 

(p = I/17 ), são apresentados nas Tabelas 3.:3 a 3.6 e nas Figuras 3.4 a 3.9. E impor

tante notar que o caso ( i), isto é, aquele em que 17 = /35 :i.:5 + /36 x6 não foi considerado 

pois, sob H0 : /35 = /36 = O, temos 17 = O e não podemos calcular f.l = I/17. 

Das Tabelas 3.3 e 3.5 podemos observar que, na. grande maioria cios casos, as 

taxas ele rejeição das estatísticas modificadas estão mais próximas dos correspon

dentes tamanhos nominais do que as taxas de rejeição das não modificadas. Além 

disso, as taxas de rejeição das estatísticas não modificadas são, em geral, superi

ores aos tamanhos nominais correspondentes. A medida que cresce o tamanho da 

amostra ou o valor de e/>, as taxas de rejeição das estatísticas modificadas e na.o 

modificadas se aproximam dos correspondentes tamanhos nominais. 

Analisando as Figuras 3.4 a 3.9 e as Tabelas 3.4 e 3.6 nota-se que, da mesma 

forma que para. o modelo normal, o teste escore tem um desempenho bem melhor 

que o da razão de verossimilhança. É de se destacar também, no caso em que 

cp = 2, O, o excelente desempenho do teste baseado em LR";_ , muito melhor que o 

daquele baseado em LR ou mesmo em LR*. As versões corrigidas do teste escore, 

para e/>= 2, O, também produzem, em geral, testes com taxas de rejeição bem mais 

próximas dos níveis nominais do que o teste escore usual especialmente se o número 

de parâmetros de perturbação é grande. 

Para o caso em que e/> = 1, O, novamente os testes da razão de verossimilhança. 

modificados têm desempenho melhor do que o correspondente teste não modifi

cado. No entanto , entre as diversas versões dos testes escore não modificados , em 

alguns casos, o teste SR(*), baseado em SR e nos quantis modificados, apresenta 

desempenho bem pior do que o teste escore sem correção. 
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Tabela 3.3 TarriazzÀos dos fesfcs - p=/0 - idade/o garra corri. ilzdfce @=2,(7

n tanl.anhos
n onz jn«{s(% ) (i) (2) (31

Sn
l6) (z) (8) (9)(4) (5)

1,0

5,0

10,0

11,9 3,2 1,0

24,6 11,6 4,8

34,0 18,8 9,8

4,1 1,2 1,5 1,4 1,4 1,6

16,2 6,3 8,0 7,3 7,4 7,4

26,4 12,3 15,5 14,2 14,3 14,6

20

1,0

5,0

10,0

5,6 1,7 1,0

14,7 7,5 5,1

23,1 13,2 9,7

2,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0

9,8 5,6 6,1 5,9 6,0 5,7

18,4 10,5 11,6 11,1 11,2 11,0

30

1,0

5,0

10,0

3,6 1,4 1,0

11,7 6,2 4,8

18,5 12,1 9,7

1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

8,1 5,4 5,6 5,5 5,5 5,4

15,5 10,3 11,0 10,7 10,7 10,6

40

1,0

5,0

10,0

2,8 1,2 1,0

9,9 5,6 5,0

17,0 11,5 10,1

1,3 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

7,3 6,5 5,3 5,2 5,2 5,0

14,5 10,5 10,9 10,7 10,8 10,7

50

A'.l«; Os -úme:os (1),
a, PÇLR '>- =.), PtLR'
p(s;. ? #.*), P(s;i, ? :«

(2),(3),(4),(5),(6),(7),(8) e(91 correspondena
? #.), P(Z.RT 2 a.), P(SR ? .«.*), P(SÃ ? #.),

), P(S';. ? 1:..) e P(SR 2 ;.) respectivamente.
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Tabela 3.3 Tamanhos dos teshs - p= 1 O - modelo gama com -índice cp = 2 . O 

n tamanhos 
nominais(%) 

20 

30 

40 

50 

Nota: Os 

1,0 

5,0 

10,0 

1,0 

5,0 

10,0 

1,0 

5,0 

10,0 

1,0 

5,0 

10,0 

, 
numeros 

LR 
(1) (2) (3) 

11 ,9 3,2 1,0 

24,6 11,6 4,8 

34,0 18,8 9,8 

5,6 1,7 1,0 

14 ,7 7,5 5,1 

23 ,1 13,2 9,7 

3,6 1,4 1,0 

11,7 6,2 4,8 

18,5 12,1 9,7 

2,8 1 ·) ,~ 1,0 

9,9 5,6 5,0 

17,0 11 ,5 10,1 

( 1) ' (2) ' ( 3) ' ( 4), ( 5) ' 
a P(LR > x 0 ), P(LR* > X 0 ) , P( LR; > 

SR 
(4) (5) (6) (7) (8) (9) 

4,1 1,2 1,5 1,4 1,4 1,6 

16,2 6,3 8,0 7,3 7,4 7,4 

26,4 12,3 15,5 14,2 14,3 14 ,6 

2,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 

9,8 5,6 6,1 5,9 6,0 5,7 

18,4 10,5 11 ,6 11 ,1 11,2 11,0 

1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

8,1 5,4 5,6 5,5 5,5 5,4 

15,5 10,3 11,0 10,7 10,7 10 ,6 

1,3 1 O 1,0 1,0 1,0 1,0 

7,3 6,5 5,3 5,2 5,2 5,0 

14 ,5 10,5 10,9 10,7 10,8 10,7 

( 6), (7)' (8) e (9) correspondem 
:ro), P(S'R > x 0 ), P(SR > Xa), 

P(S'R1 ~ :ro), P(S'Ã.2 ~ Xa), P(S'R3 ~ x 0 ) e P(SR ~ .:0 ) respectivamente. 
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Tabela 3.4 Taman/los dos ZesZe.s n=30 - n\odeio gamít com í.ndice Ó=2.0

P-- q tQIl\QI'Lh.OS

nOn2inaÍS(%) l1l (2) (3)
Sn
(6) (7) (8)(4) (5) (9)

l
2
3

4
5

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

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

1 ,1
1,0
1,1
1,2
1,3
1,3
1,7
1,7

5,0

1,0
0,9
1 ,1
1,1
1,0
1,0
1,1
0,8

1,0
0,9
1 ,1
1,2
1,3
1,2
1,6
2,1

1,1
1,0
0,9
1,0
1,0
0,9
1,1
1,1

1,1
1,0
0,9
1,0
1,0
0,9
1,1
1,1

1,1
1,0
0,9
1,0
1,0
0,9
1,1
1 ,1

1 ,1
1,0
1,0
1,0
1 ,1
0,9
1,1
1 ,1

1,1
1,0
1,0
1,1
1,1
1,0
1,1
1,0

5,0
5.0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0

6,4
7,0
7,7
8,9

l0,2
l0,9
12,7
14,7

4,9
5,1
4,8
4,8
5,1
4,9
5,0
5,1

2

3

4

5

6

7

8

l
2
3
4

5

6

7

8

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

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

4,8
4,9
4,8
5,0
5,2
5,1
5,6
6,1

4,8
4,9
4,8
5,0
5,1
5,0
5,5
5,9

4,8
4,9
4,8
5,0
5,2
5,1
5,6
6,0

4,8
4,9
4,8
5,0
5,1
5,0
5,3
5,7

5,3
5,8
6,0
6,7
7,5

10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0

12,0
13,3
13,6
16,1
17,0
18,1
20,1
23,1

10,0
l0,2
l0,2
l0,9
11,3
11,5
12,5
13,2

9,7
9,9
9,7
9,8

10,1
9,8

10,0
9,7

9,7
l0,5
11,8
13,2
13,6
14,4
16,0
18,4

9,9
10,0
10,0
10,0
l0,4
l0,2
l0,7
l0,5

9,9
10,0
10,1
l0,2
l0,7
l0,5
11,3
11,6

9,9
10,0
10,0
10,1
l0,6
l0,4
11,0
l l,l

9,9
10,0
10,0
10.1
l0,6
l0,5
l l,l
11,2

9,9
9.9

10,0
10,1
l0,6
l0,3
l0,9
11,0

7VoZ«; Os números (1).
a, PÇLR Z =.,). PtLRI
P(S'Ã: 2 z.), P(S'L, ? #

l2),(3),(4),(S),(6),(7),(8) e(9) correspondem
? :««), P(ZR; 2 ;«.), P(Sn 2 #.), P(SÃ ? #.),
), P(S;, ? =.) e P(Sn ? z.) respectivamente.
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Ta.bela 3.4 Tamanhos dos test es - n.=30 - modelo gama com {nelice c/;= 2 ,0 

p - q tamanhos 
nominais (%) 

1 1,0 
2 1,0 
3 1,0 
4 1,0 
5 1,0 
6 1,0 
7 1,0 
8 1,0 

1 5,0 
2 5,0 
3 5,0 
4 5,0 
5 5,0 
6 5,0 
7 5,0 
8 5,0 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

10,0 
10,0 
10,0 
10,0 
10,0 
10,0 
10,0 
10,0 

( 1) 

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

6,4 
7,0 
7,7 
8,9 

10,2 
10,9 
12,7 
14,7 

LR 
(2) 

1,1 
1,0 
1,1 
1,2 
1,3 
1,3 
1,7 
1,7 

5,0 
5,2 
5,1 
5,3 
5,8 
6,0 
6,7 
7,5 

12,0 10,0 
13,3 10,2 
13,6 10,2 
16,1 10,9 
17,0 11,3 
18,1 11,5 
20,1 12,5 
23,1 13,2 

(3) 

1,0 
0,9 
1,1 
1,1 
1,0 
1,0 
1,1 
0,8 

4,9 
5,1 
4,8 
4,8 
5,1 
4,9 
5,0 
5,1 

9,7 
9,9 
9,7 
9,8 

10,1 
9,8 

10,0 
9,7 

(4) 

1,0 
0,9 
1,1 
1,2 
1,3 
1,2 
1,6 
2,1 

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

(5) 

1,1 
1,0 
0,9 
1,0 
1,0 
0,9 
1,1 
1,1 

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

9,7 9,9 
10,5 10,0 
11,8 10,0 
13,2 10,0 
13,6 10 ,4 
14,4 10 ,2 
16,0 10,7 
18,4 10,.s 

1,1 
1,0 
0,9 
1,0 
1,0 
0,9 
1,1 
1,1 

4,8 
4,9 
4,8 
5,0 
5,2 
5,1 
5,6 
6,1 

(7) 

1,1 
1,0 
0,9 
1,0 
1,0 
0,9 
1,1 
1,1 

4,8 
4,9 
4,8 
5,0 
5,1 
5,0 
5,5 
5,9 

(8) 

1,1 
1,0 
1,0 
1,0 
1,1 
0,9 
1,1 
1,1 

4,8 
4,9 
4,8 
5,0 
5,2 
5,1 
5,6 
6,0 

9,9 9,9 9,9 
10,0 10,0 10,0 
10,1 10,0 10,0 
10,2 10,1 10,1 
10,7 10,6 10,6 
10,5 10,4 10,5 
11 ,3 11 ,0 11,1 
11,6 11,1 11 ,2 

53 

(9) 

1,1 
1,0 
1,0 
1,1 
1,1 
1,0 
1,1 
1,0 

4,8 
4,9 
4,8 
5,0 
5,1 
5,0 
5,3 
5,7 

9,9 
9.9 

10,0 
10,1 
10,6 
10,3 
10,9 
11 ,0 

Nota: Os numeras (1) , (2), (3), (4), (5) , (6) , (7), (8) e (9) correspondem 
a, P(LR > X 0 ), P(LR" > x 0 ) , P(LR'{ > x 0 ), P(SR > X 0 ) , P(S'R > x 0 ), 

P(S"Ri 2'. Xo ) , P(S'R2 2'. x 0 ) , P(SR3 2'. x 0 ) e P(SR 2'. z0 ) respectiva.mente. 
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Xale\a. 3.3 Ta.maT-th.os dos testes - p=10 - modelo gama cona íltdÍce ó=1.0

n t(tnxanh.os

no«?ÍnaÍs(%) (1) (2) (3)
Sn

(4) (5) (6) (7) (8) (9)

1,0

5,0

10,0

14,7 2,4 5,4

27,3 9,0 7,6

37,3 16,0 10,9

5,6 3,2 1,0 3,3 1,8 2,1

11,3 6,8 4,8 7,1 5,8 9,3

21,7 11,4 10,5 12,4 11,1 14,4

20

1,0

5,0

10,0

6,9 1,3 2,1

17,6 6,8 5,1

13,1 10,0

2,4 1,7 1,0 1,8 1,2 1,4

8,6 5,4 4,8 5,6 5,1 6,0

17,2 10,4 10,6 11,1 10,6 11,4

30

1,0

5,0

10,0

4,1 1,2 1,2

12,7 6,2 4,9

20,4 11,7 9,7

1,1 1,2 1,0 1,2 1,0 1,3

7,3 5,2 5,0 5,3 5,1 5,2

15,2 10,1 10,4 10,5 10,3 10,3

40

1,0

5,0

10,0

3,5 1,3 1,1

l0,6 5,9 5,0

17,9 11,3 10,0

1,4 1,2 1,1 1,2 1,2 1,2

7,4 5,4 5,5 5,5 5,5 5,4

13,9 10,3 10,6 10,5 10,6 10,4

50

7Vofa; Os números(1),(2),(3),(4),(5),(61,(7),(8) e(9) correspondem
a P(Z'R ? =.), P(Z.R' ? a.), P(LR; ? a«), p(Sa ? z.), p(S;
P(S;i 2 #.,), P(SÃ, ? «,.*), P(S';i; ? #.) e P(Sn ? ;.) respectivanaente.
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Ta.bela 3.5 Tamanhos dos /.estes - p= lO - modelo gama com índi ce cb=l.O 

n tamanhos LR S'R 
nominais (% ) ( 1 ) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1,0 14 ,7 2,4 -5 ,4 5,6 3 ') ,~ 1,0 3,3 1,8 2,1 

20 5,0 27 ,3 9,0 7,6 11 ,3 6,8 4,8 7,1 5,8 9,3 

10,0 37,3 16,0 10,9 21 ,7 11,4 10,5 12,4 11 ,1 14,4 

1,0 6,9 1,3 2,1 2,4 1,7 1,0 1,8 1,2 1,4 

30 5,0 17,6 6,8 5,1 8,6 5,4 4,8 5,6 5,1 6,0 

10 ,0 25 ,2 13,1 10,0 17,2 10,4 10,6 11,1 10,6 11 ,4 

1,0 4,1 1,2 1,2 1,1 1,2 1,0 1,2 1,0 1,3 

40 5,0 12 ,7 6,2 4,9 7,3 5,2 5,0 5,3 5,1 5,2 

10,0 20 ,4 11 ,7 9,7 15,2 10,1 10,4 10,5 10,:3 10,3 

1,0 3,5 1,3 1,1 1,4 1,2 1,1 1 ') ,- 1 ·) ,- 1 •) ,~ 

50 5,0 10 ,6 5,9 5,0 7,4 5,4 5,5 5,5 5,5 5,4 

10,0 17 ,9 11 ,3 10,0 13,9 10,3 10,6 10,5 10,6 10 ,4 

Nota: Os numeros ( 1) l (2) l ( 3) l ( 4 ), ( 5) ' (6 ), (7) ' (8) e (9) correspondem 
a. P(LR > x 0 ) , P(LR• > x 0 ) , P(LR; > x 0 ) , P(SR > X 0 ) , P(SR > Xa ), 
P(SRI 2 Xa ), P(SR2 2 :r o) , P(S'R3 2 :ra ) e P( SR 2 z0 ) respectiva.mente. 
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Tabela. 3.6 Tamazz/}os dos les/c.s - n=30 - made/o gama cona úzdÍce @=.7,27

p - q tara.an.hos
« animais(% ) (1) (2) (3)

Sn
(61 (7) (8) (9)(4) (5)

l
2

3

4
5

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

1,6
1,5
2,6
3,2
4,2

1.3
0,9
1 ,1
1,3
1.2
1,1
1,3
1.3

5.3
5,0
3,2
6,1
5,1

1,2
0,9
1,7
1,3
2,6
2,3
2,1
2,1

1,4
0,9
1,0
1,4
1,1
0,7
0,9
2,4

0,7
1 ,1
0,8
1,2
1,0
0,9
1,0
1,7

1,1
1,1
0,8
1,2
1,0
0,7
0,7
0,8

0,9
1,1
0,8
1,2
1,0
0,9
1,0
1,7

1,2
1,1

0,8
1,2

1,0
0,8
0,8
1,2

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

5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0

6,6
6,9
8,0
9,6

l0,6
11,9
13,4
17,1

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

2
3
4

5
6

7
8

l
2

3

4
5
6
7
8

5,0
5,0
5,8
7,0
6,3
6,1
6,7
8,6

5,4
5,3
5,0
5,4
4,9
4,8
5,1
5,4

5,6
5,3
5,0
5,5
4,9
4,7
5,0

4,8.4

5,5
5,3
5,0
5,5
4,9
4,8
5,2
5,6

5,6
5,3
5,0
5,5
4,9
4,8
5,1
5,1

5,6
5,4
5,9
5,6
6,7
6,3
6,1
6,0

10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0

12,2
12,6
14,1
16,4
17,3
19,1
21,0

l0,3
10,0
l0,2
11,3
l0,3
11,0

11.65
13,1

10,1
10,0
l0,3
l0,4
l0,6
l0,8
l0,4
10,0

10,0
10,0
11,7
13,5
12,3
12,8
13,9
17,2

l0,6
l0,3
10,1
l0,4
10,0
10.0
10,0
l0,4

l0,8
l0,3
l0,2
l0,7
10,0
10,0
10,0
l0,6

l0,7
l0,3
10,1
l0,6
10,0
10,0
10,0
l l,l

l0,7
l0,4
l0,2
l0,7
10,0
10,0
10,0
l0,6

l0,8
l0,4
11,0
l0,7
11,5
11,3
l0,8
11.4

A'.la; Os «úme-os (1),
a PÇLR 'Z a:.). PÇLR
P(SÃ. ? «.*), P(s;i, ? =

l2),(3),(4),(S),(6),(7),(8) e(9) coiiespond.m
2 =.), P(-LR; 2 #..), P(SR 2 #.), P(S'Ê ? :«.),

), P(S'Ê; 2 #.) e P(S'n ? z.) respecti~,amente
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Tabela :3.6 Tamanhos dos tes!E.s - n=30 - modelo gama com índice q>= l,O 

p - q iam.anhos 
nominais(%) 

1 1,0 
2 1,0 
3 1,0 
4 1,0 
5 1,0 
6 1,0 
7 1,0 
8 1,0 

1 5,0 
2 5,0 
3 5,0 
4 5,0 
5 5,0 
6 5,0 
7 5,0 
8 5,0 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

10,0 
10,0 
10,0 
10,0 
10,0 
10,0 
10,0 
10,0 

( 1) 

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

6,6 
6,9 
8,0 
9,6 

10,6 
11,9 
13,4 
17,1 

LR 
(2) 

1,3 
0,9 
1,1 
1,3 
1,2 
1,1 
1,3 
1,3 

-5 .3 
5,0 
,5,2 
6,1 
.5 ,1 
5 7 
6,3 
6,8 

(3) 

1,2 
0,9 
1,7 
1,3 
2,6 
2,3 
2,1 
2,1 

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

12,2 10,3 10,1 
12,6 10,0 10,0 
14,1 10,2 10,3 
16,4 11,3 10,4 
17 ,3 10,3 10,6 
19,1 11 ,0 10,8 
21,0 11,65 10,4 
25,2 13,1 10,0 

(4) 

1,4 
0,9 
1,0 
1,4 
1,1 
0,7 
0,9 
2,4 

5,0 
5,0 
5,8 
7,0 
6,3 
6,1 
6,7 
86 

(5) 

0,7 
1,1 
0,8 
1,2 
1,0 
0,9 
1,0 
1,7 

5,4 
5,3 
5,0 
5,4 
4,9 
4,8 
5,1 
5,4 

10,0 10,6 
10,0 10,3 
11,7 10,1 
13,5 10,4 
12,3 10,0 
12,8 10,0 
13 ,9 10,0 
17,2 10,4 

1,1 
1,1 
0,8 
1,2 
1,0 
0,7 
0,7 
0,8 

5,6 
5,3 
5,0 
5,5 
4,9 
4,7 
5,0 

4,8.4 

(7) 

0,9 
1,1 
0,8 
1,2 
1,0 
0,9 
1,0 
1,7 

5,5 
5,3 
5,0 
5,5 
4,9 
4,8 
5,2 
5,6 

(8) 

1,2 
1,1 
0,8 
1,2 
1,0 
0,8 
0,8 
1,2 

5,6 
5,3 
5,0 
5,5 
4,9 
4,8 
5,1 
5,1 

( 9) 

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

5,6 
5,4 . 
5,9 
5,6 
6,7 
6,3 
6,1 
6,0 

10,8 10,í 10,7 10,8 
10,3 10,3 10,4 10,4 
10,2 10,1 10,2 11,0 
10,7 10,6 10,7 10,7 
10,0 10,0 10,0 11,5 
10,0 10,0 10,0 11,3 
10,0 10,0 10,0 10,8 
10,6 11 ,1 10,6 11,4 

Nota: Os numeras (1), (2), (3) , (4), (5) , (6), (7), (8) e (9) correspondem 
a P(LR > x 0 ), P(LR* 2 x 0 ), P(LR~ > :i: 0 ), P(SR > x 0 ), P(SR > x 0 ), 

P(SR1 2 Xa), P(S'R2 2 Xa), P(S"R3 2 Xa) e P(SR 2 z0 ) respectivamente. 
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Figura 3.4 : Tamanhos dos Testes - n=JO 
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Neste capítulo, apresentaremos alguns resultados de simulação para. avaliar a
eficácia de corieções de Bartlett e tipo-Baitlett para testes da razão de verossimi-
Ihança e escale em MLGs discretos.

Sabemos que as corieções de Baltlett e tip(»Baitlett são utilizadas pala melhorei

a qualidade das aproximações das estatísticas da razã.o de veiossimilhança e escore

para. a. distribuição .X2. Pala. os modelos contínuos, sob condições adequadas de

regularidade, os insultados teóricos garantem que as distribuições das estatísticas

corrigidas são X2 até ordem n'i. Este resultado não é necessariamente válido pala

modelos discretos. Claro está, pelos resultados desen\:olviclos no Capítulo 2, que
as fórmulas para as corleções podem ser obtidas tanto para modelos contínuos

quanto discretos. No entanto, pelo que foi exposto acima, os resultados teóricos,
relativos aos erros de aproxima.ções poi X2, somente são garantidos no caso contínuo

(Frydenberg e Jensen, 1989).

Diversos artigos são encontrados na literatura estatística tratando de fórmulas

para correções de testes em casos discretos levando, então, à falsa impressão de
que as aproximações são válidas também nestes casos.

Cordeiro ( 1982) faz vários estudos de simulação en\:olvendo clistiibuições multi-

nomial e de Poisson que mostram que os testes modificados, ba.seados em Z,R',

apresentam taxas de rejeição da. hipótese nula bem mais próximas dos respectivos

níveis nominais do que os testes não modihcados, baseados en] LR. Pol outro

lado, Frydenberg e Jensen, (19891 mostram, através de simulação, que os desem

penhor dos testes modificados chegam a ser piores (lue os dos nào modificados, eni

situações especiais. Nosso objetivo aqui, é, então, investigar, através de um estudo

de simulação, o desempenho das estatísticas da lazão de velossimilhança e escola
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Simulações em modelos discretos 

Neste capítulo, apresentaremos alguns resultados ele simulação para avaliar a 

eficácia. ele correções ele Bartlett e tipo-Bartlett para testes ela razão ele verossimi
lhança. e escore em MLGs cli.scretos. 

Sabemos que as correções ele Bartlett e tipo-Bartlett são utilizadas para melhorar 

a qualidade das aproximações elas estatísticas da razão de verossimilhança e escore 

para a distribuiçã.o _y 2
• Para os modelos contínuos , sob condições adequadas de 

regularidade, os resultados teóricos garantem que as distribuições elas estatísticas 
corrigidas sã.o x2 até ordem n- 1

. Este resultado não é necessariamente válido para 

modelos discretos. Claro está, pelos resultados clesenrnlviclos no Capítulo 2, que 

as fórmulas para as correções podem ser obtidas tanto para modelos contínuos 

quanto discretos. No entanto, pelo que foi exposto acima, os resultados teóricos, 

relativos aos erros ele aproximações por x2
, somente sã.o garantidos no caso contínuo 

(Frydenberg e .Jensen, 1989). 

Diversos artigos são encontrados na literatura estatística tratando ele fórmulas 

para correções ele testes em casos discretos levando, então, à falsa impressão de 

que a.s aproximações sã.o válidas também nestes casos. 

Cordeiro (1982) faz vários estudos ele simula.çã.o envolvendo distribuições multi

nomial e ele Poisson que mostram que os testes modificados . baseados em LR", 
apresentam taxas ele rejeiçã.o ela hipótese nula bem mais próxímas cios respectivos 

níveis nominais cio que os testes nào modificados, baseados em LR. Por outro 

la.cio , Fryclenberg e Jensen, (1989) mostram , através ele simulação, que os desem

penhos cios testes modificados chegam a ser piores que os cios não modificados , em 

situações especiais. Nosso objetivo aqui, é então, investigar, através ele um estudo 

de simulação, o desempenho das estatísticas da razão ele verossimilhança e escore 
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63

As simulações feitas para o caso discreto são totalmente análogas àquelas reali-

zadas para o caso contínuo (ver Capítulo 3). Os resultados para a distribuição de

Poisson com ligaçã.o canónica, são apresentados nas Tabelas 4.1 e 4.2 e nas Fiauias
4.1 a 4.3.

A Tabela 4.1 nos indica que há um ganho com o uso da corleção de Baitlett e

tipo-Bartlett. Os testes modificados apresentam um melhor desempenho em relação

aos testes não modificados. No caso da. estatística da lazão de verossimilhança, a.
correção parece ser mais necessária e eficaz do que no ca.se da estatística. escore

uma vez que o teste escora apresenta taxas de rejeição razoavelmente próximas dos
nÍveIs nominais, mesmo para n pe(lueno

Analisando a.s Figuras 4.1 a 4.3 e a Tabela 4.2, podemos notar claramente que o

desempenho do teste encore é bem melhor do que o da razão de veiossimilhança.
Além disso, é evidente também que os desempenhos dos testes da razão de verossim-

ilhança modificados são bem melhores do que o do não modificado especialmente

se p-q é grande. Poi outro lado, eni algumas situações, alguns testes escore modi-

ficados apresentaram taxas de rejeição mais distantes dos níveis nominais do que

o teste encore usual. Deve-se levam ein conta, no entanto, que as diferenças entre

as taxas de rejeição, em diversas situações, são muito pequenas e, assim, é difícil

fazei distinção entre os testes, cona base em suas taxas de rejeição, uma. vez que
estas são estimadas via simulação (que envolve, evidentemente, ermos aleatórios).

Para a segunda simulação no caso discreto, consideramos o modelo binomial com

parâmetro zn.=5 e função de ligação canónica. Os insultados desta distribuição são

apresentados nas Tabelas 4.3 e 4.4 e nas Fíbulas 4.4 a 4.6. Uma observação a ser
feita com despeito a esta simulação é que pala. valores de ú, = A(l -- É) muito
próximos cle zelo ou um, nã.o é possível calcular a. estatística escoie. Pala solu-

cionam este problema, collsideia.Rios os valores elos pesos li} em uma determinada
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modificadas por fatores de Bartlett e tipo-Bartlett nos lVILGs di scretos. 

As simulações feitas para o caso discreto são totalmente análogas àquelas reali
zadas para o caso contínuo (ver Capítulo 3). Os resultados para a. distribuição de 
Poisson com ligação canônica, são apresentados nas Tabelas 4.1 e 4.2 e nas Figuras 
4.1 a 4.3. 

A Tabela 4.1 nos indica que há um ganho com o uso ela correção de Bartlett e 
tipo-Bartlett. Os testes modificados apresentam um melhor desempenho em relação 
aos testes não modificados. No caso da estatística. ela razão ele verossimilhança, a 
correção parece ser mais necessária e eficaz do que no caso da estatística escore 
uma vez que o teste escore apresenta taxas de rejeição razoavelmente próximas dos 

, . . . mve1s nomma1s , mesmo para n pequeno. 

Analisando as Figuras 4.1 a 4.3 e a Tabela 4.2, podemos notar claramente que o 
desempenho cio teste escore é bem melhor do que o da razão de verossimilhança. 
Além disso , é evidente também que os desempenhos elos testes ela razã.o de verossim
ilhança modificados são bem melhores do que o do não modificado especialmente 
se p-q é grande. Por outro lado, em algumas situações, alguns testes escore modi
ficados apresentaram taxas de rejeição mais distantes dos níveis nominais elo que 
o teste escore usual. Deve-se levar em conta, no entanto, que as diferenças entre 
a.s taxas ele rejeição, em diversas situações , são muito pequenas e, assim, é difícil 
fazer distinçã.o entre os testes, com base em suas taxas de rejeiçã.o , uma. vez que 
estas são estimadas via simulação ( que envolve, evidentemente, erros aleatórios). 

Para a segunda simulação no caso discreto, consideramos o modelo binomial com 
parâmetro m=5 e função de ligação canônica. Os resultados desta distribuição sã.o 
apresentados nas Tabelas 4 .3 e 4.4 e nas Figuras 4.4 a 4.6 . Uma observaçã.o a ser 
feita com respeito a esta simulação é que para valores de 1v = 1't(l - jt) muito 
próximos ele zero ou um , não é possível calcular a. estatística escore. Para solu
cionar este problema., consideramos os valores dos pesos 1v em uma determinada 
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faixa (10's < ti, < 10S). com a condição de cine as amostras (]ue tivessem pesos

rola desta seriam ex(puídas. de forma. (lue se fosse perniiticlo fazer o cá.lculo da

estatística. escale. A proporção de amostras excluídas nas simulações foi próxima
cle 0,35% e en] apenas três casos oconeram em t.terno de 0,75%.

Na Tabela 4.3, nota-se que há um ganho com o uso da coneção cle Bartlett e

tipo-Bartlett e os testes modificados apresentam um melhor desempenho em relação

aos testes não modificados. Podemos observam' que como estamos trabalhando com

m=5 e com amostras cle tamanhos 12=20, 30, 40 e 50 (que correspondem a m x n

=100, 150, 200 e 250 ensaios de Belnoulli), os testes sem correção já apresentam
taxas de rejeição razoavelmente próxima dos níveis nominais.

Analisando a Tabela 4.4 e as Figuras 4.4 a 4.6, podemos notam que o teste escore

tende a sei melhor que o da lazão de verossinailhança. Notamos também que se

o número de parâmetros de perturbação não é muito grande (diga.mos, p-q 5; 5),

ambas as estatísticas não corrigidas têm boa. aproximação poi X2 e, nesta situação,

as correções têm efeito insignificante. Se p -- g ? 6 a aproximação por X2 já não

é tão boa e a.$ correções produzem estatísticas que apiesentanl taxas de rejeição
mais próximas dos níveis nominais.
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faixa (10- 5 < ú, < 105 ). com a condição de que as amostras que tivessem pesos 

fora desta seriam excluídas. ele forma que se fosse permitido fazer o cálculo da 

estatística escore. A proporção de amostras excluídas nas simulações foi próxima 

de 0,35% e em apenas três casos ocorreram em torno de 0,7.5% . 

Na Tabela 4.3 , nota-se que há. um ganho com o uso da correção de Bartlett e 

tipo-Bartlett e os testes modificados apresentam um melhor desempenho em relação 

aos testes não modificados. Podemos observar que como estamos trabalhando com 

m=5 e com amostras de tamanhos n=20, 30 , 40 e 50 ( que correspondem a m x n 

=100, 150, 200 e 2.50 ensaios de Bernoulli), os testes sem correção já. apresentam 

taxas de rejeição razoavelmente próxima dos níveis nominais. 

Analisando a Tabela 4.4 e as Figuras 4.4 a 4.6, podemos notar que o teste escore 

tende a ser melhor que o da razão de verossimilhança. Notamos também que se 

o número de parâmetros de perturbação não é muito grande (digamos, p-q :S: 5), 

ambas as estatísticas nâ.o corrigidas têm boa aproximaçà.o por x2 e, nesta situação, 

as correções têm efeito insignificante. Se p - q ~ 6 a aproximaçà.o por x2 já. não 

é tão boa e as correções produzem estatísticas que apresentam taxas de rejeição 

mais próximas dos níveis nominais. 
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Ta\)e\a 4.1 Ta. tangos dos t.est.es - 1)=]0 - m.odeio de Poisson

6

1,0

5,0

10,0

2,1 1,0 1,0

8,9 4,8 4,2

16,7 10,5 9,0

1,0 1,1 1,0 1,1 1,3 1,3

5,5 4,7 4,6 4,7 5,0 5,0

11,7 9,3 9,3 9,5 9,6 11,1

20

1,0

5,0

10,0

1,9 1,3 1,2

8,1 5,7

14,3 10,9 10,5

1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2

6,1 5,2 5,2 5,2 5,3 5,4

11,7 10,2 10,3 10,2 10,3 10,4

30 5,5 5.2

1,0

5,0

10,0

1,4 1,0 1,0

6,3 5,2 5,0

12,2 10,3 10,2

l,o l,o l,o l,o l,o l,o

5,0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

l0,9 9,8 9,9 9,8 9,8 9,8

40

1,0

5,0

10,0

1,2 1,1 1,1

5,6 5,1 5,1

l0,8 10,1 10,0

l ,l l,l l,l l,l l,l l ,l

5,4 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2

l0,5 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1

50

Nona.- Os «úmeros(1),(2),(3),(4),(5),(6),(7),(8) e(9) correspondem
a P(ZR ? a'.), P(Z;R' ? z.), P(Z,R; ? «,.), p(Sn ? z.), p(Si ? a.),
P(S;- ? -:.*), P(SÃ, ? #.), P(S;l3 2 =.) e P(SR 2 ;.) :especti-me«te.

1? lanlanhos           b'n      
  ?zomÍnais(%) l l ) l2) l3)   IS) l6) (7) (8) l9)
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Tabela 4.1 Tamanhos dos tes tes - p=l O - modelo dt Poisson 

n 

20 

30 

40 

50 

Nota: 

tarnanhos 
nominais( % ) 

Os 

1,0 

5,0 

10,0 

1,0 

5,0 

10,0 

1,0 

5,0 

10,0 

1,0 

5,0 

10,0 

números 

LR 
( 1 ) (2) (3) 

2.1 1,0 1,0 

89 4,8 4 •) ,-

16,7 10,.s 9,0 

1,9 1,3 1,2 

8,1 5,7 5,5 

14 ,3 10,9 10,5 

1,4 1,0 1,0 

6,3 5,2 5,0 

12,2 10,3 10,2 

1,2 1,1 1,1 

5,6 5,1 5,1 

10,8 10,1 10,0 

( 1)' ( 2), (:3) , ( 4), ( 5 ) , 
a P(LR > :r 0 ) , P(LR"' > x 0 ), P(LR; > 

S'R 
( 4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1,0 1,1 1,0 1,1 1,3 1,:3 

5,5 4,7 4,6 4,7 5,0 5,0 

11,7 9,3 9,3 9,5 9,6 11,1 

1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 

6,1 5,2 5,2 5,2 5,3 5,4 

11,7 10,2 10,3 10,2 10,3 10,4 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

5,0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

10,9 9,8 9,9 9,8 9,8 9,8 

1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

5,4 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 

10,5 10,1 10,1 10,1 10,1 10) 

(6) , ( 7) , (8) e (9) correspondem 
Xa), P(SR > x0 ), P(SR > Xa), 

P(SR1 ~ :ra), P(S'Rz ~ :i: 0 ) , P(SR3 ~ Xa ) e P(SR ~ .:-0 ) respectivamente. 
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Tabela. 4.2 Tar7zalz/20s dos /csfes - 27=1?0 - mo(7e/o de r'Disso/z

66

5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0

5,4
6,1
6,0
6,1
6,0
6,6
7,6
8,5

4,9
5,4
5,2
5,4
5,1
5,4
5,9
6,0

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

5,3
4,6
4,8
5,0
5,0
5,1
5,7
5,4

5,5
5,0
5,0
5,1
5,0
5,0
5,6
5,1

5,5
5,1
5,0
5,1
5,0
5,0
5,6
5,1

5,5
5,0
5,0
5,1
5,0
5,0
5,6
5,2

5,5 5,5
5,1 5,0

5,02

3

4

5

6

7

5,0
5,1

5,0
5,0
5,6
5,2

5,1

5,0
5,0
5,6
5,5

Nona. Os números(1),(2),(3),(4),(5),(6),(7),(8) e(9) correspondem
a P(LR 2 #.), P( * ? .), P(Z.RT ? ;-.), p(Sn 2 ;««), p(SÃ 2 :«..),
P(SÃi ? .z:.,), P(S;t: 2 z.*), /'(SÃ, ? ,'.) e P(Sn ? ;.) iespecti-mente.

P q lam.anhos           S'n      
  "o,nÍn«i.(%) ( l l (2) (3)   IS) (6) lr) l8) (91

0 1,0 [ ,] 1,0 1,0 1,2 0,6 0.9 0,7 0,9 1.0
l 1,0 1,3 1,1 1 ,1 1 ,1 1,1 1 ,1 1,1 l , l 1,1
2 1,0 1,3 1,0 1 ,1 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1.0
3 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1.0
4 1,0 1,5 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
5 1,0 1,6 1,2 1,2 1,0 l , l 1,1 [,] 1 ,1 1,1
6 1,0 2,0 1,4 1,3 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
7 1,0 2,5 1,5 1,4 0,9 1,1 1,0 1 ,1 1,1 1,1
8 1,0 2,2 1,0 1,0 1,0 1 ,1 1,0 1 ,1 1,3 1,3

8 5,0 8,9 4,8 4,2 5,5 4,7 4,6 4,7 5,0 5,0
0 10,0 l0,8 10,1 [0,] 9,4 10,0 10,0 10.0 10,0 10,0
l 10,0 11,5 l0,5 l0,5 9,6 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
2 10,0 11,4 l0,5 l0,4 9,7 9,9 9,8 9,8 9,8 9,8
3 10,0 11,6 l0,3 l0,3 9,7 9,9 9,9 9,9 10,0 9,9
4 10,0 11,3 10,0 l0,2 l0,2 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9
5 10,0 11,9 [0,] 10.0 l0,3 9,8 9,8 9,8 9,8 9.8
6 10.0 13,3 11,0 l0,7 11.0 l0,3 l0,4 l0,4 l0.4 l0,3
7 10,0 14.6 11,4 l0,9 l l,l l0,3 l0,2 l0,3 l0,3 l0.5
8 10.0 16,7 l0,5 9,0 11,7 9,3 9,3 9,5 9,6 l l.l
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Tabela 4.2 Tamanhos dos t ts tes - n=20 - modelo de Poisson 

p-q tamanhos LR SR 
nominais (% ) ( 1) (2) (3) (4) ( .S) (6) (í) (8) (9) 

o 1,0 1,1 1,0 1,0 1,2 0,6 0,9 O,í 0,9 1 O 
1 1,0 1,3 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 
2 1,0 1,3 1,0 1,1 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
3 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
4 1,0 1,5 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 
5 1,0 1,6 1,2 1,2 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 
6 1,0 2,0 1,4 1,3 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
7 1,0 2,5 1,5 1,4 0,9 1,1 1,0 1,1 1,1 1,1 
8 1,0 2,2 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 1,1 1,3 1,:3 

o 5,0 5,4 4,9 4,9 5,:3 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 
1 5,0 6,1 5,4 ,5 ,4 4,6 5,0 5,1 5,0 5,1 5,0 
2 5,0 6,0 5,2 5,2 4,8 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
3 5,0 6,1 5,4 5,4 5,0 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 
4 5,0 6,0 5,1 5,1 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
5 5,0 6,6 5,4 5,3 5,1 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
6 5,0 7,6 5,9 5,8 5,7 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 
7 5,0 8,5 6,0 5,8 5,4 5,1 5,1 5,2 5,2 5,5 
8 5,0 8,9 4,8 4,2 5,5 4,7 4,6 4,7 5,0 5,0 

o 10,0 10,S 10,1 10 ,1 9,4 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 
1 10,0 11 ,5 10,5 10,5 9,6 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 
2 10,0 11,4 10,5 10,4 9,7 9,9 9,8 9,8 9,8 9,8 
3 10,0 11 ,6 10,3 10,3 9,7 9,9 9,9 9,9 10,0 9,9 
4 10,0 11,:3 10,0 10 ,2 10,2 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 
5 10,0 11 ,9 10 ,1 10,0 10,3 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 
6 10,0 13,3 11 ,0 10 ,7 11 O 10,3 10 ,4 10,4 10,4 10,3 
7 10,0 14,6 11 ,4 10 ,9 11 ,1 10,3 10,2 10,3 10,3 10 .. s 
8 10,0 16,7 10 ,5 9,0 11 ,í 9,3 9,3 9,.s 9,6 11 ,1 

Nota: Os numeros (1) ' (2) , (3) ' ( 4 ), (5) , ( 6) ' ( í) , (8) e (9) correspondem 
a P(LR > x 0 ), P(LR* > x 0 ) , P(LR'j_ > :ro) P(S'R > Xa ), P( SR > Xa) 
P(SRI 2: :1:a ), P(S"R2 2: x 0 ). P(SR3 2: Xa ) e P(SR 2: .:o ) respectivamente. 
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Tabela 4.:3 Ta/zlanÃos dos lestes - ?)=/0 - nlodc/o ófrz071zia/ cariz n7.=.5

6

1,0

5,0

10,0

1,9 1,2 1,2

7,3 5,5 5,2

13,3 10,3 10,0

1,4 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3

6,5 5,2 5,2 5,2 5,2 5,4

12,2 9,9 10,0 10,0 10,1 10,2

20

1,0

5,0

10,0

1,5 1,1 1,1

6,5 5,4 5,4

12,] 10,4 10,3

1,3 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2

6,0 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4

11,8 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3

30

1,0

5,0

10,0

l,l l,o l,o

6,3 5,3 5,3

11,8 10,7 10,7

l,o l,o l,o l,o l,o l,o

6,0 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3

11,5 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7

40

1,0

5,0

10,0

l,o l,o l,o

5,3 4,6 4,6

11,0 10,2 10,1

l,o l,o l,o l,o l,o l,o

5,1 4,6 4,7 4,7 4,7 4,7

l0,8 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1

50

mofa. Os «úme:os (1):

a. PtLK >- =.), PtLR'
P(S;l ? #.*), P(SÃ, ? 7

(2),(3),(4),(5),(6),(7),(8) e(9) correspondem
? ;«.), P(ZR; ? .«.*), P(S'a ? z.), P(SÃ ? «:.),

1, P(S'i; 2 :«.) e P(S'n ? ;.) :'espe''i"me«te.

  lanzanÀ.os           Sn      
  nominais(%) l l ) (21 l3) (4) IS) (6) l7) (8) l9)
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Tabela 4.:3 Tamanho s dos testes - p=10 - modelo binom-ial com. m=5 

n 

20 

30 

40 

50 

Nota: 

tanianhos 
nominais(%) 

Os 

1,0 

5,0 

10,0 

1,0 

5,0 

10,0 

1,0 

5,0 

10,0 

1,0 

5,0 

10,0 

numeros 

LR 
( 1) (2) (3) 

1,9 1,2 1,2 

7,3 5,5 5,2 

13,3 10,3 10,0 

1,5 1,1 1,1 

6,.5 5,4 5,4 

12,1 10,4 10,3 

1,1 1,0 1,0 

6,3 5,3 5,3 

11 ,8 10,7 10,7 

1,0 1,0 1,0 

5 3 4,6 4,6 

11 ,0 10,2 10,1 

(1) (2) ' ( 3 ), ( 4), ( 5) l 
a P(LR > :r 0 . ) , P(LR" > Xa), P(LRi > 

SR 
( 4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1,4 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 

6,5 5,2 5,2 5 ') ,- 5,2 5,4 

12,2 9,9 10,0 10,0 10,1 10,2 

1,3 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 

6,0 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 

11,8 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

6,0 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 

11,5 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

5,1 4,6 4,7 4,7 4,7 4,7 

10 ,8 10,1 10 ,1 10 ,1 10,1 10,1 

( 6) ' (7)' (8) e (9) correspondem 
Xa ), P(SR > Xa ), P(SR > Xa), 

P(S'in 2 Xa ), P(Sjn 2 :1: 0 ) , P(S'Ã3 2 Xa) e P( SR 2 za ) respectiva.mente. 
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Tabela 4.4 Tarnrzn/los dos fesíc-s n=30 - m.odeio t)inox.i.al colll

5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0

5,2
4,8
5,1
4,7
4,8
5,1
5,3
5,0

5,2
4,8
5,1
4,7
4,8
5,1
5,3
4.9

5,1
4,8
5,1
4,9
5,1
5,4
5,8
5,7

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

5,2
4,9
4,8
4,2
4,8
5,1
5,3
4.9

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

5,1
5,5
5,1
5,4
5,8
6,1
6,0

2
3

4
5
6

7

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

5,1
4,7
4,8
5,1
5,3
4.9

]Vofa; Os números (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) e (91 coriesponden]
a P(Z'R ? :«.), P(ZR* ? .), P(Z.R; ? a.), p(S'n 2 ;«.*), p(SÃ 2 z.),
P(S;i 2 z.*). P(S'Ã2 ? r.), PIS';; 2 #.) e P(S'n ? =.) respectivamente.

P q l (t n[. a. )]. 11. os           S'n      
  n-Zi?paÍS(%) l l )   IS)   (51 l6) l7) IS) l9)

0 1.0 1 ,1 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
l 1,0 1 ,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 l , l 1,0
2 1,0 1,1 1 ,1 1 ,1 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
3 1,0 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
4 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
5 1,0 1,1 0,9 0,9 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
6 1,0 1,4 1,2 1,2 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
7 1,0 1,3 1,0 1,0 [ ,] 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
8 1.0 1,5 1,1 1 ,1 1,3 1,1 [,] 1,1 1,1 1,2

b 5,0 6,5 5,3 5,3 6,0 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4
() 10,0 l0,6 l0,3 l0,3 l0,2 l0,3 l0,3 l0,3 l0,3 l0,3
l 10,0 l0,5 9,9 9,8 10,0 9,9 9,9 9,9 9,5 9,9
2 10,0 l0,5 9,9 9,9 10,1 9,9 9,9 9,9 9,8 9,9
3 10,0 l0,5 9,7 9,7 10,0 9,7 9.7 9,7 9,6 9,7
4 10,0 l0,7 10,0 10,0 l0,4 10,0 10,0 10,0 10.0 10,0
5 10,0 l0,7 9,9 9,9 l0,3 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9
6 10,0 11,2 l0,3 l0,2 11,0 l0,2 l0,3 l0,2 l0,2 l0,2
7 10,0 1 1,7 l0,3 l0,3 11.2 l0,3 l0.3 l0,3 l0,3 l0,3
8 10,0 12,1 l0,4 l0,3 11,8 l0,3 l0.3 l0,3 l0,3 l0,3
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Tabela 4.4 Tamanhos dos lest.es - n=80 - m.ochlo b-inom.inl com m=.5 

p-q iam.anhos LR SR 
nominais(%) ( 1 ) (2) (3) (4) ( 5) (6) (7) ( 8) (9) 

o 1,0 1,1 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
1 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 
2 1,0 1,1 1,1 1,1 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 
3 1,0 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 
4 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 
5 1,0 1,1 0,9 0,9 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 
6 1,0 1,4 1,2 1,2 1,3 1,2 1 •) ,~ 1,2 1,2 1,2 
7 1,0 1,3 1,0 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
8 1,0 1,5 1,1 1,1 1,3 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 
o 5,0 5,5 5 •) ,~ 5,2 5,1 .),2 5 2 5,2 5,2 5,2 
1 5,0 5,1 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,9 4,8 
2 5,0 5,5 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 4,8 5,1 
3 5,0 5,1 4,7 4,7 4,9 4,7 4,7 4,7 4,2 4,7 
4 5,0 5,4 4,8 4,8 5,1 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 
5 5,0 5,8 5,1 5,1 5,4 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 
6 5,0 6,1 5,3 5,3 5,8 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 
7 5,0 6,0 5,0 4,9 5,7 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 
8 5,0 6,5 5,3 5,3 6,0 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 
o 10,0 10,6 10,3 10,3 10,2 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 
1 10,0 10,5 9,9 9,8 10,0 9,9 9,9 9,9 9,5 9,9 
2 10,0 10,5 9,9 9,9 10,1 9,9 9,9 9,9 9,8 9,9 
3 10,0 10,5 9,7 9,7 10,0 9,7 9,7 9,7 9,6 9,7 
4 10,0 10,7 10 ,0 10,0 10,4 10,0 10,0 10 ,0 10 ,0 10,0 
5 10,0 10,7 9,9 9,9 10,3 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 
6 10 ,0 11,2 10,:3 10,2 11 ,0 10,2 10 ,3 10,2 10,2 10,2 
7 10,0 11 ,7 10,3 10,3 11 ,2 10,3 10 ,3 10,3 10,3 10,3 
8 10,0 12,1 10 ,4 10,3 11 ,8 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 

Nota: Os ' ( 1) ' ( 2), ( 3) , ( 4 ), ( 5), ( 6), (7) ' (8) (9) correspondem numeras e 
a P(LR > Xcr ) , P( LR* > :rª ) , P(LR7 > Xcr ) , P(SR > X 0 ) , P(S''k > Xcr ), 
P(SR.1 ~ Xcr ) , P(S''k2 ~ :r 0 ) , P(SR.3 ~ x 0 ) e P(SR ~ .:a) respectivamente. 
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Figura 4.1 : Tamanhos dos Testes - n=20 
Modelo de Poisson - a=1 % 
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Figura 4.2 : Tamanhos dos Testes - n=20 

Modelo de Poisson - a.=5% 
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Figura 4.3 : Tamanhos dos Testes - n=20 

Modelo de Poisson - cx.=10% 
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Figura 4.4 : Tamanhos dos Testes - n=30 
Modelo Binomial - m=5 e a.=1% 
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Figura 4.5 : Tamanhos dos Testes - n=JO 
Modelo Binomial - m=S e cx=5% 
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Figura 4.6 : Tamanhos dos Testes - n=30 
Modelo Binomial - m=5 e cx=10% 
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Conclusões

Nesta dissertação, revisamos alguns resultados teóricos acerca dos modelos

lineares generalizados e da obtençã.o das correções de Baitlett e tipo-Bartlett nestes

modelos. Estudamos diversos casos particulares e aplicamos os resultados a conjun-

tos de da.dos reais. Além disto, apresentamos estudos de simulação pala averiguar
o efeito das correções em modelos lineares generalizados contínuos e discretos.

Nos modelos contínuos que fora.na simulados e pala os tamanhos de amostra

considerados, os resultados de simulação mostraram que, em geral, o teste escore

tende a ter desempenho melhor do que o da razão de verossimilhança. Este é um

resultado interessa.nte pois o cálculo da estatística escole é mais simples do que o da

estatística. da razão de velossimilhança, uma vez que a primeira envolve estimação

somente sob o modelo restrito (sob Ho), enquanto que a segunda envolve estimação

também sob o modelo irrestrito. Nos modelos contínuos, as simulações mostraram

que todas as coneções são muito eficazes, produzindo testes com tamanhos bem

mais próximos dos respectivos níveis nominais do que os testes sem coireção. A
importância das coneções fica ainda mais evidente no caso em que o tamanho da

amostra não é grande ou o número de parâmetros de perturbação é considel'ável.

Nos modelos discretos, as coireções também se mostraram eficazes. No entanto, na

maioria. dos casos simulados, os testes nã.o corrigidos já apresentaram tamanhos

próximos dos níveis nominais e, portanto, as correções não apresentaram efeito
muito marcante.

Deve ser ressalta(to (lue os estudos de simulaçã.o desenvolvidos nesta dissertaçã.o

piocuraiana avaliam o efeito das colreções nos tamanhos dos testes. Pelo exposto

acima, todas as colreções apresentaram bom efeito sob este enfoque. No entanto,

nà.o foram feitos estudos dos poderes dos testes. Feiiari(1991) n)ostra que os

Conclusões 

Nesta dissertação, revisamos alguns resultados teóricos acerca dos modelos 

lineares generalizados e da obtenção das correções de Bartlett e tipo-Bartlett nestes 

modelos . Estudamos diversos casos particulares e aplicamos os resultados a conjun

tos de dados reais. Além disto, apresentamos estudos de simulação para averiguar 

o efeito das correções em modelos lineares generalizados contínuos e discretos. 

Nos modelos contínuos que foram simulados e para os tamanhos de amostra 

considerados , os resultados de simulação mostraram que , em geral, o teste escore 

tende a ter desempenho melhor cio que o da razà.o de verossimilhança. Este é um 

resultado interessante pois o cálculo da estatística escore é mais simples do que o da 

estatística da razão de verossimilhança, uma vez que a primeira envolve estimação 

somente sob o modelo restrito (sob H0 ), enquanto que a. segunda envolve estimação 

também sob o modelo irrestrito . Nos modelos contínuos, as simulações mostraram 

que todas as correções são muito eficazes, produzindo testes com tamanhos bem 

mais próximos dos respectivos níveis nominais do que os testes sem correção. A 

importância das correções fica a.inda mais evidente no caso em que o tamanho da 

a.mostra. não é grande ou o número de parâmetros de perturbação é considerável. 

Nos modelos discretos, as correções também se mostraram eficazes. No entanto, na 

maioria. dos casos simulados, os testes não corrigidos já apresentaram tamanhos 

próximos dos níveis nominais e , portanto , as correções não a.presentaram efeito 

muito marcante. 

Deve ser ressalta.cio que os estudos de simulação desenvolvidos nesta dissertação 

procuraram avaliar o efeito das correções nos tamanhos dos testes. Pelo exposto 

acima., todas as correções apresentaram bom efeito sob este enfoque. No entanto, 

nào foram feitos estudos cios poderes dos testes. Ferrari (1991) mostra que os 
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testes corrigidos tên] o mesmo podem club os conespondentes testes leão corrigidos

até lidem n'i/2. No entanto. é possível cine, eln amostras pe(luenas ou de Lama.nho

moderado. alguns dos t.estes colrigiclos tenham poderes muito diferentes dos demais.

Para concluir, acrescentamos os estudos de simulação que poderão ser iea.lizados
no futuro:

(i) compilação dos poderes dos testes corrigidos e nã.o coriigidosl

(ii) análise da. influência dos valores das variáveis auxiliares no desempenho dos
testesl

(iii) análise exaustiva do efeito das coneções em modelos discretos

CONCLUSÕES i6 

testes corrigidos têm o mesmo poder que os correspondentes testes não corrigidos 

até ordem n- 1
/

2
. No entanto. é possível que , em amostras pequenas ou de tamanho 

moderado. alguns dos t.estes corrigidos tenham poderes muito diferentes dos demais. 

Para concluir, acrescentamos os estudos de simulação que poderão ser realiza.dos 

no futuro: 

(i) comparação dos poderes dos testes corrigidos e nào corrigidos; 

(ii) análise da. influência. dos valores das variáveis auxiliares no desempenho dos 

testes ; 

(iii) análise exaustiva do efeito das correções em modelos discretos. 
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