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li,esumo

Um problema bastante comum em levantamentos amostrais é a falta de algumas das

informações. Uma maneira de tratar esse problema é a imputação, que consiste em prever
I'l IJ 1 : t.J.J..J....,.nlnnnnanal;.Xlapnrnr.K'a

as observações pe

fosse completo.

Em particular, essa idéia também pode ser aplicada quando se pretende utilizei o

método bootstrap pala se estimar o erro padrão de algum estimados. Apesar dessa

técnica ser bastante utilizada atualmente, pouca atenção tem sido dada à sua aplicação

na ausência de informações.

Este trabalho discorre sobre a aplicação da técnica bootstrap não-paramétrica a dados

incompletos, caso em que o procedimento usual é aplica-la em conjunto com algum método

de imputação. Apresentamos os resultados de simulação sobre a estimação da variância

dos estimadores das componentes da variância em um modelo linear misto e mediante a

geração de dados através de uma distribuição normal bivariada. As amostras utilizadas

são do tipo painel onde 7z indivíduos foram gerados em dois instantes de tempo

r 1(1a,s, c
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Abstract

A commom problem in sampling survel's is the missing of some data. One way to

handle this problem is using imputation techniques, which consist of piedicting the missing

obseivations to complete the data set whicli will be laser analised.

Imputation techniques can be also applied when we want to use the bootstrap method

to estimate the standard error of some estiinator. Although that techniques has been

widely utilized nowadays, it has not received much attention for data with missing values.

The main objetive in this work is the application of the non-parametric bootstrap

techniques for data with missing values u,ith imputation techniques to replace missing

values.

We present the results of simulation about the estimation of the variance of the varian

ce components estimators in a mixed linear model, and through of the generation data

from normal bivaiiate distribution. The samples are panels, where n individuais cave

been observed in two ocassions.
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Capítulo l

Introdução

A utilização de técnicas de reamostragem tem tido um importante papel na Estatística,

especialmente quando o cálculo de estimadores por métodos analíticos é complicado. Uma

delas, a técnica bootstrap, foi introduzida por Efron (1979) e teve grande desenvolvimento

nos últimos quinze anos, mostrando-se uma interessante ferramenta de estimação.

A idéia é reamostrar as observações de forma adequada, sorteando réplicas da amostra

original para com elas estimar, por exemplo, o vício e o erro padrão de algum estimados.

Como essa técnica é relativamente nova, apesar da vasta bibliografia já existente,

pouca atenção tem sido dada à sua aplicação a dados incompletos. A falta de dados em

levantamentos amostrais é uma situação bastante frequente e uma maneira de tratei o

problema é utilizar algum método de imputação, que consiste em preencher o conjunto

de dados com previsões individuais para depois analisa-lo como se fosse completo.

O objetivo deste traball-to é descievei a técnica bootstiap não-paramétrica aplicada

a dados com informações ausentes. A técnica usada em conjunto com algum método

de imputação é descrita de uma maneira geral e é aplicada a um painel fixo, onde unia

amostra é selecionada. em um primeiro instante, tendo depois seus dados coletados pala

varia.s ocasloes.

Este trabalho está dividido em quatro capítulos. No Capítulo 2, descrevemos o bo-
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otstrap para dados completos, com especial atenção ao bootstrap não patamétrico do

erro padrão e vício. No Capítulo 3, mostramos quatro diferentes métodos de imputação

determinísticos, escolhidos arbitrariamente. São eles o BLUP (Best Linear Unbiased Pre-

dictor), sustituição da média(MSM), componentes principais de Dear(DPC) e o algoritmo

EM, cada um deles com exemplos numéricos. No Clapítulo 4, introduzimos o bootstrap

não-paramétrico aplicado a dados incompletos, apresentando o algoritmo modiâcado e os

resultados da simulação feita no S-PAUS, cujo piogiama encontra-se no Apêndice deste

trabalho. Esta simulação foi feita para estimei as variâncias dos estimadores das campo'

nentes de variância em um modelo linear misto com os dados gerados sob o modelo e sob

a, distribuição normal bivariada.



Capítulo 2

A técnica bootstrap

2.1 Introdução

Neste capítulo descrevemos uma das técnicas de reamostragem, o bootstrap, introdu-

zida por Efron (1979). As técnicas de reamostragem são ferramentas versáteis baseadas

no uso de um conjunto de dados repetidas vezes. O bootstrap é uma técnica computa-

cional utilizada frequentemente pala medir o vício ou o erro padrão de um estimados.
nl. Á ....+;,..l...n..t. .útil ....n,in nã.n se conhece a forma explícita clo ergo padrão doEle é parti
estimador.

Esta técnica procura reproduzir, a partir de uma amostra, o mecanismo de geração de

dados, evitando a derivação de fórmulas complicadas.

O bootstrap foi introduzido na forma não patamétrica, que é a mais comumente uti-

lizada, lhas uma versão paramétrica do mesmo foi sugerida posteriormente. Efron (1979,

1982) consideram uma variedade de problemas estatísticos e mostram a facilidade da a.pli-

cação desse método de simulação. As contribuições particulares de Efion (1982, 1990) sào

a realização da simulação sem modelos paramétricos e o relacionamento dos métodos de

simulação com as técnicas de jackknife e validação cruzada.

O jackknife e o bootstrap usual são métodos não paramétricos cujas vantagens sobre
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a aproximação paiamétrica tradicional é que são fáceis de descre't'ei e aplicam-se arbitra-

riamente a situações complicadas, não sendo necessário fazer suposições sobre a forma da

distribuição da população.

Frecdman (1981) e Wu (1986) proporcionam uma discussão detalhada sobre proprie-

dades do bootstrap em análises de regressão, tratando de dois problemas, o primeiro, de-

terminar a. exatidão dos coeficientes de regressão ou valores ajustados da resposta média,

e o segundo estudar a seleção de variáveis ou do modelo sobre o vício de alguma medida

do modelo ajustado. No caso multivariado, Beran e Srivastava (1985) apresentam resul-

tados do bootstrap para a matriz de covariâncias. Efron e Tibshirani(1986) discutem

muitos exemplos interessantes da aplicação do bootstrap para procedimentos estatísticos

complicados tais como séries de tempo e dados censurados. Fisher e Hall (1989) mostram

como obter regiões de confiança via bootstrap quando se trabalha com dados circulares.

À'leis recentemente, Manteiga, Sanchez e tomo ( 1994) apresentam as principais idéias da

metodologia em vários contextos, Young (1994) faz uma revisão crítica do mesmo com a

discussão de vários pesquisadores e Frangos e Schucany (1995) comparam o bootstrap, o

jackknife e métodos clássicos em um experimento animal, através de intervalos de con-

fiança quando o parâmetro de interesse é a proporção. Uma importante referência sobre

o bootstrap é Efron e Tibshirani(1993), que traz uma vasta bibliografia sobre o assunto.

A técnica bootstrap tem também uma versão Bayesiana, chamada bootstrap Baye-

siano, introduzida por Rubin (1981). Lo (1987) introduziu o bootstrap Baycsiano pala

populações finitas e discutiu as propriedades das distribuições pala pequenas amostras.

Ele mostrou que para uma variedade de funcionais, o bootstrap Bayesiano e o bootstrap

para populações finitas são assintoticamente equivalentes de primeira ordem.



2.2 O bootstrap

Um problema comum em estatística é a estimação de um parâmetro desconhecido 0

Daqui surgem duas questões.

1. Qual é o estimador ó que será usado?

2. Tendo escolhido 0, quão exala é 0 como um estimados de a?

Uma medida bastante utilizada para responder à segunda questão é o erro padrão do

estimador, cuja expressão é obtida pela Teoria Estatística e muitas vezes é conhecida.

Entretanto há situações em que a expressão do erro padrão é desconhecida e, nesse caso,

o bootstrap ajudaria a responder essa questão.

Os métodos bootstrap são mais usados em problemas complexos, onde o trabalho

teórico proporciona aproximaçoes não exatas, nem robustas. E visto como uma ferramenta

geral que pode ser usada para abordar uma ampla variedade de problemas estatísticos,

proporcionando usualmente um procedimento estatístico consistente quando os dados são

independentes.

2.2.1 0 bootstrap não parainétrico do erro padrão

Para introduzir a idéia do bootstrap descrevemos primeiro um caso de interesse, o

bootstra.p não paramétrico do erro padrão, pala depois tratarmos dos tipos de bootstrap.

Seja y = (yl, y2, . . . , y.) uma amostra aleatória de variáveis aleatórias independentes

e identicamente distribuídas, com função de distribuição comum /?, isto é, a paitii de

uma distribuição de probabilidade F', selecionamos uma amostra de tamanho n, F' --->

y = (yt,g2, . . . ,y.). Seja Fn a função de distribuição empírica de y, ou seja, a função

(lue associa a cada yi, í = 1,2,. ..,n, a probabilidade ]/n. Unia amostra óoofsf7'a]) é

clehnida como uma amostra aleatória com imposição dc tamanho iiz, selecionada de /:,..

Usualmente. sorteio-se a amostra bootstiap de mesmo tamanho da amostra original. Oli
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sqa, m = n, mas isso não é necessário. Há também possibilidade de se fazer o sorteio

sem deposição. Neste caso o tamanho das amostras bootstrap tem que ser no máximo

rl. -- l (ver Sitter (1992)). Neste trabalho adoramos tamanho igual, esquematizado poi

Fn "+ y* = (g/l , g;, . . . , y;).

Uma outra forma de dizei isto é que os dados bootstrap y;, y2, . . , 3/; são uma amos-

tra aleató:.ia de dimensão n selecionada com reposição de uma população de n obje

tos. Podemos ter, por exemplo, que uma das amostras bootstrap sqa formada por

VI. = y4,3/; = yi,y; :: 3/20)y4 :: yi}...,y. :: y8 Assim, dizemos que um conjunto de

dados bootstrap, pT, g/;, . . . , y;l, é formado por elementos do conjunto de dados originais

yi, g2, . . . , g/. com cada ponto podendo ser sorteado 0,1,2 ou mais vezes.

Seja 0 = t(F') um parâmetro escrito diretamente como função de r', o que indica que o

valor de é? é obtido aplicando-se algum procedimento de avaliação numérica {( ) à função

de distribuição r'. Um estimador de é) é 0 = s(y), podendo ter a mesma forma de t

aplicada à amostra ou não. Se a forma é a mesma, 0 = t(Fn), diz-se que foi aplicado o

pránczp o p/Kg-Ín. Os estimadores plug-in apresentam em geral bom resultado se toda a

informação vem da amostra. Quando há outra fonte de informação, como por exemplo

sabe-se que a distribuição é normal, os resultados podem não ser tão bons.

Segundo Efron e Tibishirani(1993), estimadoles plug-in não são necessariamente não

viesados mas tendem a ter vício pequeno comparado com a magnitude do seu erro padrão.

Uma réplica bootstrap de 0. 0* = s'(y), é obtida aplicando-se a mesma função s( )

a y'. O estimados bootstrap não paramétrico usa a função de distribuição empírica Fn

no lugar da distribuição desconhecida r'. O estimador bootstrap não paramétrico do

erro padrão de a é o estimados plug-in baseado nas réplicas 0*, obtido pelo algoritmo

bootstrap, descrito a seguir:

1. selecionar B amostras bootstiap indepeitdentes, com reposição de y =(yl, y2, . . . , 3/«)

y't,y'2, . . . ,y'B, cada uma de dimensão n;
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2. calcular a réplica de 0 de cada amostra bootstrap

õ'(z,) b - 1,2, . . . ,B ;

3. estimei o erro padrão de 0, epr(a), pelo erro padrão amostral das B réplicas

. B

'», - l-ã;T E(Õ'(ó) - Õ*('))'l'/',P (2.1)

onde

õ*(.) - -;Eõ*oo.

Note que com as B réplicas de 0 estima-se a distribuição do estimador 0. Segundo

Efron e Tibshirani(1993), B = 50 réplicas já é suficiente para a obtenção de uma boa

estimativa do erro padrão ou do vício de um estimador. Dificilmente mais do que 200

réplicas são necessárias.

Muitos aplicativos computacionais podem ser utilizados para desenvolver esta técnica.

Dentre eles tem-se o MINITAB, S-PLUS, SAS, OX, sendo o mais usado anualmente, o

S-PLUS, que também será utilizado neste trabalho.

2.2.2 Tipos de bootstrap

Três são os tipos de bootstrap: paiamétrico, não paiamétr

enfie eles é a maneira como as amostras são selecionada.s.

Num problema amostral, em geral os dados yi, y2, . . . , y. são independentes e identi-

camente distribuídos de acordo com uma distribuição /?, isto é, a distribuição conjunta

de yi,ya, - . . ,g. é determinada poi r' Em consequência, se r' pertence a uma família

paiamétrica, então. f' = FO , onde 0 é um vedor de parâmetros desconhecidos. Neste

caso. a é estimado por U

A diferençaicoe Bayesiano l
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Se a forma de f' é conhecida, e neste caso estamos falando do óoofstrap para7náfrico,

FO é estimada por /'Ó Por outro lado, no caso do óooístrap rido paraméZrÍco, quando a

foi'ma de f' não é conhecida, F' pode ser estimada por Fn, a distribuição empírica, definida

como uma distribuição discreta que atribui probabilidade :l para cada yi, { = 1, 2, . . . , n.

No caso paramétrico, o conjunto de dados bootstrap yl',y;, . . . ,Wl; é gerado a partir

de .1% l no não paramétrico, a partir de Fn, com amostragem aleatória simples com repo'

sição. Note que o bootstrap não paramétrico pode ser usado tanto no modelo paramétrico

como no não paramétrico. O bootstrap paramétrico depende das suposições do modelo

paramétrico, enquanto que o bootstrap não paramétrico é um modelo de suposições livres,

embora não sqa tão eficiente quando o modelo paramétrico é corneto.

Clonsidere 0 um elemento do vetou de parâmetros 0 . O algoritmo pala estimar o erro

padrão no caso paramétrico é similar ao não paramétrico, a diferença está no primeiro

passo, na geração das amostras bootstrap. No caso da estimação do erro padrão de 0, o

primeiro passo do algoritmo dado na página 6, é substituído por:

IA estimar 0 com base na amostra original y lv-,y,, ,y«);

IB gerar B amostras bootstrap independentes y*i, y''z, . . . , y*B, cada uma de dimensão

n, da, distribuição /%

Os passos 2 e 3 permanecem os mesmos.

Os esticadores bootstrap raramente podem ser expressos em forma fechadas na maio-

ria das vezes as simulações de Monte Carlo são usadas para suas aproximações.

O bootstrap Bayesiano é análogo ao bootstiap não paramétrico, somente substitui o

tamanho dos saltos da função de distribuição empírica pelas diferenças de n -- l variáveis

aleatórias independentes e identicamente distribuídas, segundo uma distribuição uniforme

no inter*,-lo (0, 1).

No não paiamétrico, em cada replicação. a distribuição empírica atribui a yí como

probabilidade, a proporção de vezes que yi aparece na amostra. Se denotarmos essa
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proporção por J{ e se, por exemplo, estivermos inteiessaaos eín esuiii

a - >1-;:i ./}yi. A proporção /. pode assumir valores 0, ;, 2, . n
Cada réplica do bootstrap Bayesiano gera uma probabilidade a posteriori para cada

gi, onde valores de y não observados têm probabilidade a posteriori igual a zero. .X

probabilidade a posteriori de cada um dos y{ é centrada em :l, e cada réplica consiste

em gerar n l variáveis aleat(árias uniformes (0,1), UI, . . . ,t/«.i, ordena-las e calcular

as difei'enças gi = U(i) 1), j ' 1,2,...,n, onde U(o) - 0 e U(n) - l Assim,

g = (gl,. . . ,g.) é o vedor de probabilidades associado aos valores UI., . . . ,g/; na réplica

bootstrap. Se o interesse é estimei a média, 0 = >ll::::tgíyi. Considerando todas as

réplicas obtém-se a distribuição bootstrap Bayesiana de qualquer parâmetro de interesse.

Assim, seja y uma amostra fixa. O algoritmo do bootstrap Bayesiano é dado por:

1. gerar n -- l variáveis aleátorias independentes e identicamente distribuídas segundo

U(0, 1) independentes de y. Ordenar os valores obtidos de modo que 0 = U(o) <

U(i) < '-'<U(n-l) <U(n) 'l. Sejagi= U(i) z' 1,2,...,nasndifei'enças

dos consecutivos U(i)'s. Construir uma função de distribuição discreta aleátoria D,:

com pesos gí em 3/{ pala { ' 1, 2, . . . , n;

2. i'epetir o passo 1, 1? vezes, obtendo Z)«l, D«2, . . . , D.B e calcular 0(Z)nl,y),

0(D«B, y), denotado por 0;, . . . , 0b, respectivamente;

3. a função distribuição empírica a posteriori de 0 atribui } para cada 0;, para .7

1,2,...,B

al a média, teríamos

A interpretação da distribuição empírica resultante dos métodos Bayesianos e dos

anteriores é diferente. No Bayesiano ela é interpretada como a distribuição a posteriori

do parâmetro 0 enquanto que nos anteriores como a distibuição do estimador 0.

Neste trabalho, nos deteremos na discussão do bootstrap não pa.iamétrico, uma vez que

é o mais utilizado. .A partir de agora nos referiremos a ele simplesmente como óooZsfra/).

que aliás é o que também ocone na literatura
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2.3 Estimador bootstrap do vício

O vício de qualquer estimador 0 = s(y) é definido pela diferença entre a esperança de

Õ e o valor do parâmetro 0 = {(F'), ou sda,

«jc:o,.(Õ) = Epl'(y)l - t(F') E,l;(x)l a

Efron (1979) propõe o estimador do vício aplicando o princípio de sustituição tanto

na esperança como em t(F), com

«ic;o,:(Ó) = ZÊI'(y*)l - t(É') z,:l.(y*)l - o

Assim o estimados bootstrap do z;úíoP(0) pode ser aproximado pela simulação de

Monte Cano, isto é,

1. gerar B amostras bootstrap independentes y*t, y*2,

2. calcular as réplicas bootstrap 0*(b) = s(y*Ó);

3. aproximar a esperança bootstrap Epls(y''')l pela média , isto é,
. .B . .B

õ*(.) -bx õ*oo - -ix .&*o;

4. finalmente obter o estimados bootstrap do vício baseado nas B réplicas

«{.lo.

Outra técnica bastante comum pala estimação do vício e do erro padrão é o .jacAklzVe,

sugerida por Quenouille (1949). Embora sendo menos eficiente, a vantagem dessa técnica

sobre o bootstrap é que ela usa somente n réplicas, que em geral é menor do que o número

de réplicas do bootstrap. E também possível fazer o bootstiap do jackknife, podendo-se

tei ideia do erro padrão do vício estimado pelo jackknife.
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2.4 Intervalos de confiança

Outra aplicaçã.o do bootstrap é encontrar intervalos de confiança para a. O propósito

de obter o erro padrão estimado de um estimador 0 é estabelecer o intervalo de confiallça

(1 2cl) aproximado para o parâmetro desconhecido 0.

O número de réplicas para a obtenção de um intervalo de confiança bootstrap é bem

maior do que o usado pala estimar o vício ou o erro padrão de um estimados. O número

de réplicas bastante comum na literatura é 2000.

Para introduzir a idéia do intervalo, suponha que o estimador 0 tenha uma distribuição

normal com média 0 e variância }'ar(Ó), isto é, Ó «. /V(0, yar(Õ)). Assim',

.- ]v(o, lz - (2.2)

O intervalo de confiança com coeficiente de confiança de 100(1 2a)% é dado por

IÓ -- z0-'0. Õ- .(')«v-(õ) l

onde z(') é o percentil de ordem 100a% da distibuição normal padrão . O intervalo pode

ser escrito como

Õ :L Z(l-a)

pois na distribuição Normal, z(') = --Z(l-a)

Muitas vezes a forma da distribuição e a variância de 0 não são conhecidas e uma

aproximação para esse intervalo, quando n é grande, é dada por

ó :L ;0-')@(ó),

onde ($(0) é uma estimativa do desvio padrão cle a.

O problema com esse intervalo. conhecido como intervalo padrão, é que ele é baseado

em aproximações assintóticas e pode não ser muito acusado.
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Etron (198/), 1.)iUiccio e .otomano tiuõõJ, n-all Liuõo.J e ui\.,'ic(,iu '; ''iiu-" \ii':'uJ

Eram que o bootstrap pode ser usado para. produzir intervalos de confiança não pa-

ramétricos mais exatos do que o intervalo padrão

Há vários procedimentos bootstrap para a obtenção de intervalos de confiança. Os

is comuns são o bootstrap-t e o bootstrap-p, que descrevemos nas próximas subseções.

mos

ma.

2.4.1 Intervalos bootstrap-t

Sem fazei suposições sobre a distribuição de 0, este procedimento introduzido por

Efron (1979) estima a. distribuição de Z em (2.2) diretamente a partir dos dados, isto é,

a idéia é construir uma tabela bootstrap como a da distribuição normal ou a da distri-

buição t-Student, que seja apropriada para o conjunto de dados observados. Esta tabela

é construída gerando-se B amostras bootstrap, calculando-se os z*(b), cuja expressão é

dada abaixo, e consiste dos percentis dos B valores. A tabela é usada da mesma maneira

como se usa. as tabelas Normal e t-Student. O algoritmo do método bootstrap-t segue os

seguintes passos:

1. gerar B amostras bootstrap y*l,y*2,

2 pala cada amostra, calcular

,*M - e-liga/,' ó-«,...,'

onde, Õ*(b) = s(y"Ó) é o valor de Õ para a amostra y*b; ($*(6) é o erro padrão

estimado de 0* para a amostra bootstrap y'bl

3 calcular o percentil a de z'(b) que é estimado pelo valor.{('), tal que

#lz'(b) $ f(')}
B

Para encontrar as posições onde se encontram os f(') estimados, procedemos da

seguinte maneira:

0
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f(a): estará na posição Ba da tabela dos ;?t:(ê) ordenados,

f(i--): estará na posição B(l -- a) da tabela dos z*(Z)) ordenados

4. finalmente o intervalo de confiança bootstrap-t é dado por

(Õ fo'')@(Ó) ; Ó- f(=)@(Õ)),

onde ($(0) é o erro padrão estimado de 0 para a amostra original.

Quando Bcr não é inteiro é possível calcular o percentil aproximado tomando em seu

lugar o maior inteiro contido em (B + l)a.

O método bootstrap-t, em geral, apresenta bons resultados (quando da estimação de

parâmetros de locação, embota o mesmo não aconteça quando o parâmetro de interesse é

mais complicado.

O cálculo de Z depende de c$(0) para cada amostra bootstrap, ou seja, depende de se

conhecer a expressão do estimador de ep(0), o que nem sempre acontece. Quando isto não

ocorre, pode-se estimar o erro padrão através do bootstrap, mas isso aumentaria muito o

número de réplicas. Se, por.exemplo, usarmos 2000 réplicas para. o cálculo do inter't'alo

e pala cada uma delas tomarmos 25 réplicas para a estimação do erro padrão, teremos

tomado 50000 réplicas.

O que nos permite construir esse tipo de intervalo é que Z, dado por (2.2), tem

aproximadamente a mesma distribuição, para cada valor de 0.

Efron e Tibshirani(1993) mostram que, para valores grandes de n, a cobertura do

intervalo tende a ser mais próxima do nível dc confiança desqado do (luc no intervalo

padrão ou no intervalo baseado em t-Student.

Outra observação interessante é que a tabela da distribuição Normal padrão se aplica

a amostras de qualquer tamanho, a tabela da distribuição t.-Student se aplica a todas as

a,mostras de tamanho rl. e a tabela gerada pelo bootstra.p-t se aplica somente à amostra

original que está sendo usada. Se outra amostra for sorteada, a tabela bootstrap-t pode

ser diferente

13



2.4.2 Intervalos bootstrap-p

O intervalo bootstrap-p pode sel palamétrico ou não dependendo como as réplicas são

sorteadas. No caso paramétrico pode-se usar o estimador de máxima verossimilhança. Os

intervalos bootstrap-p são baseados na distribuição bootstrap.

Seja G a função de distribuição acumulada. de a* = s(y''').

O intervalo bootstrap-p com cobertura 1 -- 2a, é definido pelos percentis a e 1 -- cl de

G, o« s'ja,

[ê' :(«) é'''(l - a)j

Consideremos que G': (a) = 0'('), o 100cr-percentil empírico dos valores 0*(b). Assim

o intervalo de confiança pode sei escrito como

IÓ*(a) ; Ó*(i-.)l

Os passos do algoiitmo não-paramétrico são os seguintes

1. gerar B amostras aleatórias bootstrap independentes de tamanho n;

2. calculei as réplicas bootstrap Ó*(1), 0''(2), Ó*(B). Ordenar estas réplicas;

3. sejam 0Íi),0(2)' '0ÍB)' as correspondentes estatísticas de ordem. O intervalo de

confiança bootstrap-p pode ser aproximado por:

IÕÍo ; Õi l

onde r e s são inteiros, com r = Ba e s = B(l a), e representam as posições na

tabela dos 0*(b) ordenados.

Se r e s não são inteiros, é possível obter o intervalo aproximado, como no caso do in-

tervalo bootstrap-t, tomando como base o maior inteiro contido em ( B+ lja. Johns(1988)

14



mostrou como as demandas computacionais deste método percentil podem ser substan

cialmente reduzidas ao incorporar técnicas de {mporlance sam})/áng (Hammersley e Ha.nds-

comb (1964)).

Um comentário interessante é que o intervalo padrão, dado no início da Seção 2.4 e

o intervalo baseado na distribuição t-Student, são forçosamente simétricos, mesmo que

o intervalo excito não seja. Isto não ocorre com os interva.]os bootstrap-t e bootstrap-p.

Se (.; tem cauda longa à direita, o bootstrap-t tem cauda longa à esquerda, ocorrendo o

inverso com o intervalo bootstrap-p.

Se a distribuição de 0' é rudemente normal, o intervalo padrão e o bootstrap-t são

próximos do bootstrap-p Senão, o bootstrap-p, em geral, é melhor. Uma maneira de

corrigir o intervalo padrão é obter o intervalo de confiança para uma transformação do

parâmetro de interesse, cujo estimador tenha distribuição aproximadamente normal. Ou-

tro problema, que às vezes também pode ser coligido poi transformação, é que o eira

padrão em certos casos depende de 0. A transformação nesse caso tenta estabilizam a

variância. Entretanto, nem sempre uma transformação desse tipo é conhecida.

Uma desvantagem do bootstrap-p é que ele subestima as caudas da distribuição de 0'

Tanto o bootstrap-t como o bootstrap-p apresentam problemas. O bootstrap-t apre-

senta boa probabilidade teórica de cobertura, mas é errático. O oposto ocorre com o

bootstrap-p que é mente

priedades de cobertura.

Ambos podem ser nielhoiados. Duas opções de como faze-!o são dadas em Etion e

Tibshirani(1993) e DiCiccio e Efron (1996). São os métodos BCa róÍas-correcled aizd

alce/erated) e ABC rapprozimale óoolsfrap con#dence). O BCa melhora o bootstrap-p e

o ABC deduz a quantidade de computação necessária pala o BCa.

rico mas também é menos satisfatório com relação às pioa.s erra
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2.5 Ilustração numérica

Esta seção nos ajudará a visualizar a técnica bootstrap não paramétiica, tnediante um

exemplo, tomado do livro de Bussab e Morettin (1991).

Exemplo 2.5.1 0s dados abaixo representam a percentagem média da receita fa-

miliar gasta com alimentação pelos moradores de uma grande vila industrial. Para isso

selecionou-se uma amostra de 16 famílias que apresentou os seguintes resultados:

41 44 35 42 34 22 42 42 38 62 29 63 38 45 48 40

A seguir utilizaremos estes dados para estimar o erro padrão, o vício e intervalos de

confiança para a média.

Consideremos os valores como observações independentes yí de uma distribuição contínua

F' com média 0. Os estimadores da média e de seu erro padrão e as estimativas obtidas

pelas respectivas expressões são

Õ=y--:E'g/i=41,5625 e

@(ó)-13':l(v.-ú)'l -2,s046.

n

Simulações bootstrap

Tirar uma amostra bootstrap a partir de .IC.(y) é equivalente a retirar cada y; de uma

quantidade aleatória de valores observados yt, g2, . . . , y16 Posto blue y; são independentes

sorteamos as observações com reposição.

As simulações foram feitas primeiro para a média,

os intervalos de confiança bootstiap-t e bootstrap-p.

A Tabela 2. 1 aba.ixo mostra as estimativas da média, erro padrão e vício pala o número

de réplicas variando de 25 a 2000

depois paraerro padrão e vício €l
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Tabela 2.1 Estimativas da média, erro padrão e vício

Na tabela pode-se observar que

1. quanto maior é o número de réplicas B mais próximos são os valores dos estimadoies

bootstrap dos valores dos estimadores obtidos da amostra original;

2. os valores mais próximos dos obtidos pela.s expressões ocorreram para B=1000. Pala

B=200 que é o número de réplicas comumente usado, as estimativas bootstrap da

média, erro padrão e vício são

média: On = 41,5094

erro padrão: ($B = 2, 6824

vício: uicãoB = --0, 0500

Os intervalos bootstrap-t e bootstrap-p falam obtidos com 2000 réplicas.

A Tabela 2.2 mostra os percentis da distribuição Normal (0, 1), da distribuição Z

Student com 15 graus de liberdade e da distribuição bootstrap pala o exemplo.

Tabela 2.2: Pe7'ceníás das disíribKíções lzorma/ padrão, t-SZudení e óooístrap-l

17

B 25 50 100 200 500 L000 2000

média 42.3325 41,8825 42,0887 41,5094 41.69936 41,5365 41,4812

epB 2.3778 2,4453 2,7207 2,6824 2,6151 2.5717 2,1780

UZCZOB 0,7700 0,3200 0,5262 -0,0500 0.1311 -0,0260 0,0813

percentil 1% 5% 10% 90% 95% 99%

Normal 2,33 1,64 1,28 L,28 1.64 2,33

l(n-l) 2.602 1,753 1.341 L.341 1.T53 2.602

bootstrap-Z 5.0721 L.8898 2.7609 3.0686 1.1912 6.3359



Os intervalos de confiança. com coeficientes de confiança. de 90% são dados a seguir

Intervalo de confiança padrão

õ :L ;0 -')@(õ) É 1, 64(2, 5046)

/G(909o) ' l37, 4550 ; 45, 67001

Intervalo de confiança t-Student

Õ :L tÍI..Tl@(Ó) - 4i, s62s J: 1, 7s3(2, 5046)

/C'(Oo%) ' l37, 1719 l 45,9S311

Intervalo de confiança bootstrap-t

Os valores utilizados correspondem às posições 100 e 1900

(Ó fo'')@(Ó) ; Ó- l?(')@(Ó))

/6'(«W '(41,5625 - 1,1912(2,5056); 41,5625 -(-1,8898(2, 5056)))

/C'(«% ' (38,5778 ; 46, 2976)

Intervalo de confiança bootstrap-p

A Figura 2.1 mostra o hist.ograma obtido através das 2000 réplicas a; que sugere uma

distribuição aproximadamente normal. Assim, tem-se que o intervalo bootstrap-p, com

cobertura de 90%, é dado por

IÓI':oq ; ÓO«nl

[37,5000 ; 45,8125],/C'(90%o )

onde r e s são as posições 100 e 1900 das estimativas 0; ordenadas
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Figura Histograma dos 2000 0;

8

8

intervalo

A Tabela 2.3 resume os resultados encontrados

Tabela 2.3: /rzferoa/os de coll#ança para a proporção média

da receita .familiar gasta com anime?ttação

Intervalo de confiança limites

normal l37,4sso ; 45,67001

t-Student [37,1719 ; 45,9531]

bootstrap-l (38,5778 ; 46,2976)

bootstl'ap-p l37,sooo ; 4s,8t2sl



Pode-se notar que o intervalo com menor amplitude foi o obtido pelo método bootstrap-

t. seguido por normal, bootstrap-p e t-Student.

Os intervalos normal e t-Student são, por construção, simétricos com relação a 0. O

intervalo bootstrap-p resultou praticamente simétrico, o que não ocorreu com o bootstrap

t, que apresentou cauda maior à direita.

20



Capítulo 3

Imputação de dados

3.1 Introdução

Um problema bastante comum em levantamentos amostrais é a falta de algumas ob-

servações. Muitos destes problemas são de natureza multivariada. incluindo regressão,

análise fatorial, análise discriminante e outros. Uma questão é como trata-los quando se

tem dados ausentes em uma ou mais variáveis.

A oconência de dados ausentes pode ser devida à não resposta à investigação por várias

razões ou à eliminação dos valores inconsistentes durante a. avaliação da consistência das

respostas. A não resposta pode ser de dois tipos, lota/ Oll rareia/l a primeira que se

caracteriza pela não resposta de uma unidade inteira da amostra selecionada e consiste

na chamada não resposta da ? nádade, e a segunda, que se caiacteiiza pela não resposta a

un-la das variáveis investigadas, chamada 7zão resposta de ;íem.

Rubin (1976) classifica o mecanismo de dados ausentes de acordo com a probabilidade

de não resposta. Assim, quando a prosa.bilidade cle não resposta. depende dos dados

presentes mas não dos ausentes, os dados são ditos perdidos poi uni processo aleatório

(b'IAR- míssing ai 7'and07rz). Se o mecanismo de não resposta não depende dc dados

presentes ou ausentes, dizemos que os dados são peiclidos por um processo totalmente
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aleatório (MCAR- míssíng como/e/e/g at random)-

Suponha que temos duas variáveis: -X, que tem registros para todas as n unidades da

amostra, e y, que está sujeito a não resposta. Assim, consideremos X = (zi, z2, . . . , #«)

e y =(yl, y2,. . ., y«-,«, y«-m+l,' '', y.), onde n -- m das n unidades em y são observadas

e m estão ausentes. Teremos uma das seguintes situações:

1. se a probabilidade de não resposta é independente de .X e y, dizemos que os da-
dos ausentes são MAR e os dados presentes são observados aleatoriamente OAR

(obserued al 7'andam), ou mais simplesmente que os dados faltantes são MCAR;

2. se a probabilidade de não reposta não depende de (g/n-m+l, - . . , g/n), mas depende
,.l. r... .'. ,/. .) oi] de X. dizemos que os dados ausentes são MARÉ)

3. se a probabilidade de não i'esposta depende de (yn-m+l , ' ' ' , g/.), podendo depender

de X ou não, dizemos que os dados são NMAR (not mÍssing al rarzdom)

Neste trabalho estamos supondo que os dados são Mean, ou seja, que não há neces-

sidade de se modelam o mecanismo de não resposta.

Little e Rubin (1987) classificam os métodos utilizados p

parcialmente ausentes, agrupando-os nas seguintes categorias:

com (ara traball lados

1. Procedimentos baseados em unidades observadas completamente: quando

algumas variáveis não têm iegistro para algumas das unidades, costuma-se descartar
1..1- ; .1o'.. ,.,l;--ndn.- Rnmente as unidades com dados completosa.s ii n]l

2. Procedimentos baseados enl imputação: (luaiiuu us va,iuiçb a.u-ç--'ç' '«v I'

melro preenchidos e depois analisados através de métodos pata dados completos

São mais indicados para a não resposta de item

rl

3. Procedimentos de ponderação: as inferências sobre amostras com dados comple-

tos são comumente baseadas em pesos, determinados pelo planejamento amostral
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muitas vezes inversamente proporcionais às probabilidades de seleçao. Este pro

cedimento sugere que se modifiquem os pesos para considerar a não resposta e é

geralmente aplicado quando se tem problemas de não resposta total

4. Procedimentos baseados em modelos: neste caso supõe-se um modelo para os

dados incompletos e os parâmetros são estimados com base nesse modelo.

O foco deste trabalho é a aplicação do método bootstrap a dados incompletos, ca-

so em que o procedimento de imputação é utilizado. Jl4éfodo de mpxfaçâo é qualquer

procedimento de estimação de valores individuais ausentes em um conjunto de dados.

Na literatura há indicação de vários métodos, iterativos ou não, que podem ser usados.

Esses métodos são classificados como estocásticos ou deteiminísticos . Algumas referências

são Albieri(1989), Silvo(1989), Bello(1993), Bello(1994) e Banoso(1995). Rubin(1987)

sugere a imputação múltipla, que consiste em fazer a previsão por diferentes métodos e

depois analisar os vários conjuntos completos.

Dentre as diversas alternativas, destacamos quatro métodos que serão utilizados neste

trabalho, os quais são descritos a seguir.

3.2 BLUP para o modelo misto

O BLUP (Best Linear Unbiased Prediction) desenvolvido por Henderson (1950) para

dados completos é um procedimento usado pala estimei simultaneamente tanto as com

ponentes fixas como as aleatórias de um modelo misto. Esse procedimento de estimação

foi ievisado por Robinson(19911, que apresenta uma ampla bibliografia sobre o assunto.

Neste procedimento o vetor de variáveis aleatórias observadas y tem uma distribuição que

depende do vedor de parâmetros fixos a e das realizações desconhecidas do vetor aleatório

b. O modelo considerado por Henderson é

y = Xlcl + Zb + e l3.i)
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onde

y: vedor de d variáveis aleatórias observáveis;

a : vetou de p parâmetros fixos desconhecidos (efeitos fixos)l

b: vetor de q variáveis aleatórias não observáveis (efeitos aleatórios);

X e Z: matrizes conhecidas;

e: vetar de variáveis aleatórias (erros),

tais que

E(b)

E(e)

onde G e R são matrizes positivas definidas de dimensão(q x q) e(dx d), respectivamente,

de posto completo e a2 é uma constante positiva, possivelmente desconhecida.

Hendcrson (1975) mostra que os BLUP's dos efeitos são: /{neares, ilo sentido que eles

são funções lineares dos dados y; não uáesados no sentido que o valor médio do estimados

é igual ao valor médio da quantidade a ser estima.da e m.e/dores, no sentido que eles têm

erro quadrático médio mínimo dentro da classe dos estimadoies lineares não vlesados.

As estimativas BLUP's de ci e b, segundo Henderson (1953) são definidas como so-

luções das equações simultâneas:

XTR 'Xá + XTR 'Zb

Z''R''XÓ + (ZTR 'Z+ G'')t;

V = yar
O R
G O

a2- W'a2-
b

e

b

XTR'ty

ZTR-ty,

conhecidas como equações do modelo misto, sendo suas soluções

d = (XTW''X)''XTW-'y (3.2)

IZTR-:Z+ G'') 'IZTR-' -- ZTR''X(XTW''X)':XTW 'Iy.

24
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Bairoso (1995) deduziu o BLUP para efeitos fixos e aleatórios na presença de dados

ausentes, quando a razão entre as componentes da variância é conhecida. Estudou o caso

quando m das d observações são ausentes e o modelo pode ser escrito da seguinte maneira:

onde os índices o e a referem-se aos dados observados e ausentes, respectivamente.

Sob o modelo (3.1), com m observações perdidas, o prSvisor linear não viesado de erro

quadrático médio mínimo (BLUP) de y. é dado por: \

b+::y - :: CI +

:=

)

9'. ETQEETR- ' E)' ' ETQFFTR- ' FF7y. (3.4)

onde

Q = RJW':X(XTW''X)''XTW-:+ R'' -- W'ijRt

E: matriz indicadora dos dados ausentes (d x m);

F: matriz indicadora dos dados presentes (d x (d -- m)).

Para visualizar melhor a forma das matrizes E e F, a seguir mostramos um exemplo

Exemplo. Consideremos o caso em que três indivíduos são observados em três ins-
tantes.

Notação y*i: observação do i-ésimo indivíduo no t-ésimo instante

tempo

Indiv 1 2 3

1 3/ti ? y3t

2 ? y22 ?

3 yt3 y23 ?

O sinal '?' indica a ausência da informação.

Neste caso. as matrizes E e F são:
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o o o o
I o o o

I o o o o
o o o o o

o o o o
o o o I

o o o o I
o o o o o

y. I sBLUP's deaebsio:
y« /

d = (XTW 'X)-:XTW :P

Definindo j '

(3.5)

1; = (Z7R 'Z + G'')':jZTR '' ZTR :X(XTW':X)''XTW-:jp. (3.6)

Observe que as dung iiltimas express6es sio fung6es de P, o que sugere que devemos

primeiio prever y. e depois cl e b, jf com os dados imputados. O caminho inverso tamb6m

possivel, isto 6, prever a e b usando os dados incompletos para depois prever y., usando

o modelo (3.1).

Em nosso caso estamos trabalhando com pain6is e adotamos o modelo misto usual

-om dois fatores, no qual o tempo 6 um favor pixo e o indivfduo um fatter aleat6rio. Esse

nodelo 6 um cano particular do modelo mats gerRI que acabamos de descrever. Assim.

yti = # + at + bf + ef{ £ - 1,2 r ; - 1.2

nde

observagao do indivfcluo z no instance f
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p: média geral;

a.: favor fixo, medindo o efeito do tempos

bi: favor aleatório, medindo o efeito do indivíduo;

eíí: erro associado ao indivíduo í no instante t,

sob as suposições usuais,

.« -- N(0, a')

b: - N(0, a?)

eti's independentes

bi'sindependentes

eti's e bÍ's independentes

Definimos ,

E a. - 0
t=l

Seja y o vedor de todas as observações,

T

yr y7'i, yt2 ) g/e2 ) } y7'2} . . } ylri, y2n ,yr«)

Uma limitação deste modelo é que ele impõe a mesma estrutura de covariância enfie

tempos diferentes, quer sejam próximos ou não, ou sqa

v (y)

ou

V 1(1« ça l7') + /\'(l« © Jrllo'

onde

1. : matriz identidade de dimensão n;

Jr : matriz quadrada de I's de dimensão T
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® : produto de l<ronecker;

/\' :: a?/a2 : ra.zão entre as componentes da. variância.

Para estimar as componentes da variância, utilizamos os estimadores usuais obtidos

através da tabela da ANOVA, truncado no zero, no caso da variância do efeito aleatório.

3.2.1 0 método de unputaçao

Consideramos o caso em que nt observa.ções são perdidas em um dos instantes. Con-

sideramos que os primeiros n -- nz indivíduos têm os dados completos e quc os últimos m

tiveram observações ausentes no instante T

O BLUP pala as observações ausentes é dado por

,,: - ,,. * (drB) ',.: - ,., (3.8)

para { ' n m + l, . . . ,n, onde

g' = (n-@H -0 Er-' EZ'." y"
Ü.: média da parte completa, isto é, média das observações dos rz -- m indivíduos com

dados completos, nos T -- l primeiros instantesl

i7r. = ;:k E=-" yn
gr.: média das observações presentes no instante T

g.; = ?;b Xlb: y.i
i?.í: média das observações do i-ésimo indivíduo (incompleto), nos T -- l primeiros instar

tes.

No caso, /f é estimado com base em um conjunto de dados completos, que pode sei

conjunto de n -- m dados completos em T instantes ou o conjunto de n observações nos

T l primeiros instantes. Não há conclusões sobre qual é o melhor conjunto completo

a ser usado, por isso decidimos pelo maior deles. O estimados usado é /\' = â2/õ2, que

depende dos estimadores das componentes cle variância, da.dos a seguir.

0
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3.2.2 Método de estimação das componentes da variância

Quando não se conhecem as componentes da variância é comum substituí-las por

valores estimados obtidos por estimadores consistentes. Para o modelo a.dotado, o esti-

mados R'iINQUE (Minimum Noim Quadratic Unbiased Estimation) das componentes de

variância, sob norma Euclideana. é o mesmo estimados da ANOVA truncado no zero, que

por sua vez é o mesmo que o estimador de máxima verossimilhança restrito, o REh/IL

(Restricted Estimator Maximum Likelihood) sob normalidade de efeitos e erros.

Assim as componentes da variância foram estimadas pelo estimados ANOVA, truncado

no zero, dado por

(3.9)

onde n. e Tc são respectivamente o número de indivíduos e o número de instantes do

conjunto de dados utilizado para o cálculo das estimativas e

n. Tc
4 : :(z/« - g..)'

í=lt=l

n. Tc
/ )ll: :(g.. - g..y

i=tt=t

As variâncias dos estimadoies â2 e âÍ, cujas deduções são apresentadas em Seaile

(1971), são dadas poi

c''il = 0 ses <0
(3.10)

n

v'« -(õ'') - tj;::TÍI.ií:':'Ü"'
2 . 2 4 4

t'-(') - t;:':-ü';+ l:ílüL":'i'jíiit":'ü" ' t ?ilõi':'D

(3.11)

«?.' l3.i21

onde

E(.?;) X:(cf.) = :3a4 EI.Ui) = a2b e EI.bli~l
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Três exemplos são dados a seguir, com o objetivo de ilustram a aplicação deste método

de imputação.

Exemplo 3.2.1 Clonsideremos o caso onde em um instante de tempo, observou-se

uma variável para 10 unidades amostrais e três delas são perdidas.

yr (14,23 12,18 19,21 16,38 20,63 15,51 17,43 ? ? ?)

Tem se que n 10, T = 1 e m = 3. Neste caso, o modelo se reduz a

yi= p +bí

e o BLUP a 0í = = ;;:!; >1:=i" yi. Assim, g = 16,51 e o vetar de dados, com os valores

já imputados é

yr (14,23 12,18 19,21 16,38 20,63 15,51 17,43 16,51 16,51 16,51)

Exemplo 3.2.2 Consideremos o caso onde 7 indivíduos são observados em dois ins

tentes de tempo e para três deles a última observação é perdida.

32,81 29,93

41,39 42,12

28,61 35,02

Y - l 40, 73 39,11

36,08 ?

30,25 ?

37, 14 ?

Temos que, n = 7,T = 2 e m = 3. Para estimar as componentes da variância foram

utilizadas as informações dos 4 primeiros indivíduos nos 2 instantes. Os resultados foram

.4 = E!:. E?;. (yti !7t.): = 199,9040

B = E::. Xf:.(g.í -- !7)' = i74,5053

.}2 - Í:Í:1ljig:-n = 8: 4662

30



â'?

K

#T.

#.5

y.6

g/.z

}í:ig#jiân - 24, 8511

â?/Õ'' = 2, 9353

m:;;fa:U XL' X=." 3/.; i4a.s4)

;;:!= E='Í" yr{ = }(146, 18) = 36, 545

36,08

30,25

37,14

35,885

Assim

;', '-' * (ggh) ';', .*
;', '-' * (Úgl) ';.,,'
;', ''' * (ggl) ';,, «'

y2s

y2z

35,885) - 36,6904

35,885) - 32, 3419

35,885) - 37,4811

e escrevendo a matriz com os dados já imputados, temos

32,81

41,39

28,61

40,73

36,08

30,25

37, 14

29,93

42,12

35,02

39,11

36,69

32,34

37,48

Y-

Exemplo 3.2.3 Consideremos o caso onde 10 indivíduos são observados em 4 instantes

de tempo e no último instante as 4 últimas observações são perdidas. Então n = 10, 7' = 4
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6,669 4,376 4,994 3,539

4,937 4,676 2,996 1,821

5,285 4,252 2,697 0,775

1,977 2,388 2,278 0,904

3,885 2,594 0,441 1,035

3,639 3,614 3,987 2,872

6,035 4,441 3,839 ?

5,519 4,552 3,254 ?

3,890 4,849 4,684 ?

6,309 5,429 5,742 ?

Neste caso, para estimar /\' foram usados os dados dos 10 indivíduos nos 3 primeiros

instantes, o que resultou em

.4 = El11: Xf;: (yti -- g..)' = 48, 3799

B = XIII. X?::(i7.i - ii..)' = 36, 40i2

õ'' = íiõgfjlâ::-õ = o, 6655

â? = ãÜt=i&.D i, i264

Â' = à?/â' = 1, 6926

i?. = 3,6492 Ú4. = 1,8243

!7.7'4,7717 g.8=4,4417 g.9=4.4743 17.io-5,8267

Assim, os BLUP's são

",;,'* *(dSH) '-, ,,*' - ;, ''''' - ', '':«
'.. - ',;:-; *(dgHL) '',--«, - ;, '-''' - ,, -*''
'., - :,;:-; *(dgHL) ' , , :-;,'-':' - :,'"*'
',.. - ", ;,-: * (Üggl) '', ::'' - :, ''':' - ;, '-*'
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e o conjunto com dados imputados

Y-

3.3 Método de Substituição da Média (MSl\41)

Este método, sugerido por Wilks (1932), é talvez o mais antigo c o mais usado, devido

à sua facilidade de aplicação.

A idéia intuitiva deste método é substituir os valores faltantes de uma determinada

variável pela média dos dados disponíveis. No caso de painel, onde as observações são

repetidas no tempo, essa média pode ser a média do indivíduo com dado ausente ou então

a média das observações presentes no instante em que a imputação está sendo feita. Cabe

salientam que este método ignota, no caso multivariado, a correlação que frequentemente

existe entre variáveis n)edidas em um mesmo indivíduo e também a intercoirelação quando

as medidas são feitas no tempo.

Além disso, como vários dados ausentes são substituídos poi um mesmo valor, a média,

esse método cria picos na distribuição empírica, fazendo com (lue variâncias e cova.tiâncias

sejam subestimadas.

Como solução desse problema, a literatura (vei por exemplo Bello, 1993) dá duas

sugestões:
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6.669 4.376 1,994 3,539

4,937 4.676 2,996 1,821

5,285 4.252 2,697 0,775

1,977 2,388 2,278 0,904

3,885 2,594 0,441 1,035

3,639 3,614 3,987 2,872

6.035 4.441 3,839 2,762

5,519 4.552 3,254 2,486

3,890 4,849 4,684 2,514

6,309 5,429 5,742 3,643



l Ajustar os graus de liberdade no cálculo das estatísticas: denota-se por slt'

o (f. t')-ésimo elemento da matriz de covariância ajustada S, definida. como

..., . , (3.13)
n -- ct., l

onde

número de valores imputados no instante f, se stt. = slt

número de valores com ytí, g/t'i ou ambos imputados, caso contrário

2 Adicionar uma pequena perturbação a cada valor imputado: consiste em

substituir o valor ausente y.í pela média mais uma variável aleatória ci com média

zero e variância igual à variância da variável que está sofrendo imputação. A per-

turbação cl, pode por exemplo ser sorteada de um conjunto de dados gelados com

distribuição normal ou então ser sorteada de um banco de resíduos construído das

observações presentes. A imputação simples da média é a. versão determinística do

método, enquanto que a imputação da média mais uma perturbação é sua versão

estocástica. Essa última é útil na imputação múltipla (Rubin (1978)) uma vez que

pode-se substituir cada valor perdido por dois ou mais valores para iepresentai a dis

tribuição de probabilidades. Outros métodos de imputação determinísticos também

têm sua versão estocástica, analogamente a este.

Os mesmos exemplos da seção anterior foram utilizados para ilustram a aplicação deste

método e são dados a. seguir.

Exemplo 3.3.1 Consideremos os dados do exemplo 3.2.1. Neste caso, temos que

n = 10. nz = 3, T = 1. Substituímos os valores faltantes pela média dos dados disponíveis.

ou sela

l n-Tn

g = ---=-- >1: yi = ;(115,57) = 16,51.
n -- m :=i í
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Assim. o vetou de observações completo é

yr (14,23 12,18 19,21 16,38 20,63 15,51 17,43 16,51 16,51 16,51)

Posto que os dados ausentes foram substituídos pelo mesmo valor, este fato faz com que

as variâncias e covariâncias sejam subestimadas. O cálculo da variância ajustada pelo

número de graus de liberdade é

S2 - El:1lyif-gi)2 . 50.075 .83458
n -- c -- 1 10 3 1

Not.e que, pala o tipo de informação considerada neste exemplo, os critérios h'lSM

BLUP resultam nos mesmos valores imputados. Outra observação interessante é que

se a variância fosse estimada somente com a parte completa das observações, o valor da

estimativa seria o mesmo, isto é, 8,3458 enquanto que se fosse estimada sem o ajuste do

número de graus de liberdade seria 5,5639. Isso dá idéia de quanto o critério sem ajuste

afeta a estimativa da variância.

Exemplo 3.3.2 Consideremos os dados do exemplo 3.2.2. Neste caso pode-se optar

pela média das observações no segundo instante, ou pela média de cada indivíduo. No

primeiro caso, os valores imputados seriam todos iguais, ou seja

l n-7n l

gr. = -- >1, yn - ãl(i46, 18) - 36, 545.

Escrevendo a matriz com os dados já imputados temos

32,81

41,39

28,61

40,73

36,08

30,25

37, 14

29,93

42,12

35,02

39,11

36,54

36,54

36.54

Y
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No segundo caso, temos
32.81 29.93

41,39 42.12

28,61 35.02

Y - l 40,73 39, 11

36,08 36,08

30,25 30,25

37,14 37,14

Exemplo 3.3.3 Consideremos os dados do exemplo 3.2.3

é possível obter os dois tipos de médias

Como no exemplo anterior

l Média do indivíduo.

g:= ?&-E:::-'yti, para í=n--«.+l,

g.7 ' SE' l 7 = à(i4,31S) = 4,7717

Ü.8 ' ã E':t y.s ' ã(13, 325) = 4,4417

:7 9 ' 3 El=i y.9 ' ã(13,423) = 4,4743

g.io = 11 ELi ytio = {(17,480) = 5,8267

Assim, a matriz com os dados imputados é:

6,669 4,376 4,994 3,539

4,937 4,676 2,996 1,821

5,285 4,252 2,697 0,775

1,977 2,388 2,278 0,904

3,885 2,594 0,441 1,035V

3,639 3,(514 3,987 2,872

6,035 4,441 i3,839 4,772

5,519 4,552 3,254 4,442

3,890 4.849 4,684 4,474

6.309 5,429 5,742 5,827

,n
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2. h/média das observações no instante T = 4

l n-7n l

i?r. - ;i-:-- }, yr{ = IÍ(iO, 946) - 1, 8243

Então a matriz com os dados imputados estará dada por

6,

4,

5,

1 ,

3,

3,

6,

5,

3,

6,

669

937

285

977

885

639

035

519

890

309

4,

4,

4,

2

2,

3,

4,

4,

4,

5,

376

676

252

388

594

614

441

552

849

429

4,

)

"}

9
''' }

)
"}

0,

3,

3,

3,

4,

5,

994

996

697

278

441

987

839

254

684

742

3,

1,

0,

0,

1 ,

2,

1,

1 ,

1,

1,

539

821

775

904

035

872

824

824

824

824

Y

3.4 Método de Componentes Principais de Dear (DPC)

A análise de componentes principais é uma das técnicas multivaiiadas mais usadas,

posto que não requer suposições sobre a distribuição dos dados. Dear (1959) usou a

primeira componente principal pala fazer imputação, da seguinte maneira:

1. definir uma matriz indicadoia (n x T) de valores faltantes H = {Ati}, onde

0 se ylf é ausente
Ãt = l

1 1 se g/tí é observado

2. transformei as variáveis y em Z, mediante a padronização

yti -- yt
sff

i - 1,2. T
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onde Út. e stt são a média e a variância dos dados disponíveis da Z-ésima variável. res-

pectivamente. Obter a matriz de correlação R, também com os dados disponíveis

ou sqa, pala o cálculo da correlação rtt,, usar as observações simultaneamente pie

sentes em t e I';

3. calcular o maior autovalor da matriz de correlação R, Ài = mazt(Àt) e o a.utovetor

associado a ele, 77 :. Sqa qt: a t-ésima componente desse vetorl

4. definir o valor da primeira componente principal para o í-ésimo caso, como

isto é, o valor é dado pela combinação dos dados presentes de cada casos

5. reconstruir os dados padronizados por

se h*í = l

se À.{ = 0

6. fazer a transformação inversa da padronização pala obter os dados originais com a

imputação.

Neste caso. a ilustração foi feita somente para o terceiro exemplo
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Exemplo 3.4.1 Consideremos os dados do exemplo 3.2.3. Pala aplicam o método de

componentes principais de Dear. primeiro definimos a matriz indicadora H = {/zül},H

z -

l l l l

l l l l

l l l l

l l l l

l l l l
H-

l l l l

l l l o

l l l o

l l l o

l l l o

A matriz dos dados padronizados é

1,2748 0,2662 0,9880 1,4914

0,0842 0,5747 --0,3256 --0,0029

0,3234 0,1387 --0,5222 --0,9127

--1,9505 1,7781 --0,7976 --0,8005

0,6389 --1,5662 2,0054 --0,6866

--0,8080 0,5174 0,3260 0,9113

0,8390 0,3331 0,2287 ?
0,4843 0,4472 --0,1560 ?

--0,6355 0,7526 0,7842 ?

1,0273 1,3491 1,4798 ?
O maior autovaloi da. matiz de correlação é Ài = :3,0869 e o autovetor associado a ele,

77 r = (--0.539 -- 0,489 0,506 0,463). Assim, a primeira,componente principal

para o í-ésimo indivíduo tem a. forma

'h 77ii:ii/zif + 77i2z2i/z2i + i7t3z3i/zaf + z7i4;4./z4í
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Os valores das componentes principais para os dados faltantes são

-y, 539(0,8390) 0,489(0,3331) 0,506(0,2287) - 0,463(0)

'Ys ' -0,539(0,4843) 0,489(0,4472) - 0,506(-0, 1560) - 0,463(0)

7s ' -0, 539(-0, 6355) - 0.489(0, 7526) - 0.506(0, 7842) - 0,463(0)

7:o 539(1,02731 - 0,489(1,3491) - 0,506(1,4798) - 0,463(0)

Assim, os valores imputados da matriz padronizada são

0,7308

0,4008

0,4223

-1,9622.

?i477

qt478

qt479

z410 = ?7i4'yio

e, para voltarmos à variável original

Z47 0,463(-0,7308) - 0,3384

0,463( 0,4008) - 0, 1856

--0, 463(--0,4223) = 0, 1955

--0, 463(--1, 9622) = 0, 9085

consideramos V/s44 :: 1, 1497, g4. 1. 8243 e temos

047 ' 0, 3384(1, 1497) + 1, 8243

Ü48 = 0, 1856(1, 1497) + 1, 8243

Ü49 ' 0, 1955(1, 1497) + 1. 8243

Ü4io = 0, 9085(1, 1497) + 1, 8243

A matriz com os dados já imputados é dada por

2,2134

2,0377

2,0491

2,8688

6,669

4,937

5,285

1,977

3,885

3,639

6.035

5,519

3,890

6.309

4,376

4,676

4,252

2,388

2,594

3,614

4,441

4,552

4,849

5,429

4,994

2,996

2,697

2,278

0,441

3,987

3,839

3,234

4.684

5.742

3,539

1,821

0,775

0,904

1,035

2,872

2,213

2,038

2.04$)

2,869
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3.5 O algoritmo EM

Uma estratégia computacional para problemas com dados ausentes é o .4/gorifmo

Ezpectation-.A/azímázafion (EM). Dempster, Laird e Rubin (1977) introduziram este algo-

ritmo para calcular os estimadores de máxima verossimilhança a partir de dados ausentes.

A idéia principal do algoritmo EM tem sido apresentada por muitos autores para casos

especiais como o da família exponencial. A desvantagem deste algoritmo é que sua taxa

de convergência, quando existem muitos dados ausentes, é baixa.

O artigo de Dempster, Laird e Rubin tem dado três contribuições significativas sobre

o assunto:

1. reconhecer os dois passos do algoritmo EM, cálculo da esperança (pass(»E) e maxi-

mizacão (passo-M) em suas formas gerais;

2. dai algumas propriedades teóricas do algoritmol

3. reconhecer e dar uma ampla variedade de aplicações em estatística.

O algoritmo EM formaliza uma idéia relativamente antiga cle imputação de valores

ausentes e iteração, isto é,

1. substituir valores ausentes por valores previstos;

2. estimar parâmetiosl

3. prever novamente os valores ausentes assumindo que os novos estimadores dos

parâmetros são corretosl

4. re-estimar parâmetros e assim sucessivamente, até a convergência.

No passo-iVI do algoritmo, executa-se a estimação de máxima verossimilhança do

parâmetro considerando os dados "completados", enquanto que no passo-E, encontra-

se a esperança condicional dos dados ausentes, conhecendo-se os dados presentes e os

anuais parâmetros estimados. Os dados ausentes são substituídos poi essas esperanças.
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3.5.1 Descrição do algoritino

Para descrevem com mais detalhe este algoritmo, assumimos que tem-se a seguinte si-

tuação. Sejam yl, y2, , yr, T variáveis aleatórias independentes com uma distribuição

normal T-variada, com média p = (pl,. ..,pr) e matriz de covariância E - (att').

Consideremos yir = (y:l,y:i) a. ã-ésima observação de uma amostra de tamanho n,

yf = (yi{,y2í, . . . ,yn), rearranjada e particionada de modo que y.i indica o conjunto

de dados observados e y.{ o conjunto de dados ausentes do i-ésimo indivíduo.

Consideremos a hipótese de que os dados completos y pertencem à família exponencial

ular com estatísticas suhcientes,

l xz:. ««
l EZ::i y"y'':

e derivemos o algoritmo Eh'l na h-ésima iteração-

Seja 0 (k) - (P (k), E(k)) o estimador de máxima verossimilhança do parâmetro

0 = (p ,E) na Ã;-ésima iteração. Os passos E e M do algoritmo são ilustrados como

segue:

Passo E: consiste em calcular,

a(>1:3/«/y.:, Ó ( )) = )ll: vlf ,

E(Ew« ,;/«.:,Ó '*') - E(ylf)yll) + IS )

reg

S

ll Z

ll ZZ

[ - ],...,T

f,t' - l,...,T

onde

(k)
yi'' '

se g/ti é observado

se yli é ausente(k)
IEÇUt ij'y. .

e

(k)C
0, se g/ti ou g.,i são observados

Coo(yt{, yl,{/y.í, Ó ( )), se yfí e yt,i são ausentes
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Os valores ausentes y.i são substituídos pela média condicional de y.i dado o conjunto

de valores y.i observados para a unidade {.

Passo M: os novos estimadores 0 (k+i) . (P (k+i),Ê(k+i)) são estimados a partir das

estatísticas suficientes dos dados completos, isto él

«!*--:, -!! «5f',

K

lZ

,T

e

«ll'-o - !.EI( Íf) Pl*'o)(vÍ/I' - pll;+o) + .ISli, t,t' - ',. . . ,r.
t Z

O algoritmo prossegue de maneira iterativo até que a diferença entre 0(k) e 0(k+t) seja

pequena. No final, os valores ausentes são substituídos pelos valores obtidos na última

realização do passo E.

Neste caso, também foi usado o terceiro exemplo como ilustração

Exemplo 3.5.1 Consideremos os dados do exemplo 3.2.3.

Pa.ra. a.nlicar o alaoritmo Ehl. fizemos os seguintes passos

1. como critério de parada usamos a diferença entre os logaritmos das funções de veios-

similhanças em duas etapas consecutivas. Pala que o processo fosse interrompido

definimos que essa diferença fosse menor do que 0,001. A densidade da normal

multivariada é dada poi

/M - ê;b,-,l-lik-«)'x-'b-«)}, x::,o, -m.::". ':-
cujo logaritmo da função de verossimilhança é

/(y,o) o) l2«'Xl-fiel:(yi-p)'X''(Wi-p);(3.i4)

2. usamos como valor inicial as estimativas obtidas a partir da parte completa dos

dados, neste caso uma matriz de dimensão (6 x 4). Assim. o vetou de médias e a
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matriz de variâncias-covariâncias iniciais são

4,3987

3,6500

2,8988

1,8243

2,1559 1,0600 1,0949 l 0,7999

1,0600 0,7752 0,8065 l 0,4278

1,24261,0949 0,8065 2,0084

0,7999 0,4278 1,2426 l l,1015

1 1

21 E--

já particionadas de acordo com o exemplo. Em seguida calculamos /i(y, 0), segundo

a expressão(3.14), resultando em /í(y, 0) = --0, 9768;

3. a imputação, via algoritmo EM, foi feita mediante a seguinte expressão

E(y,i/y.; = (y:í,y,;,g;i)) p, + ,:Eil'(y.i - p .), o« sd',

r(«-/o."';-."";;."9»: -,8"'+ '«'í.' ll ' "; l

; :::: )) -

2,5141

5,519

4,552

3,254

3,890

4,849

4,684

E(y«/(5, 519; 4, 552; 3, 254) ) L, 8243 + E2iEi'J 1,8878

E(y«/(3, 890; 4, 849; 4, 684) ) 1, 8243 + E2iEÍ. 2.1839

rb«./N.309:s-429;õ.í42»: ],8241 + x«zí.' ll' ;'9 l

:3,3223
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onde

E,: 7999 0,4278 1,2426)

e

o,o096 'l

0,9029 l

0,8553 7

Logo, a matriz com dados imputados no primeiro passo é

1,94581,4157

4,8900E 1,94581 1

0,90290,0096

6,669

4,937

5,285

1,977

3,885

3,639

6,035

5,519

3,890

6,309

4,376

4,676

4,252

2,388

2,594

3,614

4,441

4,552

4,849

5,429

4,994

2,996

2,697

2,278

0,441

3,987

3,839

3,254

4,684

5,742

3,539

1,821

0,775

0,904

1,035

2,872

2,514

1,888

2,184

3,322

4 repetimos todos os passos até convergir. Neste caso, a convergência foi obtida em

dois passos, sendo o vetor de médias e a matriz de variâncias-covariâncias no segundo

passo iguais a
4,8145

4, 1171

3,4912

2,0854

P

P
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1,9047 0,9511 1,0s63 l 0,7592

0,9511 0,8511 1,0334 l 0,5046

1,0563 1,0334 2,0821 l 1,1480

0,7592 0,5046 1,1480 l 0,8779

xi.l Et2

E2t l Ez2

e o valor de /2(y,0 ) = 1,S964

0,001. Então

onde IJi -- /21 = 2,8732, que ainda é maior do que

4,8145

4,1171

3,4912

4,8145

4,1171

3,4912

4,8145

4, 1171

3,4912

4,8145

4, 1171

3,4912

E(y«/(6, 035; 4, 441; 3, 839) ) 2, 0854 + E2tEÍt 2,514

E(y«/(5, 519; 4, 552; 3, 254)) 2, 0854 + E21Eilt 1,888

E(y«/(3, 890; 4, 849; 4 , 684) ) 2, 0854 + EaiEúi 2,184

3.322
E(y-:o/(6, 309; 5, 429; 5, i'-42)) 2, 0854 + E2iEi

l
l

onde

E:. 7592 0,5046 1, 1480)

e

1,2047

1,5203

0.1434

1,5203

4,8755

-1.6485
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Assim, a matriz com os dados imputados resultou em

6,669

4,937

5,285

1,977

3,885

3,639

6,035

5,519

3,890

6.309

4,376

4,676

4,252

2,388

2,594

3,614

4,441

4,552

4,849

5,429

4,994

2,996

2,697

2.278

0,441

3,987

3,839

3,254

4,684

5,742

3,539

1,821

0,775

0,904

1,035

2,872

2,514

1,888

2,184

3,322



Capítulo 4

O bootstrap aplicado a dados

incompletos

4.1 Introdução

Neste capítulo descrevemos como a técnica bootstrap não paramétrica pode sei apli

cada na presença de dados incompletos. Como já foi citado anteriormente, um método

de imputação é usado para preencher os dados ausentes.

A questão que se coloca é: como esfumar o erro pad-rão de tzm esZ nadar 0, para dados

incompletos?

Uma boa alternativa pala responder a essa pergunta é aplicar a técnica bootstrap não

paramétrica pois, além de não ser necessário conhecer a forma fechada do erro padrão,

ainda tem como vantagem não depender do mecanismo de não resposta.

Da reduzida bibliografia sobre este.tópico, pode-se citar Bello (1994), Efron (1994) e

Shao e Sitter (1996). .\ literatura cita três diferentes alternativa.s para a utilização do

bootstiap a dados incompletos. São elas:

1. efetuar a imputação aos dados ausentes na amostra original c depois aplicar a técnica

bootstrap como se os dados fossem completos;
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2. selecionar amostras bootstrap sem levar em conta a presença de dados ausentes e

depois efetuai a imputação em cada amostra bootstrapl

3. selecionar as amostras bootstrap, de modo que cada uma contenha a mesma pro-

porção de dados observados e dados ausentes da amostra original e depois efetuar a

imputação, garantindo desta maneira que cada réplica bootstrap selecionada esteja

formada por dados da pare completa e da parte incompleta.

A primeira alternativa não é recomendável porque ignora o processo de imputação

nas réplicas bootstrap. Os estimadores da variância são inconsistentes pois não é possível

capturar a inflação da variância devida à imputação.

O ideal seria que o conjunto de dados bootstrap fosse também imputado na mesma

forma como foi o conjunto dos dados originais.

O inconveniente da segunda alternativa é que as amostras bootstrap são tiradas di-

retamente, na forma usual, a partir dos dados originais incompletos. Nesse caso pode

ocorrer a seleção de alguma amostra formada unicamente pela parte incompleta, não sen

do possível assim, fazer a imputação. Por outro lado pode acontecer também a seleção de

uma réplica composta someltte por dados completos e isto implicaria em que nem todas

as amostras bootstiap tivessem valores imputados.

A opção pela terceira alternativa garante que todas as réplicas tenham a mesma

proporção de dados ausentes da amostra original, representando melhor a distribuição

empírica dos dados.

Pelas razões acima expostas, os resultados de simulação apresentados adiante neste

capítulo foram obtidos com a aplicação da terceira alternativa, cujo algoritmo está descrito

na proxima seçao
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4.2 Algoritmo bootstrap para dados incompletos

No algoritmo bootstrap original, o passo l é selecionar B amostras independentes com

reposição. Davison e Hinkley (1992) implementaram o passo l do algoritmo bootstrap

quando se têm dados faltantes. Eles propõem um método chamado /L/díodo Boofsírap

Proporciona/, no qual a. proporção de dados completos e incompletos aparecem em cada

amostra bootstrap, garantindo assim que:

1. cada amostra bootstrap sela incompleta de modo que representem completamente

os dados incompletos originais;

2. permita o uso de alguma técnica de imputação de forma eficiente para todas a.s

amostras bootstiap;

3. de certa forma, controle a proporção de valores ausentes da amostra bootsttap

Assim. a implementação do passo l no algoritmo bootstrap pala dados incompletos é

feita, primeiro paiticionando os dados originais nas partes observada e ausente, ou seja,

y = (y.,,y,), de modo que existam ni casos completos e n2 casos incompletos, onde

n = ni + n2. A seguir seleciona-se uma amostra bootstrap de cada uma das partes.

A reunião dessas duas amostras forma a réplica bootstrap, que sofrerá a imputação.

Esquematizando, o passo l do algoritmo original, descrito na Seção 2.2.1 é substituído

poi

l (a) selecionar uma amostra aleatória com t'eposição de tamanho nl de yo;

(b) selecionar uma amostra aleatória com reposição de tamanho n2 de y,;

(c) juntar as amostras selecionadas em (a) e (b) para formar uma réplica bootstiap

y': v:l:,V;:);

Id) repetir os procedimentos em (a), (b) e (c), B vezes
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(e) fazer a imputação em y':.y*2, , y*n, completando as amostras

A partir daí os passos 2 e 3 do algoritmo original são seguidos

4.3 Resultados da simulação

Nesta seção apresentamos os resultados de simulações feitas com o objetivo de estimei

as componentes da variância ein um modelo linear misto e também as variâncias dessas

componentes. As simulações roíam feitas no S-PLUS de acordo com o seguinte critério.

Foram geradas 2000 amostras de dados yi = (yli, y2i), i = 1, 2, . . . , n, de cada uma das

formas:

1. Modelo linear misto: gerimos n pares de observações segundo o modelo linear

misto usual com dois favores, no qual o tempo é o falar fixo e o indivíduo o favor

;le,tório, ou sda,

yt = p + at + bi + eti

com T = 2, p = 0, cli :: 0 e a2 = 0, isto é, uma amostra painel com dois instantes

Foram consideradas três combinações clãs componentes da variância:

2

2 16

a? = 16e a2 :: 4

(P

Ip = 0,2)

(P

2. Distribuição normal bivariada: geiamos amostras com n. pares de dados inde-

pendentes de uma distribuição normal bivatiacla. Foram consideradas as três ma-

trizes de variâncias-covariâncias correspondentes às mesmas três combinações das

componentes da variância no modelo linear misto, ou seja,
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x: = 1 1

. .,.r " '')
\ 16 20 /

Nos três casos o vedor de médias foi fixado como p T = (0, 0)

Além das variâncias, mais dois favores foram variados

a) o tamanho das amostras, fixados em n = 30 e n = 1001

b) a proporção de dados ausentes: as amostras foram geradas completas para avaliação

de suas estimativas nessas condições. Para avaliação com dados incompletos, foram

desça.atados aleatoriamente p = 20% e p = 40% da amostra.

Somente os dados do segundo instante é que ficaram sujeitos a ausência de informação

A estimação das componentes da variância e de suas variâncias foi obtida através:

1. da expressão da variância dos estimadores com dados completosl

2. da técnica bootstrap com dados completosl

3. da técnica bootstrap aplicada a dados incompletos

a) o BLUP (Best Linear Unbiased Predictor);

b) o método de substituição da média (MSM);

c) o algoritmo EÀ'l;

d) o método das componentes principais de Dear (DPC)-

e E-=
4 20
20 4

que sofreram imputação sobÇPti'ei
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Para qualquer combinação. quando o bootstrap completo ou incompleto foi usado,

foram selecionadas 200 amostras bootstrap.

As amostras foram geradas sob os dois modelos (misto e normal bivaiiada), pois havia o

receio de que a geração sob o modelo misto pudesse privilegiar o BLUP, uma vez que, dado

o modelo misto, ele é o melhor no sentido de ser linear, não viesado, de erro quadrático

médio mínimo.

Os resultados obtidos estão apresentados em 17 tabelas.

As Tabelas 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 e 4.3.4 mostram as médias e os desvios padrão das 2000

estimativas das componentes da variância, no modelo linear misto. As Tabelas 4.3.1 e

4.3.2 contêm os resultados pala 11. = 30 e as Tabelas 4.3.3 e 4.3.4, pala n ' 100. As

Tabelas 4.3.1 e 4.3.3 correspondem a p = 20% e as Tabelas 4.3.2 e 4.3.4 a p = 40%o. Pala

calcular os resultados obtidos pela expressão dos estimadores foram usadas as fórmulas

(3.9) e (3.10) do Capítulo 3. Os valores constantes nas quatro colunas das tabelas foram

obtidos, respectivamente, pelas seguintes expressões:

l 2000

::n E(ó'?)2000 a- ~ ' :
l 2000

r l 2000 ) '/'

r l 2000 ) 1/2

IJ« $.,;. - e,'l
mh E @?

d

j.

As Tabelas 4.3.1a, 4.3.2a, 4.3.3a e 4.3.4a mostram as médias e desvios padrão das

2000 estimativas das variâncias clãs componentes da variância iio modelo linear misto . A

combinação entre as tabelas é análoga àquela feita nas Tabelas 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 e 4.3.4.

Os resultados referentes à expressão foram obtidos pela aplicação de (3.11) e (3.12) do
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Capítulo 3 Para os cálculos dos números apresentados nestas tabelas foram usadas

. 2000

iúü 1l [vL'p?)]
l 2000

ãÚã :l [vL'@'?D]

IBhE[V"«P'n Pn]'l

IÍhE[v;«P'?)-v, ]'l
2

yl,(Õ' : )

L'à,(Õ'? )

s"',

S-rb

As Tabelas 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8 e 4.3.5a, 4.3.6a, 4.3.7a, 4.3.8a são análogas às

anteriores só que correspondem aos dados gerados pela distribuição normal bivaiiada.

A Tabela 4.3.9 mostra os coeficientes de variação obtidos a partir das Tabelas 4.3.1,

4.3.2, 4.3.3 e 4.3.4.

Dessas simulações, pudemos observar o que segue

Quando p = 0, 5, S, jÓ, .9.- e j-r. são menores do que quando p = 0, 2 e p = 0,8

sugerindo que os desvios padrão aumentam quarldo p se afasta de 0, 5.

Quando lz cresce, S e .gÓ decrescem, enquanto que à2 c â? são mais próximos dos

valores originais. Da mesma forma, podemos observar que yar(â'), }''Lr(â'), i-, e i-«

decrescem a medida que n cresce.

O esticador da variância do efeito aleatório dado pela expressão quando p = 0,5

subestima o parâmetro.

Para n. = 100, os resultados obtidos pela expressão e pelo bootstrap completo são

muito similares, somente o desvio padrão da variância de ó? é maior para o bootstrap

completo em comparação com a expressão.

Para dados incompletos, as componentes da variância são subestimadas qualquer que

seja o método de imputação utilizado. Isso já era esperado pois todos os métodos aqui

usados são determinísticos e não consideram a inflação da variância devida à falta de
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informações. A idéia de usar esses metodos toi pala poder avaHar o LamanRO dessa suoes

timação. Cabe ressaltar que a imputação determinística não aumenta muit.o a quantidade

de computação sobre o bootstrap completo. Já para a. imputação aleatória, tem-se que

gelar os resíduos aleatórios para cada dado, causando um expressivo aumento de compra'

Ainda com relação à simulação, quando a proporção de dados ausentes aumenta, os

resultados pioram, as médias se distanciam dos parâmetros e os desvios padrão aumentam.

A Tabela 4.3.9 mostra os coeficientes de variação calculados sobre as Tabelas 4.3.1,

4.3.2, 4.3.3 e 4.3.4, para os quatro métodos de imputação, para p ' 20% e p = 40%

e para n ' 30 e n = 100. As três repetições em cada casela correspondem aos três

valores de p, 0,5, 0,2 e 0,8, respectivamente. Pode-se perceber quc os maiores coeficientes

de variação ocorrem quando p = 0,2, para estimar o? e são substancialmente maiores

do que os outros. O BLUP e o método da média têm comportamentos semelhantes e

mell-Lares do que o algoritmo EM e do que o método de componentes principais, uma

vez que apresentam, em geral, coeficientes de variação menores do que os dois últimos.

Isso ocorre pois, em geral, as médias do algolitmo EM e do componentes principais são

menores do que as médias dos outros dois métodos, ou seja, eles subestimam mais as

componentes da variância.

Com relação às Tabelas 4.3.1a, 4.3.2a, 4.3.3a e 4.3.4a as médias das variâncias de â2 e

â? são maiores quando se usa a expressão dos estimadores, com exceção da variância de

â2 quando p = 0, 8 e n = 100 e quando o método de componentes principais é usado com

p = 0, 5 e n = 100.

Quando p = 0,2 e n = 30, as médias e os desvios padrão da variância de â? são

extremamente altos, mostrando blue se perde muito na estimação (quando a? é bem menor

do que a2 . Isso talvez possa ser explicado porque a? é um estimados truncado no zelo

e problemas costumam surgir para amostras pequenas quando a razão entre o2 e al é
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Quando os dados são gerados a partir de uma distribuição normal bivariada, os resul-

tados são praticamente os mesmos, mostrando que o BLUP não foi privilegiado, o que dá

certa robustez a esse método, quando se supõe o modelo linear misto. Nesta simulação

somente dois instantes foram considerados. O mesmo pode não ocorrer se mais instantes

tivessem sido observados, pois o modelo linear misto impõe uma estrutura de correlação

uniforme no tempo, que aqui não aparece pois consideramos somente dois instantes.
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Tabela 4.3.1: iWéd as e dest;ios !)cidrão das 2000 e.sf maéiuas das

componentes da z;ar ál?cÍa no made/o /arear m slo rh = 30,p = 20%J

5'/'

: P MLM N'método       j.

 
0,5

b: - JV(0, 4)

..; - ]V(0, 4)

expressão

boots completo

BLUP(20%)

Nlédia(20%)

EN'il20% )

cpl20%)   3,8654

3,5486    

   bi - N(0, 4)

.« - ]V(0, 16)

expressão

boots completo

BI,UP(20%)

Nlédia(20%)

EN'1 (20% )

CP(20%l  

4,0098

4,8639

3,8536

3,7849

3,6857

3,1829

4.5647

 

    

expressão

boots completo

BI,UP(20%)

 

16,0003

15,8751

14,9701

14,698]

 

5,3707



Tabela 4.3.2: iWádÍas e desta os pad7'âo das .)000 estimaÉíuas das

componentes dü oar anciã no made/o /inea7' mísfofn = 30,P = 40%J

58

n P MLM Método     S  

30

  b. - JV(0, 4)

.« «.' ]V(0, 4)

expressão

boots completo

       

              



Tabela 4.3.la: JWádías e desuíos padrão das 2(700 eslàmat uas das t,ari(ideias das

comp07zenfes da uarááizcía no made/o / lzear misto fn = 30,P = 20%J

59

T i MLM Mé''d' l    s,.,  

30 0,5

bí - ]V(0, 4)

.,: - JV(0, 4)

eto

EM(20%)

CP(20%)   1,7762    

  
... - 7V(0, 16)

b; - JV(0, 4)

expressão

boots completo

BLUP(20%)

Médi.(20%)

 

14,5362

l0,0098

l0,7639

9,5320

9,6845

l0,5569    

              



Tabela 4.3.2a: Médias e dest; os padrão das 2000 est maiiuas das uar (ideias das

comporzentes da uariáncia no made/o /ínear másio fn = 30, p = 40%J

60

n P MLM Método l       

30

  =::,:,:=''EM(40%)

CP(40%)    

0,8048

0,7069

0,7659

0,6865

 

  
.« - 7V(0, 16)

bí - /V(0,4)

expressão

boots completo

BLUP(40%)

Média(40%)

EM(40%)

CP(40%)  

14,5362

l0,0098

9,3536

8,6784

 

6,6718

7,3290

7,0098

6,0096

              



Tabela 4.3.3: JMédias e desvios przdrâo das 2000 estimam uas das

componentes da z;arááncia no Hoje/o /inear mãstoh = 100,p = 20%)

61

n P MLM Método Õ.2   S Sb

100 0,5

b; «., N(0, 4)

.« - N'(0, 4)

 

4,0123

4,0124

3,3121

3,6729    
100 0,2

b; - N'(0, 4)

.« - N'(0, 16)

expressão

boots completo

BLUP(20%)

Nlédia(20%)

EM(20%)

CP(20%)        

    A; ,.., /vrn: i 6)

.« -. ]V(0,4)

expressão

boots completo

 

16,0118

15,9350

   



Tabela 4.3.4: A/árias e desta os padrão das 2000 esfimatÍuas das

compone7zfes da uaríáncia no made/o /{near misto fn = 100,p = 40%J

62

n P MLM Método â.2   j Sb

100 0,5

b; - JV(0, 4)

..: - N(0,4) Nlédia(40%)

EM(40%)

CP(40%)        

    ::;,: "'"-''

expressão

boots completo

BLUP(40%)

Média(40%)

EM(40%)

CP(409o)

15,9984

15,7485

     

    ::;,::l=':l

expressão

boots completo

BLUP(40%)

Média(40%)

EM(40%)

CP(40%)        



Tabela 4.3.3a: JMádias e desuáos padrão das 000 esllmafiuas das uarááncÍas das

componentes da uar (íncãa no made/o / cear máslo fn = 100,p = 20%J

63

n P MLM Mét'd' l    s,', g'''.

 
0,5 .*í «' N(0,4)

b: - ]V(0,4)

Média(20%)

EM(20%)

CP(20%)

0,3657

0,3498

0,3274

0,3465 0,6287

0,6054

0,6854    

   
.« - N'(0, 16)

expressão

boots completo

B l,UP(20% )

 

4,1746

3,7093

2,6209

   

    ::'          



Tabela 4.3.4a: .v(I'dias e desuÍos padrão das 2000 est maí uas das uariáncÍas das

componentes da pari(i?zela no made/o /ã?tear misto h = 100,p = 40%J

64

i P «.« l Mé''d' l VL ,(Ó'' )     S-r.

100

  =:;,:,=" -' 

0,3657

0,3498

0,3345

0,3296

0,2468

0,3784    

0,1866

0,2487

0,3362

0,3482

0,2759

0,3268

 
0,2

bi «' N(0. 4)

..i - JV(0. 16)

expressão

boots completo

BLUP(40%)

Médi,(40%)

EM(40%)

CP(40%)

4,8638

 

1,5738

1,9648

0,9429

1,3428

1,7998

1,6609

1,5748

1,4099

     

expressão

boots completo

 

6,5829

   



Tabela 4.3.5: ]14ádías e desuáos padrão das 2000 est mafít;as das

componentes da uar anciã na n07'ma/ óiuaráada fn = 30,p = 20%)

65

n P Normal Método â2   S Só

30 0,5 ,:-l: =l
=::;::= :...
BI,UP(20%)

hlédia(20%)

Eh't(20%)

CP(20%)        

  
:,-lT :l

expressão

boots completo

B l,UP(20% )

Média(20%)

E h'1(20% )

CP(20%)        

  
,;-lT: ::l

expressão

boots completo

131,UP(20% )

Média(20%)

EM(20%)

CP(20%)        



Tabela 4.3.6: ik/ádÍas e desuáos padrão das 2000 esfímaííoas das

componentes da t;ar anciã ll.a norma/ báz;afiada @ = 30, p = 40%)

66

n P Normal Método     S Só

30 0,5 ,:-l: =l
EM(40%)

CP(40%)        
30 0,2 ,,-lT :l

expressão

boots completo

B l,UP(40% )

Médi,(40%)

EM(40%)

CP(40%)

16,0078

     

  
,;-lT: := l

expressão

boots completo

BI,UP(40' o)

Médi,,(40% )

 

16,1102

   



Tabela 4.3.5a: vadias e desvãos pízdrão das 20(70 esf maíãz;as das uarááncáas das

comporzentes da uaríárzcia níz norma/ óáuaráada rn = 30,p = 20%J

67

n P ~.:.m.l Método l vl,(ó'')     S-r.

30 0,5 ,.- l : = l
=::;::=,"...
BLUP(20%)

Médi,(20%)

EM(20%)

CP(20%)        

  
:,-lT :l

expressão

boots completo

131,UP(20% )

Média(20%)

EM(20%)

CP(20%)        

              



Tabela 4.3.6a: .'l/árias e desvãos padrão das 2000 estÍmal oas das uaríâncías das

componentes da ua7'i(íncãa lza norma/ bÍuariada @ = 30,P = 40%J

h/létodo

expressão

L''à,(õ'') l vi'(õ'?l

2,64701,4675

2,21341,1457

j"',
0,9120

0,6958

Ê'''.
1,630]

1,3792boots completo

30 l 0,5 BLUP(40' ) 1,1198 l 1,6908 0,7124 l 1,5998

Média(40%)

EM(40%)

0,7856

0,6876

1,2145

17,7210

16,5974

1,6123

1,8549

1,6759

14,3899

9,9874

0,7158

0,4378

0,4895

l0,6593

11,2385

1,4562

1,7356

1,6436

6,7458

7,5897

CP(40%,

expressão

boots completo

30 l 0,2 BLUP(40%) 12,6784 l 9,4538 l 11,1863 6,9886

Média(40%)

EM(40%)

12,8759

12,0056

13,5649

9,8367

9,0013

8,2643

21,9875

20,4932

16,1836

11,7495

12,2768

l0,4763

5,9947

6,4127

6,8359

14,6144

14,8048

15,7126

CP(40%)

expressão 1,2357

0,9785

0,9546

0,7415

0,9183

0,6375

boots completo

B l,UP(40% )

20 16

16 20
0,8 Média(40%) i,iooó is,s627 ll i,i429 l i4,0iis

EM(40%) 0,8471 17,9004

1,1386 l 15,3932

0,8126 l 16,6s48

0,9345 l 14,3005CP(40%)
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Tabela 4.3.7: .k/ádías e desuáos !)cidrão dízs 2(700 esfámatíuas das

componeriZes da ua7'íánc a rza nora.a/ ÓÍt;rzT ada rh = 100, p = 20%J

69

7'1 P Normal Método     j Sb

 
0,5 ,--l= :l

expressão

boots completo

BLUP(20%)

Média(20%)

EM(20%)

CP(20%)        

   
:,-lT =l

expressão

boots completo

BLUP(20%)

Nlédia(20%)

EM(20%)

CP(20%)        

   
:;-lí: :: l

expressão

boots completo

BLUP(20%)

Média(20%)

EM(20%)

CP(20%)        



Tabela 4.3.8: A/árias e desuáos padrão das 2000 estámaÉiuas das

componerzíes da z;ariáncáa ??íz norma/ óíuar ada @ = 100,p = 40%J

70

  P Normal Método .}2   S Só

 
0,5 ,:-l: :l

EM(40%)

CP(40' o)        

   
,,-lT :l

expiessao

boots completo

BI.UP(40%)

Média(40%)

EM(40%)

CP(40%)        

   
,;-lí: :: l

       

2,5389



Tabela 4.3.7a: ]vád as e desz;áos padrão das 200(7 esfímaíáuas das z;a7'Íárzc as das

componentes da uariárzcáa na norma/ óãuaráada rlz = 100,p = 20%J

71

= P Normal Método L'' -(â' ) t'L,(Õ?) s.., s-.

100 0,5 -:-l: = l
=:::;::=,-...
BLUP(20%)

Médi.(20%)

EN4(209 )

CP(20%)        

   
:,-lT :l

expressão

boots completo

BLUP(20' o)

Nlédia(20%)

EM(20' o )

CP(20%)        

   
-.-lT: ::l

expressão

boots completo

BLUP(20%)

Média(20%)

EM(20%)

CP(20%)        



Tabela 4.3.8a: ivádías e desuáos padrão das 2000 eslimafiuas das uaráólzcáas das

componentes da uar anciã na norma/ b uar ada Ín = 100,p = 40%J

72

n P Normal Método VL«(â')   s,., s-.

10o 0,5 ::- l : = l =l::=:'''
expressão

Média(40%)

EM(40%)

CP(40%)        

   
-,-lT :l

expressão

boots completo

BI,UP(40%)

Média(40%)

EM(40%)

CP(40%)        

   
,;-lr: ::l

expressão

boots completo

BLUP(40%)

Média(40%)

EM(40%)

CP(40%)        



Tabela 4.3.9: Coe#cíentes de variação das componentes da

variância no modelo linear misto

73

        P - 40%  
Método   P       c«(Õ'? )  

    H] ] l ]
  ]   ] T 0,22

0,20

0,36 l
L :.      J l
  100 El l  

0,31

0,69

0,26

[ 30     Ü J 0,45

   bHU UHU
 CP PUJ HU d
   hUHUHH



Conclusões

O objetivo deste trabalho foi aplicar o bootstrap a dados incompletos . Usamos a

técnica bootstiap primeiro para dados completos, tanto pala dados gerados sob o modelo

linear misto como a partir da distribuição normal bivariada. Observamos que, pala as

duas formas, os resultados foram similares.

No caso de dados completos, as estimativas foram calculadas pelas expressões dos

estimadores e pelo bootstrap. Os resultados foram similares.

Aplicamos também o bootstrap a dados incompletos, conjuntamente com quatro

métodos de imputação determinísticos, o BLUP, sustituição da média, algoritmo EM

e componentes principais de Dear. Como já era esperado o fato de ter ausência de dados

faz com que as estimativas das componentes da variância e as variâncias destas sejam

subestimadas. Os resultados obtidos pelo BLUP e pelo método da média são similares e

melhores do que os obtidos pelo algoritmo EM e o método de componentes principais.

Quando a razão entre as componentes da variância (variância do efeito sobre variância

dos erros) é pequena, o eito padrão da variância do estimados da variância do efeito é

grande, pala amostras pequenas.

E claro que muito ainda. pode ser f-

dade deste trabalho são as seguintes:

Algumas sugestões de tópicos para a continuiito eS

1. considerar o bootstiap aplicado a dados incompletos usando ieamostragem sem

deposição (Situei 1992);

74



2

3

4.

5

6

considerar o caso en] que a amostra é selecionada de uma população hmtal

aplicar métodos de imputação aleatórios, em especial a imputação múltiplas

fazer comparações com outros métodos de reamostragem como jackknife e validação

cruzadas

considerar plan

estratificada;

estudar a aplicação do bootstrap paramétrico e do bootstrap Bayesiano a dados

incompletos.

exemplocomplexos a.mlostra.a.m ostrai seiamentos como por SmaisSJ 9
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.z\pêndice

> set.seed(200)
> wl <- vector(''numeric'', 2000)

> w2 <- vector(''numero.c'-, 2000)

#ini.ci.alização das vara.áveis#
> for(i in 1:122)

wwli] <-0

#inicio da simulação para uma amostra de tamanho n=100, em dois instantes
de tempo#
> for(l in 1:2000) {

tempo <- 2
n <- 100

#i.ntroduzi.r os dados do vedor médi.a e da matriz de variância e covariância#
med <- matrix(med, 2, 1)
vmat <- matrix(vmat, 2, 2)

#defi.nir a função para geração dos dados de uma distribuição normal bivariada#
rmultnorm <- function(n, med, vmat, tol = le-07)

}

{

pp <' nco].(vmat)
i:f(].ength(med) != pp)

stop(''dimensão do vetar med errada'')
if(max(abs(vmat - t(vmat))) > tol)

stop(''a matriz vmat não é simétrica'')
vs <- svd(vmat)
vsqrt <- t(vs$v %+% (t(vs$u) 'p sqrt(vs$d)))
ans <- matrix(rnorm(n + pp) , nrow = n) %'p% vsqrt
ans <- sweep(ans, 2, med, ''+'')
di.mnames(ms) <- ]ist(NULL, dimnanes(vmat)[121])
ans

}
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#amostra gerada através da bornal- bivariada (yl ; y2)#
del <- rmultnorm(n, med, vmat)
del <- matrix(del, n, 2)

yl <- de]]]:n, ]]

y2 <- de]]]:n, 2]
#cálculo das componentes da vara.anciã e de suas vara.anciãs com os
dados conpletos#

A <- sum((yl - sum(yl)/n)'2) + sun((y2 - sum(y2)/n)'2)
B <- 2 'p sum(((yl + y2)/tempo - sum((yl + y2)/(n 'p tempo)))'2)
sigla <-(A - B)/((n - 1) 'p(tempo - l))
sigmab <- (tempo + B - A)/(tempo 'p (n - 1) 'p (tempo
if(sigmab < 0) {

sigmab <- 0

}

1) )

K <- sigmab/si.gma
var(sigma) <-(2 +((sigma)'2))/((n
v2 <- (2 # ((sigmab)'2))/(n - l)

v3 <- (2 'p ((sigma)'2))/(tempo 'p (n - 1) 'p (tempo
v4 <-(4 +(si.gma) 'K(si.gmab))/(tempo 'p(n - l))
var(si.gmab) <- v2 + v3 + v4

#cálculo das componentes da variância e de suas vara.anciãs com os
dados completos usando bootstrap#

nboot <- 200

dad <- matrix(c(yl, y2), ncol
theta <- function(x, dad)

{

1) + (tempo 1) )

1) )

2)

A <- sum((dad]x, ]] - sum(dad]x, ]])/n)'2) + sum((dadEx,
2] - sum(dad [x, 2] )/n) '2)

B <- 2 1' sum(((dad]x, ]] + dadEx, 2])/tempo
1] + dad]x, 2])/(n 'p tempo)))'2)

sigla <- (A - B)/((n - 1) 'p (tempo - l))
return(sigma)

sum((dadlx,

bootstrap <- function(x, nboot, theta,
}

{

)

data <- matrix(sanp]e(x, size = ]-ength(x) + nboot,
replace : T), nrow = nboot)

return(apply(data, 1, treta, .. .))

result <- bootstrap(l:n, nboot, treta, dad)
}
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thetal <- function(x, dad)

{

A <- sum((dad]x, ]] - sum(dad]x, ]])/n)'2) + sum((dadlx,
2] - sum(dad [x, 2] )/n) '2)

B <- 2 + sum(((dad]x, ]] + dad]x, 2])/tempo
1] + dadEx, 2])/(n 'p tempo)))'2)

si.gmab <- (tempo + B - Â)/(tempo 'k (n - 1) 'p (tempo
if(sigmab < 0) {

sigmab '(- 0

- sum((dadlx,

1) )

return(sigmab)

bootstrap <- function(x, nboot, thetal
}

{

thetal, )

data <- matrix(sample(x, dize = length(x) 'p nboot
replace : T), nrow = nboot)

return(apply(data, 1, thetal, . ..))

resulta <- bootstrap(l:n, nboot, thetal, dad)
K3 <- resulta/result

#tirando 20% dos dados#
y3 <- seq(n)
nl <- 80

y4 <- sample(y3, nl, F)

y5 <- y]]c(y4)]
y6 <- y2 [c(y4)]
y7 <- sort(y4)
d <- vector(''numeric'', n - nl)
h <- l

j <- o
for(i in l:nl) {

j <- j + l
whi[e(j < y7 [i]) C

dlh] <- j
h <- h + l
j <.- j + l

}

}

nl)

}

while(j < n) {

j <- j + l
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dlh] <- j
h <- h + l

y8 <- y]Ec(d)]
y9 <- seq(nl)
y10 <- sample(y9, nl, T)
yll <- y5]c(y10)]
y12 <- y6]c(y10)]
y13 <- seq(n - nl)
y14 <- sample(y13,
y15 <- y8]c(y14)]

#imputação pelo BLUP#
mediar <- mean(y12)
mediac <- mean(yll)
AI <- sun((y5 - sum(y5)/nl)'2) + sum((y6 - sum(y6)/nl)'2)
BI <- 2 4' sum(((y5 + y6)/tempo - sum((y5 + y6)/(nl + tempo)))'2)
sigmal <- (AI - BI)/((nl - l) I' (tempo - l))
sigmabl <- (tempo 'p BI - AI)/(tempo I' (nl - 1) 'p (tempo - l))
if(sigmabl < 0) C

sigmabl <- 0

}

}

nl, T)

KI <- sigmabl/sigmal
yhat <- vector(''numeric'', n - nl)
for(i in l:n - nl) {

yhatli] <- mediat + ((KI/(KI + ])) 'p (y8Ei]
}

mediac))

y16 <- append(yll, y15)
yblup <- append(y12, yhat)

#cálculo das variânci.as usando bootstrap dos dados imputados pelo BLUP#
nboot <- 200

dat <- matei.x(c(y16, yblup) , nco1 = 2)
theta2 <- function(x, dat)
{

Alb <- sum((dat]x, ]] - sum(dat]x, ]])/n)'2) + sum((datEx,
2] - sum(dat [x, 2] )/n) '2)

Blb <- 2 + sum(((dat]x, ]] + dat]x, 2])/tempo
1] + dat]x, 2])/(n + tempo)))'2)

sigmal <- (Alb - Blb)/((n - l) + (tempo - l))
return(sigmal)

sum((datlx,

bootstrap <- function(x, nboot, theta2,
}
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{

data <- matei.x(sample(x, size : length(x) 'k nboot,
replace : T), nrow = nboot)

return(apply(data, 1, theta2,...))

sig20 <- bootstrap(l:n, nboot, theta2, dat)
theta3 <- function(x, dat)

}

{
Alb <- sun((dat]x, ]] - sum(dat]x, ]])/n)'2) + sum((datlx,

2] - sum(dat [x , 2] )/n) '2)
Blb <- 2 + sum(((dat]x, ]] + dat]x, 2])/tempo - sum((datlx,

1] + datEx, 2])/(n + tempo)))'2)
sigmabl <- (tempo+Blb - Alb)/(tempo 'p (n-l) 'p (tempo-l))
if(sigmabl < 0) {

sigmab]. <- O

return(sigmabl)
}

bootstrap <- function(x, nboot, theta3,
}

{

)

data <- matrix(sample(x, size : length(x) + nboot,
replace : T), nrow = nboot)

return(apply(data, 1, theta3, ...))

si.gb20 <- bootstrap(l:n, nboot, theta3, dat)
K4b <- sigb20/sig20

#i.mputação pela média#
y17 <- vector(''numeric''
for(i in l:n - nl) {

y17Ei] <- mean(y12)

}

)

}

n - nl)

ynedi.a <- append(y12, y17)
#cálculo das vara.ânci.as usando bootstrap dos dados imputados pela média#

data <- matrix(c(y16, ymedia), nco1 : 2)
theta4 <- function(x, datm)

{

Alm <- sum((datm]x, ]] - sum(datm]x, ]])/n)'2) + sum(

(datmEx, 2] - sum(datmEx, 2])/n)'2)
Blm <- 2 'p sum(((datm]x, ]] + datmEx, 2])/tempo - sum(

(datm[x, ]] + datmEx, 2])/(n + tempo)))'2)
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signalm <-(Alm - Blm)/((n - l) +(tempo - l))
return(sigmalm)

bootstrap <- function(x, nboot, theta4,
}

{

)

data <- matei.x(sample(x, size : length(x) 'k nboot,
replace : T), nrow = nboot)

return(apply(data, 1, theta4, ...))

si.g20m <- bootstrap(l:n, nboot, theta4, datm)
theta5 <- function(x, datm)

}

{
A[m <- sum((datmEx, ]] - sum(datm]x, ]])/n)'2) + sum(

(datm[x, 2] - sum(datm]x, 2])/n)'2)
Blm <- 2 + sum(((datm]x, ]] + datm]x, 2])/tempo - sum(

(datn[x, ]] + datmEx, 2])/(n + tempo)))'2)
sígmablm <- (tempo'FBlm - Alm)/(tempo 'k (n-l) + (tempo-l))
if(sigmablm < 0) C

sigmablm <- O
}

return(si.gmablm)

bootstrap <- function(x, nboot, theta5,
}

{

)

data <- matrix(sample(x, size = length(x) 'p nboot,
replace : T), nrow = nboot)

return(apply(data, 1, theta5, . . .))

sigb20m <- bootstrap(l:n, nboot, theta5, datm)
K4m <- sigb20m/sig20m

#imputação pelo algoritmo EM#
y18 <- vector(''numero.c'', n - nl)
for(i in l:n - nl) {

y181j.] <- NA

}

y19 <- append(y12, y18)
y20 <- append(y16, y19)
dado <- matrix(y20, nrow = n, nco1 = 2)

datocomp<' dato]]:n], 1:2]
datoincomp <' dato181:n, 1:2]

}
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covas <- cov.wt(datocomp)
cov «- covar$cov
mu <- covar$center
cova <- solve(cov)
cola <- matrix(mu]]] , q, l)
co12 <- matei.x(mu [2] , q, ])

mn <- cbind(cola, co12)
termo <- datocomp - mm

for(i in l:q) {
soma <- t (termo [i , ]) '%+'% cova '%.#% (termo]i., ])

detl <- eigen(cov)
det <- function(cov)
prod(detl$values)
verossl <- (n/2) + 1og(2 + pi 'k det(cov))
veross2 <- (1/2) + soma
12 <- - verossl - veross2

#i.mputação inici.al#
for(i in l:(n - nl)) {

datoincomp[i, 2] <- muE2] + cov]2, 1] + (1/cov]], ]]) 'p

(datoincomp[i, ]] - mu]]])

}

dados <- rbind(datocomp, datoincomp)
#cálcu].o do vedor de médias e matriz de covariâncias dos dados imputados#

covar. c <- cov .wt((latos)
cov.c «- covar.c$cov
mu.c <- cavar.c$center
cova.c <- solve(cov.c)
co].l.c <- matrix(mu.c]]], n, l)
co12.c <- matei.x(mu.cE2], n, l)

mm.c <- cbind(eDIl.c, co12.c)
termo.c <- datas - mm.c

for(i in l:n) {
soma.c <- t(termo.c]i,]) %+'% cova.c %+%(terno.c]i,])

}

det2 <- eigen(cov.c)
det <- function(cov.c)
prod(det2$values)
verossl.c <- (n/2) 'p log(2 + pi 'p det(cov.c))
veross2 . c <- (1/2) + soma.c

}
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11 <- - verossl.c - veross2.c
dl <- l

#comparação das verossimilhanças#
while(abs(11 - 12) > 0.001) {

12 <- 11
i:f(dl > IOO) {

abs(11 - 12) <- 0.001
}

else {

#nova imputação#
for(i in l:(n - q)) {

datoincomp[i, 2] <- mu.cE2] + cov.c]2, 1] +
(l/cov.c]], ]]) + (datoincomp]i, ]] - mu.cE]])

dado .c <- rbind(datocomp, datoincomp)
#cálculo da verossi.mi.Ihança#

cavar.c <- cov.wt(data.c)
cov.c «- cavar.c$cov

}

n, l)
n, l)

mn.c <- cbind(cola.c, co12.c)
termo.c <- dito.c - mn.c

for(i in l:n) {
soma.c <- t(termo.cli,

(termo.c]i, ])

]) %+% MOVI.C %+oZ

det2 <- eigen(cov.c)
det <- function(cov.c)
prod(det2$values)
verossl.c <- (n/2) + 1og(2 + pi
veross2.c <- (1/2) + soma.c
11 <- - verossl.c - veross2.c
dl <- dl + l

}

+ det(cov.c))

}

}

yem < dato.c[, 2]
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cova c <- solve(cov.c)
cola c <- matrix(mu.cE]],
co12 c <- matrix(mu.c]2],



#cálculo das vara.anel.as usando bootstrap dos dados
algoritmo EM#

datem <- matrix(c(y16, yem) , nco1 : 2)

theta6 <- functi.on(x, datem)

Alem <- sum((datem]x, ]] - sum(datem]x, ]])/n)'2) + sum(

(datem[x, 2] - sum(datemEx, 2])/n)'2)
Blem <- 2 'p sum(((datem]x, ]] + daten]x, 2])/tempo - sun(

(datem[x, ]] + datem]x, 2])/(n + tempo)))'2)
sigmalem <- (Alem - Blen)/((n - 1) 'k (tempo - l))
return(signalem)

rap <' function(x, nboot, theta6, . . .)

data <- matrix(sample(x, dize = length(x) 'p nboot
replace : T), nrow = nboot)

return(apply(data, 1, theta6, . ..))

sig20em <- bootstrap(l:n, nboot, theta6, datem)
theta7 <- functi.on(x, datem)

Alem <- sum((datemEx, ]] - sum(datem]x, ]])/n)'2) + sum(

(datem[x, 2] - sum(datemEx, 2])/n)'2)
Blem <- 2 'p sum(((datem]x, ]] + datemEx, 2])/tempo - sum(

((iatem]x, ]] + datem]x, 2])/(n + tempo)))'2)
signablem <- (tempo'pBlem - Alem)/(tempo I' (n-l) + (tempo-l))
if(sigmablem < 0) {

si.gmablem <- 0

return(sigmablem)

rap <' function(x, nboot, theta7, . . .)

data <- matri.x(samp].e(x, size = length(x) 'p nboot,
replace : T), nrow = nboot)

return(apply(data, 1, theta7, . ..))

sigb20em <- bootstrap(l:n, nboot, theta7, datem)
K4em <- si.gb20em/sig20em

imputados pelo

{

otst

j

}

{

}

ootst

}

}

bo
{

}

b

{
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#imputacao por conponentes princi.pais#
cp <' matrix(yll, y12, nrow : nl, nco1 = 2)
pca <' princomp(cp, scores = F, cor : T)
pcl <- (loadings(pca))
pc[ <- pcL[, 1]

pcl <' matrix(pcl, nrow = 1, nco1 = 2)
pcpadl <- (y16 - mean(y16))/(sqrt(var(y16)))
pc2 <- pcpad]181:n]
lanbda <- vector(''numeric'', n - nl)

[ambda <- pc2 + pc]E], ]]

zest <- pc1 [1 , 2] + ]ambda

yest <- (zest 'k sqrt(var(y12))) + mean(y12)
ycp <' append(y12, yest)

#cálculo das vara.anel.as usando bootstrap dos dados i.mputados por componentes
principais#

datcp <- matrix(c(y16, ycp) , nco1 = 2)
theta8 <- functi.on(x, datcp)
{

A[cp <- sum((datcp]x, ]] - sum(datcp]x, ]])/n)'2) + sum(

(datcp[x, 2] - sum(datcp]x, 2])/n)'2)
B[cp <- 2 'p sum(((datcp]x, ]] + datcp]x, 2])/tempo - sum(

(datcp[x, ]] + datcp]x, 2])/(n 'p tempo)))'2)
sigmalcp <'(Alcp - Blcp)/((n - l) +(tempo - l))
return(sigmalcp)

bootstrap <- function(x, nboot , theta8,
}

{

)

data <- matri.x(sample(x, dize = length(x) + nboot,
replace : T), nrow = nboot)

return(apply(data, 1, theta8, . . .))

sig20cp <- bootstrap(l:n, nboot, theta8, (iatcp)
theta9 <- functi.on(x, datcp)

}

{

A[cp <- sum((datcp]x, ]] - sum(datcp]x, ]])/n)'2) + sum(

(datcpEx, 2] - sum(datcp]x, 2])/n)'2)
B[cp <- 2 1' sum(((datcp]x, ]] + datcp]x, 2])/tempo - sum(

(datcpEx, ]] + datcp]x, 2])/(n 'p tempo)))'2)
si.gmablcp <- (tempo+Blcp - Alcp)/(tempo + (n-l) + (tempo-l))
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if(sigmablcp < 0) C
sigmablcp <- 0

return(sigmablcp)
}

bootstrap <- function(x, nboot, theta9,
}

{

)/

data <- matrix(sanple(x, size : length(x)
replace : T), nrow = nboot)

return(apply(data, 1, theta9, . ..))

+ nboot.

si.gb20cp <- bootstrap(l:n, nboot, theta9, datcp)
K4cp <- sj.gb20cp/sig20cp

#ti.rondo 40% dos dados#
n2 <- 60

z4 <- sample(y3, n2, F)
z5 <- y]]c(z4)]
z6 <- y2]c(z4)]
z7 <- soft (z4)
e <- vector(''numeric'', n

hl <- l

j <- o

for(i in l:n2) {
j <- j + l
whi[e(j < z7 [i] ) C

elhl] <- j
hl <- hl + l

j <- j + l

}

n2)

}

whi.le(j < n) {

j <- j + l
eEhl] <- j
hl <- hl + l

z8 <- y]]c(e)]
z9 <- seq(n2)
z10 <- sample(z9, n2, T)
z[[ <- z5Ec(z10)]
z12 <- z6 [c(z10)]
z13 <- seq(n - n2)

}
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z14 <- sample(z13, n - n2, T)
z15 <- z8]c(z14)]

#imputacao pelo BLUP#
mediatl <- mean(z12)
mediacl <- mean(zll)
A2 <- sum((z5 - sum(z5)/n2)'2) + sum((z6 - sum(z6)/n2)'2)
B2 <- 2 1' sum(((z5 + z6)/tempo - sun((z5 + z6)/(n2 + tempo)))'2)
sigma2 <- (A2 - B2)/((n2 - 1) + (tempo - l))
si.gmab2 <- (tempo + B2 - A2)/(tempo 'p (n2 - 1) 'p (tempo - l))
if(si.gmab2 < 0) C

sigmab2 <- 0

K2 <- sigmab2/si.gma2
zhat <- vector(''numeric'', n - n2)
for(i. in l:n - n2) {

zhatEi] <- medi.at] + ((K2/(K2 + 1)) + (z8Ei] - mediacl))

}

z16 <- append(zl10, z15)
zblup <- append(z12, zhat)

#cálculo das vara.anciãs usando bootstrap dos dados imputados pelo BLUP#
nboot <- 200

daLI <- matrix(c(z16, zblup) , nco1 = 2)
theta10 <- function(x, daLI)

}

{
A2 <- sum((dat]]x, ]] - sum(dat]]x, ]])/n)'2) + sum((data

[x, 2] - sum(data [x, 2] )/n) '2)
B2 <- 2 'p sum(((dat]Ex, ]] + dat]]x, 2])/tempo - sum((daLI

[x, ]] + dat]]x, 2])/(n + tempo)))'2)
sigma2 <- (A2 - B2)/((n - l) + (tempo - l))
return(sigma2)

bootstrap <- functi.on(x, nboot, theta10,
}

{

)

data <- matri.x(sample(x, sine = length(x) + nboot,
replace = T), nrow = nboot)

return(apply(data, 1, theta10, . . .))

sig40 <- bootstrap(l:n, nboot, theta10, data)
thetall <- functi.on(x, data)

}

{
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A2 <- sum((dat]]x, ]] - sum(dat]]x, ]])/n)"2) + sum((daLI
[x , 2] - sum(dat] [x, 2] )/n) '2)

B2 <- 2 'p sum(((dat]]x, ]] + dat]Ex, 2])/tempo - sum(((iate
[x, ]] + dat]Ex, 2])/(n + tempo)))'2)

sigmab2 <- (tempo'PB2 - A2)/(tempo + (n-l) 'p (tempo-l))
if(si.gmab2 < 0) C

siamab2 <- O

}

return(sigmab2)

bootstrap <- function(x, nboot, thetall
}

j

{

)

data <- matrix(sampJ-e(x, size = ]-ength(x) + nboot,
replace : T), nrow = nboot)

return(apply(data, 1, thetall,...))

sigb40 <- bootstrap(l:n, nboot, thetall, daLI)
K5b <- sj.gb40/sig40

#imputação pela média#
z17 <- vector(''numero.c'', n - n2)
:for(i in l: (n - o)) {

z17Ei] <- mean(z12)

}

zmedia <- append(z12, z17)
#cálculo das vara.anciãs usando bootstrap dos dados i.mputados pela média#

datln <- matrix(c(z16, zmedia), nco1 = 2)
theta12 <- function(x, datam)

}

{

A2m <- sum((dat]m]x, ]] - sum(dat]m]x, ]])/n)"2) + sum(
(dat[m[x, 2] - sum(dat]m]x, 2])/n)'2)

B2m <- 2 4' sum(((dat]m]x, ]] + dat]m]x, 2])/tempo - sum(

(dat[mEx, ]] + (iat]m]x, 2])/(n + tempo)))'2)
sigma2m <- (A2m - B2n)/((n - l) + (tempo - l))
return(sigma2m)

bootstrap <- function(x, nboot, theta12,
}

{

)

data <- matrix(sample(x, size = length(x) + nboot,
replace : T), nrow = nboot)

return(apply(data, 1, theta12, . . .))
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si.g40m <- bootstrap(l:n, nboot, theta12, datlm)
theta13 <- function(x, datam)

}

{
A2m <- sum((dat]mEx, ]] - sum(dat]m]x, ]])/n)'2) + sun(

(dat[m[x, 2] - sum(dat]mEx, 2])/n)'2)
B2m <- 2 'p sum(((dat]m]x, ]] + dat]mEx, 2])/tempo - sum(

(dat[m[x, ]] + dat]m]x, 2])/(n 'p tempo)))'2)
sigmab2m <- (tempo+B2m - A2m)/(tempo # (n-l) + (tempo-l))
if(si.gmab2m < 0) {

signab2m <- 0
}

return(sigmab2m)

bootstrap <- function(x, nboot, theta13,
}

{

)

data <- matrix(samp].e(x, size = ].ength(x) 'p nboot,
replace : T), nrow : nboot)

return(apply(data, 1, theta13,...))

si.gb40m <- bootstrap(l:n, nboot, theta13, datln)
K5m <- sigb40m/sig40m

#imputação pelo algoritmo EM#
z18 <- vector(''numeric'', n - n2)
for(i i.n l:n - n2) {

z18Ej.] <- NA

}

z19 <- append(z12, z18)
z20 <- append(z16, z19)
datoz <- matrix(z20, nrow = n, ncol
datocompz <' datozE]:n2, 1:tempo]
datoincompz <' datoz]61:n, 1:2]
covarz <- cov.wt(datocompz)
covz «- covarz$cov
muz <- covar$center
covlz <- solve(covz)
co[[z <- matrix(muzE]], n2, 1)
co12z <- matrix(muz]2] , n2, 1)

mmz <- cbi.nd(collz, co12z)
termoz <- datocompz ' mmz

}

tempo)
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for(i in l:n2) {
somaz <- t(termozE],]) %+% covlz %+%(termoz]i,])

detlz <- eigen(covz)
detz <- function(covz)
prod(detl$values)
verosslz <- (n/2) 'K log(2 + pi 'k det(covz))
veross2z <- (1/2) + somaz

12z <- - verosslz - veross2z
#imputação inicial#

for(í in l:(n - n2)) {
datoincompz[i, 2] <- muz]2] + covz]2, 1] + (1/covz]], ]]) +

(datoincompzE[.,1] - muz]]])

}

datosz <- rbind(datoconpz, datoincompz)
#cálculo do vetar de médias e da matriz de covari.ânci.as dos dados imputados#

covarz.c <- cov.vt(datosz)
covz.c «- covarz.c$cov
muz.c «- covarz.c$center
covlz.c <- solve(covz.c)
collz.c <- matrix(muz.c]]] , n, l)
co12z.c <- matrix(muz.c]2] , n, l)
mmz.c <- cbi.nd(collz.c, co12z.c)
termoz . c <- datosz - mnz .c

for(i in l:n) {
somaz.c <- sum(t(termoz.cE],]) 'Z.+% covlz.c %'p'Z.(termoz.c]i,]))

}

det2z <- eigen(covz.c)
detz <- function(covz.c)
prod(det2z$values)
verosslz.c <- (n/2) 'p log(2 'p pi 'p detz(covz.c))
veross2z.c <- (1/2) + somaz.c
llz <- - verosslz.c - veross2z.c

#comparação das verossimilhanças#
while(abs(llz - 12z) > 0.001) C

12z <- llz
if(cl > 100) 'C

abs(llz - 12z) <- 0.001

}

}
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else {

#nova imputação#
for(i in l: (n - n2)) {

datoi.ncompz]i, 2] <- muz.cE2] + covz.c]2, 1]

([/ covz.cE], ]]) + (datoincompz]i, ]] - muz
}

#

cll] )

datoz.c <- rbind(datocompz, datoincompz)
#calculo da verossimilhança#

covarz.c <- cov.wt(datoz.c)
covz.c «- covarz.c$cov
muz.c <- covarz.c$center
covlz.c <- solve(covz.c)
co[[z.c <- matrix(muz.cE]], n, ])

co12z.c <- matei.x(muz.c]2] , n, l)

mmz.c <- cbi.nd(collz.c, co12z.c)
termoz.c <- datoz.c - mmz.c

for(i in l:n) {
somaz.c <- sum(t(termoz.cE], ]) %+%

cov[z.c %+% (termoz.c]i, ]))

det2z <- eigen(covz.c)
detz <- function(covz.c)
prod(det2z$values)
verosslz.c <- (n/2) + 1og(2 'p pi 'p detz(covz.c))
veross2z.c <- (1/2) + somaz.c
llz <- - verosslz.c - veross2z.c
cl <- cl + l

}

}

zem <- datoz.c[, 2]
#cálculo das variâncias usando bootstrap dos dados imputados pelo
algoritmo EM#

datlem <- matei.x(c(z164, zem) , nco1 = 2)

theta14 <- functi.on(x, datlem)

}

{

A2em <- sum((dat]em]x, ]] - sum(dat]em]x, ]])/n)'2) +

sum((dat[em]x, 2] - sum(dat]em]x, 2])/n)'2)
B2en <- 2 'p sum(((dat]em]x, ]] + dat]emEx, 2])/tempo -

sum((dat[em[x, ]] + dat]em]x, 2])/(n 'p tempo)))'2)
sigma2em <- (A2em - B2en)/((n - 1) 'p (tempo - l))
ret urn ( sigma2em)
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bootstrap <- function(x, nboot, theta14,
}

{

)

data <- matrix(sample(x, size = length(x) 'k nboot,
replace : T), nrow = nboot)

return(apply(data, 1, theta14, . . .))

sig40em <- bootstrap(l:n, nboot, theta14, datlem)
theta15 <- :function(x, datlem)

}

{
A2em <- sum((dat]emEx, ]] - sum((iat]em]x, ]])/n)'2) +

sum((dat[emEx, 2] - sum((iat]emEx, 2])/n)'2)
B2em <- 2 'p sun(((dat]em]x, ]] + dat]em]x, 2])/tempo -

sum((dat[em[x, ]] + dat]em]x, 2])/(n 'p tempo)))'2)
sigmab2em <- (tempo'PB2em - A2en)/(tempo 'p (n-l) + (tempo-l))
if(sigmab2em < 0) {

sigmab2em <- 0

return(signab2em)
}

bootstrap <- function(x, nboot, theta15,
}

{

)

data <- matrix(sample(x, dize = length(x) + nboot,
replace : T), nrow = nboot)

return(apply(data, 1, theta15,...))

si.gb40em <- bootstrap(l:n, nboot, theta15, datlem)
K5em <- sigb40em/sig40em

#imputação por componentes pri.nci.pais#
cp40 <- matrix(zll, z12, nrow : n2, nco1 : 2)
pca40 <- princomp(cp40, scores = F, cor : T)

pcL40 <- (1oadi.ngs(pca40))
pc140 <- pcL40[, 1]

pc140 <- matrix(pc140, nrow = 1, nco1 = 2)

pcpad140 <- (z16 - mean(z16))/(sqrt(var(z16)))
pc240 <- pcpad140161:n]
lambda40 <- vector(''numero.c'' , n - n2)

[ambda40 <- pc240 i' pc14011, 1]
zest40 <- pc14011, 2] + lambda40
yest40 <- (zest40 'p sqrt(var(z12))) + mean(z12)

}
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zcp <' append(z12, yest40)
#cálculo das variâncias usando bootstrap dos dados imputados por
componentes princi.pais#

datcp <- matrix(c(z16, zcp), nco1 : 2)
theta16 <- function(x, datcp)
{

A2cp <- suta((datcp]x, ]] - sun(datcp]x, ]])/n)'2) + sun(
(datcp[x, 2] - sum(datcp]x, 2])/n)'2)

B2cp <- 2 'p sum(((datcp]x, ]] + datcp]x, 2])/tempo - sum(

(datcpEx, ]] + datcp]x, 2])/(n + tempo)))'2)
sigma2cp <- (A2cp - B2cp)/((n - 1) i' (tempo - l))
return(sigma2cp)

bootstrap <- function(x, nboot, theta16,
}

{

)

data <- matrix(sample(x, size : length(x) + nboot,
replace : T), nrow : nboot)

return(apply(data, 1, theta16, . ..))

sig40cp <- bootstrap(l:n, nboot, theta16, datcp)
theta17 <- function(x, datcp)

}

{
A2cp <- sum((datcpEx, ]] - sum(datcp]x, ]])/n)'2) + sun(

(datcp[x, 2] - sum(datcp]x, 2])/n)'2)
B2cp <- 2 'k sum(((datcpEx, ]] + datcpEx, 2])/tenpo - sum(

(datcp[x, ]] + datcp]x, 2])/(n + tempo)))'2)
sigmab2cp <- (tempo+B2cp - A2cp)/(tempo + (n-l) 'p (tempo-l))
if(sigmab2cp < 0) {

si.gmab2cp <- 0

}

return(sigmab2cp)

bootstrap <- function(x, nboot, theta17,
}

{

)

data <- matrix(sample(x, dize : length(x) 'k nboot,
replace : T), nrow : nboot)

return(apply(data, 1, theta17, .. .))

sigb40cp <- bootstrap(l:n, nboot, theta17, datcp)
K5cp <- sigb40cp/sig40cp

}
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#resu].Lados dos parâmetros calculados das 2000
wwll] <- wwE]] + sigma

ww [2] <- ww [2] + (sigla) '2

wwE3] <- wwE3] + sigmab

ww [4] <- ww [4] + (si.gmab)'2
ww[5] <- ww15] + K

ww [6] <- ww [6] + K'2

ww [7] <- ww [7] + vu (sigla)
ww18] <- wwE8] + (var(sigla))'2
wwE9] <- ww]9] + var(sigmab)
ww110] <- ww110] + (var(sigmab))'2
wwEll] <- wwE]]] + mean(result)
wwE12] <- ww]12] + (nean(result))'2
wwE13] <- ww]13] + var(result)
ww114] <- wwE141+(var(resu].t))'2
wwE15] <- ww115] + mean(resulta)
wv116] <- ww116] + (mean(resu].tl))'2
wwE17] <- wwE17] + var(resulta)
wwE18] <- ww1181+(var(resu].tl))'2
ww[19] <- ww119] + mean(K3)
ww[20] <- wwE20] + (mean(K3))'2
ww[21] <- ww121] + var(K3)
wwE22] <- ww]22] + (var(K3))'2
wwE23] <- ww123] + mean(KI)
wwE24] <- wwE24] + (mean(KI))'2
wwE25] <- ww]25] + nean(sig20)
wwE26] <- ww1261+(nean(sig20))'2
ww[27] <- wwE27] + var(sig20)
wwE28] <- wwE28] + (var(sig20))'2
wwE29] <- wwE29] + mean(sigb20)
wwE30] <- ww]30] + (mean(sigb20))'2
ww[31] <- ww131] + var(si.gb20)
wwE32] <- wwl321+(var(si.gb20))'2
wwE33] <- ww133] + mean(K4b)
wwE34] <- wwE34] + (mean(K4b))'2
wwE35] <- ww]35] + var(K4b)
ww136] <- ww]36] + (var(K4b))'2
wwE37] <- wwE37] + mean(si.g20m)
wwE38] <- wwE38] + (mean(sig20m))'2

vezes#
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wwE39]
ww140]
wwE41]
ww142]
ww[43]
ww[44]
wwE45]
wwE46]
ww[47]
ww148]

wwE49]
ww150]

wwE51]
ww152]

ww[53]
ww[54]
ww155]
ww156]
ww[57]
wwE58]
wwE59]
wwE60]
ww [61]

wwE62]
ww163]
ww[64]
ww165]
ww[66]
ww[67]
ww168]
ww[69]
ww[70]
ww171]
ww[72]
ww[73]
ww[74]
ww[75]
ww[76]
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ww178]
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var(sig20m)
(var (sig20n) ) ' 2
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(mean(sigb20cp))"2
var(si.gb20cp)
(var(sigb20cp))'2
mean(K4cp)
(mean(K4cp))'2
var(K4cp)
(var(K4cp))'2
mean(K2)
(nean(K2))'2
mean(sig40)
(mean(sig40))'2
var(sig40)
(var(sig40))'2

95



wwE79] <- wwE79] + mean(si.gb40)
wwE80] <- wwE80] + (mean(sigb40))'2
wwE81] <- wwE81] + var(sigb40)
wwE82] <- wwE82] + (var(sigb40))'2
wwE83] <- wwE83] + mean(K5b)
wwE84] <- ww184] + (nean(K5b))'2
ww[85] <- ww185] + var(K5b)
ww186] <- wwE86] + (var(K5b))'2
wwE87] <- wwE87] + nean(sig40m)
wwE88] <- wwE88] + (mean(sig40n))'2
ww189] <- wwE89] + var(sig40m)
ww[90] <- wwE90] + (var(sig40m))'2
ww[91] <- wwE91] + mean(sigb40m)
ww[92] <- wwE92] + (mean(sigb40n))'2
ww193] <- wwE93] + var(sigb40m)
ww[94] <- wwE94] + (var(siÉb40n))'2
ww[95] <- wwE95] + mean(K5m)
ww196] <- wwE96] + (mean(K5n))'2
ww[97] <- ww197] + var(K5m)
ww[98] <- ww]98] + (var(K5m))'2
wwE99] <- ww199] + mean(sig40em)
wwE100] <- wwE100] + (mean(sig40en))'2
wwE101] <- wwE101] + var(sig40em)
ww[102] <- wwE102] + (var(sig40en))'2
ww[l03] <- wwE103] + mean(sigb40em)
wwEl04] <- wwE104] + (mean(sigb40em))'2
wwE105] <- ww]105] + var(si.gb40em)
ww[106] <- ww1106] + (var(sigb40em))'2
wwEl07] <- ww1107] + mean(K5em)
wwEl08] <- wwE108] + (nean(K5en))'2
wwE109] <- ww]109] + var(K5em)
ww[110] <- ww]110] + (var(K5en))'2
wwllll] <- ww]]]]] + mean(sig40cp)
ww[112] <- ww1112] + (nean(sig40cp))'2
wwE113] <- ww]113] + var(sig40cp)
wwE114] <- ww]114] + (var(sig40cp))'2
wwE115] <- wwE115] + mean(si.gb40cp)
wwE116] <- ww]116] + (nean(sigb40cp))'2
ww1117] <- wwE117] + var(sigb40cp)
ww[118] <- wwE1181+(var(sigb40cp))"2
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wwEllg] <- ww]119] + mean(K5cp)
wwE120] <- wwE120] + (nean(K5cp))'2
wwE121] <- wwE121] + var(K5cp)
ww[122] <- ww]122] + (var(K5cp))'2
wlll] <- dl
w2El] <- cl

}

besta parte do programa refere-se ao modelo linear mi.sto.
[] trecho abaixo deve ser incorporado ao programa, substituindo
as linhas da 13 a 35 do mesmo#

#geração dos dados para o modelo linear misto#
m <- 200

a <- rnorm(m, 0, 2)
b <- rnorm(n, 0, 2)
al <- vector(''numeric'' , n)

a2 <- vector(''numeric'' , n)

for(i. in l :n) C
if(i <= n)

alEi] <- a]i]
for(i in n + l:n) {

if(i <= m)
amEI n] <- a]i]

}

}

yl <- al + b

y2 <- a2 + b
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