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Resumo

Estudamos estatísticas adequadas para testa hip(5teses sobre os parâmetros de mo..

delos linemes com restrições no espaço paramétrico. Propomos um teste alternativo para

dois casos em que as restrições sobre o espaço paramétrico são impostas pelo objetivo da

investigação em condições regulares, (i.e. quando o parâmetro está no interior do espaço

paramétrico). Concluímos, através de estudos de simulação, que o teste alternativo é,

em geral, mais poderoso que o teste usual. Uma abordagem bayesiana utilizando o fator

de Bares para a análise deste tipo de hipótese também foi considerada. Nesse contexto,

mostramos que a metodologia proposta por Irony e Pereira (Reses/zas /IATE- Z./SP, (1995)

27-46) para o cálculo do favor de Bayes é mais flexível que proposta por Carlin e Chib

(Jouma/ o/ tÀe Ro /a/ StatãstãcaZ Soceetg/ 23, 57, (1995) 473-484) quanto à escolha das dis-

tribuições a priori. Também consideramos testes de hipóteses sob condições não regulares

(quando a hipótese coloca o parâmetro na fronteira do espaço paramétrico) para as com-

ponentes de variância de um naodelo de efeitos aleatórios. Aplicamos os resultados dados

por Vu e Zhou (7be .4rzrla/s o/ Sfatástãcs, 25, (1997) 897-916) sobre a estatística da razão

de verossimilhanças, identificando casos específicos em que as condições de regularidade

são válidas.



Abstract

Suitable statistics for testing of hypothesis on the parameters of linear modela with

restrictions on the paranletric space were studied. An alternative tesa for two cases in

which the restrictions are imposed by the research objective in regular conditions (i.e.

when the parameter is in the interior of the pmametric space) was proposed. Using

simulation studies, we concluded that, in general, that the alternative test is more powerful

that the usual test. A Bayesian approach for the analyses of this type of hypothesis using

the Bayes 's factor was algo considered. In this context, we showed that the methodology

proposed by Irony and Pereira (nesen/zas /.IME- Z./SP, (1995) 27-46) for calculation of Bayes

's factor is more Hocible that proposed by Carlin and Chib (Jou77zaZ of t/ze RoZ/aZ StatlstícaZ

Socáetg/ .B, 57, (1995) 473-484) with respect to choice of the prior distribution. Tmts of

hypothesis in nonstandard conditions (when the hypothesis sets the parameter in the

boundary of the parametric space) for the components of variance in a random model

were algo proposed. We applied the results of Vu and Zhou ( The .4nna/s o/ Statístãcs, 25,

(1997) 897-916) about the likelihood ratio tese to speci6c cases in which the conditions of

regularity ale valid.
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Capítulo l

Introdução

Em muitos problemas de análise de dados deseja-se fazer inferência sobre os elementos

de um espaço pmamétrico ç2 (subconjunto de ]RP); por exemplo, há situações em que se

pretende saber se o verdadeiro valor de um vetor de parâmetros pertence a um conjun-

to determinado ou se suas componentes satisfazem uma determinada relação. A essas

questões estão associados diferentes tipos de restrições: aquelas impostas pelo espaço

paramétrico e aquelas induzidas pelas hip(5teses, gerando, em alguns casos, condições

não regulares em que a hipótese nula situa o verdadeiro valor do parâmetro na fron-

teira do espaço paaamétrico. Nas seções seguintes apresentaremos detalhes de alguns

problemas relacionados com esses tópicos que serão objeto deste trabalho.

1.1 Inferência em espaços paramétricos restritos

Considcran-tos modelos hncares da forma

y (1.1)

em (lue y é um vetor de observações com dimensão rz x 1, X é uma matriz de constantes

de dimensão n x p, conhecida e de posto completo, O é o vetor de parâmetros de posição

7



com dinaensão p x l e c é um vetor de erros aleat(brios com dimensão n x 1. Assumimos

também (lue E (e) = O e Var (c) = 1' = a'Q, com Q denotando uma matriz positiva

definida de dimensão rz x n e a2 uma constante positiva. Além disso, dados dois vetores

z=(zi,..., z.) e a=(ai,...,%), utilizamos a notação z ? a para indicar zi ? a{, í =
1, . . . ,p. Nosso foco de atenções está em problemas de inferência relacionados com os

seguintes tipos de hipóteses:

a) Ho : CP = c contra .Hi : CP # c, em que C é uma matriz c x p de constantes

conhecidas e c denota um vetor c x l de constant« conhecidas.

b) -llo : CO = c contra Hi : C/3 2 c, com pelo menos uma desigualdade estrita, sob

a suposição adicional de que o espaço paramétrico é restrito por desigualdades da
forma

R/3 2 r (1.2)

com R denotando uma matriz k xp (k $ p) de posto completo, possivelmente diferente
de C e r denotando um vetou k x l de constantes conhecidas.

Exem.plo 1.1: Suponhamos que com base ern amostras de tamanho ni e n2. há

interesse em comparar a média da pressão diastólica de indivíduos submetidos a situações

de cstresse, colho a morte de um parente, com aquela de indivíduos em condições normais,

isto é, não submetidos a, estresse. (Jrla exemplo numérico com ni :; n2 = ll é apresentado

na Tabela 1.1. Sob a hipótese de normalidade, este é um problema bastante conhecido eé

tratado na maioria dos textos de Estatística Básica. Admitamos agora que os indivíduos

de ambos grupos são hipertensos, ou sqa, que sua pressão diast(51ica média é maior ou

igual a 90 nunHg

O problema pode então ser de6nido como de comparação das médias, (pl, e p2),

de duas populações com distribuição normal, sob a restrição de que ambas são maiores

ou iguais a uma constante c. Este problema pode ser expresso no contexto de modelos

8



Tabela Pressão diastólica (média de 3 medidas) (mmHg)
grupo com estresse grupo controle

89.6 81.7
92.4 89.9
87.1 81.5
92.2 89.4
96.4 94.6
92.2 93.5
92.7 85.5
95.0 95.5
92.2 88.9
109.2 95.4
96.8 97.0

line~es (1.1), com

--,,*-l:«- ' l,--",'-'«.,,J' (1.3)

sob as restrições (1.2) com 1«: denotando um vetor de dimensão n: x l com todos os

elementos iguais a 1, 1. a matriz identidade de ordem n, R ;= 12, e r = lc, clt . Sem perda

de generalidade, podemos toma c = 0, e considerar as hipóteses

Ho

n'i

»\ -- P'2

H\'> ».z

Exemplo 1.2. : Os dados apresentados na Tabela 1.2 são provenientes de um estudo

na área de Odontopediatria em que há interesse em comparar a eficência de dois tipos de

escovas de dentes na remoção da placa bacteriana. Oito crianças utilizam um determinado

tipo de escova (A), e outras oito utilizam um outro tipo de escova (B). A quantidade de

placa bacteriana é avaliada através de um índice apropriado medido antes e depois da

escovaçao.

Uma análise apropriada para este tipo de experimento, conhecido na literatura como

9



Tabela 1.2: Índice de placa bacteriana
Escova A Escova B

Antes da Depois da Antes da Depois da
escovaçao escovaçao asco'L'açao escovaçao

0.62 0.57 0.45 0.40
0.70 0.64 1.15 0.65
0.90 0.80 1.27 1.22
0.95 0.92 0.87 0.80
1.20 1.17 0.82 0.77
0.10 0.10 0.97 0.95
0.57 0.55 0.50 0.47
1.35 1.32 0.73 0.35

preteste/pósteste, foi considerada em Singer e Andrade (1997). Essa análise é baseada em

model'« lineares da forma(1.1) em que y =(g/ii, . . . Z/i«., y2i, . -. y:.,y , X =diag {xi,x,}

com x{ = (zii, . . . , iç:.:y , açiJ (n2j) denot«ido a resposta preteste, 3/.j (y2j) a r.sposta

pósteste do .j-ésimo sujeito utilizando a escova A (escova B) e P: (/72) a taxa de placa

bacteriana residual associada aos indivíduos que utilizam a escova A (escova B), .j =

1, . . . , nf. Como esperamos que o índice de placa bacteriana antes da escovação deva ser

maior ou igual ao índice depois da escovação, e como os índices devem ser positivos, os

parâmetros P: são tais que 0 $ #. $ 1, (á = 1, 2).

Hipóteses do tipo

H'i

l3.

õ. > .3:,

podem ser expressas no formato (b) com

'-::,-:-.'-.,--:,.l-:l . --:,*l :l (1.4)

Nas situações em que o espaço paramétrico para © é ç2 :; ]RP, resultados inferenciais

10



são bastantes conhecidos. O estudo de testes de hipóteses do tipo (a) é amplamente

considerado na teoria clássica de modelos lineares (ver Graybil1 (1976), por exemplo).

Mais especificamente, inferência exala pode ser feita sob a suposição de normalidade

dos erros e no caso mais geral, onde essa suposição é relaxada, resultados de inferência

assintótica podem ser obtidos sob certas condições de regularidade (ver Sen e Singer

(1993), Cap. 5, por exemplo).

Situações em que o espaço paramétrico para P é la, ól x la,bl , com a e ó números

reais, constituirão o objeto deste trabalho.

O caso particular do problema de testar hip(5tesm do tipo

Ho l H = Ç»\. ».z. ,p*y (1.5)

versus

p com pelo menos uma componente estritamente positiva (1.6)

em que /z representa o vetar de médias de uma população normal multivaiiada com matriz

de covariância conhecida foi sugerido inicialmente por Bartholonlew (1959a,b, 1961).

Kudâ (1963) mostra que a distribuição nula exata do teste da razão de verossimilhanças

é uma mistwa de distribuições qui-quadrado, diferentemente do caso usual em que não

são assumidas restrições na alternativa (nesse caso a distribuição nula é qui-quadrado

central). Resultados semelhantes foram obtidos independentemente por Nüesch (1966),

e invalidados parcialmente por um erro apontado em Shorack (1967) .

No caso em que a matriz de covariância I' é completamente desconhecida, Perlman

(1969) generaliza este resultado testando

Ho : H C Pa. versus H\ He Pu, (1.7)

em que Pi e P2 denotam conjuntos positivamente homogêneos, isto é, conjuntos para os

quais se x C.r% então ax C.R para todo a número real positivo, com Pi C P2; por exemplo,
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Pi :: {0} e P2 :: {p :pi ? 0,pí C IR ã :; 2,. . . ,p}. Ele só obteve os limites superior

e inferior para a função distribuição da estatística da razão de verossimilhanças sob a

hipótese nula para o caso particular em que Pi :: {O} e P2 :: C', onde C' é um cone, isto é,

um conjunto positivamente homogêneo fechado com pelo menos um elemento não nulo.

Para o caso particular (1.5) versus (1.6) em que P2 - {p :p{ 2 0,{ ,p},isto é, o

quadrante positivo, Perlman (1969) mostra que a distribuição nula exala da estatística

da razão de verossimilhanças é uma mistura de distribuições de cocientes de vmiáveis

Àl2 com pesos que dependem da matriz de covariância que é desconhecida. Quando a

matriz de covaiiância é substituída pela matriz de covariância amostral a distribuição

nula exata da estatística da razão de verossimilhanças é uma mistura de distribuições de

tipo F'. Shapiro (1988) aíLma que para o caso mais geral, em que P2 é um cone, também

a distribuição nula exata da estatística da razão de verossimilhanças é uma mistura de

distribuições de tipo F'

Uma estatística de teste para o caso em que P2 é um cone foi recentemente proposta

por gang (1994), e está baseada em semi-espaços de ]RP, ou seja, conjuntos do tipo

{v cIRpjv'u 20} pma algum vetor fixo u. Por exemplo, se p = 2 e u = (1, 1y , temos

o gemi-espaço {v ' (ul,u2y lui 2 u2} que contém o quadrante positivo. Resultados

de simulação para tamanhos de amostra maiores que 10 e menores que 62 sugerem que

esta estatística é uniformemente mais poderosa que a estatística T2 de Hotelling. Wang

e McDermott (1998) indicam as vantagens limitadas deste teste, dado que seus valores

críticos não dependem do espaço paramétricol esses autores propõen-t unia estatística da

razão de verossimilhanças condicional para testar a hipótese nula (1.5) contra a hipótese

alternativa (1.6).

No modelo de regressão normal mais geral, testes de hipóteses do tipo (b), sem as

restrições em forma de desigualdade (1.2) sobre o espaço paramétrico, foram estudados

por Gouriéroux et al. (1982) e Gouriéroux e Monfort (1995) entre outros. Gouriéroux

e Monfort (1995) provam a equivalência assintótica da estatística de multiplicadores de

Kuhn-Tucker «IKr) com as estatísticas da razão de verossimilhanças «l/zv) e de Wãld

12



((w) quando a matriz de covmiância dos erros I' =a2Q é conhecida. Gouriéroux et al.

(1982) obtêm também a relação ew 2 € y ? (Kr entre essas estatísticas no caso em que

I' é desconhecida, porém seus elementos são funções contínuas de um número finito de

parâmetros não relacionados com /3. Excelentes referências para este tema são Barlow et

al. (1972) e Paula (1997).

Nos testes de hipotéses em modelos lineares da forma ( 1.1) com restrições paramétricas

em forma de desigualdades (1.2) aparece o problema da estimação dos parâmetros

restritos, que tem longa história na literatua estatística. Judge e 'lhkayama (1966)

obtêm os estimadores de mínimos qua(Lados sob a restrição (1.2) com I' = o21 e Liew

(1976) estuda as propriedades estatísticas desse estimador. Considerando uma certa

função de perda, Toutenburg e Srivastava (1996) propõem estimadores para /3 quando

as componentes do vedor de parâmetros estão contidas num intervalo determinado, que

é um cmo particular de (1.2).

O caso particular de estimação da média de uma população normal sob a restrição

de ela pertencer a um intervalo aberto é tratado por Heiny e Siddiqui(1970), que obtêm

o estimador de máxima verossimilhança, Stroud (1974) e Gupta e Rohatgi(1980), que

propõem dois outros estimadores. Esses autores apresentam também os vícios e erros

quadráticos médios de cada estimador, indicando para que 't'dores do cociente entre a

média e o desvio padrão o desempenho correspondente é melhor.

1.2 Testes de hipóteses sob condições não regulares

Consideremos agora estudos longitudinais em que para cada unidade amostral {, ({ =

1, . - . , m) é observada uma variável resposta ao longo de ni ocasiões.

Exemplo 1.3: Seja yi = (Z/ii, . . . ,yin y o vetor de respostas da ã-ésima unidade

amostrar. Um modelo linear que associa a resposta da {-ésima unidade amostra a um

conjunto de variáveis explicativas é dado por

y{ = X.{a + e{ (1.8)
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em que X{ é uma matriz conhecida de dimensão n{ xp', cl é um vetor de dimensão p' x l de

parâmetros de regressão desconhecidos e ei são erros independentes e distribuídos segundo

uma distribuição N(O, Eí). Assumimos que os elementos de cada matriz E: são funções

conhecidas de p parâmetros desconhecidos contidos no vedor O e que os parâmetros de

regressão cl variam independentemente dos parâmetros de covariância.

Um caso especial é o modelo de efeitos aleat(brios

ei= Zibí+u{ (1.9)

em que Z{ é uma matriz conhecida com dimensão n{ x k', bÍ e u{ são vetores aleatórios

independentes e tais que bí -.. .N(O, D) e u{ N N(O, a21«.) o que implica,

Eli :: ZiDZI -+ a2ln. (l.lO)

Se denotarmos por d{,j o elemento (á, .j) da matriz de covmiância D, hip(5teses nulas

da forma Ho : d{,i = 0, colocam D na fronteira do espaço paramétrico

ç2 = {D : D é definida não negativa (d.n.n.)} (1.11)

isto é, implicam D semidefinida positiva. Alguns exemplos concretos são apresentados a

seguir.

i) Se Z{ = 1«. e b{ é um escalei Z){ com distribuição N(0,oâ), D = oâ e o espaço

paramétrico é Q = lO, +oo), um teste da hipótese sobre a necessidade de inclusão

do efeito aleatório b{ no modelo (1.9) é um teste de

Ho : a5. co«tra n: : a3. > 0. (1.12)

ii) Suponhamos agora que nosso interesse é testar a necessidade de inclusão de um

segundo efeito aleatório no modelo (1.9), admitindo a existência de um primeiro

14



.-l=t :;' l
o espaço paramétrico é dado por

--l.;.-l:i, :;'l, -.«-,- ,.}
e a hipótese a testar será

".;.-l=: =1 . (1.13)

contra

D d.n.n. com o2n > 0. (1.14)

As hipóteses (1.13) e (1.14) são respectivamente equivalentes a

Ho : .'2B = a.. . 0, (1.15)

e

X: : a2n > o, aâat 2 a:.,. (1.16)

Essencialmente nos problemas apresentados, deseja-se testar a hipótese de que o ver-

dadeiro valor do parâmetro Oo está situado num subconjunto de Q, denotado por ç2o,

versus a alternativa que Oo está situado em Qt, também subconjunto de Q. Nesses casos

a distribuição da estatística da razão de verossinlilhançm sob a hipótese nula depende

da localização de Oo relativamente às fronteiras de Qo, ç2i e n. Estas questões foram ana-

lisadas fundamentalmente por Chernoíf (1954) e Self e Liang (1987) no caso em que as

observações são procedentes de variáveis aleat(árias independentes com a mesma função

densidade /(x, O) e recentemente por Vu e Zhou (1997) no caso em que as variáveis
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aleatórias não são identicamente distribuídas.

Stram e Lee (1994) estudam a distribuição assintótica do teste da razão de verossi-

milhanças para componentes de variância em modelos de efeitos aleatórios longitudinais

utilizando a teoria sobre a distribuição assint(ética do teste da razão de verossimilhanças

em condições não regulares desenvolvida por Self e Liang (1987) e parecem não levar

em conta o fato de que esses rmultados só valem para variáveis aleatórias ident.icamente

distribuídas

1.2.1 Proposta deste trabalho

No Capítulo 2 consideramos o teste de igualdade de médias de duas populações normais,

sob a restrição que ambas as médias sejam maiores ou iguais a uma constante c. Se

o número de observações nas duas populações é o mesmo, nosso problema é um caso

particular de (1.7), considerando uma população normal bivariada com

Pi :: {P :pi :: p2,pl ? 0,/z2 ? 0} e P2 :: {p :pi ? /z2,pl 2 0,p2 ? 0}

Abordamos aqui o caso em que não necessariamente ni = n2 e obtemos resultados

para amostras pequenas. No caso en] que as médias não são restritas, a teoria clássica

considera a estatística de teste baseada na diferença das médias amostrais. Por este

motivo, trabalhan]os cona a estatística definida pela projeção desta diferença no primeir(i

quadrante. Analisamos hipóteses alternativas dos tipos (a) e (b) definidas em relação ao

modelo (1.1) quando a variância é conhecida. Também estudanaos o caso de vmiância

desconhecida, em que certos cuidados são necessários na escolha do estimador correspon-
dente.

Reanalisados o mesmo problema sob um enfoque Bayesiano utilizando duas metolo-

gias diferentes para calcular o fator de Bayes. Na primeira, empregamos amostradores

de Gibbs (veja por exemplo Gamemian (1997)) cuja desvantagem é a exigência do em-

prego de distribuições que definam distribuições condicionais completas que possam ser
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amostradas, por exemplo, distribuições conjugadas. Utilizando integrais de superfície

sobre os espaços definidos pela hipóteses nula e alternatixn, empregamos a técnica pro-

posta por Irony e Pereira (1995) com os mesmos objetivos. Essa técnica permite o uso

de qualquer tipo de distribuições a priori.

No Capítulo 3 consideramos o teste de comparação de parâmetros de regressão do
modelo linear (1.1) quando estes parâmetros pertecem a um intervalo fmhado. Abor.

damos também este problema sob um o enfoque Bayesiano.

No Capítulo 4 estudamos testes de hipóteses sobre a matriz de covariância num mo-

delo de efeitos aleatórios utilizando a estatística da razão de verossimilhanças proposta

por Vu e Zhou (1997) analisarldo as condições de regularidade necessárias
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Capítulo 2

Comparação de duas populações
normais com médias restritas.

2.1 Den.nação da estatística de teste e comparação do

poder

Sejam Xi, . . . , X.. , ni variáveis aleat(árias com distribuição -M (/z:, o2) e

h, . . . , yn,, n2 variáveis aleatórias com distribuição N' (p2, o'2), com XJ independente de

}q para todo .j e {, pt 2 c,p2 2 c, com c denotando unia constante não negativa, e

admitamos que o2 > 0 é conhecida. Consideramos hipótese do tipo

.F/o : Pi (2.1)

contra

H\ '. F\ '> »'z

A função de verossimilhança é dada por

18



.ç (.. .. ,p'\ '

(2r)("1+"2)/2(cr2)("1+"')/2

nl nl

>l: (x: - p.)' - l>: (x: x)' + «: (x
í-l {-l

r}27}2

>l: (X - p:): - >1.: (X - ]zy + «, (7 - p:): ,
í-l {-l

obter o estimador de máxima verossimilhança de (p:, p2) num espaço param

minado, Q, é encontrar o ponto onde a função

F(p:,p,) -«- (x p:)'+«: (7-p,y

assume o valor míninto, que é aquele que minimiza a distância entre (X,:iP) e o espaç

Suponhamos que pt e p2, não estão sujeitos a restrições, ou seja, que (pt,p2) C ]R'

Neste caso, para testar (2.1) podemos utilizar o teste usual (ou irrestrito) definido a

seguir.

Seja Z). a constante que determina o nível de significância cl, ou seja,

l
* '"p k '%' >l: (x: )'+>1: (x -p,yl l . (2.2)

i-l i-l J

Escrevendol

2

e

étrico detere

0

Q

-FZ---F (2.3)

Í.5
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e conseqüentenlente que

n. - " 41Ü-} :lp'~ ç\ - © (2.4)

Denotando por -D = X

rd.atamos .Ho se

y o estimador de máxima verossimilhança de pt

D'> D

ou seja,se

> 'b-: (l

O poder do teste usual para pt p2 :: i5 > 0 é dado por

X y Õ~ D. Ó.,> (2.5)

Propomos a seguir uln teste alternativo (ou restrito), para situações em que pi 2 c e

p2 2 c. Sem perda da generalidade, suponhamos c :: 0. A região de rejeição da lúpótese

nula corresponde a Z) > -D:, onde -0 denota o estimador de máxima verossimilhança de

pi -- p2 sujeito a (p:, p,) C IR+ x ]R+,i.e.,

0

em que Pi := max {0, X} e /z2 := inox {0, y}

Seja .D: a constante positiva tal que

Pp.-,,-, (.Õ :» «:) - «, (2.6)

ou seja, devemos rejeitar /ío se D > Z.):. O problema é então calcular .D.. Nesse sentido,

note que
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':::-.-. (.Õ ::» «:) ":.,,.. (X > .o:, .X 2 0,7 $ o)

+pp.-,,-.(X -7 > o;l, .X 2 0,7 2 0)

+pp:-,,-; (-7 > .o:, .X $ o,7 2 0)

+Pp.-,,-. (0 > D:, .F $ 0,7 $ 0) (2.7)

O terceiro termo do segundo membro de (2.7) é nulo pois se }; ? 0 então não é

possível que y > .D: > 0. O último termo do segundo membro de (2.7) também é

nulo, pois como .D: > 0 segue que {0 > .D., X $ 0, y $ 0} = 0. Analisemos os termos

restantes. Primeiramente notemos que

Pp.-,,-. (X > 0:,X ? 0,7 $ 0) pp.-,,-. (R' > .o:, 7 $ o)

[: - . (?H)] «

Agora consideremos

q,--.,-. (X - 7 > ol;, .T 2 0,7 ? o) pp.-,,-. (.X - 7 > o:,7 ? o)

Pp.-,,-. (X - 7 > D:)

-Pp.-,,-ó (X - 7 > Oj;, V' $ 0) . (2.9)

Para o último termo do segundo membro de (2.9), temos

'.-.,-. ' ,» ":,':', -..-,,-.(ts » *ãF,,'.: (2.10)

Denotando
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temos que (2.10) é igual a

4:
l

2r

l

,,.; (,: ::» a
';7;8 r"

(P: 9:',, ': $
'n2

-P2
'n2«/

{)'«/#!;:#-.q. "p
t02

2
dw exp

+ U

)'«l-2nJ.. exp

©

(m*a" -- (-g) ~« -- (:f) '«}xJ..
©

l
'2n'

- Ó
+

'nl ;«) .« ({) '«

h(P:,ó) (2.11)

em que
l

h (P:, ó) -
'/./Tq

Q
;«)--

De (2.7) - (2.11) obtemos

(.Õ :» «:)

-. (?#) .(Ú3 )*«'«:,',
Ó

l ®
a

Õ a)
+A (P, , Ó) (2.12)
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Notemos que sob a hip(5tese nula, p: := p2 ;: /z, temos ó = 0, e então, fixado o nível

de significância a, Z.): deverá ser calculado considerando (2.12) com ó = 0.

""'« ""., -«. ' (q#ã") . (Ó%) -- « («,, N ' «-- "«.ü -:-"%, ''""
que

ol: $ n.: (2.i3)

indicando que o teste alternativo é menos favoravél à hipótese nula que o teste usual

quando l) = 1).

Notemos ent

ações similares, Cox c Hinkley (1974) sugerem testes condicionais, porém tais testes

requerem o uso de uma estatística su6ciente e completa que não é disponível em nosso

caso. Outra alternativa sugerida por esses autores consiste em substituir p por algum

estimador. Nesse caso devo-se procurai um estimador que minimize os desvios do valor

nominal do nível de signiâcância, isto é, o estimador, que chamaremos de iZ, deve manter

controlada a probabilidade de erro de tipo l ou sda,

retinto, que este cálculo envolve o parâmetro desconhecido p Em situe ] S r e ]

'h-,.-«, (.õ ::, ":) ~ «
Inicialmente avaliaremos o poder do teste admitindo p conhecido. Na próxima seção

analisaremos o desempenho do teste quando p é substituído por diferentes estimadores.

Lembremos que sob a hipótese alternativa, i.e. para ó # 0, (2.12) representará o poder
do teste restrito.

Dado que uma comparação mialítica dos poderes de ambos testes é intratável devido

ao número de parâmetros envolvidos, consideramos uma análise gráfica para t.al íim.

Tomando a = 0.05, construímos os gráâcos do poder de ambos os testes como funções

de p2, o menor valor entre as médias que estão sendo comparadas, de diferentes valores

do tamanho amostral n, da média comum p sob a hip(5tese nula e da diferença ó entre as

duas médias sob a hipótese alternativa. Calculamos os valores críticos de .D: por (2.12),

com ó = 0, utilizando o método de Brent e a regra de Simpson (ver, por exemplo, Press
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et al., 1994). Os resultados são apresentados nas Figuras 2.1 e 2.2. e indicam que o teste

proposto é mais poderoso que o teste usual para certos valores de /z. Para um nível de

significância a := 0.05, fixados (5 e n :: ni " n2, sem perda de generalidade é possível

observar que:

1. Fixado o valor de p, o poder do teste alternativo se estabiliza quando /z2 cresce

2. Fixado o valor de p2, o teste alternativo é mais poderoso que o teste usual para

valores de p menores que um determinado valor, que denotamos por p (p2, ó, n)

3. Denotamos por p2 (ó, n) é o valor a partir do qual todas curam do poder são prati-

camente constantes. Se utilizamos valores de p < p (p, (ó, n) , ó, n) no cálculo de

Z): em (2.6) obteremos um teste mais poderoso blue o teste usual para detectar a

diferença pi -- p2 = ó, para p2 2 p2 (l5, n).

Fixados os valores de ó, n e p2 para determinar p (p2, õ, n) , calculamos o poder do

teste usual através de (2.5) e o denotamos por p« (a,ó) . Obtemos -D;.(a,ó) por (2.12),

considerando o valor escolhido fixo de /z2, ou sqa,

Pp.-«,-. (D » «;...,,,) - ,« («,©

e posteriormente obtemos p (p2, ó, n) como a solução da equação

Pp.-,,-. (.Õ ::, «;..«,.,) - «

Nas Tabelas (2. 1) e (2.2) apresentamos os valores de /z (p,, ó, n) para diferentes taman-

hos de amostras, diferentes valores de ó e o :: 1. Por exemplo, sejam n ;; 5 e ó :: 1. Então,

para p2 ' 0.2 temos p (0.2, 1, 5) = 0.60; isto significa que para valores de p menores que

0.60, o poder do teste restrito será maior que o do teste usual: para p ::; 0.60 o poder será

igual ao do teste usual e para p > 0.60 esse poder será menor que o do teste usual. Con-

tinuando, com n = 5 e (5 = 1, o último valor que aparece na coluna é p (1.3, 1, 5) =1.851
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portanto /z2 (1, 5) = 1.3, ou seja, para valores de p2 ? 1.3, o poder do teste alternativo

é igual ao poder do teste usual para valores de p maiores que p (1.3, 1, 5) = 1.85, e esse

teste é mais poderoso para valores de p menores que 1.851 essas situações estão represen-

tadas com asteriscos nas Tabelas (2.1) e (2.2). Finalmente, tomemos n = 10 e ó = 0.5.

Para p2 = 1.0 temos p (1.0, 0.5, 10) = 1.25 e /z2 (0.5, 10) = 1.0 ou seja, para valores de p,

maiores que 1.0, o teste alternativo tem o mesmo poder ou é mais poderoso que o teste

usual, independentemente de qual seja o valor de /z considerado na hipótese nula.
Em resumo

e fixados os valores de ó e n, quando p2 cresce p(p2,ó,n) aumenta; logo a região

onde o teste alternativo é mais poderoso que o teste usual aumenta de tamaho.

e fixados os valores de ó e p2, quando n aumenta, /z (p2, ó, n) aumenta

8 fixado o valor de ó, quando n cresce, p2 (ó, n) diminui; logo a região onde o teste

alternati\-o tem poder igual ou maior que o teste usual aumenta de tamaho.

Como conclusão geral podemos dizer que o poder do teste alternativo aumenta quando

a média comum utilizada para definir .Z): está mais próxima da origem e quando o valor

da menor média na hipótese alternativa está mais longe da origem. Na próxima seção

vamos estudar o que acontece com o poder do teste alternativo na prática, quando p é

sustituido por um estiiiiador.
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Figura 2.4: Poder do teste alternativo e do teste usual para o = 2 e n
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Figura 2.5:
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2.2 Desempenho do teste alternativo baseado em es.

timadores da média comum

Para estudar o efeito da substitução do valor desconhecido p na expressão (2.12) utilizada

para definir a região crítica, sobre o nível de signi6cância e o poder do teste restrito,

consideramos diferentes estimadores. Para tal âm, realizamos um estudo de simulação

com 1.000 pares de a.mostras de tamalüio 5 das distribuições .V (p:, o') e .M (p,, a2)

Para saber se o esticador considerado em cada caso mantém o erro de tipo l próximo

do nível de significância, as amostras forant gerada considerando pt :: /z2 = p, para

valores de p = 0, 0.1, . . . , 0.5, 1, 1.5. Em cada amostra foram calculados 1) e -D: atráves

de (2.12) utilizando algum estimador de p. O valor da taxa de rejeição (valor de a

empírico), que é a estimativa da probabilidade de erro de tipo 1, é calculado como o

número de amostras em que D > Z): dividido pelo número total de amostras.

Estimadores para a média restrita a um intervalo apresentados por Gupta e Rohatgi

(1980) estão descritos no Apêndice A, conjuntamente com as expressões de seus vícios e

erros quadráticos médios. Com base nesses estio)odores, sob a hipótese nula, a média /z

pode ser estimada alternativamente por

P -

P'\ --

/( (T + 7) /2) ,

(T + 7) /21 ,

ll$ *$*1,
i l$. ..*:, *$, '*,1

(2.14)

(2.15)

(2.16)

P3 (2.17)

em que / (z) = max (0, z). Levando em conta o fato de esses estimadores serem viciados

definimos adicionalmente os estimadores P4 = P -- uído (P) e Ps = a -- pião (pl)
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Tabela 2.1: Valores da média comum abaixo dos quais o teste alternativo é mais poderoso
que o teste usual
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0
0
0
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l
l
l
l
l
l

l
2
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4
5
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7

8

9

0

l
2

3
4
5

6
7

0.39
o.49
0.6
0.71
0.82
0.93
1.04
1.14
1.25
1.35
1.45

1.55
1.65

1.74
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1.85

1.86

0
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0
0
0
0
l
l
l
l

l

.40

.51

.62

.73
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05
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#

0.41
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0.64
0.75
0.85
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#

0
0
0
0
0
l
l
l
l
l
l
l
l

.49

.60

.72

.83
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.05
15

26
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83
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#

0.51
0.63
0.74
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#
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#

#

#

#

#

#

#

#

+

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

+

#

#
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    delta=0.25     delta=0.5  
  n=5 n=10 n::15 n=5 n=10 rl=15

0.0 0.09 0.09 0.09 0.18 0.18 0.19
0.1 0.19 0.19 0.19 0.29 0.29 0.30
0.2 0.29 0.30 0.30 0.39 0.40 0.41
0.3 0.40 0.40 0.40 0.50 0.51 0.52
0.4 0.50 0.51 0.51 0.60 0.62 0.63
0.5 0.60 0.61 0.61 0.71 0.72 0.73
0.6 0.71 0.71 0.72 0.82 0.83 0.83
0.7 0.81 0.81 0.82 0.92 0.93 0.93
0.8 0.91 0.92 0.92 1.02 1.04 0.99
0.9 1.01 1.02 1.03 1.13 1.14 1.01
1.0 l.l l 1.13 # 1.23 1.25 #

1.1 1.22 + # 1.33 # +

1.2 1.32 + + 1.44 + #

1.3 1.43 + + 1.54 # +

1.4 1.54 + # 1.66 + +

1.5 1.73 + + 1.92 + +

    delta=0.75     delta=l  
  n=5 n=10 n::15 n=5 n=10 n=15

0.0 0.28 0.28 0.29 0.38 0.39 0.41



Tabela 2.2: Valores da média comum abaixo dos quais o teste alternativo é mais poderoso
que o teste usual
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    delta=1 .25     delta::1.5  
  n::5 n=10 n::15   n=10 n=15

0.0 0.48 0.51 0.53 0.6 0.64 0.67
0.1 0.6 0.64 0.66 0.72 0.76 0.79
0.2 0.72 0.75 0.77 0.84 0.88 0.92
0.3 0.83 0.87 0.89 0.95 0.99 #

0.4 0.95 0.98 1.00 1.07 1.08 +

0.5 1.06 l.l l + 1.18 1.13 +

0.6 1.17 # + 1.29 1.15 #

0.7 1.28 + + 1.40 # #

0.8 1.38 # + 1.50 # #

0.9 1.49 # + 1.6] # +

1.0 1.58 # # 1.70 # +

1.1 1.67 + # 1.79 + +

1.2 1.73 # + 1.83 + #

1.3 1.76 + # 1.85 # +

1.4 1.77 # + + + #

    delta=1 . 75     delta::2.0  
  n::5 n=10 n=15 n=5 n=10 n=15

0.0 0.72 0.77 0.80 0.84 0.90 0.79



Gupta e Kohatgi (1980) comparam o desempenho dos estimadores baseand(»se nos

respectivos erros quadráticos médios; os resultados são apresentados na Tabela A.2. Essa

escolha é baseada nos odores de rn :: p/a. Se utilizássemos ;i, que é um bom estimador

de p para valores de p/a pr(5ximos de zero de acordo com os resultados de Gupta e

Rohatgi(1980) (ver Tabela A.2): teríamos max {0, (X + 7) /2o} como estimados de m.

Se (.X+ }F) /2o > 0, então P = P: - (X + }r) /2, que é um bom estimados de p para

0.25 $ p/o $ 0.5 (ver Tabela A.2). Assim para efeitos práticos podemos adaptar a

compmação considerando (X + 7) /2o como estimativa de m em cada par de amostras

já que estamos analisando valores de/z próximos de zero.

Levando em conta que as funções vício destes estimadores são positivas e monótonas

decrescentes podemos então definir os seguintes mtimadorcs adicionais

l P-vida(P) se(X-+5Z)/(2a) <0.25ou(.f+i)/(2a) ?2,

P.-: - -l a -«ído(P{) :' 0.25 $ (X+7)/(2a) $ 0.5,

l P; --pião(P3) se o.S < (X+}) /(2a) $ 2,

l P-vício(P) se(X-FÍZ)/(2a) <0.25ou(X-F$Z)/(2a) ?2,
P«:- -l M « 0.25$(X+y)/(2a)$0.5,

1. P* -- picão(P3) w 0.5 < (.X+lF) /(2a) 5; 2

e finalmente

J P-«íào(P) se l(T+57)/21/a <0.25,
l P « 0.25 $ 1(x+v) /21 /«.

Na Tabela 2.3 são apresentados os valores de a empírico para o teste alternativo

considerando P, P4 e PS, Pa/zi. paa2 e ;iv como estimadores de /z além dos valores de a

empírico para o teste usual. Consideramos cr = 1 e as nlesmm amostras para cada caso.
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Tabela 2.3: Valores do nível de significância empírico
teste alternativo teste usual

B B B4: F5 »GR\ P'GR2 PV
0.0 0.026 0.035 0.049 0.038 0.017 0.032 0.048
0.1 0.026 0.032 0.050 0.037 0.025 0.030 0.046
0.2 0.034 0.044 0.059 0.046 0.029 0.042 0.049
0.3 0.037 0.047 0.061 0.050 0.037 0.043 0.046
0.4 0.055 0.062 0.071 0.062 0.048 0.060 0.059
0.5 0.057 0.068 0.076 0.063 0.050 0.057 0.055
1.0 0.056 0.056 0.056 0.053 0.053 0.056 0.053
1.5 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052
2.5 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054
5.0 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049

Observamos que ao considerar o estimador P, a taxa de rejeição é muito menor que a

taxa nominal 0.05, para valores de p pr(5ximos de zero. Acreditamos que isto sda devido

ao fato de que o 't'ício é uma função monótona decrescente de p/a, assumindo valores

maiores para valores de p/o- próximos de zero (ver Tabela A.l do Apêndice).

Ao considerar como estimadores a P4 , ZiS e PARI obtiveram-se taxas de rejeição maiores

que 0.05 para valores do parâmetro p iguais ou maiores que 0.3 e menores que l.

Com os estimadores ÍiaaU e Pv obtivemos taxa de rejeição mais pr(5ximas a 0.05, mas

Pv tem a vantagem de ser computacionalmente mais simples. Utilizando o esticador Pr

obtivemos taxas de rejeição menores que 0.05 para valores próximos de zero, ou sda, se

o verdadeiro valor de p estiver perto da fronteira do espaço paramétrico, a probabilidade

de rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira é menor que o nível de significância

especiÊcado. Isto implica que o teste baseado viesse estimador tende a ser mais favorável

à hipótese nula. Em consequência, pode haver um aumento da probabilidade do erro de

tipo ll ou uma perda do poder do teste alternativo.

Pelo desempenho obtido para controlar a probabilidade de erro de tipo 1, decidimos

estudar a influência do uso de Pv sobre o poder do teste alternativo. O estimador ;i foi

também considerado para tal fim por ser o estimador de máxima verossimilhança. Com

este objetivo realizamos uma nova série de simulações considerando os mesmos pares de
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amostras para analisar o desempenho dos dois estimadores. Para cada valor de ó fixo,

as amostras foram gerada considerando pi :: p2 + ó, a :: l e n :: 5, para valores de

p2 = 0,0.1, . . .0.5, 1.0, 1.5 e ó := 1.00, 1.25 e 1.50. . Em cada amostra obtiveram-se .D

e .D; de (2.12) com (5 = 0, utilizando ou o estimador P ou Pv no lugar de p. O poder

empírico é calculado como o número de amostras em que l) > .D: dividido pelo número

total de amostras. Os resultados estão dispostos na Tabela 2.4.

Em ambas situações analisadas o poder empírico do teste alternativo foi maior que o

poder do teste usual.t

A diferença entre o poder empírico do teste alternativo e o poder empírico do teste

usual é maior quando a média menor, no caso /z2, está mais próxima da origem. Como

já foi mencionado, as taxas empíricas obtidas ao utilizar os estimadores P e 7iv foram

menores que a taxa nominal, isto é, a probabilidade de erro de tipo l é menor que a

nominal, portanto é esperado um aumento da probabilidade de erro de tipo ll ou uma

perda do poder do teste alternativo. Logo, ao considerar um estimador de p, para o

qual a taxa empírica fosse mais pr(5xima da taxa nominal, para valores de p próximos da

origem, a diferença em termos do poder do teste alternativo e o teste usual seria maior.

Isto é observado na Tabela 2.4 já que a diferença entre os valores do poder empírico do

teste alternativo com respeito ao teste usual é maior ao utilizar o estimador Pr, em todos
os casos.

O teste alternativo parece ser preferível ao teste usual por ser tão ou mais poderoso

que o teste usual na prática, sem alteração da probabilidade de erro de tipo 1. Apesar

dos resultados resunaidos nas Tabelas 2.1 e 2.2 indicarem que existem regiões onde o

teste usual é mais poderoso que o teste alternativo, sua implementação com p ou Pr

substituído p sugere (ver Tabela 2.4) que indepentemente da distância da menor das

médias à origem, seu poder é maior que o poder do teste usual. Vale notar que esse

ganho no poder não pode ser creditado a unl aumento da probabilidade de erro de tipo l,

l Valores nominais do poder do teste usual para ó
é 0.7663.

l é 0.4746, para ó 1.25 é 0.6299, para ó = 1.50
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Tabela 2.4: Valores do poder empírico

0.1
0.2

0.3
0.4

0.5

1.0

1.5
2.5

0.671
0.650
0.635
0.613
0.647
0.628
0.625
0.637

0.666
0.647
0.635
0.613
0.647
0.628
0.625
0.637

0.655
0.628
0.626
0.598
0.635
0.628
0.625
0.637
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    ó - l.oo  
  teste alternativo teste alternativo teste usual
       

    P  
0.0 0.514 0.485 0.485
0.1 0.510 0.492 0.482
0.2 0.481 0.475 0.461
0.3 0.519 0.518 0.506
0.4 0.471 0.466 0.452
0.5 0.488 0.488 0.470
1.0 0.461 0.461 0.460
1.5 0.471 0.471 0.471
2.5 0.454 0.454 0.454
5.0 0.459 0.459 0.459

    Ó - 1.25  
  teste alternativo teste alternatil,,o teste usual
       
    P  

0.0 0.656 0.646 0.627

5.0 0.638 0.638 0.638

    Õ - 1.50  
  teste alternativo teste alternati\o teste usual
       
    P  

0.0 0.786 0.783 0.765
0.1 0.781 0.779 0.768
0.2 0.775 0.775 0.766
0.3 0.760 0.759 0.751
0.4 0.765 0.765 0.760
0.5 0.771 0.771 0.770
1.0 0.791 0.791 0.790
1.5 0.769 0.769 0.769
2.5 0.781 0.781 0.781
5.0 0.755 0.755 0.755



Tabela 2.5: Estimativas de naínimos quadrados
Parâmetro Média Desvio amostral

lz: X = 94.2 sâ. = 5.71
lz, y - 90.3 s} = 5.51

já que, segundo o que observamos na Tabela 2.3, a utilização desses estimadores mantêm

controlada essa probabilidade.

As estimativas de mínimos

Coruiderando a = s. = 5.6, definida em (2.48), para a ' 0.05 e utilizando PV = P =
(4.16 + 0.26) /2 = 2.2, em (2.56) obtemos x,dor crítico do teste alternativo -O;l = 3.6. Para

o teste usual , obtemos valor crítico 1). = 3.9. Dado que -D = .D = X--y' = 3.9, rdeitamos

Ho unicamente cona o teste alternativo

quadrados do Exemplo l.l são apresentados na Tabelar e a e)
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2.3 Enfoque bayesiano

O teste alternativo apresentado requer a estimação de um parâmetro desconhecido na

sua implementação. Isto traz como corueqüência uma perda do poder, diminuindo sua

superioridade cona respeito ao teste usuall, como pode ser observado ao se obterem taxas

empíricas menores que o nível de significância nominal na Seção 2.2. Por esta razão, o

problema de comparação de médias restritas também foi avaliado sob o ponto de vista

Bayesiano, que permite a incorporação das restrições do espaço paramétrico através do

uso de distribuições a priori convenientes.

Como nosso objetivo é testar uma hip(5tese, ou equivalentemente comparar dois nl(>

delos o uso do fator de Bayes é apropriado, segundo a análise sugerida por Smith (1991).

Se os modelos assumidos são considerados aproximações Úteis pala um modelo teórico e

praticamente indeterminado, e também se tem como objetivo algum tipo de predição, as

comparações entre modelos baseadas em medidas de validação cruzada podem ser mais

apropriadas (Stone, 1974, 19771 Geisser, 1975).

Entre outras técnicas para comparação de modelos relacionadas podemos citar o

pseudo fator de Bayes (Geisser e Eddy, 1979; GeHand et al, 1992; Gelfand e Day, 1994), o

fator de Bayes a posteriori(Aitkin, 1991), ou critérios que minimizem a função de perda

a posteriori(GeKand e Ghosh, 1998).

Também podemos mencionar a teoria de favor de Bayes intrínseco desenvolvida por

Berger e Pericchi(1996), os chamados favores de Bayes fracionais, discutidos em O'Ha-

gan (1995) ou De Santas and Spezzaferri(1997). Estas técnicas utilizam amostras de

calibração e podem ser instáveis quando o tamanho correspondente é pequeno como em
nosso caso.

Todos estes trabalhos têm por objetivo diminuir a sensibilidade do falar de Bares à

variação das distribuições a priori, e permitem o liso de distribuições a priori impróprias

com as quais o fatos de Bayes sofre de falta de interpretação (ver O'Hagan, 1995). Neste

trabalho só consideraremos distribuições a priori próprias.

Reailalisainos o problema utilizando o fator de Bayes, calculado por duas metodologias
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dlterentes. Na primeira delas, empregou-se a técnica prosposta por Carlin e Chib (1995)

que é baseada em amostradores de Gibbs. Tanto a implementação do algoritmo de

Gibbs quanto a técnica de Carlin e Chib s(5 podem ser utilizadas se as distribuições a

priori pertencem à família de distribuições conjugadas, se existe conjugação condicional

completa ou se as densidades condicionais completas a posteriori são densidades factíveis

de serem amostradas. No segundo enfoque, o favor de Bares é obtido através do cálculo

direto das distribuições a posteriori(vede Bragança Peneira, 1995, e Irony e Pereira,

1995) e tem a vantagem de poder utilizar qualquer tipo de distribuições a priori, desde

que sejam pr(5prias.

Unl teste de hip(5tese do tipo (2.1) sob o modelo linear (1.1), é equivalente à com-
paração dos modelos

g/ik := P + cik, ciA; -., .V (0, o'2) ,

g/:* = p: + c.., 'on- p: > p2, c:* -, .N (0, a:) ,

(2.18)

(2.19)

com á = 1, 2, k := 1, . . .ni, e a2 > 0. O modelo À/ = 1 é equivalente à hip(5tese nula e o

modelo M :: 2 é equivalente à hipótese alternativa.

Para decidir a favor ou contra cada modelo podemos utilizar o favor de Bayes , isto é

a razão entre as densidades marginais observadas para os dois modelos,

,:- -H}H -H;J=. (2.20)

em que nj :; p(M =.j) .j = 1,2, denotam as probabilidades a priori de opção pelos

modelos M := 1 e M = 2, respectivamente.

Com o objetivo de calcular o fatos de Bayes, necessitamos obter as probabilidades

a posteriori de cada modelo, p (À/ = .jjy) , .j = 1, 2. Estas são as probabilidades calcu-

ladas utilizando as técnicas de Carlin e Chib (1995) ou de Irony e Pereira (1995) como
mencionamos acima
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2.3.1 Cálculo do fator de Bayes segundo a metodologia de Car.
lin e Chib

Nesta seção apresentamos a técnica Monte Calo para Cadeias de Markov (MCN{C) pro-

posta por Carlin e Chib (1995) descrita no Apêndice B para o cálculo do favor de Bayes,

usando os dados do Exemplo 1.1. Seja o vetor aleatório u = (OI, O2, M), cujas comp(»

nentes são os parâmetros de cada modelo, Oi = /z, O2' (/zi, Pe) e M, o parâmetro index-

ador do modelo. A geração direta de amostras da distribuição marginal p (M = .jjy) ou

da distribuição conjunta p(ujy) (ver Apêndice B (B.l) ) é complicada, mas as ger-

ações de amostras das densidades condicionais completas a posteriori p (OI IO2, JV, y) ,

p (O2lp, .A4, y) e p (À/ Oi, 02, y) podem ser realizadas sem maiores problemas. Estas den-

sidades condicionais completas a posteriori(descritas no Apêndice B) formam o núcleo

de transição da cadeia de Markov que será amostrado atrávcs do seguinte algoritmo de
Gibbs:

i) inicializamos o contador das iterações da cadeia (.j = 1) e escolhemos o valor inicial
u(o)

ü) 'bt'm's «m -- -lor um- (O'", Oy), MW) a pa:tir d' "O'O ,tr-és de s-es-
sivm gerações de valores

.Ç'' - « ('-1'9-:', «'''-'', «)

'S" - , («:l't", w"-:', «)

"'"' - , (w 'P', 'S", «)

iii) mudamos o contador .j pala .j + l

iv) verificamos se o critério de convergência está satisfeitos em caso afirmativo enter.

rompemos o procmso e em caso negativo retomamos para ii).
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Tabela 2.6: Estimativas de mínimos quadrados
Modelo Parâmetro Àlédia Desvio Padrão

1 P 92.2 1.2

2 Pi 94.2 1.7
P, 90.3 1.7

Após o equilíbrio, o estimador de p (.l/ = .jjy) é obtido como o cociente entre o número

de iterações em que M = .j e o número total de iterações.

Lembramos que, para realizar a amostragem além das distribuições a priori para os

parâmetros é preciso especificar as chamadas distribuições "pseudo-priori " p (O.j IW # .j) ,

J :: 1, 2, que deverão ser próprias.

Como distribuições a priori para as médias p, p{, í :: 1, 2, consideramos distribuições

normais que incorporam a restrição p ? 90 para -/t4 :; 1, e p: ? 90, { :: 1, 2, pi > p2 para

M = 2, ou seja, valores gerados menores que 90 são excluídos da amostragem. Como

hiperparâmetros das distribuições a priori(média e desvio padrão) tomamos inicialmente

as estimativas de mínimos quadrados sob os modelos correspondentes, apresentadas na
Tabela 2.6.

Posteriormente, para analisar a sensibilidade do favor de Bayes, consideraremos dis-

tribuições a priori "menos informativas

Apesar de a função de verossimilhança e das distribuições a priori escolhidas serem

usuais nas análises Bayesianas, a obtenção das distribuições a posteriori requeridas para

o fator de Bayes não é simples. A dificuldade surge cm virtude da restrição sobre o

espaço paramétrico. Por tal motivo, para realizar a amostragem de Gibbs utilizamos

procedimentos númericos que foram implementados no conjunto de subrotinas BUGS

(.Bayesian rz/emnce Usáng G bZ)s Sarrip/íng, versão 0.6), desenvolvido por Thomas et al

(1992).

Para obter uma aproximação das "pseudc-prioris " , avaliamos cada modelo separada-

mente. Considerando, ai = 1 e a2 = 0, em (2.20) usamos a distribuição a posteriori

resultante como a distribuição "pseudo-priori " para o parâmetro p no modelo .M :: 2
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Tabela 2.7: Diagnóstico de convergência de Geweke
Modelo Parâmetro Estatística Z

1 P 0.601
2 Pi -0.155

P, 0.299

Similarmente, considerando ai :: 0 e n2 :: 1, utilizamos as distribuições a posteriori

resultantes como as distribuições "pseudc-prioris " para os parâmetros p., p, no modelo

Para determinar a convergência foi utilizado o método de diagnóstico de Geweke

(1992) disponível no sistema CODA rOonueryence -Dáagrzosís aria Ou@ut .AmaZZ/sás SoÊ-

ware /or Giba)s vamp/dng output). CODA é um conjunto de funções «critas em S-Plus,

desenvolvido inicialmente por Cowles (1994), que se utiliza conjuntamente com as sub..

rotinas BUGS. Esse método está descrito no Apêndice B. Os valores da estatística Z

(Z -- score) , que é uma diferença padronizada das médias das n. primeiras e das nõ úl-

timas iterações, (ver B.7), pala uma cadeia de tamanho amostrar 500, são apresentados

na Tabela 2.71 como estes valores pertencem ao intervalo l-2,21 podemos considerar que

existe convergência na cadeia.

Pala calcular o fator de Bayes consideramos 500 iterações iniciais, já que veri6camos

a convergência com este tamanho amostral (ver Tabela 2.7), e as atualizamos com 10000

iterações. A Tabela 2.8 mostra os fatores de Bayes para comparar os modelos l e 2

definidos em (2.18) e (2.19), correspondentes às diferentes probabilidades a priori de

opção por cada modelo, aJ, .j = 1,2. Em todos os casos, a convergência das 10000

iterações finais foi verificada através do critério de Geweke.

Uma regra de decisão para determinar com que grau de evidência rdeitamos a hipótese

nula é a dada por Kass e Raftery (1995) (ver Tabela B.l no Apêndice B); essa regra, é

baseada em Jeffreys (1961), que aârma: "na prática existe uma pequena diferença se a

razão contra a hipótese nula (o favor de Bayes ) é de l para 10 ou de l para 100, mas

não existe diferença se esta razão é de l para 104 ou de l para 10io". Em todos os casos

JW -l
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Tabela 2.8:
médias

Fator de Bares com distribuição a priori informativa para a comparação de

Probabilidades
a priori

TI T2
0.05 0.95
0.25 0.75
0.50 0.50
0.75 0.25
0.95 0.05

Fator
de Bayes

1.49
1.64
1.64
1.69
1.70

Tabela 2.9: Valores empíricos a posteriori sob o espaço paramétrico restrito (com dis.
tribuições a priori informativas)

avaliados aqui(ver Tabela 2.8), o favor de Bayes mostra que existe apenas laia evidência

vaga contra a hipótme nula, ou, equivalentemente contra a ah'mação que os dados são

mais compatíveis com o mode]o ]\4 :: 1

A Tabela 2.9 apresenta os valores empíricos da média e d

a posteriori pma cada parâmetro, no caso n-i -: n2 = 0.5.

Uma análise de sensibilidade do favor de Bayes à escolha (

tribuições a priori pode ser realizada considerando unia diminuição do valor do parâmetro

de precisão (inverso da vaiância) das distribuições a priori. Isso corresponde a considerar

distriuições a priori "menos informativas". A Tabela (2. 10) apresenta os fatores de Bayes

calculados para diferentes valores do parâmetro de precisão rp da distribuição a priori do

parâmetro p, e diferentes valores do parâmetros de precisão a'-p. e rp, das distribuições a

priori dos parâmetros pl e Pa, respectivamente, para ni = na :: 0.5.

esvio padrão da distribuiçãoS

los hiperparântetros das dise e
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l P 92.2 0.8
2   94.2 1.1
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tabela z.iu: labores de 13ayes para diferentes precisões dais distribuições a priori dos
pmâmetros p, pi e pl

111

0.65000 0.35000 0.35000
0.06500 0.03500 0.03500
0.00650 0.00350 0.00350
0.00065 0.00035 0.00035
o.oo001 0.00001 0.00001

Parâmetros de precisãoP Bay

1.65
0.69
0.63
0.07
0.02

Fator de

Podemos observa que o fator de Bayes diminui quando a precisão diminui ou a vari-

ância aumenta, indicando que é sensível à escolha dos hiperpâmetros das distribuições a

priori. Ao considerar as distribuições a priori com hiperparâmetros de precisão iguais a

0.00001, ou seja, distribuiç(5es a priori não informativas, o favor de Bayes é .B2i := 0.02, que

segundo a proposta de Kass e Raftery (1995) sugere a opção pelo modelo corrrespondente

à hipótese nula.

Calculamos também o fator de Bayes no caso em que não impomos restrições sobre as

médias, considerando ai = n2 :: 0.5; obtivemos .B2i :: 2.52, que é maior que o correspon-

dente fator de Bayes msociado ao espaço paramétrico restrito (.B21 = 1.65). isto sugere

que a incorporação da restrição diminui a evidência contra a hipótese nula, contrariamente

ao esperado. Ao considerar distribuições a priori não informativas com hiperparâmetros

de precisão 0.00001 obtivemos -B21 :: 0.03, iio caso do espaço pm'amétrico sem restrições,

valor maior que aquele obtido sob o espaço paramétrico restrito (.B21 = 0.02).

A Tabela 2. ll apresenta médias e desvios padrões a posteriori sob o espaço paramétri-

co irrestrito. Notemos que estes valores são similm'es às médias e desvios padrões a pos-

teriori obtida sob o espaço paramétrico restrito apresentados na Tabela 2.9, para /z e

pi sugerindo que a restrição sobre o espaço paramétrico parece não afetar a estimação

a posteriori esses parâmetros. Ou seja, as distribuições condicionais a posteriori de p e

p: não foram iníiuenciadas pela restrições sobre as distribuições a priori. Os valores de

média e desvio padrão a posteriori associados ao parâmetro p2 sob o espaço paramétri-

co sem restrições são diferentes aos obtidos sob o espaço paramétrico irrestrito. Logo
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Tabela 2.11: Valores empíricos a posteriori sobre o espaço paramétrico irrestrito (com
distribuições a priori informativas)

2

P2

94.2
90.2

1.2
1.2

a distribuição condicional a posteriori de pU foi inâuenciada pela restrições sobre as

distribuições a priori. A influência das restrições sobre a amostragem da distribuição

condicional completa a posteriori de M dados Ot e O2, através da qual obtemos a estima-

tiva do fator de Bayes, é evidencida pelas diferenças entre os fatores de Bares calculados

sob o espaço paramétrico sem restrições e sob o espaço paramétrico restrito.

Os valores das médias a posteriori sob o espaço paramétrico irrestrito são similares

as estimativa de mínimos quadrados sob os modelos correspondentes, apresentada na

Tabela 2.6, e que também foram consideradas na análise freqüentista (ver Tabela 2.5)

apresentada na Seção 2.2.

2.3.2 (cálculo do falar de Bayes segundo a metodologia de Irony
e Pereira

Descreveremos aqui outra metodologia para calcular o favor de Bayes.

Sejam {Qt, (22} uma partição do espaço paramétrico (2 (C IR') , isto é, Qt U Q2 = Q,

e Qi n Q2 = 0 e O C Q, um parâmetro desconhecido. As hipóteses a serem confrontadas

sao

H: : 0 CÇ2:, (2.21)

com í :: 1, 2, ou equivalentemente, denotando por ]M o parâmetro indicador do modelo,

Hi l M -- i (2.22)

com z 1,2. A preferência sobre a veracidade de Ht (.H2) em prejuízo de He (HI)
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ê descrita pela probabilidade a priori da hipótese nula (alternativa) P(M := 1) = nl

(P (.À4 = 2) = r2) , onde nl + r2 = 1.

Assim antes de observar os dados, d, a preferência por uma ou por outra hipótese é

dada por (ai,n2) e após a observação de d, essa preferência é dada por (ni (d) , n2 (d)).
No Exemplo 1.1 d é o conjunto de observações da pressão diastólica dos indivíduos do

grupo com estresse e do grupo controle.

A razão de probabilidades a posteriori, ou razão de Bayes é

R-: (d) - «': (d) /«': (d) , (2.23)

que é equivalente ao favor de Bayes dado em (2.20), ou seja

"« - ;lil:';g: - ,ü'

Se Rt2 (d) ;3 c não rejeitamos a hip(5tese nula. A constante c é escolhida levando-se

cm consideração o grau de importância dos erros. Se ni = a2 = 0.5 e c = 1, ambos erros

têm a mesma importância. enquanto que, se c < 1, o erro de tipo ll tem um custo c

vezes maior que o erro de tipo 1. Pala mais detalhes sobre o significado da constante c

ver Seção B.4 do Apêndice B.

A densidade a priori de O sob .17í ({ = 1, 2) é definida por

g(ol.v - {) -g:(o) - }:%?i:-({ - i,2)
(2.24)

com /. (O) denotanto a função indicadora de O C (2{, isto é,

'.@,-l l se o € n:.

se 0 € !L

e .r g (O) dQ{ representa o volume sob a função densidade de probabilidade a priori g (O)

na superfície (linha) ç2í. Se este integral é nulo, como acontece quando a dimensão de Q{
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é s{ < s, consideraremos o integral sobre o conjunto isomorto a S Zi em ]K

Naturalmente que M densidades a priori(2.24) estão bem definidas se os integra:is

/g(O) dQ{ < oo,({ = 1,2),ou sda $e g(O) é própria.

A densidade a posteriori de O sob a hipótese .fi. ({ = 1, 2) é dada por

t

.p1" -:,4 -,:@ 4 - .fgp,'fl.lá.l:l, G - *,Q. (2.25)

que .stá bem de6nida se .r g (o) z (ola) dQ{ < oo.

Sob a hipótese (2.21), a função preditiva (a função de probabilidade dos dados)

p (alm = á) é definida como

« '~, - LV=#2#, (2.26)

com ã = 1, 2 em que J (OI(Z) é a função de verossimiUiança, i.e., uma função de O tal que

para cada valor observado d, / (Old) é a função de densidade de probabilidade / (dlO)

avaliada em d. Temos como uma aplicação direta do Teorema de Bayes que a probabili-

dade a posteriori ni(d) do evento {M = i} dado d é

«:@-P(W-il©-«./: +«,/2W

i= 1, 2. Logo a razão de probabilidades a posteriori(2.23) é obtida como

«:: - :H. (2.27)

Na análise sob esta técnica, especifica-se a deruidade conjunta a priori dos parâmet-

ros definida em todo o espaço pmamétrico, g (O) e a partir dessa densidade, definem-se

as densidades a priori sob as hipótese nula e alternativa através de (2.24). Sob a téc-

nica proposta por Carlin e Chib (1995), as distribuições a priori sob as hipótese nula e

alternativa são upecificadas diretamente e independentemente. Isto é evidenciado clara-

mente pelo número de hiperparâmetros envolvidos em cada caso (maior na metodologia
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de Carlin e Chib). Nesse caso obtemos amostras das densidades completas a posteriori

p (OI l02, M, y) , p (O2 p, M, y) e p (M Oi, Ou, y), ao passo (lue no caso da técnica desen-

volvida por Irony e Pereira (1995) são obtidas as densidades a posteriori conjuntas (2.25).

Embora uma comparação direta entre os resultados obtidos por cada metodologia não

seja possível, o desempenho do favor de Bares com respeito à escolha das distribuições a

priori pode ser contparado.

A seguir aplicaremos a técnica de Irony e Pereira (1995) aos dados do Exemplo l.l

admitindo que a variância dos erros é conhecida. Para exempliâcar, consideraremos

distribuições a priori normais truncadas e distribuiçõm a priori exponencial para os

parâmetros de interesse. Essas distribuições não pertencem à família de distribuições

conjugadas. Neste caso,

{w ,p:) : p: ? 0, p: 2 0 e p:

{w ,p,) : p: ? 0, p, ? 0 e p. > p,}

A função de verossimilhança é

Z (P: , P,lx: y) Ê;,[(ni +n2)/2

* -- l-; l$ *:
* -- l-; l$ *

T)' -- «: @

n' -- «, F - «J'l (2.28)

eni que x = (XI , x«.) , y }q2) , I'- = o''2 e k := (2n')'(n'+n2)/2

Suponhamos que pi e p2 têm distribuições a priori normais truncadas com zero, de

p"âmetros (al,'y:) e (a2,72) , respectivamente, ou sda, para " quais :« funções de

densidades são

, '«:' - -Cn;aÚ -, (-? '«: - «:,') '.. -,, (2.29)
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,'«,,--fK:ag--(:?'«, '..-,
Portanto temos

(2.30)

E (P:) a] + --

':l:-

[:

-:dnÚ «- (:p«:) ,

r.:., á -- (:p«:)

©Lná -- (:}«:)I',

(2.31)

}''« (P: )

(2.32)

As expressões para -E (/z2) e Var (p2) são equivalentes, com a subtituição de ai por a2, e

de '. por "r2. A densidade conjunta a priori é dada por

,'«:,«a - ''gF-,( - 'o: - -f ü, - «a') '-.,-,*''.-,,
-d. C' - 1(1 -- a' (--«-JX')) (i -- a' (--«,v'$))1 '' - 1a' ('-«Z') a' («,.,/$)1''

A verossimilhança conjunta dos dados e do parâmetro w = (/z:, p2) é

g (P: , P:) Z (P: , P,lx, y)

C'kr(" l+n2)/2 .VZ1 72
2a'

* .*:-( h.-«o' @:

*--l l$ ..*. '.: *$'*

(2.33)

q' -- «, F

Calcularemos agora os nmneradores e denominadores dos cocientes que definem as

funções preditivas /i(d) dadas em (2.26). Definindo ã(p) = g (p,p) e Qi = {p : p 2 0l;

o denonainador do cociente que define /i (d) é igual a
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õ' (P) dQ-

c'«-(' -lü -?h ') '«
(;-«: -- -?«,)

2

exp
0

2

2

(;' exp 'y.'y: («- «:):\ v'?i% /'
2 (1: -'-1:) 7 ''ã;ÍJo "' vl«- (7.': + "r,.,)

(7.+1,)

2

(2.34)
'y.'y: («: - a,)'

2 ('Y. + 'r,)
© (7:«- + 7:«,)

("r, + 7,)

O numerador do cociente que define /i (d) é

ã (/.) J (P, Plx, y) dÇ2-

Cl:kr(ni+"2)/2.)(IZlZZ x exp
nl n2

>l: (x: - xy -+ >ll: (x
{-l í-l

a' 1«- (* d'--«:p d'l)'«

X

«']
--( @ «o' -g'«

K exp "r.'y: («- - a,)'
2 ('Y. + 7,)

,«-«: (T - 7)'
2 (n: + n,)

exp

'y. + '2 ' (7.«- -F 7,«,)
." ' 'tCç=Í -- «a (« -

2n.X+n,y
(n:+n,)

Ã. exp -qü#)-- ,«-«, (T
2 (n: + n,)

('r, + 7:) ,'- («- + «,)
2 (('Y. + 7,) + .'- ('«- + n,))

(7.«: -F 7:«,)
('y. + 7,)

/

exp
riiX + n2l''

(n- + '«:)

'y. -F '2
2

+ = (nl + n2) l
f (l,«- -F l:«,) -F , («:X + «,7)

'y. + 7, + , (n: + n,)
exp
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«.*, (-vüV) «- (-=dLP'
(7. + 7,) ,'- (n- -F «,)

1. +'7,)+.'-(«:+«ill

'-(
.'y. ai + 'y2a2

.'Y. + '2

2
niX +n2y'
ln: + n:)

;(«:+«an J

(l.«: -F 'r,.,) + ,- («:X + «,7)
'y. + ': + ,'- (n: + n,)

2

0
dP,

com X = C'kr(":+"')/2=\q-]3 x exp (--} .*: ©'--E=. 0'

ã (P) J (P, Plx, y) dQ-

«.« (-Hú#) .*-
,«:«,F q'

2 (n- + n,)

('y. + 'y,) ,' («: + «,)
2 (('y. + 'r:) + , (n: + n:)) .'Y. -F ')'2 ')xexp

(n: + n:)

4' (.4«6')X (2.35)

c01n

,- - (7. + ', + ,'- (n- + «:)) . .'l -+ l,«:) + ,'- («-X' + «,y)
+T(n:+ n,)

Logo a distribuição preditiva ou verossimilhança modiâcada sobre a hipótese nula

ciente d'« integrais (2.34) e (2.35), é

c(»
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/: (d) 0

x exp

''7."r2
2n'

'y.'y, (a- - «,)'
2 ('y. + 7,)

,«:«: (X 7):
2 (n: + n:)

exp '} (.A@i)

x exp

* ['

('Y. + 'r:) .- («: + n2)
2 ((7. + ':) + ,'- (n: + n,))

(7.«: + 'Y:«,)
('y. + 7:)

.' :ai + '2a2
(2.36)

Analogamente,

g (P: , P,) dn,

.*- (--} @: - «o' '«:~«:

? lü. - «J'l ' a«-(:?'«, ,')««,}-«:/
'?;(P. «,)) - Q' (-«:v'$))1 ap:

P ['«: .(«;'«-

c'q' (-«,.«%)

' l«: .' ''. , "- , ,,, «,,
a' (-«,v'%) a' («: v'T) (2.37)

'm q- .f (Z,, «, m, n) - J;"' «.p (-{ (« «)') @ (Ja (u - n)) d«
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g (P: , P:) / (P. , P,lx, y) dQ,

K 1 1 g(FL,Fa)l (Ft:Fa)dFzdHt
0 JO

"-- (-«: (x «0' «:F «a:)

{'.*p( -pJD {/":.*p('

«--(-',: (x «0' «:F «J')

ã/'.w' -,J0{,'(~
"--(-«- 0; «0' .,:F
{ ../M .' ("- , ,. , ",, ,J

X

k: (p,-p,):) p:l p
X

P,).P

« (P:õÊ'~

%)}

(2.38)

c01n

H:=,«:-q#=Q,*:' ,

*t;=,«:-üfTh,*'' ,
Logo a distribuição preditiva ou verossinlilhança ino(lificada sobre a hipótese alterna.

uva, cociente dos integrais (2.37) e (2.38), é

/,(d) Ã''«,( (x

x{ ~'';:7i;.f (2k:,@-,2k:, PJ

-' lv/ã- .' ',: , "-, ,,, «:,

«,)')

%) Q' (.-

v'%'l . (p: «©

V.,] (2.39)

EscoUiendo probabilidades a priori iguais para as hipótese nula e altenativa (ri = a2),

o favor de Bayes (2.27) é a razão entre as verossimilhançm (2.36) e (2.39).
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Tabela 2.12: Valores dos hiperparâmetros e os fatores de Bayes correspondentes

A principal desvantagem do emprego do fator de Bayes para testa hipóteses é que

ele poder ser muito sensível à escolha dos hiperparâmetros das distribuições a priori,

como observamos na seção anterior. Para avaliar a sensibilidade neste caso, utilizamos os

dados do Exemplo 1.1 supondo a2 conhecida e aproximadamente igual ao sua estimativa

de mínimos quadrados, o que implica r :: 0.03.

Por razões de simplicidade de cálculo e sem perda da generalidade, escolhemos dis-

tribuições a priori para os parâmetros pi e p2 tais que E(pi) = X -- 90 = 4.1636, e

E(p2) = y -- 90 = 0.2636, e também consideramos diferentes valores de Var (p:) e

L''ar (p2) ou w,lores de precisão ri e r2 (0.35000,0.20000, 0.04000, 0.03500, 0.00350 e

0.00035). Com tal propósito resolvemos os sistemas de equações (2.31) e (2.32) para p.

e p2 para obter os valores dos hiperparâmetros al, 'x, a2 e "yr correspondentes a essas

distribuições a priori. Os valores dos hiperparâmetros e os valores do fator de Bayes

correspondentes são apresentados na Tabela 2.12.

O favor de Bayes diminui quando a precisão 1- = ri = 1'-2 decresce, tornando-se mais

estável (com valores próximos a 1.60) no caso de distribuições a priori menos informativas.

Em todos os casos rejeitamos a hipótese nula, porém com menor evidência ao considerar

distribuições a priori não informativas.

O falar de Bayes também é sensível à escolha dos hiperparâmetros ai e a2. Suponha-

mos fixo o valor de '. :: ')'2 :: ' ;:: 0.349; a Tabela 2.13 apresenta os favores de Bayes

correspondentes a diversos valores de ai e aa. Podemos observar que o fator de Bayes

diminui quando ai e/ou a2 aumentam. Em todos os caos rejeitmnos a hipótese nula.
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TI -: T2 al 'yl a2 'y2 B21
0.35000 4.1501 0.3298 -0.2207 0.3049 2.81
0.20000 4.1218 0.1652 -0.0864 0.1815 2.45
0.04000 4.0934 0.0283 o.1010 0.0384 L.62
0.03500 4.0946 0.0249 0.1198 0.0336 1.60
0.00350 4.1276 0.0030 0.2172 0.0034 1.60
0.00035 4.1500 0.0003 0.2490 0.0003 1.63



Tabela 2.13: Favor de Bayes para o hiperpârametro ' = 0.349

Suponhamos agora que não existem restrições no espaço paramétrico a título de

comparação, estudemos o comportamento do favor de Bayes nesta situação. O espaço

paramétrico irrestrito tem como partição

e

Ç2: - {m - (P.,P,)
e

Ç2, - {w - (P.,P:)

(2.40)

(2.41)

Considerando para pt e p2 distribuições a priori normais com funções densidades

(2.42)

-? («,- ;:)* l p.«)
Notemos que os integrais que definem as funções prcditivas podem ser calculados de

forma similar à dos integrais (2.34), (2.35), (2.37) e (2.38).

Para efeitos de comparação, escolhemos como valores de E (pl) =ãt= X -- 90 =

4.1636, -E(p,) =â2= 7 90 = 0.2636 e (yar (p:))': =$:=;:= (1''ar (p,))': ={,=;,-r.
Na Tabela 2.14, que apresenta os favores de Bayes correspondentes a diversos valores

de }, podemos observar que o fator de Bares diminui quando ; diminui, sugerindo que

a
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  o.ooo 1.ooo 2.00o 3.000 4.000 5.000
o.ooo 2.44 2.23 2.04 1.88 1.75 1.65
L.000 2.63 2.37 2.15 1.97 1.84 1.73
2.000 2.78 2.50 2.27 2.08 1.94 1.83
3.000 2.87 2.59 2.38 2.22 2.08 1.95
4.000 2.82 2.63 2.48 2.35 2.23 2.09
5.000 2.62 2.56 2.52 2.47 2.38 2.25



Tabela 2.14: Favor de Bayes considerando distribuições a priori normais no espaço
paiamétrico irrestrito

; .B,:- nü'
0.35000 2.16
0.20000 1.97
0.04000 0.46
0.03500 0.45
0.00350 0.40
0.00035 0.05

quanto menos informativa a distribuição a priori, menores são as evidências contra a

hipótese nula.

Comparando os favores de Bayes das Tabelas (2.12) e (2.14) para os mesmos valores

dos hiperparâmetros de dispersão a'-i -: 'r2 ::;:: 0.35, observamos que o favor de Bares

correspondente ao espaço paramétrico restrito (.B21 = 2.81) é maior que o correspondente

ao espaço paramétrico irrestrito (B21 = 2.16), ou seja que a restrição aumenta a evidência

contra a hipótese nula. Para o caso de distribuições a priori menos informativas o fator

de Bayes correspondente ao espaço parainétrico irrestrito é menor que o correspondente

ao espaço paramétrico restrito como esperamos, o que não acontece quando utilizamos a

técnica dada por Cailin e Chib (1995).

Para evidenciar a flexibilidade da técnica proposta por Irony e Pereira (1995) supon-

hamos agora que pt e p2 têm distribuições a priori exponenciais, de parâmetros Ài e À2,

respectivamente, ou seja,

g (p:) = Ài exp (--Àtp«) /to,-),
0

(2.44)

e

g (p:) = À2 exp (--À2p,) /[o.-).

Ài:, }'««(p.) , .B(p,) a,'(p,)

0

(2.45)

Ente. .E (p:) À;2 e a densidade

58



conjunta a priorié dada por

0

g (P.,P:) ÀiÀu exp (--Ài/zi À2 Pe ) .rlo,..) x lo,w)

A verossimihança conjunta dos dados e do parâmetro w = (pl, p2) é

0

g (P:, P,) ÀIÀ2kr(ni+na)/2 X

exp(-À:p. - À,p,)

*--l l$ '*
*--1

-'F ni

+n2 /lO,oO) x lO,oo)

Para obter o fator de Bayes, calcularemos as funções preditivas /. (d) apresentadas

em (2.26). O denon)inador do cociente que deâne /i (d) é igual a

0 -

g (P) dQ-

À..X: / .XP (- (,X- + À,)P) dP
0

(À. + À,) '
(2.46)

eiii (p, p) e í2- {p : p > 0}. O numerador do cociente que define /o (d) é

/ g (É') Z (P, É' lx, yl) dQ-

''':/'.*-(-o---*J« (x :--«:F d:l)'«, p.")

«m K': - À,À,x;,'«--'"d/: x e*p (--{ IX=: (x: -- X): + E=- (X -- r)'l)
Analogamente, o denominador do cociente que define /2 (d) é igual a
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g (P:, P,) dÇ2,

oo f' F \

X\Xa l exp(--X\F:) l exp('XzFa)dH,dFt
poo r
0 JO

* [i-mh]
ÀI

(À: + À,)

À-.X, / .XP (-À:P.)
0 E -i -- (-*,«J dpi

ill ç*« -- *a «ü '"«

n

O nmnerador do cociente que define /2 (d) é

g (P:, P:) J (P. , P:lx, y) dQ,

«- /'.Z"' .*- ( 1«: F «o' -'-«, p-«J'l) -«,-«:

0

Considerando as distribuiçõm a priori com valores esperados iguais às médias amostrais

temos Ài ;: 0.24 = 1/4.1636e À2 -: 3.79 = 1/0.2636, implicando que o fator de Bayes é

igual a 5.22 e portanto (lue a hipótese nula deve ser rejeitada, com maior evidência que

ao considerar distribuições a priori normais truncadas.

Para analisar a sensibilidade do fator de Baycs à escolha dos hiperparâmetros Ài e

X2, apresentamos na Tabela 2.15 o fator de Bayes para diferentes valores de Ài e À2.

Podemos observar que, fixado Ài, o favor de Bayes aumenta quando À2 aumenta. O

contrario acontece se fixamos À2. Em todos, os casos o fator de Bayes é maior que l

levando à rejeição da hipótese nula. Para efeito de comparação com os fatores de Bayes

obtidos sob distribuições a priori normais truncadas, consideramos distribuições a priori

tais que Àf = À: = r. Os resultados são apresentados na Tabela 2.16.
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Tabela 2.15 Fatores de Bayes

À2\À:
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0

0.5
2.87
3.42
3.89
4.26
4.56
4.79
4.98
5.14
5.26
5.37

1.0
2.57
2.81
3.00
3.14
3.25
3.34
3.42
3.47
3.52
3.56

1.5
2.16
2.26
2.34
2.40
2.45
2.48
2.51
2.54
2.56
2.58

2.0
1.88
1.93
1.97
1.99
2.02
2.03
2.05
2.06
2.07
2.08

2.5
1.70
1.72
1.74
1.75
1.77
1.78
1.78
1.79
1.80
1.80

3.0
1.57
1.58
1.59
1.60
1.61
1.62
1.62
1.62
1.63
1.63

3.5
1.48
1.49
1.49
1.50
1.50
1.51
1.51
1.51
1.52
1.52

4.0
1.41
1.42
1.42
1.43
1.43
1.43
1.43
1.43
1.44
1.44

4.5
1.36
1.36
1.37
1.37
1.37
1.37
1.38
1.38
1.38
1.38

5.0
1.32
1.32
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33

Tabela 2.16 Fatos (le Bayes para distribuições a priori exponenciais

0.35000
0.20000
0.0400o
o.035oo
0.00350
0.00035

T .232i := /?u
2.96
2.77
1.76
1.68
0.62
0.21
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Para o caso em (lue ÀI - ,\2 = 0.35, (valor amostral da precisão), rdeitamos a hip(5tese

nula. Os valores dos fatores de Bayes da Tabela 2. 16 são maiores que os valores dos fatores

de Bares correspondentes da Tabela 2.12 pala o caso de distribuições a priori informativas

e menores para os casos de distribuições a priori não informativas. Notemos que o fatos de

Bayes é mais sensível à escolha dos hiperparâmetros ao considerar distribuições a priori

cxponenciais que distribuições a priori normais truncadas.

Uma comparação direta dos resultados obtidos pelas duas técnicas não é possível pois,

com a primeira técnica são especificadas distribuições a priori diferentes e independentes

sobre cada partição do espaço paramétrico, e com segunda técnica estas distribuições

a priori surgem a parir da especiâcação da distribuição a priori sobre todo o mpaço

pmamétrico. Apesar disto podemos observar que en] todos os casos, inclusive ao consi-

derar distribuições a priori não informati\ras, os favores de Bayes calculados com a técnica

dada por Carlin e Chib (1995) são menores que aqueles obtidos com a técnica dada por

Irony e Pereira (1995). Também podemos observar como o fator de Bayes é menos sensível

à escolha do hiperparâmetro de dispersão ao considera as distribuições a priori normais

truncadas sob a segunda técnica. A diferença, apesar de utilizar distribuições a priori

que possam, sob certos critérios, ser consideradas similares, radica em como são obtidas

as probabilidades a posteriori P (M = .jla) , .j = 1, 2. Na técnica de Carlin e Chib (1995),

são obtidas através de amostragcnl de Gibbs das distribuições condicionais completas

e na técnica de Irony e Peneira (1995) são calculadas diretanlente através das funções

preditivas (2.26). A amostragem de Gibbs não pode ser implementada com distribuições

a priori exponencias como foi feito com a segunda metodologia, porque as distribuições

condicionais completas não permitem a amostragem.

62



2.4 Extensão para o caso em que a variância é des.

conhecida

Nesta seção estendemos os result.idos das seções anteriores para o caso em que a variância

a2 é desconhecida. Analisamos a distribuição empírica do teste alternativo para diferentes

estimadores dessa variância. Reanahsamos o Exemplo 1.1, sob o enfoque bayesiano,

propondo também uma distribuição a priori para o parâmetro o2

l.Jm estimador não viesado de a2 no modelo definido na Seção 2.1 é dado por

: (n: - l) .i, + (n, - l) .}.s: :=
ni + n2 -- 2 ' (2.48)

em que
E=: (x: .f)'

ni -- l

Pode-se mostrar (ver Searle, 1971, pag. 99) (lue

EZ:(x-ry2
S y n- -- ]

(n- + n2 - :) S: .,

' O.2 ''' Xn.+n2-2)

e (lue sob a hipótese nula, Õ/sPV/a- + ;; tem distribuição t-Studcnt com m = (ni + n2 -- 2)

graus de liberdade quando as médias não são restritas.

Seja d. a constante (lue determina o nível de significância a, ou sela,

q,--,,-, @ > a.)

o que implica

d.
l Zm

sp

em que 7;. denota a função de distribução t-Student com m com graus de liberdade
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Conseqüentemente,

(2.49)

Logo o teste de .Ho contra Ht, ein (2.1), corresponde a rejeitar a hipotese nula se

D >d.. (2.50)

ou sela,se

> 7=''(1 a)

O poder desse teste en] pl P: :: ó > o é

X

sP.
- 1

.;.{íi=,
(2.51)

Analogamente ao cmo em que a variância é conhecida, propomos um teste alternativo

(ou restrito), para situações em que pi ? c e /z2 2 c. Sem perda de generalidade,

suponhamos c :: 0. Sejan] d: a constante positiva que determina o nível de significância

cl. obtida de

Pp.-«,-. (.Õ :» <) - «

Por razões similares àquelas utilizadas para calcular (2.7), temos

(2.52)

Pp.-,, -. (D :» ~:) Pp:-,,-. (X > d:, .X ? 0,7 $ 0)

+pp.-,,-. (X 7 > a:,X 2 0,7 ? o) (2.53)

Calculemos cada termo do segundo membro de (2.53)

i)q,.-,,-. (X > ó:, .X 2 0, 7 $ o) Pp.-,,-. (X > a:,7 $ 0)

[: «(qE?)]zm
(2.54)
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Ü) Pp.-,,-. (.T 7 > al;,R 2 0,7 ? o) pp.-.,-. (X - 7 > <,'7 ? o)

Pp:-.,-. (T - 7 > d:)

-pp:-.,-. (X 7 > <,7 5; o)

(2.55)

y -- P:

então Ti -' Z« (ver por exemplo, Seaile, 1971, pag. 107).

O último termo do segundo membro de (2.55) pode ser calculado como

be.lam

'F P l --P2 =Ó (.f y'> <,7 $ o)

há » qã#,' : .)

r-';:'-...$!' /r(t:) /r(t,)'Ít:'Ít,

1 - / ' ' ' ' /r(t.)dt: l /r(t,)dt,

, pf -.ftq

p! -.fiq

;;i:lB l-;1l:FI)g+-5ê' jv (t*) fv(tz)dt\dtz7h

"cú 'n2
h, (P:, ó) ,

em que /r (.) denota a função de densidade de probabilidades de uma função de dis.

tribução t-Studcnt com m com graus de liberdade e

h (P,, ó) v'm.a ({,T) "

/lr « (3X *â') (: * ál)''"""«

l
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Logo, de (2.53)-(2.55), temos

Pp.-,.-. (.Õ :» ':)

-« (q=P) «
+b. (P, , ó)

.l~/ü
(2.56)

Fixado o nível de significância a, segue de (2.52) que o valor al; deverá ser calculado

utilizando (2.56) considerando .5 = 0, isto é, assumindo verdadeira a hipótese nula.

Nesses resultados, o esticador s: não leva em conta o fato de o espaço paramétrico ser

restrito. Como alternativa podemos substituí:lo pelo estimador de máxima verossimi-

Ihança obtido sob restrição, aaR. Para obtê-lo, consideremos a função de verossimilhança

(2.2) avaliada nos esticadores de máxima verossimilhança Pi e P2 de pi e p2 respectiva-

mente, no espaço pai'amétrico restrito, ou seja,

/ («:lP:,P:) (2r)"''"'/: (.:)":'"'/'

* -, l-á l$i '*: - ,-,: * gl '* - ',,'ll
l

(2.57)

cuja derivada é

a.f

'",.:*.,l.«-*. *--l l i'* -,-,'*$'*-,,,'1
* l-'«: --«J -.- i IE(x: --Eo'; -pJ'll. p.«)

A solução da equação obtida ao igualar (2.58) a zero é o estimador de máxima verossi

milhança de a2 sob a restrição {pl ? 0, p2 2 0} dado por

'' nl+ n2
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pt = ]nax {0, X} e p2 :: max {0, y} definindo

.}, nÍ:S3: s. X 2 0,
nÍ: >:=:: X:2 se X < 0,

nÍ:Si se X 2 0,
n;iS3. +T' se X < 0,

e

n;'S} s. 7 2 0,
n;iS +7' se 7< 0,

(n: - i)'' 'Ç . W - El=. (X 7y.-: ,« - EZ. (x: - T)
temos que

(n, - l)': si

;, n:;Ç, + n2'},
'' nl + n2

Um esticador alternativo, que pondera os desvios com os mesmos pesos que s: é dado

por

.:,. - ":.2x, + ",'}, (2.60)rzi+n2 2 ~

Os valores esperados de sâ., ou sÍ, são obtidos por Heiny e Siddiqui(1970). Ambos

os esticadores mencionados acima são viciados e os vícios dependem de p.

Com a substituição de s2, por ân ou si,, a distribuição t-Student de .D/sP v l + l
collsiderada em (2.56) não pode mais ser utilizada. Como alternativa estudamos as dis-

tribuições empíricas da estatística de teste proposta em (2.56) e daquelas obtidas com a

substituição de s2 por an ou s:,, através de um estudo de simulação.

Gerimos r :; 10000 pares de amostras aleatórias de tamanho n. provenientes de uma

distribuição normal com média p e variância a2. Para cada par de amostras calculamos

D D D

;»~l\ ;p q\. 'õ* q\.

e obtivemos os respectivos quantia amostrais de ordem p (=0.10, 0.20, 0.25, 0.50, 0.75,

67



Tabela 2.17: Valores do nível de significância empírico com variância desconhecida

0.90, 0.95, 0.975, 0.995, 0.9975, 0.999, 0.9995) para as diferentes combinações de n =5,

10, p ;=0, 0.1, 0.2, 0.5 e o2 ::0.5, 1.0, 1.5, 2-0. Estes quantis são apresentados nas Tabelas

2.25 a 2.28. O uso do estimados 8R favorece a hipótese nula, já que em todos os casos, os

quantis baseados no desvio pa(hão amostral sp são menores ou iguais àqueles baseados

no estimador de máxima verossimilhança aR. Por outro lado, sob a hip(5tese rlula há

um menor número de rejeições com o teste baseado eln sl« do que com o teste baseado

em sp, pois em todas as situações, os quantas bmeados no desvio padrão amostral s. são

maiores ou iguais àqueles baseados no esticador alternativo sp,. Assim acreditamos que

o teste proposto baseado em sp, seja uma alternativa razoável, já que não favorece nem

a hipótese nula, como a estatística baseada em 8/t, nen] a hpótese alternativa, como a

estatística baseada em sp,, além das vmitagens distribucioiiais.

De maneira similar ao que foi considerado na Seção 2.2, estudamos o efeito da sub-

titução do valor desconhecido p na expressão (2.56) pelos estimadores P e PV, sobre o

nível de significância e o poder do teste restrito. Com este intuito, realizamos um estudo

de simulação com 1.000 pares de amostras de tamanho 5 das distribuições N (pl, 1) e

N (p2, 1). Na Tabela 2.17 são apresentados os valores de a empírico para o teste alter-

nativo além os valora de a empírico para o teste usual.

Observmnos um desempenho melhor do estimador iiu , para valores de /z2 menores
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  teste teste teste
  alternativo alternativo usual
       
    P  

0.0 0.042 0.030 0.048
0.1 0.052 0.041 0.055
0.2 0.056 0.040 0.052
0.3 0.056 0.043 0.044
o.4 0.057 0.048 0.048
0.5 0.063 0.059 0.052
1.0 0.054 0.053 0.047
1.5 0.045 0.045 0.045



que 0.2. Para valores de p2 iguais a 0.2, 0.3, 0.4 e 0.5 as taxas empíricas obtidas com o

estimador do estimador ;iV foram levemente maiores que o nível nominal.

Também estudamos a iníiuência da substituição de p por P e pv sobre o poder do

teste alternativo. Com este objetivo realizamos uma nova série de simulações. Para cada

valor de .5 (= 1.00, 1.25, 1.50) fixo, as amostras foram geradas considerando pi = /z2 + ó,

a :: l e n :: 5, para valores de p2 :; 0, 0.1, . . . , 0.5, 1.0, 1.5. Em cada amostra obtiveram-

se 1) e d: de (2.56) com ó = 0, utilizando P ou Pv no lugar de p. O poder empírico é

calculado como o número de amostras em que D > a:l dividido pelo número total de

amostras. Os resultados estão dispostos na Tabela 2.18.2

Na Tabela 2.18, podemos observar que o poder empírico do teste alternativo é maior

ou igual que o poder empírico do teste usual em todos os casos. Além disso, o poder

empírico do teste alternativo baseado em Pv é maior que o poder empírico do teste

alternativo baseado P quando os valores de p2 estão próximos de zero. Como, sob esta

alternativa a probabilidade empírica de erro de tipo 1, é mais próxima ao nível nominal

recomendamos o uso do estimador Pv.

Para Exemplo 1.1, as estimativas são X = 94.2, s} = 32.63, y = 90.3, s} = 30.40,

s. = 5.6. Para a = 0.05 e usando Pç.. = 92.2, em (2.56), obtemos d: = 3.6. Para o teste

usual, temos d. = 4.1. Dado que .D = D = X y = 3.9, rdeitamos .Ho unicamente com

o teste alternativo.

2.4.1 Enfoque Bayesiano

Nesta seção aplicaremos as duas metodologias apresentadas na Seção 2.3 para calcular o

fator de Bayes correspondentes aos dados do Exemplo l.l.

Incialmente aplicamos a metodologia dada por Carlin e Chib (1995). As distribuições

a priori pala o parâmetro p no caso M :: 1, e pt e p2 no caso M = 2, foram as

mesmas que consideramos para o caso de variância conhecida. Para o parâmetro a2 uma

distribuição gama inversa foi considerada como distribuição a priori, ou equivalentemente

Valor nominal do teste usual para ó = 1 .00 é 0.394, para ó = 1.25 é 0.545, para ó :;: 1.50 é 0.689.
2
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Tabela 2.18: Valores do poder empírico com variância desconhecida
ó - l.oo

teste teste teste
alternativo alternativo usual

0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
1.0
1.5

0.467
0.465
0.450
0.466
0.431
0.451
0.415
0.423

P
0.452
0.454
o.442
0.465
0.428
0.451
0.415
0.423
1.25

0.432
0.433
0.397
0.428
0.400
0.421
0.410
o.423

Ã
teste teste

alternativo alternativo
teste
usual

0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
1.0
1.5

0.605
0.590
0.634
0.577
0.569
0.596
0.577
0.568

N
o.595
0.574
0.630
0.573
0.569
0.596
0.577
0.568
1.50

0.553
0.546
0.591
0.537
0.541
0.565
0.573
0.563

ã
teste teste

alternativo alternativo
teste
usual

0.0
0.1
0.2
0.3
o.4
0.5
1.0
1.5

0.728
0.723
0.736
0.699
0.746
0.721
0.717
0.662

H
0.726
0.719
0.736
0.699
0.746
0.721
0.717
0.662

0.684
0.679
0.706
0.671
0.709
o.704
0.714
0.662
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Tabela 2.19 l)iaglnóstico de converglência (le (.ieweke (quando a' é desconhecida

Z -- score
parâmetro cadeia l cadeia 2

P -0.214 1.180
P: -0.780 -0.323
P, -0.951 -1.110

r = a l -0.926 0.645

uma distribuição a priori gama com hiperparâmetros l/i e p2 para o pmâmetro de precisão

r = 1/a2. Consideramos dois casos: (i) uma distribuição gama com parâmetros pi =

p2 = 0.03 (correspondentes à estimativa de mínimos (quadrados de r) (ii) uma distribuição

gama não informativa, com média igual à estimativa de mínimos quadrados de r, ou sda

cona ui :: 1, e p2 = 33.3.

Não consideramos uma distribuição "pseudo-priori" para a2 porque este é um parâmetro

de ruído comum aos dois modelos; como os dados são informativos sobre a2 independen-

temente do valor de M, m distribuições a posteriori resultantes serão as mesmas (ver

Carlin e Chib, 1995)

Como foi feito no caso da variância conhecida, para obter uma aproximação das

;pseudc-prioris '' , avaliamos cada modelo separadmnente e usamos as distribuições a

posteriori resultantes como distribuições "pseudo-prioris"

Os valores do Z -- score do critério de convergência de Geweke são apresentados na

Tabela 2.191 como estes valores pertecem ao intervalo l-2,21 podemos considerar que existe

convergência na cadeia l de tamanho aniostral 500, associada à primeira distribuição

a priori e na cadeia 2 de tamanho aínostral 1000, associada à segunda distribuição a

priori. Inicialmente foi considerada uma cadeia de tamanho 500 tmnbém pala a segunda

distribuição a priori, mas como não se verificou a convergência, consideramos uma cadeia

de tamanho 1000.

A Tabela 2.20 mostra os fatores de Bayes para comparar os modelos l e 2 definidos

em (2.18) e (2.19), correspondentes às duas diferentes distribuições a priori consideradas

para cada modelo, (nj.j = 1, 2)l em cada caso consideramos 500 iterações iniciais para
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Tabela 2.20: Fator de Bayes quando a2 é desconhecida

Favores de Bares
Probabilidades a priori Distribuição a Priori Distribuição a Priori
ai nu Informativa Não Informativa

0.05 0.95 1.70 1.26
0.25 0.75 1.75 1.76
0.50 0.50 1.72 1.69
0.75 0.25 1.67 1.66
0.95 0.05 1.79 1.74

Tabela 2.21: Valores empíricos a posteriori para o espaço paramétrico restrito quando au
Õ rlPqríltaFIPrldn

Distribuição a priori
Inforn)atava Não Informativa

Parâmetro Média Desvio Padrão &lédia Desvio Padrão
P 92.230 0.847 92.230 0.852
P: 94.190 1.138 94.190 1.147
P, 91.040 0.694 91.030 0.692
r 0.003 0.001 0.032 0.009

a primeira distribuição a priori e 1000 iterações iniciais para a segunda distribuição a

priori, e as atualizainos com 10000 iterações..

Em todos os casos o fat.or de Bayes sugere que existe evidência vaga contra a hipótese

nula, ou, equivalentemente, que o modelo M :: 2 é preferível (ver Tabela B.l no Apêndice

A Tabela 2.21 apresenta os valores empíricos a posteriori da média e desvio padrão

para cada parâmetro, quando considerados ni :: ae :: 0.5

Calculamos também o fator de Baycs no caso em que não impomos restrições sobre

o espaço paralnétrico, e obtivemos .B2i :: 2.72 e -B2i = 2.65, para a primeira e segunda

distribuições a priori consideradas, respectivmnente; esses valores são maiores que os

corrcspondes fatores de Bayes associados ao espaço paramétrico restrito (B21 = 1.72 e

132i = 1.69). Aqui também a incorporação da restrição dinainui a evidência contra a
Fi i r\ r\tF:3cn Ti i i l n

B)
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a2 é desconhecida
Tabela 2.22 Valores empíricos a posteriori para o espaço paranlétrico irrestrito quandoa e

IJistribuiçao a priori
Informativa Nãó ínít)miatix/a

Parâmetro Média Desvio Padrão Nlédia Desvio Padrão
P 92.190 0.886 92.220 0.857
Pt 94.160 1.157 94.160 1.168
P, 90.220 1.148 90.210 1.155
r 0.003 0.001 0.032 0.009

A Tabela 2.22 apresenta médias e desvios padrões a posteriori sob o espaço paramétri-

co irrestrito. Notemos (lue estes valores para p e /zi são similares aos apresentados na

Tabela 2.21, que apresenta n-tédio e desvio padrão a posteriori sobre o espaço paramétri-

co restrito, ou seja, as amostragens das distribuições condicionais a posteriori de /z e pi

não foram inâuenciadas pelas restrições sobre a distribuições a priori. A distribuição

condicional a posteriori de /z2 não foi inâuenciada pelas restrições sobre a distribuições a

priori, já que as médias a posteriori sob o espaço paranlétrico sem restrições é diferente

da media a posteriori sob o espaço palamétrico restrito. Isto também foi observado para

o caso em que a variância é suposta conhecida (ver Tabela 2.9). As médias e desvios

padrão a priori e posteriori de r iguais aos obtidos sob o espaço paramétrico restrito para

ambas distribuições a priori consideradas.

Aplicando a metodologia de Irony e Pereira (1995) para calcular o favor de Bares,

suponhamos que r = o'2 tem distribuição a priori gama de parâmetros pi e p2, ou sqa,

quesua função densidade é

/ (') - i;!ÍÍ;D'"''' .XP (--,) , ' > 0. (2.61)

Se pi e p2 têm, como anteriormente, distribuições a priori normais truncadas (2.29)

e (2.30), a densidade conjunta a priori é

.''":,«,,,)-'-.«,( «0: h :),"'-:«-(--D,.'-::,',
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com C': - C'«;' V'?TB (1' («:) 2«)

Agora as componentes da partição do espaço palanlétrico são

ç l {a (p:,p:,r) : p: 2 0,p2 2 0 e p.

(22 = {a=(p:,p:,r):p, ?0,p220ep:>p:,r>0}

Analogamente a (2.34) e (2.37), considerando OI = {(p, r) : p ? 0, r > 0}, temos

.''«,«,,,«' - 'w#Ç--l
rh.«-+l"+

('y. + 'y:)

.'":,«,,,) , - '.;lV/L.f(' ,":,«:,«,) Ã)'(":a)l

l

g' ç». H.'.)L ç.}«.}«..-)dn'~

'-* /' «, (--} h - «o: - -? h - «a')

* l,c',''-: *--l , lil$i.*-«,'*$i'*
'-" («o /' -- (--# h - «):)

1:1$'.*: *$'* 1*«1''''«,
'.« «: - (":*";*'"' )

«,:} * «,]

(2.62)
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Tabela 2.23: Valores dos hiperparânletros e os favores de Bayes correspondentes quando
o z é desconhecida

Fatores de Bayes
ri:;r2 al 'yt au "72 Pt=ua::0.03 h=lepu:=33.3
0.35000 4.1501 0.3298 -0.2207 0.3049 0.49 tj.ãã
0.20000 4.1218 0.1652 -0.0864 0.1815 0.78 0.77
0.040W 4.0934 0.0283 0.1010 0.0384 1.21 1.20
0.03500 4.0946 0.0249 0.1198 0.0336 1.22 1.21
0.00330 4.1276 0.0030 0.2172 0.0034 1.61 1.60
0.00033 4.1500 0.0003 0.2490 0.0003 1.71 1.69

g (/zi, pu, r) / (/zi) p2, r) dS 22

'** l:ll' «« ç--'\ç«- «a' - %ç«

*l/',"-:--l ,l l$i * -«:,'*$'*
c':kr (a: )

*.Z''.*-(--!@ «o: ü

[:Í$ '*. - «:'' * $ '* - «,,'} * «,] ''' ~«:'":.

*«,)]-,}~«,'«.

(2.63)

Se consideramos l/i :; p2 :: 0.03, e wi :: l e u2 :: 33.3, e os valores dos hiperparânletros

apresentados na Tabela 2.12, os valores de Bayes correspondentes são apresentados na
Tabela 2.23.

O fator de Bayes aumenta quando a precisão r :: ri -: r2 decresce, o contrario

acontece quando a variância é conhecida (ver Tabela 2.12). Rejeitamos a hipótese nula

ao considerar distribuições a priori não informativas. Comparando os fatores de Bares

das Tabelas 2.12 e 2.23 para os mesmos valores dos hiperparâmetros observamos que os

valores de Bayes são menores quando a variância é desconhecida.

Estudemos o comportamento do fator de Bayes supondo agora que não existem res-
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paiamétrico irrestrito quando a2 é desconhecida
Fatores de Baves

r ut:=u2:;0.03 z,'i::leu2=33.3
0.35000 0.35 0.35
0.20000 0.67 0.67
0.04000 1.30 1.26
0.03500 1.31 1.31
0.00350 1.63 1.62
0.00035 1.72 1.71

Tabela 2.24 Favor de Bayes considera.TIDO distribuiçõesa l S a priori

trições no espaço paramétrico. O espaço parainétrico irrestrito tem como partição os

conjuntos (2.40) e (2.41) Considerando pala pt e Pe distribuições a priori normais com

funções densidades (2.42) e (2.43), respectivamente.

Para efeitos de comparação, escolhemos como valores de E(pl) =ài= IX: -- 90 =

4.1636, .E(p2) =â2= F -- 90 = 0.2636 e(yar(p:))': =$:=;.=(yar(p,))': ={,='r2'r.
Na Tabela 2.24, que apresenta os fatores de Bayes correspondentes a diversos valores

de ;, podemos observar que o fatos de Bares aumenta quando ; diminui, sugerindo

que quanto menos informativa a distribuição a priori, maiores são as evidências contra

a hipótese nula, o contrario acontece quando a variância é considerada conhecida (ver

Tabela 2.14).

Comparando os fatores de Bayes dm Tabelas (2.23) e (2.14) para os mesmos valo-

res dos hiperparânaetros de dispersão, os fatores de Bayes são menores quando o espaço

palamétrico é irrestrito para r" 0.35 e l-= 0.20, e próximos a 1.71 para r=0.00035.

2.5 Discussão

Embora exista uma vasta literatura sobre a controvérsia entre procedimentos bayesianos

e não-bayesiaJios para testa de hipóteses, neste texto nós não pretendemos tratar disto

em detalhes. Kass e Raftery (1995) descrevem vários aspectos da comparação entre o

favor de Bayes e os testes heqüentistas discutidos iia literatura. Entre eles podemos
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destacar

1. 0 favor de Bayes satisfaz o princípio da verossimilhança (ver, por exemplo, Berger

e Wolpert, 1984).

2. Os testes heqüentistas tendem a rdeitar a hipótese nula quase sistematicamente

para grandes amostras, enquanto o fator de Bayes não (ver Raftery, 1986, 1995).

3. Erradamente se compara o fator de Bayes com o o nível descritivo, pois de maneira

equivocada espera-se que o nível descritivo seja similar à probabilidade a posteriori

de que a hipótese nula seja corneta. (ver Berger e Mortera, 1991 e Edwards et al,

1963).

4. O fator de Bayes é mais fácil de ser aplicado em modelos não encaixados (ver Cox

1961, 1962).

Existem outras técnicas para o cálculo do fator de Bayes ou mais especificamente das

probabilidades a posteriori, se o tamanho da amostra é moderado ou grande o que geral-

mente torna os n)étodos numéricos disponíveis sejana ineficientes para calcular integrais

intratáveis analíticamente. Estas técnicas utilizam aproximações msintóticas baseadas

em o método de Laplace com suas variantes, atráves do critério de Schwarz (ver Schwarz,

1978, e Kass e Raftery, 1995). Outra solução que aparece na literatura é através de es-

timações amostrais da densidade a posteriori(ver DiCiccio, Kass, Raftery e Wàsserman,

1997). No nosso caso lidamos com amostras de tamanho pequeno ou moderado em que

as metodologias apresentada puderaíll ser aplicadas.

O problema prático dais sério do fator de Bayes é a escolha das distribuiçõm a

priori. A teoria de inferência bayesiana subjetivista sugere que estas distribuições a

priori sejam escoUiidas representando alguma opinião sobre o parâmetro. O mais usual,

sob o ponto de vista dos bayesianos objetivistas é a escolha de distribuições a priori "não

informativas'' em algum sentido, uma revisão de distribuições a priori não informativa

é dada em Kass e Wasserman (1996). O problema é que com 6'eqüência distribuições
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a priori não informativas são impróprias causando a falta de interpretação do favor de

Bares (ver O'Hagan, 1995). As distribuições a priori consideradas neste trabalho foram

todas próprias.

Existem na literatura propostas de fatores de Bayes modificados para solucionar este

problema, como mencionamos na apresentação do enfoque bayesiano, mas podem ser

instáveis para o caso de pequenas amostras (ver Berger e Perícchi, 1996).

Outra so]ução a]ternativa que aparece na ]iteratua é considerar distribuições a priori

realistas e informativas e calcular os limites superior e inferior do fatos de Bayes nessa

classe de distribuições a priori. lwata (1994) propõe várias clases de distribuições a priori

informativa e calcula os limites inferiores do fator de Bayes para cada uma delas para

um teste de hipótese num modelo de regressão normal linear. Esses limites não podem

ser calculados neste estudo porque não temos uma expressão analítica do fator de Bayes.

O teste alternativo (õeqüentista) apresentado é útil para o caso de pequenas amostras,

e mesmo que o ganho do poder não seja grande, sua importância radica no fato de

poder obter conclusões diferentes daquelas obtidas pelo teste usual (que não leva em

conta a restrição sobre espaço paraxnétrico). O teste alternativo tem a vaaltagem de não

requerer a especificação de distribuições a priori que influenciam a decisão de rejeitar

a hipótese nula, como foi observado nas miálises de sensibilidade do falar de Bayes.

Também observamos que, ao calcular o fatos de Baym com a metodologia dada por Carlin

e Chib (1995) e com a metodologia dada por Irony e Pereira (1995) com determinadas

distribuições a priori supon(lo o espaço paranlétrico irrestrito, obtivemos valores maiores

que sob o espaço paramétrico restrito, ou sqa, que a ausência de restrição aumenta a

evidência contra a hipótese nula, o que contradiz a intuição. Um estudo sobre o erro

numérico asociado a cada uma das metodologia empregadas poderia ser realizado para

esclarecer este ponto. Com o mesmo objetivo se poderia considerar um maior número

de distribuições a priori para tentar definir os limites superior e inferior do fator de

Bayes. Esta última opção é mais trabalhosa de ser implementado com a metodologia

proposta por Carlin e Chib (1995). Os resultados obtidos com as duas técnicas são
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difíceis de serem comparados, pois mesmo com distribuições a priori similar«, segundo

algum critério especificado. a comparação das distribuições a posteriori marginais é difícil.

Nas Figuras 2.7 e 2.8 apresentamos os gráficos das densidades a priori consideradas sob

a hipótese nula e alternativa respectivamente, para cada uma das metodologias. Para a

metodologia de Carlin e Chib (1995) os hiperparâmetros foram rp = 0.65, a'-p: = 0.35,

rp, = 0.35, e o fator de Bayes obtido foi de 1.65. Para a metodologia de Irony e Pereira

(1995) os hiperparâmetros foram a'-i = a'-2 = 0.35, ai = 4.1501, '. = 0.3298, a2 =

--0.2207, '2 = 0.3049, e o fator de Bayes obtido foi de 2.81. Podemos observar que as

distribuições a priori são diferentes apesar de que ambas provêm de distribuições a priori

normais truncadas com m mesmas médias e desvios pa(hão. Na primeira metodologia são

obtidas amostras das distribuições marginais e portanto a densidade a posteriori marginal

estimada vai depender do critério de estimação escolhido (ver Silverman, 1986). Estas

densidades a posteriori marginais estimadas podem ser comparadas com as obtidas com

a segunda metodologia a partir da densidade a posteriori conjunta.

O teste alternativo e a segunda metodologia requerem sua implementação através de

programas de cálculo específicos, que têm o mesmo grau de dificuldade.
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Filma 2.7. Densidades a priori sob a hipótese nula: a) metodologia de Carlin e Chib

b) metodologia de Irony e Pereira
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Figura 2.8. Densidades a priori sob a hipótese alternativa: a) metodologia de Carlin

e Chib, b) metodologia de Irony e Pereira
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Tabela 2.25: quantis amostrais para rz 5 e a 0.5

81

quantia(%) P -o.o P -o.l

  teste baseado em

sm sP o'R
teste baseado em

sm sP o'R

 

-1.760 -1.858 -1.967
-1.442 -1.545 -1.612
1.362 -1.446 -1.523
o.ooo o.ooo o.ooo
0.282 0.292 0.315
0.754 0.794 0.843
1.061 1.127 1.187
1.349 1.405 1.508
1.729 1.843 1.933
2.034 2.130 2.274
2.300 2.467 2.571
2.753 2.937 3.078
3.215 3.300 3.595

-2.084 -2.185 -2.330
-1.772 -1.849 -1.982
-1.648 -1.717 -1.843
o.ooo o.ooo o.ooo
0.475 0.489 0.531
1.008 1.030 1.126
1.383 1.437 1.547
1.756 1.813 1.964
2.239 2.321 2.503
2.476 2.561 2.768
2.787 2.944 3.116
3.251 3.323 3.634
3.329 3.763 3.722

quantia(%) P - 0.2 P -0.5

  teste baseado em

Sm Sp 0'R
teste baseado em

sm sp aR

 

-2.462 -2.498 -2.752
-2.100 -2.152 -2.348
-1.989 -2.026 -2.224
o.ooo o.ooo o.ooo
o.579 0.585 0.647
1.177 1.192 1.316
1.549 1.581 1.732
1.923 1.963 2.149
2.360 2.439 2.638
2.723 2.793 3.045
3.017 3.097 3.373
3.364 3.481 3.76]
4.007 4.203 4.480

-2.802 -2.809 -3.133
-2.409 -2.410 -2.694
-2.252 -2.252 -2.518
0.007 0.007 0.008
[).695 0.695 0.777
1.396 1.397 1.56]
1.849 1.854 2.067
2.319 2.323 2.592
2.840 2.840 3.176
3.309 3.310 3.699
3.620 3.649 4.048
4.244 4.244 4.745
4.422 4.422 4.944



Tabela 2.26: quantas amostrais para n = 5 e a = 1.0
quanta(%) /z = 0.0 p = 0.1

teste baseado ern l teste baseado em

-1.759 -1.853
.1.480 -1.557
-1.378 -1.461
o.ooo o.ooo
0.277 0.290

0.748 0.781
1.048 1.106
1.380 1.447
1.752 1.837
2.030 2.151
2.219 2.504
2.595 2.899
2.808 3.374

P - 0.2
teste baseado

-1.966
-1.655
-1.540
o.ooo
0.310
0.836
1.172
1.542
1.959
2.270
2.481
2.902
3.139

SPr SP
.1.912 -2.009
-1.569 -1.656
-1.483 -1.552
o.ooo o.ooo
0.371 0.382
0.869 0.900
1.200 1.245
1.502 1.565
1.867 1.955
2.152 2.280
2.369 2.532
2.957 3.017
3.097 3.246

P - 0.5
teste baseado

.2.138
1.754
1.658
o.ooo
0.415
0.972
1.342

1.679
2.088
2.406
2.649
3.306
3.463

10
20
25
50
75

90

95
97.5
99

99.5
99.75
99.9
99.95

quantia(%)
em eiii

-2.072
.1.758
-1.651
o.ooo
0.463
0.998
1.319
1.702
2.127
2.407
2.689
3.110
3.517

-2.156
1.833
1.730
o.ooo
0.474
1.024
1.365
1.755
2.210
2.488
2.780
3.190
3.533

.2.317
-1.965
-1.846
o.ooo
0.517
1.116
1.475
1.903
2.378
2.691
3.006
3.477
3.932

SPr
-2.521
.2.084
-1.964
o.ooo
0.647
1.258
1.664
2.070
2.433
2.747
3.036
3.504
4.340

-2.592
.2.117

-1.999
o.ooo
0.649
1.267
1.684
2.108
2.536
2.798
3.155
3.504
4.790

10

20

25

30

75
90

95
97

99

99
99

99
99

.2.818
-2.330
.2.196
o.ooo
0.723
1.406
1.861
2.314
2.721
3.071
3.394
3.918
4.852

5

5

75

9

95

82



Tabela 2.27: quantis amostrais para n 5 e o 1.5

83

quantia(%) P -o.o P -o.l

  teste baseado em
sm sP aR

teste baseado em
SPr SP 0'R

 

-1.699 -1.822 -1.899
-1.430 -1.530 -1.599
-1.350 -1.417 -1.510
o.ooo o.ooo o.ooo
0.274 0.284 0.306
0.753 0.789 0.842
1.062 1.131 1.188
1.367 1.439 1.528
1.794 1.883 2.006
1.988 2.146 2.222
2.261 2.457 2.528
2.654 2.857 2.967
2.858 3.054 3.195

1.901 -1.999 -2.125
-1.594 -1.703 -1.782
-1.496 -1.596 -1.673
o.ooo o.ooo o.ooo
0.342 0.356 0.383
0.851 0.890 0.952
1.179 1.238 1.318
1.457 1.548 1.629
1.847 1.943 2.065
2.181 2.263 2.439
2.448 2.555 2.737
2.916 2.985 3.260
3.008 3.151 3.363

quantil(%) H -0.2 P -0.5

  teste baseado em
;Pr $P ali.

teste baseado em

sVr sP aR

 

2.025 -2.104 -2.264
-1.642 -1.711 -1.835
-1.535 -1.607 -1.717
o.ooo o.ooo o.ooo
o.410 0.423 0.459
0.915 0.945 1.023
1.238 1.294 1.384
1.557 1.633 1.74]
1.970 2.094 2.202
2.339 2.428 2.615
2.684 2.860 3.00]
3.059 3.172 3.420
3.564 3.568 3.985

-2.256 -2.322 -2.523
1.887 -1.926 -2.110
1.776 -1.832 -1.985
o.ooo o.ooo o.ooo
0.570 0.580 0.637
1.128 1.147 1.261
1.483 1.516 1.658
1.864 1.902 2.084
2.287 2.346 2.557
2.615 2.723 2.924
3.002 3.131 3.356
3.416 3.563 3.819
3.722 3.977 4.16]



Tabela 2.28: quantis amostrais para n 5e a 2.0

84

quantia(%) P - o.o P - o.l

  teste baseado em
Spr Sp O'R

teste baseado em
sm sP aR

 

-1.627 -1.750 -1.819
1.389 -1.486 -1.553

-1.309 -1.394 -1.463
o.ooo o.ooo o.ooo
0.278 0.290 0.31]
0.751 0.790 0.840
1.077 1.131 1.204
1.355 1.449 1.514
1.765 1.884 1.973
2.026 2.181 2.265
2.304 2.409 2.576
2.753 2.808 3.078
3.049 3.268 3.409

-1.948 -2.039 -2.178
1.577 -1.694 -1.763
1.489 -1.569 -1.664
o.ooo o.ooo o.ooo
0.315 0.328 0.352
0.821 0.850 0.918
1.118 1.168 1.249
1.429 1.482 1.598
1.823 1.895 2.03g
2.132 2.208 2.383
2.396 2.543 2.679
2.735 2.910 3.058
3.013 3.013 3.369

quantia(%) P -0.2 P - 0.5

  teste baseado em
;pr Sp aR,

teste baseado em

}w sp aR

 

1.915 -2.046 -2.14]
-1.620 -1.718 -1.81]
-1.531 -1.605 -1.712
o.ooo o.ooo o.ooo
0.373 0.387 0.417
0.888 0.923 0.993
1.209 1.259 1.352
1.532 1.571 1.712
1.932 2.039 2.16o
2.207 2.362 2.467
2.604 2.673 2.911
3.036 3.226 3.395
3.391 3.552 3.791

-2.166 -2.219 -2.422
-1.859 -1.916 -2.078
-1.739 -1.810 -1.944
o.ooo o.ooo o.ooo
0.497 0.503 0.555
1.018 1.044 1.138
1.391 1.430 1.556
1.704 1.757 1.905
2.084 2.174 2.330
2.442 2.472 2.730
2.674 2.768 2.989
3.288 3.600 3.676
3.566 3.708 3.987



Tabela 2.29: quantas amostrais para n 10 e a 0.5
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quantia(%) P -o.o P - o.l

  teste baseado em

31n sP aR
teste baseado em

sm sp aR

 

-1.631 -1.679 -1.720
-1.395 -1.430 -1.47]
1.303 -1.336 -1.373
o.ooo o.ooo o.ooo
0.295 0.299 0.31]
0.763 0.775 0.804
1.064 1.089 1.121
1.309 1.339 1.380
1.625 1.658 1.713
1.921 1.964 2.025
2.156 2.195 2.273
2.452 2.575 2.585
2.751 2.824 2.900

-1.963 -1.981 -2.069
-1.707 -1.722 -1.800
-1.626 -1.649 -1.714
o.ooo o.ooo o.ooo
0.528 0.531 0.556
1.040 1.053 1.097
1.362 1.375 1.435
1.667 1.679 1.757
1.996 2.046 2.104
2.363 2.376 2.491
2.553 2.622 2.69]
2.807 2.843 2.959
2.941 2.970 3.100

quantil(%) P - 0.2 P - 0.5

  teste baseado em

}W Sp aR

teste baseado em
sm sp aR

 

-2.236 -2.261 -2.357
-1.979 -1.997 -2.086
-1.906 -1.914 -2.009
0.003 -0.003 -0.003
0.632 0.634 0.666
1.207 1.210 1.272
1.555 1.561 1.639
1.888 1.896 1.990
2.273 2.285 2.396
2.522 2.528 2.658
2.765 2.766 2.915
2.992 3.053 3.154
3.388 3.474 3.57]

-2.539 -2.539 -2.677
-2.204 -2.204 -2.324
2.092 -2.092 -2.205
0.004 0.004 0.005
0.701 0.701 0.739
1.338 1.338 1.410
1.746 1.746 1.841
2.091 2.091 2.205
2.500 2.500 2.635
2.852 2.852 3.006
3.178 3.178 3.350
3.474 3.474 3.662
3.597 3.597 3.791



Tabela 2.30: quantas ainostrais para n 10 e a 1.0
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quantil(%) P - o.o P -o.l

  teste baseado em

5w sp aR
teste baseado em

Spr Sp aR

 

-1.580 -1.643 -1.665
1.358 -1.397 -1.432
1.284 -1.318 -1.353
o.ooo o.ooo o.ooo
0.291 0.296 0.307
0.760 0.776 0.802
1.045 1.076 1.10]
1.309 1.346 1.380
1.609 1.645 1.696
1.813 1.862 1.911
2.111 2.183 2.225
2.351 2.402 2.478
2.490 2.614 2.625

1.807 -1.858 -1.905
-1.575 -1.599 -1.660
-1.486 -1.516 -1.567
o.ooo o.ooo o.ooo
0.415 0.419 0.437
0.910 0.919 0.960
1.221 1.244 1.287
1.462 1.483 1.541
1.809 1.871 1.907
2.078 2.105 2.19]
2.339 2.356 2.466
2.566 2.665 2.705
2.917 2.969 3.075

quantil(%) P -0.2 P -0.5

  teste baseado em

sm sP o'R
teste baseado em

5Tm Sp aR

 

-2.000 -2.012 -2.108
-1.725 -1.753 -1.818
-1.643 -1.657 -1.732
o.ooo o.ooo o.ooo
0.524 0.528 0.553
1.054 1.060 1.111
1.371 1.387 1.446
1.662 1.680 1.752
1.983 2.017 2.090
2.255 2.277 2.377
2.438 2.493 2.570
2.804 2.804 2.956
2.996 3.030 3.158

2.434 -2.443 -2.565
-2.087 -2.094 -2.200
-2.008 -2.015 -2.116
-0.0o8 -0.008 -0.008
0.651 0.651 0.687
1.264 1.266 1.332
1.627 1.627 1.715
1.943 1.945 2.049
2.344 2.351 2.471
2.574 2.579 2.713
2.904 2.904 3.061
3.346 3.346 3.527
3.680 3.681 3.879



Tabela 2.31: quantia ainostrais pata n, 10 e a 1.5

87

quailtil(%) P -o.o P - o.l

  teste baseado em
sm sp aR

teste baseado em
$m sp aR

 

-1.613 -1.638 -1.70]
-1.361 -1.399 -1.435
1.279 -1.302 -1.349
o.ooo o.ooo o.ooo
0.285 0.291 0.300
0.776 0.787 0.817
1.067 1.092 1.125
1.315 1.338 1.386
1.627 1.664 1.715
1.833 1.895 1.932
2.067 2.082 2.179
2.351 2.385 2.478
2.635 2.847 2.778

1.829 -1.865 -1.928
-1.580 -1.610 -1.665
-1.482 -1.508 -1.562
o.ooo o.ooo o.ooo
0.371 0.377 0.39]
0.866 0.880 0.913
1.164 1.179 1.227
1.426 1.449 1.503
1.769 1.799 1.865
2.056 2.081 2.167
2.312 2.357 2.438
2.549 2.646 2.687
2.754 2.758 2.903

quantia(%) P -0.2 P -0.5

  teste baseado em
;ln Sp aR

teste baseado em
sw sp aR

 

1.872 -1.923 -1.973
1.625 -1.657 -1.713
1.545 -1.582 -1.629
o.ooo o.ooo o.ooo
0.446 0.451 0.470
0.955 0.965 1.007
1.260 1.287 1.328
1.515 1.534 1.597
1.889 1.924 1.99]
2.128 2.152 2.24=]

2.412 2.427 2.542
2.729 2.765 2.876
2.949 2.950 3.109

2.076 -2.100 -2.189
-1.859 -1.870 -1.960
-1.760 -1.772 -1.855
o.ooo o.ooo o.ooo
o.598 0.600 0.630
1.144 1.147 1.206
1.477 1.484 1.556
1.772 1.785 1.868
2.132 2.146 2.248
2.352 2.355 2.479
2.592 2.620 2.733
2.803 2.858 2.954
3.0o2 3.002 3.165



Capítulo 3

Comparação de parâmetros de

regressão restritos num modelo

normal linear sem intercepto.

Neste capítulo abordamos o problema de comparação de parâmetros de regressão num

modelo normal linear sem intercepto, quando estão restritos a um intervalo fechado.

A comparação de médias de unia população normal pode ser encarada como um caso

particular. Trataremos o caso em que o espaço paranlétrico é unl intervalo fechado não

homogêneo, e que portanto não é um cone. Na litcrattua não são apresentados testes de

hipóteses com este tipo de rant.rações em modelos lineares.

3.1 Definição da estatística do teste e comparação

do poder

Os modelos de regressão com parâmetros restritos são apropriados para vários problemas

práticos, como aquele descrito no Exemplo 1.2. Consideremos então o modelo linear (1.1)
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com a restrição 0 $ Pi $ 1,í = 1, 2; estamos interessados em testar a hipótese

Ho '. l3.t = 13.: = Í3. (3.1)

contra a alternativa

[r. . n \. n

Assumimos inicialmente que a2 é conhecida. Sda /3 :: (PI,P,'l o estimador de
mínimos quadrados de P sob o modelo de regressão linear (1.1), i.e.

l 2 (3.2)

(3.3)

Da teoria clássica de naodelos lineares sabemos que #i tem distribuição normal com

média Pi e variância

(3.4)

í :: 1,2, e que portanto /3t -- /72, segue uma distribuição normal de média /3t -- P2 e

variância ui +u2. Considerando o problema de testar (3.1) quando não existem restrições

sobre o espaço paramétrico, i.e., quando ,ai C ]R, { = 1, 2, a região de rejeição do teste

usual (ou irrestríto) a um nível de signi6cância a, é dada por IÕ - /7i -- P2 > .Da em

(luc

0~ = V''ut + 'u2q'''' (l -- a)

O poder do teste usual é dado por

*.-,,-. (d4 : D.-Ó

Seja /7i, o estimador de máxima verossimilhança de Pi, sob o espaço paramétrico restrito
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J..Q'}

l ,a. se O$P:$i
Õ:, se Õ: <0

1 1 se /3:> 1.

Assim como no Capítulo 2, propomos um teste alternativo (ou restrito) para o qual

a região de rejeição de .17o corresponde a 1) > -01;, em que Z1) :: 0i, -- /7a, e -D: é uma

constante positiva tal que

(3.5)

Po.-,,-, (.Õ : ":) - «.

C..-o l-ÕI $ 1, então 0 < .O: $ 1.

Para calcular Z)l; , notemos que

(3.6)

8--,,-. (-Õ ;: «:) po:-,,-. (B: ? ":, o $ B: $ :, B, «:: o)

+po:-,,.. (Õ: - : 2 ',':, o $ B: $ :, B, ::» :)
-'-po.-.,.. (-B, 2 '':, o $ B, $ :, B- '« ")
--n:-.,-. (- :; Õ: $ : , B: » :)
--po:-,,-. (: ? «:,B, .: o , B: ::» :)
-'põ.-,,-. (B: - Õ: : «:,. . Õ:, Õ: ' :) (3.7)

O segundo termo do segundo membro de (3.7) é nulo pois não é possível que /7i ?

Z);l + 1, e Pi $ 1. Também é nulo o terceiro termo pois como Z): > 0, não é possível

--D: 2 /32 ? 0. Logo (3.7) fica reduzida a

a.-,,-. (.õ ;- «:) pó.-,,.. (B: 2: o:, o $ Õ: $ :, B, ':: ')

--po.-,,,.. (« B: ? o:,o $ B: $ :, ã. » :)
-'.po.-,,-. (: ? «:,B: .: o , B. ::, :)
-'.Pó.-.:-. (B. - ã: ? 0:, 0 $ Õ., Õ, $ :) (3.8)
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+A+-r -+v -'vl:)''''''.'.-/ AAA-'AAA--'- v -'---' \.l-r'x-/./ ) x-r

':b.-.,-. (3: ? «:, o $ B: $ :, B, ':: o)

Po:-.,-. (: ? Õ: 2 «:, Õ, « 0)

põ:-,,-; (: : B. : ":) po:-.,-. ( B, ':: o)

põ:-.,-; (' : Õ: ? ":) pa.-,,-. ( B, «:: o)

'.-.,. (ÇP : ': : 'tP) *.-«-. (', « É
:. (V) .(3F:

O segundo termo é

P8.-,,.. (: 0 $ B, $ : , Õ. » :)

PÓ:-,,-. (0 $ Õ, :; : - D:, Õ. :» ')

(. ('$?) .(á)) (:-»(?

Para o terceiro termo temos,

':b.-.,-. (: 2 ":,Õ, «:: 0 , B. :» :) - Po.-.,-. (Õ, « 0) Po.-,,-. (B: :» :)

(: .(T)). ',.::,
Finalmente, o último termo do segundo membro de (3.8) é dado por

põ,--,-. (Õ -B, ? ":, o $Õ:, B, $ :) - po.-,,-. (B. -Õ: ? ":) o.«)
-. (B: P, $ ')
-. (ã: ã, 2 : - «:)
-. (' $ Õ, $ : - ":, B. a- «)

Avaliem primeiro termo é dado pore r

(3.9)

(3.10)
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po.-,,-. (B: - Õ, ? «:, B, $ o)

2n'

;/? [: »(-q#")].«

. (tê) . ('-tr~') -- (
O terceiro termo do segundo membro de (3.12) pode ser calculado como

po.-.,,-. (B. - Õ, ? «:, Õ, ? : - o:)
\r- f- ra\=..* (-{).*,
;&; l: .(':ti'")l« (

1: - . ('%+)l - ü x$: ' ('q#''') «- (

'ambém temos que o último termo do segundo membro de (3.12) é dado por

,«:-,,-.o:',. «-«:, *:;o - l.('eí')
* [: - .(?)]

l
dzidz2
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Logo, de (3.12), segue que

Õ.

a.
.j,=' (P: B, ? o:,o $ Õ:, Õ: $ :)

SP)l.i..,-. (D: - D, 2 0:) + © -. (3)]
Dl

®+ Ó + z2 .J0;
exp

exp
V

+
l
'2n'

©
ul

De (3.7) a (3.12), obtemos

Po.-.,-. (.Õ : «:)

:. (T) - .
:«('3?

!P)). R)
+ --/3, (:-.

v)[.
T))
1 0:

''02

--Põ:-.,-. (Õ: -B: ?.o:l + ®
P2 -.(ÉrU2

./H'
'' ©+ Z): -- Õ + za 'U2

.«( -#) ',:'2n' 'ul
l .('3F"

\ .*- (-{) -,,2r '+ P8; 4?2
l

') - . (EP) . Ê)
./B'
'' ®+ 1): -- Ó + z2 U2

'2a'
dz2

l *lr") .«'ZX .it--o'n-0a

-'-Po:-.,-. (Õ: -Õ, ?.-:)
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Assim, o poder associado ao teste alternativo é dado por

po:-,,-. (D * «:) :'3#) - . (eP) . (É)
*à /? . (':H#) «, (-{) ',
*à Ê. . ('q#@) .*- (-{) -,,

.{D\ 6
UI + U2

(3.13)

Para calcular 1):, devemos resolver a equação (3.6), i.e., ou equivalentemente a

equação obtida ao se igualar (3.13) a a com õ = 0. Na prática o valor do parâmero

P ' Pi :: P2, sob a hipótese nula é desconhecido. Como já foi mencionado no Capítulo

2, Cox and Hinkley (1974) sugerem testes condicionais, mas não dispomos, neste caso,

de uma estatística completa e suficiente requerida para isso. Seguindo outra alternati-

va sugerida por esse autores, propomos substituir P por unl estimador. Neste caso um

estimador apropriado é

l B. «o 5; Õ. $ 1

lj, - < o «: Õ. se
1 1 se Po ? l,

-de Õo - (E:::. E=:: «:.;) '' E:.. E=:- z:*":*.
Na próxima seção, avaliaremos se P, mantém a probabilidade de erro de tipo l con-

trolada, ou seja, se

(3.14)

%.-,,-;. (.Õ : «:) ~ «,

e compara'amos os poderes de ambos os testes.

Cona o intuito de comprar os poderes do teste usual e do teste altenativo conside-

ramos unia análise gráfica semelhante àquela realizada no Capítulo 2, pois o número de

parâmetros envolvidos é grande dificulta fazer uma comparação analítica.

(3.15)
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Tomamos a = 0.05 sem perda de generalidade, e construímos gráÊcos do poder de

ambos testa para diferentes valores i) do parâmetro comum P sob a hip(5tese nula, ii)

da diferença õ entre os dois parâmetros sob a hipótese alternativa iii) o menor destes

parâmetros (/7,). Para calcular D: em (3.6) utilizamos o método de Brent e a regra de

Simpson (ver, por exemplo, Press et al, 1994). Os resultados são apresentados nas Figuras

3.1 and 3.2. A escolha de ui e u2 foi baseada nos dados do Exemplo 1.2 apresentados

na Tabela 1.2. A análise sugere que o poder do teste alternativo aumenta se: i) o valor

comum do parâmetro de regressão sob a hipótese nula (D) utilizado para calcular o valor

crítico (.D:) está perto da fronteira; ii) a distância (ó) entre os parâmetros de regressão

sob a hipótese alternativa aumenta. Assim podemos concluir que, quando a constante P

utilizada para calcular o valor crítico (-D:) está situada pr(5xima dos extremos do intervalo

que define o espaço paramétrico, o teste alternativo é mais poderoso que o teste usuall de

outra fauna os poderes de ambos testes são iguais, excito quando o menor dos parâmetros

está perto da fronteira.
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Figura 3.1. Poder do teste restrito (alternativo) e do teste irrestrito (usual) para

ui = z/2 ::; 0.001 e P .$ 0.1
delta=O.l
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Figura 3.1. Poder do teste restrito (alternativo) e do teste hrestrito (usual) para

pi = p2 = 0.001 e P $ 0.1 (continuação)
delta=O.15
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Figura 3.2. Poder do teste restrito (alternativo) e do teste irrestrito (usual) para

z/i := u2 :: 0.001 e /3 > 0.900
dolta=0.1
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Figura 3.2. Poder do teste restrito (alternativo) e do teste hrestrito (usual) para

z/i = u2 = 0.001 e P 2 0.900 (continuação)
delta=O.15

1.00

0.99

0.98

0
'00
a.

0.97

0.96

0.95
0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80

beta 2

poder do teste usual Z

poder do teste alternativo para P - 1.000

poder do teste alternativo para /3 - 0.990

poder do teste alternativo para # :: 0.975

poder do teste alternativo para .a :: 0.950

poder do teste alternativo para P :: 0.925

poder do teste alternativo para # - 0.900

99

 
 
 
 
 
 



3.2 Desempenho do teste alternativo baseado no es-

timador do parâmetro de regressão comum

Com o propósito de estudar o efeito da substituição de /3 por um estimador na expressão

(3.13), utilizada para definir a região crítica, sobre o nível de significância e o poder do

teste alternativo, considerarmos o estimador /3, (3. 14) .

Notemos que neste caso, o estimados de P depende da matriz de variáveis explicativas;

por esta razão, no estudo de simulação que realizamos foram consideradas 4 matrizes

diferentes cujos elementos são possíveis valores da vmiável explicativa. As quatro matrizes
l x!. o l

de especificaçãotem a fornlaXk = 1 "' 1 em quexA;i exki sãovetores dedimensão
l o xí.. l

8, para k -; 1, . . . 4. Os valores utilizados foram

xl. -(0.620,0.700,0.900,0.950, 1.200,0.100,0.570, i.3SOy

xl: -(0.450, 1.150, 1.270, 0.870, 0.820, 0.970, 0.500, 0.730y , (3.16)

xl. -(0.794, 1.005,0.824,0.516, 0.234,0.088.0.452, i.23ty

xl, -(0.864, 1.158,0.748, 1.451, 0.789,0.366, 1.137, 1.034y , (3.17)

xâ. -(1.298, 1.401, 1.211,0.807, 1.078,0.983, 1.371, 1.392y,

x5: -(1.362,0.859, 1.055, 1.335, 1.015,0.909, 1.628, t.278y , (3.18)

xâ: -(0.444,0,0.304,0.761,0.286,0.550,0.220,0.774y ,

xâ: -(0.421, 0.021, 0.287, 0.545, 0.669, 0.250, 0.761, 0.467y (3.19)

Os elementos dos vetores xii e x12 correspondem aos valores observados da variável
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explicativa indicados na Tabela 1.2. Os elementos dos demais vetores correspondem

a amostras aletórias de tamanho 8 de distribuições normais. Os elementos do t,etor

x2i correspondem a amostras aleatórias de uma distribuição normal com média Rii =

à )l,{.l ziii = 0.799 e variância s?l = + >,{-í (aiii -- Rll)2 = (0.393)2. Por outro lado, os

elementos do vetar x22 correspondem a amostras aleatórias de uma distribuição normal

com mé(üa Rlt2 = 1 E,i:::. z:2{ = 0.845 e variância sf2 = + },i.l (zi2{ -- R12)2 = (0.288)2

Os elementos do vedor x3i correspondem a amostras aleatórias de uma distribuição normal

com média Ri 1 + sii = 0.799 + 0.393 = 1.192 e variância sfi; e os elementos do vetor x32

correspondem a amostras aleatórias de uma distribuição normal com média R12 + s12 ::

0.845+0.288 :: 1.133 e variância sf2' Por último, os elementos do vetor x4i correspondem

a amostras aleatórias de uma distribuição normal com média Rll l sii = 0.406 e variância

sftie os elementos do vetor x42 correspondem a amostras aleat(árias de uma distribuição

normal com média Rt2 -- s12 :: 0.557 e variância sf2'

Para cada t'etor de variáveis explicativas foram geradas 1000 amostras de valores da

vmiável resposta com distribuição normal multivariada com vetor de médias x{,j/3 e matriz

de covariância o2l8, com o2 = (0.13)2 = 0.0169 (0.13 é o valor médio das estimativas de

mínimos quadrados de o sob a hipótese nula e sob a hipótese alternativa) para P = 0.70,

0.80, 0.85. 0.90, 0.925, 0.950, 975, 0.99, e 1. Em cada par de amostras foram calculados

Z) e Z): através da brmula (3.13) utilizando P, definido em (3.14). O valor da taxa de

rejeição (valor de a empírico), que é a estimativa da probabilidade de erro de tipo 1, é

calculado como o núnlcio de amostras em que D > Z.): dividido pelo número total de

amostras. Os valores obtidos estão apresentados na Tabela 3.1.

Em todos os casos considerados podemos observar que para valores próximos ao ex-

tremo do intervalo, o valor de a empírico para o teste alternativo é menor que o nível de

significância, o que leva a uma diminuição do seu poder relativamente ao poder nominal.

Também estudamos a influência da substituição de /3 pelo estimador P, (3.14) na ex-

pressão (3. 13) sobre o poder do teste alternativo. Com este objetivo realizamos uma nova

série de simulações. Para cada valor de ó fixo, m anaostras foram geradas considerando
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Tabela 3.1: Valores empíricos do ní'rel de significância do teste alternativo para diferentes
matrizes da pari

alternativo
0.053
0.050
0.041
0.049
0.058
0.045
0.028
0.024
0.028

usual
0.053
0.050
0.041
0.044
0.052
0.045
0.033
0.041
0.059

alternativo
0.047
0.049
0.054
0.054
0.o49
0.046
0.028
0.029
o.o22

usual
0.047
0.0M
0.045
0.055
0.054
o.061
0.056
0.047
0.050

0.700
0.800
0.850
0.900
0.925
0.950
o.975
0.990
l.ooo
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ãvel expucativa, com variância conhecida  
P Xi X2  

teste teste teste teste
alternativo usual alternativo usual

0.700 0.051 0.051 0.054 0.054
0.800 0.042 0.042 0.045 o.ow
0.850 0.054 0.053 0.056 0.052
0.900 0.052 0.053 0.058 0.054
0.925 0.043 0.055 0.051 0.056
0.950 0.047 0.058 0.044 0.053
0.975 0.023 0.066 0.028 0.036
0.990 0.018 0.052 0.022 0.056
1.000 0.007 0.051 0.012 0.043

5 X3 X4  
teste teste teste teste



P2 :: Pi (5 e a :: 0.13 para Pi - 0.90, 0.925, 0.950, 0.975, 0.990e 1. Se obtiveram, em

cada amostra -D e D= de (3.13) com õ = 0, utilizando o estimador /3,. O poder empírico

é calculado como o número de amostras em que Z) > -O;l dividido pelo número total de

amostras. Os resultados estão dispostos nas Tabelas 3.2 e 3.3

Podemos observar que o poder do teste alternativo é maior ou igual ao poder do teste

usual, à exceção dos calores indicados com asterisco, onde o valor de /3i está próximo ao

extremo do intervalo: isto já era esperado, dado que a probabilidade empírica de erro de

tipo l se mostrou menor que o nível nominal para estes valores.

As estimativas de mínimos qua(dados do Exemplo 1.2, são apresentados na Tabela

Assim considerando em (3.13), 'ui :: ue :: 0.0027, com ui e 'ue definidas em (3.4),

obtemos Z). = 0.121 e -D: :: 0.119, como -D = /7i -- P2 :: 0.126, não existem evidên-

cias para rejeitar a hipótese nula, em ambos testes. Mias se considerássemos três chás

decimais nm estimativas de mínimos quadrados apresentadas na Tabela (3.4) e também

em ui ;: uu := 0.003, obtemos .D. := 0.127 e Z)l; = 0.125, como Z1) = /3t -- P2 :: 0.126,

rejeitaríanlos só com o teste alternativo.

As mesmas conclusões obtidas no Clapítulo 2 podem ser estendidas ao problema de

comparação de parâmetros de regressão. O uso do estimador /3, definido em (3.14) traz

como conseqüência. em alguns casos, unia diminuição do poder do teste alternativo para

valores de Õi próximos ao extremo do intervalo. O desempenho de outros estimadores

como aqueles propostos por Toutenbm'g e Srimstava (1996), pode ser estudado.

(3.4)
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3.3 Enfoque Bayesiano

3.3.1 Cálculo do fator de Bayes segundo a metodologia de Car-
lin e Chib

Nesta seção calculamos o fator de Bayes para os dados do Exemplo 1.2 utilizando a

metodologia baseada em métodos MCMC dada por Carlin and Chib (1995), descrita no

Apêndice B. Supondo inicialmente que a2 é conhecida e igual a 0.0169. Para começar,

notemos que testar a hipótese (3.1) contra a alternativa (3.2) é equivalente a escolher

entre dois modelos não encaixados para os dados observados. Seja ]M o parâmetro (com

valores inteiros) que indexa o modelo. Então podemos explicitar

JM l:3/:* *+c'*, c:*'#'N (0,a:),

M + c:., e.* '=' .N (0, a'),

(3.20)

(3.21)

com { = 1,2,k = 1,...ni, O] =/3, O2 =(P.,/3:y e a' > 0

A função de verossimilhança sob o modelo .A/ = 2 é

z(o,) - ;;i:ia'"P
l

2o-2

nl n2

>l: (z/-* - p-.:*): + l>1: (z/«
k-l k-l

P,«,*):) (3.22)

com a restrição 0 $ /7i $ 1, i ;: 1,2 e PI > P2. A verossimilhança sob o modelo i\ÍI

é similar a (3.22) com PI e /32 substituídos por P. Como distribuições a priori para os

parâmetros de regressão, considerados distribuições normais com a restrição 0 .$ P $ 1

em .A/ :: 1, e 0 $ Pi $ 1, á -: 1,2 e Pi > P2 em À4 ;:= 2. Como parâmetros das

distribuições a priori tomamos inicialmente as estimativas de mínimos quadrados sob os

modelos correspondentes, apresentadas na Tabela 3.5.

Como não é possível calcular diretamente as distribuições a posteriori pelo fato de o

espaço paiamétrico ser restrito, utilizamos o conjunto de subrotinas BUGS 0.6 (Thomas

et al., 1992). Em cada situação analisada, consideramos cada modelo separadamente para
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Tabela 3.5: Estimativas de mínimos quadrados dos parâmetros de cada modelo

Tabela 3.6: Fator de Bayes para comparar os parâmetros de regressão, quando a vmiância
êconhecida

I'robabiüdades a pnon Fator (ie Bayes
TI T2

0.05 0.95
0.25 0.75
0.50 0.50
0.75 0.25
o.95 0.05

0.89
0.96
1.01
0.99
0.90

obter os hiperparâmetros das distribuições "pseudo-priori " e avaliamos a convergência

utilizando o método de Geweke (1992) baseado numa cadeia de tamanho amostrar 1000.

Calculados o favor de Bares em cada caso, considerando 1000 iterações iniciais e

atualizaildo o processo com 10000 iteraçõcs. A Tabela 3.6 apresenta os fatores de Bayes

para comprar os modelos l e 2 definidos em (3.20) e (3.21) com diferentes probabilidades

a priori de opção de cada modelo, nj, j = 1, 2.

Com exceção do caso n'l :: a2 = 0.5, em todos os casos o favor de Bayes não indica

evidências favoráveis à hipótese alternativa. Como o fator de Bayes pode ser sensível

à escolha das distribuições a priori, consideramos diferentes valores dos parâmetros de

precisão rp, rp: , rd, das distribuições a priori de P, /3t e a2 respectivamente, com pro-

babilidades a priori de opção de cada modelo, al = au = 0.5, e calculamos os favores de

Bayes correspondentes, que são apresentados na Tabela 3.7.

Esses resultados confirmam a sensibilidade do fatos de Bayes à escolha dos hiper-

parâmetros de precisão l-P, rd. , rP, , em particular, esse íator decresce quando a precisão

diminui. Em todos os casos o fator de Bayes não evidencia a rejeição da hipótese nula, a

exceção do caso em que consideramos con)o valores dos parâmetros suas estimativas de
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Nlodelo Parâmetro Média Desvio Padrão
l Õ 0.8915 0.0387
2 0: 0.9548 0.0517

  0: 0.8292 0.0512



lã,bela 3.r: .Fatorm de -Bares para dlterentes precisões das distribuições a priori dos
pm'âmetros de regressão

Parâmetros de precisão
r.:J ra: ra,

667.69000 374.130000 381.470000
66.769000 37.413000 38.147000
6.676900 3.741300 3.814700
0.066769 0.037413 0.038147

Favor de Bayes

1.01
0.52
0.18
0.02

Tabela 3.8: Valores empíricos a posteriori sobre o espaço paramétrico restrito

2 P: 0.941
0.824

0.033
0.045

mínimos quadrados donde existe uma vaga evidencia contra a hipótese nula.

A Tabela 3.8 apresenta os valores empíricos a posteriori da média e do desvio padrão

de cada parântetro no caso n'i :; a'2 :: 0.5.

O favor de Bayes pma a comparação dos modelos l e 2 sem restrições no espaço

paramétrico com probabilidades a priori de opção de cada modelo ni :; ru :; 0.5, é

B2i -: 1.13. Como observamos no Capítulo 2, esse fator é n)pior que o corresponde fator

de Bayes para o caso em que o espaço paramétrico é restrito (.B21 = 1.01), o que contraria

a intuição.

A Tabela 3.9 apresenta os valores empíricos a posteriori para os parâmetros de cada

modelo iio caso em que o espaço paramétrico é irrestritol eles são próximos dos valores

empíricos a posteriori obtidos sob o espaço paramétrico restrito dados na Tabela 3.8, as

estimativa de 0i são os que apresentam uma diferença maior. Portanto a restrição sobre

o espaço paramétrico quase não modifica a estimação dos parâmetros a posteriori, logo

as distribuições condicionais a posteriori dos parâmetros não foram influenciadas pelas

restrições sobre as distribuições a priori.
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Mlodelo Parâmetro Média Desvio padrão
l e 0.890 0.035



Tabela 3.9: Valores empíricos a posteriori sobre o espaço pal'amétrico irrestrito

2 P:
P,

0.957
0.825

0.045
0.046

3.3.2 Calculo do favor de Bares segundo a metodologia de Irony
e Pereira

Con.sideremos agora o problema de comparar os parâmetros de regressão no caso em que

a variância dos erros é conhecida, aplicando a metodologia descrita na Seção 2.3.2. As

hip(5teses (3.1) e (3.2), definem que espaço paramétrico ç2 seja formado pela união dos

conj«ratos

Ç2t = {/3=(/3:,P,):P:=P,, O$P:$i, á=1,2},
Qa = {/3=(P:,P,):#. >P:, O$P:$t, i=1,2}

Por razões de simplicidade de cálculo, mcrevemos a função de verossimilhança (3.22)
como

P:.« -l P?.:,)

com

E«â,
k-l

>l, 2y:k:«:k ,
k-l

E «ã:
k-l

sál

S{2

S{3

(3.23)

(3.24)

(3.25)

pma ã - 1. 2.

Como exemplo, calculamos o fator de Bayes supondo que os P{ (e = 1,2) têm dis-

1o9

Modelo Parâmetro Xlédia Desvio padrão
l 0 0.891 0.036



-n3w+- -l'' =nww- l=--H-n=--nnn u n nnnnn v ü u üv Ax\ívwv vvA+JU wuuun

Inicialmente suponhamos que Pi e P2 têm distribuições a priori Beta, ou sda, dis

tribuições com funções densidades dadas por

triol

g (,a.) - 'ãÕ::Üa'': (l - P:)'''' , (3.26)

em que .B (a{, b{) a função beta de parâmetros a:, ói. Logo

.E (P:) «:/ («: + ó:) ,

v'«(P:) - «:z,:/((':+ó:):(.: +ó: + i))

A densidade conjunta a priori é dada por

g (P:, P,) -: (i - ,a:)':'' ,
í-l

2

.m q- C' l.e(«:,Z,-) .B(«2,b)I''
A verossimilhança conjunta dos dados e do parâmetro (/7i , /32) é o produto

g Ç[3...02] Ç13*,D.à

Para calcular o favor de Bayes, obtemos os integrais (lue definem as funções preditivas

.Ê (d) definidas em (2.26). O denominador do cociente que define /i (d) é igual a

g Çl3,P) dÇI \

C l Í3('-+"'n'' (l. -- Í3)(õ-+ó, n-\ ÚP
0

C'.B («- + «2 - ', Z': + b, - l) ,

l

(3.27)
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em que (21 = {P : 0 $ P $ 1} e o numerador do cociente é

g Çl3. B) l ÇP. B) dn*

'e=w «- (T '.« -- «:,

/l:''':':-','-:--(Ç @'''«-'-',,' ::--«,»)~«, ';«,

com .A = (ai + a2 l) , -B = (bl + b2 -- 1), com sil, para ã - 1,2, definidos em (3.23).

Uma forma fechada para (3.28) pode ser obtida utilizando a expansão em série da

função exp (::f (p's3 -- Ps2)), :nm para fi«s práticos (3.28) pode ser aproximada nu-

mericamente uma vez escolhidos os valores de a{, bi para í - 1, 2, isto é escolhidas as

distribuições a priori dos parâmetros.

O denominador do cociente que define /2 (d) é

g (P: ,P,) ao,
1 . / f#i

H'''(i-P.)'''' 1/ 'P;:-'(i -P:)''':aP: l aa:,
o \.JO

(3.29)

e o numerador do cociente que define /2 (d) é dado por

g (P. , P,) / (P: ,P,) aç2:

''s=u -- (T '*: -- *-,
C I' m''' (1- 0Ü''-* .XP (-= (0'i;**

o \ "

(./'''';'''': ,"-'.«(T@;;«

"..«')

",.,,,) -«,) ~':. (3.30)

Para o Exemplo 1.2 consideramos r = (0.13)'2 = 59.17 correspondente à precisão

amostral, obtivemos .B2t = 1.22 para ai :: bi := 1, e a2 :: b2 = 1, ou seja, para dis-

tribuições a priori uniformes (0,1), sugerindo rdeição da hipótese nula.
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Suponhamos agora que PI e /72 têm distribuições normais truncadas em 10,11 com

parâmetros (Ci, 7.) e (€2,'y,), respectivamente, ou seja, para as quais as funções densi-
dadessão

,' '':' - qú--to*l - .{-ü:üÉ -- (-? ''. (3.31)

para í - 1, 2. Fazendo

J((:,'y:)= r= f2\ exnr=brl --r\2\l

temos que

.E (.3:)

}''« (.5:)

(: + vi:/'J (e:, 1:) ,

!.:.t.Ü
'r:'' ' v'nõ ((1 - (.) ../E) - ® (-e:«%)
-(: «R IJ ((: , 'v:)I'} .

(3.32)

(3.33)

A densidade conjunta a priori é dada por

,' ',:,':, - '- Ú Ú -- (-? ',: - ':,') ,
-, q«. c': - 111:::. ® ((i - à) ..,/R) - a' (-e:v'C)I':

Obtemos agora os integrais que definem as funções preditivas /. (d) apresentadas em

(2.26). O denominador do cociente que define /i (d) é dado por

g' Ç13.É3)asl~

C'--(-(-?w ---?w .J:))"',

(3.34)
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e o numerador é

g' çí3.p)t çO.l3)an~

.:W'!=u .« (T '*: -- «:,l

C'--(-(-:w ---?w *w-',

(3.35)

em que k(#) = exp(:?(/?'(.:; + '23) -- P(s-:+ s«))). O feno«inador de/a(d) é dado

por

g (P., P:) 'ín: - c'-)::b (3.36)

*.z'.«(:?'« -':,')(/''«.-(:?'', ~~,)',« ';«,

e o numerador por

g Ç13 * , ]3uà t Ç]3 * , ]3a] dn:

.. <?'!== «- ( -í '.« * *:'l
'-';F.Z'.«(:?'': «(ç',:;«
/I': .« (:i' ',, - ':,:) .«, (-f '';*, ) ~,,) ~,: (3.38)

Para analisar a sensibilidade do fator de Bayes com respeito à escolha dos lúper-

parâmetros das distribuições a priori, calculamos ({, '7i, í = 1, 2, através do método dos

momentos, ou seja, resolvendo .E (/7:) = #. onde -E(/3:) está definido em (3.32) e /7: em

(3.3) conjuntamente com (yar (P:))': = r,3. definida em (3.33), para (hferent.s valores

de rp. , e obtivemos os fatores de Bares correspondentes. Os resultados são apresentados
na Tabela 3.10.

Contrariamente ao que foi observado na Tabela 3.7, o fator de Bayes não é sensível
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Tabela 3.10: Favor de Bayes correspondente à distribuição a priori normal truncada

à escolha dos hiperparâmetros de precisão, e apresenta apenas evidências vagas para a

rejeição da hipót(ne bula.

Se agora consideramos que o espaço paramétrico irrestrito é formado pela união dos

conj«ntos

8e

{ : P: = P2} e Q,= {/3 : #: > P,}

e que /7t e P2 têm distribuiçõm normais de parâmetros

mente, ou seja, para as quais as funções densidades são
ê,,;,) «;-«-«-

; .«., - 4 -- 1:? (3.39)

para á :; 1,2. Os integrais quc definem as funçõ(= preditivas podem ser calculados

de forma similm à dos integrais (3.34), (3.35), (3.37) e (3.38). Para efeitos de com-

p'-ação a«hemos como está«:ativ:« de -E(P:) (P,) (V'-(P:))': =$: e

(Var(/72))'i ='y2a Pt ' 0.9548, P2 = 0.8292, ?P. = 374.13, ?,j, = 381.47, respectiva-

mente. O favor de Bayes neste caso é .B2i := 1, praticaJnente igual ao fator de Bayes no

caso do espaço paramétrico com restrição (B21 = 1.001).

Podemos concluir que para os dados do Exemplo 1.2, para o caso em que a variância

é conhecida, analisados tanto com a metodologia 6'eqüentista atráves do teste alternati-

vo, quaxito com as metodologias bayesianas só existem evidências muito vagas contra a

hipótese nula
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    Parâmetros       Fator de Bayes
rp   {g. Ci 'YI €, 'y2  

667.69000 374.130000 381.470000 0.114 337.933 0.116 349.484 l.001
66.769000 37.413000 38.147000 0.289 29.701 0.307 31.750 1.002
6.676900 3.741300 3.814700 0.264 4.173 0.347 4.722 1.005
0.066769 0.037413 0.038147 0.992 0.076 0.856 0.077 1.002



3.4 Extensão para o caso em que a variância é des

conhecida

Se no modelo (1.1) a2 for desconhecida, o valor crítico .D.* no teste usual pode ser sub..

stituído por

d. :: v ui t u27t;l+ «.-2) (l cl) (3.40)

com

em que
E:.. Eil:. z/â; E:::: 3. EZ:: z:*":*

rzi + n2 -- 2
(3.41)

e P: é definido em (3.3).

O poder do teste usual (para o espaço parainétrico inestrito) é dado por

Õ
> -: ««.*,.,-:, (]é) (3.42)

Similarmente ao caso em que a variância é conhecida, propomos lml teste alternativo

para o qual a região de rejeição da hipótese nula corresponde a 1) > d: onde

solução de

po.-,,-. (.D » ~:) - «. (3.43)
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Por razões similares àquelas utilizadas ao calcular (3. 13), temos

P©:-,,-. (õ :» ':) «(': ?) «(qr)«(2
*aÚH ./lr «(':%'©)(: * 11)'""": «

*-h/b': "3#) (: *Ç)''**:'''
(3.44)

em que k :: ni + n2 2. Sob a hipótese alternativa, Pi 02 :: (5 > 0 e (3.44) é o poder

do teste alternativo.

Para calcular a:l em (3.43) usamos o método de Brent e a regra de Simpson (ver,

por exemplo, Press et d., 1994) e utilizando argumentos similares ao caso em que o2 é

conhecida, podemos avaliar situações em que o teste alternativo é mais poderoso que o
teste usual.

No Exemplo 1.2, as estimativa requeridas são apresentadas na Tabela 3.5 em que

8i ' (sP:y .0517): e82 )' 0512)'

Para a = 0.05, de (3.42) e (3.43) obtivemos d. = í).128 e d: = 0.125. Como .Õ = IZ) =
Pi -- /7a -: 0.126, só rejeitamos a hipótese nula com o teste alternativo. A generalização

para o caso cm que os limites do intervalo são diferentes de 0 e l é direta.

O esticador s: não leva em conta a restrição no espaço pmanlétrico. Como alternativa

podemos então considerar o estimador de máxima verossimilhança

;2 E:-- E*:. v3: - E=. B:, E:l:- ":*":*
(3.45)

e o estimador alternativo dado por

E:::. EE:. v3: -- E:::. Õ:, E=:- ":*":*
'Pr -- -. n

rzi + n2 2
(3.46)
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A distribuição t-Student considerada em (3.44) não pode mais ser utilizada com a

substituição de sa por 8R ou s:,. Alguns antigos relacionados com teste de hipóteses para

parâmetros restritos eni modelos de regressão utilizam o estimador usual de a2 para a

estatística da razão de verossimilhanças (ver, por templo, Wolak (1987)). Consideramos

um estudo de simulação em que comparamos o desempenho do teste alternativo baseado

nos três estimadores da variância si, a% ou s:,., definidos em (3.41), (3.45) e (3.46),
respectivamente.

Para cada vetor de variáveis explicativas, xlk e x2k definidos em (3.16), (3.17), (3.18)

e (3.19), k = 1, . . . 4, respectivamente, foram geradas 1000 amostras de valores da vmiável

resposta com distribuição normal multivariada com vetor de médias x{,A;/7, com i:: 1, 2,

c matriz de covariância a2l8, com a2 = (0.13)2 = 0.0169. Para cada par de amostras
calculanaos

D D

s,V(xl*x-*)''+("8*x«)': a-V/(xÍ~x«)': +(x5*x«)':
e

+(x8~x«)''xÍkxlk

com k = 1, . . . . 4

Obtivemos os respectivos quantia amostrais de ordem

p(= 0.10, 0.20, 0.25, 0.50, 0.75, 0.90, 0.95, 0.975, 0.995, 0.99750.999, 0.9995) calculados

para as diferentes combinações de P =0.8, 0.90, 0.95, 0.99 e l e a2 =0.13, 0.5 e 1.0.

Estes quantas são apresentados nas Tabelas 3.19 a 3.30. Eill todos os casos, os quantia

baseados no d(avio padrão amostral s. são maiores do que ou iguais àqueles baseados no

estilnador sp,. Assim, sob a hipótue nula há um menor número de rejeições com o teste

baé;eado em sp, do (lue com o teste baseado em .sp Não podemos estabelecer um padrão

de comportamento geral para comparar os quantas baseados em sp e aa, dado que as

relações entre eles dependem tanto da posição de /3, com respeito ao extremo do inter-

valo quanto da matriz de valores da variável explicativa . Portaxito, o teste alternativo

baseado em sp constitui uma opção razoável, para comparar os parâmetros de regressão.

Estudmnos o efeito da substituição de P, por P, em (3.44) sobre o nível de signiâcância

117



e sobre o poder do teste alternativo. Consideramos um novo estudo de simulação em que

para cada vetor de vmiáveis explicativas, xlk e x2k definidos em (3.16), (3.17), (3.18)e

(3.19), k = 1, . . . 4, respectivamente, foram geradas 1000 amostras de valores da variável

resposta com distribuição normal multivariada com vedor de médias x{,kPi, com í = 1, 2,

e matriz de covaiiância o2l8, com a2 = (0.13)2 = 0.0169.

Para saber se o estimador P, deânido em (3.14) mantém a probabilidade de erro

de tipo l próxima do nível de significância, m amostras foram geradas considerando

Pt = /3U - #, para valores de P = 0.70, 0.80, 0.85, 0.90, 0.925, 0.950, 975, 0.99, e 1. Em

cada amostra foram calculados D, e d: através de (3.44) utilizando o estimados /3,. Os

valores das taxas de rejeição obtidos estão apresentados na Tabela 3.11.

Em todos os casos considerados, podemos observar que para valores próximos ao

extremo do intervalo, o valor de a empírico pma o teste alternativo é menor que o nível

de significância o que leva a uma diminuição do poder.

Também estudamos a inâuência do uso de P, sobre o poder do teste alternativo.

Com este intuito, realizanaos uma nova série de simulações. Pma cada valor de ó fixo, as

amostras foram geradas considerando /32 :: /31 -- ó e o :: 0.13 para valores de /3i = 0.90,

0.925, 0.950, 0.975, 0.990 e l. Obtiveram-se, em cada amostra .D e d: de (3.44) com ó = 0,

utilizando o estimador P, no lugar de /3. O poder empírico é calculado como o número

de amostras enl que .D > d: dividido pelo número total de amostras. Os resultados estão

dispostos nas Tabelas 3.12 e 3.13.

Podemos observar que o poder do teste alternativo é maior do que ou igual ao poder do

teste usual, à exceção dos valores indicados com asterisco onde o valor de /3t está próximo

ao extremo do intervalo, como era espera(lo, já (lue o valor da taxa de rdeição empírica

foi menor que o nível de significância. O estudo do desempenho de outros estimadores

de /3 em relação ao poder do teste alternativo é um tópico para futuras pesquisas.
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Tabela 3.11: Valores empíricos do nível de signiâcância com a variância desconhecida
considerando X..

0 X.a
teste
alternativo
0.051
0.045
0.050
0.053
0.047
0.048
0.044
0.041
0.027

X.4
teste
alternativo
o.o49
0.058
0.046
0.054
o.o4o
0.043
o.027
0.028
o.021

teste
usual
0.051
0.045
0.050
0.05o
0.041
0.049
o.051
0.057
0.054

teste
usual
o.048
0.053
0.038
0.052
0.042
0.055
0.042
0.052
o.049

0.700
0.800
0.850
0.900
0.925
0.950
0.975
0.990
l.ooo
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, .X21 -Xa e .X.4      
P x:   X.2  

teste teste teste teste
alternativo usual alternativo usual

0.700 0.053 0.053 0.049 0.049
0.800 0.042 0.043 o.058 0.057
0.850 0.052 0.050 0.053 0.050
0.900 0.049 0.042 0.051 0.048
0.925 0.052 0.048 0.050 0.048
0.950 0.046 0.043 0.050 0.052
0.975 0.029 0.036 o.o27 0.053
0.990 0.040 0.054 0.020 0.056
1.000 0.017 0.033 0.017 0.052



Tabela 3.12: Vãores do poder empírico, com a variância desconhecida

X.i X2
ó- o.l

teste
alternativo

0.381
0.365
0.386
0.392
0.332
0.385

teste
usual
0.372
0.349
0.362
0.377
0.329

0.392'K

teste
alternativo

0.343
0.356
0.356
0.373
0.340
0.309

teste
usual
0.331
0.338
o.332
0.350
0.33

0.339+

0
0.900
0.925
0.950
0.975
0.990
l.ooo

Ó - 0.125

teste
alternativo

0.478
0.487
0.486
0.493
0.516
o.463

teste
usual
0.473
0.473
0.459
0.458
0.497
o.459

teste
alternativo

0.463
0.449
0.468
0.464
o.41o
o.418

teste
usual
0.454
0.430
0.438
o.437
0.403
o.418

P
0.900
0.925
0.950
0.975
0.990
l.ooo

Ó - 0.15

teste teste teste teste
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  alternativo usual alternativo usual
0.900 0.615 0.612 o.573 o.566
D.925 0.613 0.607 o.595 0.583
0.950 0.647 0.633 0.609 0.586
0.975 0.619 0.592 0.607 0.582
0.990 0.626 0.593 0.600 0.576
l.ooo 0.617 o.600 o.597 0.57o



Tabela 3.13: Valores do oder emoírico. com a variância desco (co«thuação)

alternativo
0.839
0.824
0.830
0.856
0.867
o.861

usual
0.839
0.824
0.828
0.848
0.852
0.847

alternativo
o.296
0.302
0.317
0.279
o.285
0.293

usual
0.278
0.279
0.290
0.266

0.2874'
0.300'K

0.900
0.925
0.950
0.975
0.990
l.ooo
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  X3   Xl4  

ó- o.l        
  teste teste teste teste

0 alternativo usual alternativo usual
0.900 0.554 0.550 0.204 0.186
0.925 o.551 0.545 0.169 0.147
0.950 0.555 0.539 0.177 0.166
0.975 0.603 0.567 0.164 0.162
0.990 0.576 0.547 0.167 0.179
l.ooo 0.563 0.546 0.153 0.174'K

Ó - 0.125        
  teste teste teste teste

Õ alternativo usual alternativo usual
o.900 0.677 0.678 0.218 0.200
0.925 0.696 0.695 0.233 0.215
0.950 0.660 0.655 0.211 0.195
0.975 0.710 0.694 0.237 0.238
0.990 0.718 0.693 0.200 0.218+
l.ooo 0.708 0.693 0.185 0.211+

Õ - 0.15        
  teste teste teste teste



Tabela 3.14: Favor de Bayes para a comparação de parâmetros de regressão, quando a
vmiância é desconhecida

Probabilidades Fator
a priori de Bayes

TI T2
0.05 0.95 2.71
0.25 0.75 2.97
0.50 0.50 2.86
0.75 0.25 2.89
0.95 0.05 2.94

3.4.1 .Enfoque bayesiano

Como a2 é desconhecida, consideramos para o parâmetro de prescisão I' :: a-2 uma dis-

tribuição a priori gama de parâmetros ui :: l e u2 = 0.0169, portanto .E (a'-) :: ui/u2 =

59.17, esse valor é igual à estimativa de mínimos quadrados de r. Não consideramos

distribuições "pseudoprioris " para a2 que é um parâmetro comum nos dois modelos

(ver Cailin e Chib (1995) ). Para obter uma aproximação dm "pseudo-priori " para
os parâmetros de regressão, como foi feito no caso da variância conhecida, avaliamos

cada modelo separadamente e usamos as distribuições a posteriori resultantes como dis-

tribuições "pseudc-prioris '' para os parâmetros de cada modelo. Para avaliar a con-

vergência utilizamos o método de Geweke (1992), descrito no Apêndice B, utilizando o

COPA (Cowl.«,1994).

A Tabela 3.14 apresenta o fator de Bayes pma conaparar os modelos l e 2 definidos

em (3.20) e (3.21) para diferentes valores de probabilidades a priori de opção de cada

modelo, aJ .j :: 1, 2, considerando 1000 iteraçõcs iniciais e atualizando o processo com

10000 iteraçõcs.

Em todos os casos o fator de Bayes favorece a hipótese alteniativa. Os valores apresen-

tados na Tabela 3.14 são maiores que os valores apresentados na Tabela 3.6, e portanto,

o fato de termos variância desconhecida aumenta a evidência contra a hip(5tese nula. A

Tabela 3.15 apresenta os calores empíricos da média e do desvio padrão a posteriori de

cada parâmetro quando os modelos são igualmente provavéis a priori; estes valores são
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Tabela 3.15: Valores empíricos a posteriori, sob o espaço paramétrico restrito, quando a
variância é desconhecida

Parâmetro Média Desvio padrão
J 0.891 0.027
P: 0.947 0.029
P: 0.828 0.035
r 6.236 2.120

Tabela 3.16: Fatores de Bayes correspondentes a distribuição a priori normal truncada,
pma o caso em que a vmiância é desconhecida, calculados com a metodologia dada por
Carline Chib

próximos dos valores empíricos para o caso em que a variância é conhecida, apresentados

na Tabela 3.8.

Calculamos o fatos de Bayes para diferentes pares de valores (ui, u2), satisfazen-

do .E(r) = ui/u2 = 59.17 (estimativa de mínimos quadrados de I'-), com precisão

(yar(r))'t = (ui/u3)'' , considerando iguais probabilidades a priori de opção para os

modelos. Os resultados são apresentados na Tabela 3.16. Em todos os casos rejeitou-se

a hipótese nula, sugerindo quc o falar de Bayes parece não ser muito sensível à escolha

destes hiperparâmetros.

Também calculamos o favor de Bayes considerando o espaço paramétrico inestrito

com probabilidades a priori ni :: a2 :: 0.5, obtendo B2t = 3.24, que é maior que
o correspondente favor de Bayes para o caso em que o espaço paramétrico é restrito

(B21 = 2.86), ou seja que a restrição não aumenta a evidência contra a hipótese nula

contrariamente ao esperado.

A Tabela 3.17 apresenta as estimativas a posteriori para os parâmetros de cada mo-

delo no caso em que o espaço paramétrico é irrcstrito; elas são próximas aos estimativas
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  Parâmetros Precisão Favor de Bayes
  «: «: («-/«IÍ)'' .e«
  1 0.0169 0.0003 2.86

  l0 0.1690 0.0030 2.97
  L00 1.6900 0.0286 2.97
  1000 16.9000 0.2856 2.92



Tabela 3.17: Valores empíricos a posteriori, sob o espaço paramétrico inestrito, quando
a variância é desconhecida

a posteriori, também sob o espaço paramétrico irrestrito, no caso em que a variância é

conhecida, dados na Tabela 3.9. Além disso, as estimativas a posteriori dos parâmetros,

no caso do espaço paramétrico restrito são também próxima as estimativa a posteriori

quando o espaço paramétrico é irrestrito. Concluímos analogamente, que quando a va-

riância é conhecida, a restrição sobre o espaço paranlétrico não modifica a estimação da

média e desvio padrão a posteriori.

Para exemplificar novamente a versatilidade da técnica dada por Irony e Pereira

(1995), reanalisamos os dados supondo que os parâmetros /3: e P2, têm distribuições a

priori beta e que f = a'2 com distribuição a priori gamma de parâmetros (pl, u2). Os

integrais (3.27) e (3.28) não se modificam.

Oe-t«do s (#:,#:) - (Ei::. (s:- -- #:.« + P?.:;)) , com s«, .« . s:3 d'Ê«id's em

(3.23), (3.24) e (3.25) respectivamente, o numerador e denominador do cociente que define

a função preditiva /i (d) (2.26) são dados pelos seguintes integrais

g Ç13. l3) 1 ÇD, P) aç},

',h/''"':': -','-:[/',-*"-'.»( ,(i
'? .['#' 'o m''' l.['u.w a+,d"p.,

- (u" * «,) 'J{« .z' ü=1:;;,., ~',

, (P, P) + «:

.XP (-.) d, l .ZP
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Parâmetro Média Desvio Padrão
P 0.891 0.027
P. 0.954 0.035
P: 0.828 0.036
r 6.219 2.107



g (P: , ,a:) J (P. , #,) açl:

l . . /'Pi

a--' (i P:)''': / a'-' (i
0 JO

n] + n2
-:Í: * ": ' 2«'F (u-)

F

PJ"':({. w.,p,n- «,)";"'''"' ':'

Ao considerar distribuições a priori uniformes (0,1) isto é al = bt = 1, em e aa = b2 = 1,

en] (3.26) e r com distribuição gama com parâmetros ui = 1 e u2 = 0.0169 obtivemos

.Ej2i :: 0.

Suponhamos agora que ai e P2 têm distribuições normais truncadas em 10,11 com

parâmetros ((. , 7.) e (e,, 'y,), respectivamente, ou seja, para as quais as funções de den-

sidades são dadas por (3.31).

Calculamos os integrais que definem as funções preditivas /. (d) (2.26) para obter o

fator de Bayes. Os denominadores dos cocientes que definem /l (d) e /2 (d), definidos

pelos integrais .(3.34) e (3.37), respectivamente, não se modi6cam. Resta assim calcular

os numeradores dos cocientes (lue definem .fi (d) e /2 (d). O numerador de /i (d) é

g çl3 , l3) 1 ÇB, l3) an ~

. ~/?i? «;'

C' «- (- (-! w - :o' -- -? w - 'J'))
[/',-*"-:.*-( ,(é.'«,', *«,)) ',] ~'

/I'.", m--«,?w H...

(3.47)

125



Tabela 3.18: Fatores de Bayes correspondentes à distribuição a priori normal truncada,
pma o caso em que a variância é desconhecida, calculados com a metologia dada por
Irony e Pereira

O denominador do cociente que define /2 (d) é dado por

g çl3* . l3.à t ç13 ~ . p.à açà-

Á «- c '': ':,o 1/ .;=.1= r:su-'',l «-

(3.48)

Para analisar a sensibilidade do fator de Bayes com respeito à escolha dos hiper-

parâmetros da distribuição a priori de I', obtivemos os fatores de Bares para diferentes

pares de valores (ui , u2) , tais que E (r) = ui/u2 = 59.17 (estimativa de mínimos quadra-

dos de r) com pre'isco (Var (r))'' = (ui/ug)'' , consider«,do ((:, 'r.) e ((,,'y:) iguais a

suas estimativas de mínimos quadrados, ou sqa, el :: 0.114, 'yt = 337.933, (l2 = 0.116 e

,y, :: 349.484 . Os resultados são apresentados iia Tabela 3.18.

Em todos os casos o favor de Bayes evidencia a rejeição da hipótese nula, e é sensível

à escolha dos hiperparâmetros da distribuição a priori de a'-; o fator de Bares decresce

quando a precisão aumenta, ao contrário ao observado em outra situações. Esta sensi-

bilidade não é observada ao calcular o favor de Bayes com a metodologia proposta por

Carlin e Chib (ver Tabela 3.16).
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  U2 («:/«!)'  
l 0.0169 0.0003 2.26

10 0.1690 0.0030 2.20
100 1.6900 0.0286 1.87

1000 16.9000 0.2856 1.47



3.5 Discussão

Todas as conclusões apresentadas na Seção 2.5, continuam sendo válidas para o caso

de comparação dos parâmetros de regressão de um modelo linear. Entre elas podemos

destacar a sensibilidade do fator de Bayes à escolha das distribuições a priori dos parâ-

metros, e à tecnica empregada para calcula-lo. Em alguns casos chegamos a conclusões

que contradizem a intuição, como por exemplo que a restrição sob o espaço paramétrico

não aumenta a evidência contra a hipótese nula. Ao aplicar a técnica freqüentista, i.e., o

teste alternativo, não chegamos a essa conclusão pois o valor crítico do teste alternativo

é sempre menor quc o valor crítico do teste usual.

C) teste alternativo não requer de distribuições a priori, mas de um estimador do

pmâmetro sob a hipótese nula o que leva a uma perda do poder do teste. Como tópico

de futuras pesquisa propomos o estudo do desempenho de outros estimadores de P em

relação ao poder do teste alternativo.
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Tabela 3.19: quantis amostrais para o 0.13
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P quanta(%) XI X2

    teste baseado em
sm sP aR

teste baseado em
sln sP a'R

0.80

lO.oo
20.00
25.00
50.00
75.00
90.00
95.00
97.50
99.00
99.50
99.75
99.90
99.95

2.682 -2.682 -2.867
2.265 -2.265 -2.42]

-2.172 -2.172 -2.322
-0.013 -0.013 -0.013
0.691 0.691 0.739
1.333 1.333 1.425
1.747 1.747 1.867
2.213 2.213 2.366
2.723 2.723 2.911
3.002 3.002 3.210
3.432 3.432 3.669
3.821 3.821 4.084
4.145 4.145 4.432

-2.499 -2.499 -2.672
-2.275 -2.275 -2.432
2.231 -2.231 -2.385

-0.004 -0.004 -0.004
0.650 0.650 0.695
1.312 1.312 1.403
1.778 1.778 1.900
2.169 2.169 2.319
2.561 2.561 2.738
3.084 3.084 3.297
3.757 3.757 4.016
3.874 3.874 4.141
4.096 4.096 4.379

0.90

lO.oo
20.00
25.00
50.00
75.00
90.00
95.00
97.50
99.00
99.50
99.75
99.90
99.95

-2.479 -2.544 -2.650
-2.193 -2.267 -2.344
-2.060 -2.144 -2.202
-0.021 -0.021 -0.023
0.657 0.658 0.702
1.290 1.311 1.379
1.664 1.715 1.779
2.062 2.134 2.205
2.460 2.518 2.630
2.732 2.791 2.920
3.102 3.113 3.316
3.381 3.558 3.615
3.602 4.124 3.851

-2.586 -2.586 -2.764
2.165 -2.170 -2.314

-2.043 -2.045 -2.184
-0.029 -0.029 -0.031
0.678 0.682 0.725
1.173 1.231 1.254
1.457 1.529 1.558
1.671 1.735 1.787
2.046 2.135 2.188
2.253 2.418 2.409
2.730 3.028 2.918
2.845 3.275 3.042
3.275 3.403 3.501

0.95

lO.oo
20.00
25.00
50.00
75.00
90.00
95.00
97.50
99.00
99.50
99.75
99.90
99.95

-1.981 -2.031 -2.118
-1.700 -1.861 -1.818
-1.579 -1.778 -1.688
o.ooo o.ooo o.ooo
0.543 0.606 0.58]
1.032 1.126 1.104
1.333 1.531 1.426
1.643 1.765 1.756
1.917 2.176 2.049
2.176 2.407 2.327
2.274 2.917 2.43]
2.344 3.051 2.505
2.362 4.457 2.525

2.299 -2.500 -2.458
1.927 -2.033 -2.060

-1.779 -1.927 -1.902
o.ooo o.ooo o.ooo
0.542 0.583 0.579
0.950 1.054 1.015
1.114 1.316 1.19]
1.311 1.447 1.402
1.595 1.731 1.706
1.734 1.945 1.853
1.926 2.039 2.059
1.934 2.237 2.068
1.970 3.301 2.106



Tabela 3.20: quantia amostrais para o 0.13 (continuação)
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g quantia(%) Xt X2

    teste baseado em

sm sp aR
teste baseado em

Spr SP aR

0.99

lO.oo
20.00
25.00
50.00
75.00
90.00
95.00
97.50
99.00
99.50
99.75
99.90
99.95

-1.653 -1.855 -1.767
1.389 -1.670 -1.485

-1.277 -1.577 -1.365
o.ooo o.ooo o.ooo
0.277 0.352 0.296
0.698 0.879 0.746
1.002 1.254 1.07]
1.326 1.563 1.418
1.636 1.966 1.748
2.026 2.226 2.166
2.226 2.349 2.380
2.239 2.491 2.393
2.288 2.612 2.446

1.628 -2.268 -1.740
1.446 -1.792 -1.546

-1.404 -1.628 -1.50]
o.ooo o.ooo o.ooo
0.208 0.242 0.222
0.584 0.698 0.624
0.760 0.934 0.813
0.891 1.147 0.953
1.098 1.376 1.173
1.400 1.550 1.496
1.584 1.720 1.693
1.704 2.070 1.822
1.720 2.352 1.838

1.00

lO.oo
20.00
25.00
50.00
75.00
90.0t)
95.00
97.50
99.00
99.50
99.75
99.90
99.95

1.424 -1.840 -1.522
1.166 -1.528 -1.247

-1.087 -1.406 -1.162
o.ooo o.ooo o.ooo
0.160 0.202 0.17]
t).564 0.69o 0.603
0.915 1.116 0.978
1.097 1.380 1.173
1.435 1.683 1.534
1.620 1.893 1.732
1.773 2.178 1.896
1.776 2.503 1.899
1.924 2.689 2.057

-1.678 -1.987 -1.794
-1.389 -1.612 -1.485
-1.298 -1.498 -1.387
o.ooo o.ooo o.ooo
0.143 0.173 0.153
0.471 0.621 0.504
0.678 0.849 0.725
0.885 1.013 0.946
1.073 1.269 1.147
1.143 1.414 1.222
1.465 1.631 1.566
1.515 1.736 1.620
1.800 1.800 1.924



Tabela 3.21: quantis amostrais para o 0.13 (continuação
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P quantia(%) Xa X4

    teste baseado em
Spr Sp aR

teste baseado em

Spr Sp O'R

0.80

lO.oo
20.00
25.00
50.00
75.00
90.00
95.00
97.50
99.00
99.50
99.75
99.90
99.95

-2.427 -2.427 -2.595
-1.976 -1.976 -2.112
-1.908 -1.908 -2.039
0.049 0.049 0.052
0.739 0.739 0.790
1.379 1.379 1.474
1.765 1.765 1.887
2.108 2.108 2.254
2.799 2.799 2.992
3.354 3.354 3.585
3.729 3.729 3.986
4.561 4.561 4.876
5.023 5.023 5.369

-2.632 -2.648 -2.814
2.177 -2.177 -2.327

-2.099 -2.127 -2.244
0.064 0.064 0.069
0.699 0.699 0.748
1.372 1.374 1.466
1.783 1.783 1.907
2.014 2.014 2.153
2.507 2.507 2.680
2.889 2.889 3.089
3.231 3.512 3.454
3.512 3.821 3.755
3.821 3.831 4.085

0.90

lO.oo
20.00
25.00
50.00
75.00
90.00
95.00
97.50
99.00
99.50
99.75
99.90
99.95

-2.483 -2.500 -2.654
-2.254 -2.312 -2.410
-2.183 -2.183 -2.334
0.021 0.02] 0.023
0.695 0.695 0.743
1.357 1.357 1.45]
1.921 1.921 2.054
2.312 2.312 2.472
2.604 2.653 2.783
2.827 2.841 3.022
3.352 3.352 3.583
3.548 3.548 3.793
3.930 3.930 4.202

-2.300 -2.300 -2.458
1.858 -1.892 -1.987

-1.714 -1.844 -1.832
0.005 0.005 0.005
0.595 0.616 0.636
1.065 1.109 1.139
1.352 1.418 1.445
1.696 1.730 1.813
2.246 2.310 2.40]
2.423 2.648 2.591
2.921 2.921 3.122
3.738 3.738 3.996
4.367 4.438 4.668

0.95

lO.oo
2o.00
25.00
50.00
75.00
9o.0o
95.00
97.50
99.00
99.50
99.75
99.90
99.95

-2.042 -2.305 -2.183
1.813 -1.904 -1.938

-1.704 -1.837 -1.822
-0.018 -0.018 -0.020
0.627 0.657 0.670
1.098 1.220 1.174
1.481 1.625 1.583
1.811 2.000 1.936
2.228 2.258 2.382
2.474 2.571 2.645
2.685 2.685 2.870
2.834 3.437 3.030
3.791 3.791 4.053

-1.684 -1.947 -1.800
-1.466 -1.722 -1.567
1.382 -1.636 -1.477
o.ooo o.ooo o.ooo
0.485 0.530 0.519
0.984 1.060 1.052
1.282 1.443 1.37]
1.643 1.864 1.756
2.066 2.189 2.209
2.295 2.430 2.453
2.447 2.863 2.616
2.548 2.867 2.724
3.382 3.382 3.616



Tabela 3.22: quantas amostrais para o 0.13 (continuação)
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P quantil(%) Xa X4

    teste baseado em

sm sp aR
teste baseado em

Spr Sp aR

0.99

lO.oo
20.00
25.00
50.00
75.00
90.00
95.00
97.50
99.00
99.50
99.75
99.90
99.95

-1.560 -1.780 -1.668
1.263 -1.576 -1.350

-1.199 -1.478 -1.28]
o.ooo o.ooo o.ooo
0.277 0.381 0.296
0.723 0.969 0.773
0.987 1.248 1.055
1.173 1.551 1.254
1.441 1.732 1.54]
1.666 1.854 1.781
1.782 2.005 1.906
1.848 2.080 1.976
1.854 2.089 1.982

-1.426 -1.620 -1.525
1.175 -1.457 -1.256
1.126 -1.395 -1.204
o.ooo o.ooo o.ooo
0.297 0.342 0.317
0.715 0.832 0.764
0.995 1.145 1.064
1.303 1.515 1.393
1.773 2.002 1.895
1.893 2.206 2.024
2.141 2.437 2.289
2.317 2.447 2.477
2.437 3.225 2.605

l

l o.oo

20.00
25.00
50.00
75.00
90.0o
95.00
97.50
99.0o
99.50
99.75
99.90
99.95

1.467 -1.711 -1.569
1.146 -1.525 -1.225
1.036 -1.460 -1.108
o.ooo o.ooo o.ooo
0.206 0.296 0.22]
0.597 0.753 0.639
0.801 1.096 0.856
0.993 1.443 1.062
1.194 1.798 1.277
1.684 2.073 1.800
1.901 2.191 2.032
2.191 2.377 2.342
2.404 2.404 2.570

1.416 -1.685 -1.514
-1.165 -1.452 -1.245
1.034 -1.360 -1.105
o.ooo o.ooo o.ooo
0.235 0.272 0.251
0.660 0.788 0.706
0.930 1.110 0.994
1.159 1.424 1.239
1.558 1.780 1.665
1.652 2.054 1.766
1.998 2.226 2.136
2.226 2.434 2.380
2.434 2.499 2.602



Tabela 3.23: quantis amostrais para a 0.5
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6 quantil(% ) XI X2

    teste baseado em
SPr SP 0'R

teste baseado em
sm sP o'R

0.80

lO.oo
20.00
25.00
50.00
75.00
90.00
95.00
97.50
99.oo
99.50
99.75
99.90
99.95

-2.345 -2.397 -2.507
-2.053 -2.165 -2.195
1.961 -2.062 -2.096
0.012 0.012 0.013
0.638 0.665 0.682
1.253 1.297 1.339
1.658 1.728 1.772
1.989 2.062 2.126
2.360 2.369 2.523
2.473 2.473 2.644
2.703 2.988 2.890
2.988 3.313 3.194
3.333 3.333 3.563

-2.244 -2.305 -2.399
1.962 -1.998 -2.098
1.890 -1.890 -2.020
o.ooo o.ooo o.ooo
0.556 0.582 0.594
1.107 1.163 1.183
1.400 1.417 1.496
1.626 1.819 1.738
1.876 2.144 2.005
2.060 2.307 2.202
2.303 2.345 2.462
2.314 2.466 2.473
2.437 2.473 2.605

0.90

lO.oo
20.00
25.00
50.00
75.00
90.00
95.00
g7.50
99.00
99.50
99.75
99.90
99.95

-1.795 -1.996 -1.919
-1.538 -1.626 -1.644
-1.450 -1.540 -1.550
o.ooo o.ooo o.ooo
0.423 0.461 0.452
0.952 1.057 1.018
1.281 1.370 1.369
1.507 1.614 1.611
1.836 1.848 1.962
2.117 2.445 2.263
2.468 2.966 2.638
2.595 3.025 2.775
3.270 3.812 3.496

2.123 -2.350 -2.270
-1.776 -1.891 -1.899
-1.715 -1.764 -1.834
o.ooo o.ooo o.ooo
0.343 0.359 0.367
0.755 0.819 0.807
1.054 1.137 1.126
1.302 1.436 1.39]
1.579 1.811 1.689
1.788 2.066 1.911
1.895 2.210 2.025
1.906 2.226 2.038
2.318 3.163 2.478

0.95

lO.oo
20.00
25.00
5o.0o
75.00
90.0o
95.0o
97.50
99.00
99.5o
99.75
99.90
99.95

-1.780 -1.948 -1.903
-1.567 -1.767 -1.675
1.511 -1.596 -1.6]5
o.ooo o.ooo o.ooo
0.374 0.410 0.400
0.862 0.927 0.92]
1.086 1.233 1.16]
1.411 1.488 1.509
1.683 1.774 1.799
1.938 2.083 2.072
2.141 2.231 2.289
2.502 2.657 2.675
3.623 3.623 3.874

1.891 -2.134 -2.022
1.639 -1.865 -1.752
1.586 -1.777 -1.695
o.ooo o.ooo o.ooo
0.290 0.307 0.310
0.690 0.720 0.737
0.929 1.023 0.993
1.074 1.233 1.148
1.380 1.544 1.475
1.554 1.804 1.662
1.840 1.982 1.967
2.012 2.683 2.151
2.287 3.357 2.445



Tabela 3.24: quantis amostrais para o- 0.5 (conta-ação)
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6 quantil(%) x] X2

    teste baseado em

Spr SP aR

teste baseado em
5Pr SP aR

0.99

lO.oo
20 . oo
25.00
50.00
75.00
90.00
95.00
97.50
99.00
99.50
99.75
99.90
99.95

-1.515 -1.817 -1.619
-1.395 -1.576 -1.49]
-1.317 -1.459 -1.408
o.ooo o.ooo o.ooo
0.271 0.299 0.290
0.681 0.740 0.728
0.886 1.001 0.947
1.142 1.271 1.22]
1.554 1.780 1.66]
1.914 2.001 2.046
2.001 2.237 2.140
2.081 2.287 2.225
2.501 2.501 2.673

-1.664 -1.915 -1.779
-1.400 -1.633 -1.497
1.365 -1.559 -1.459
o.ooo o.ooo o.ooo
0.203 0.224 0.217
0.602 0.652 0.644
0.792 0.852 0.847
0.968 1.034 1.035
1.164 1.311 1.244
1.283 1.475 1.372
1.347 1.502 1.441
1.375 1.507 1.470
2.044 2.453 2.185

1.00

lO.oo
20.00
25.o0
50.00
75.00
90.00
95.oo
97.50
99.00
99.5o
99.75
99.90
99.95

1.453 -1.596 -1.554
-1.275 -1.439 -1.363
-1.213 -1.330 -1.297
o.ooo o.ooo o.ooo
0.231 0.248 0.247
0.666 0.713 0.712
0.861 0.988 0.920
1.218 1.346 1.302
1.544 1.744 1.65]
1.842 2.136 1.969
2.251 2.728 2.407
3.043 3.122 3.253
3.186 3.186 3.406

-1.789 -1.867 -1.912
-1.468 -1.626 -1.570
-1.385 -1.598 -1.481
o.ooo o.ooo o.ooo
0.212 0.238 0.226
0.575 0.616 0.615
0.797 0.897 0.852
1.006 1.163 1.075
1.331 1.596 1.423
1.623 2.006 1.735
1.684 2.338 1.800
1.981 2.361 2.118
2.210 2.592 2.362



Tabela 3.25: quantas amostrais para a 0.5 (continuação)
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6 quantil(%) Xa X4

    teste baseado em
sm sp aR

teste baseado em
;i» sp aR

0.80

lO.oo
20.00
25.00
5o.oo
75.00
90.00
95.00
97.50
99.00
99.5o
99.75
99.90
99.95

-2.022 -2.022 -2.162
-1.834 -1.881 -1.961
-1.761 -1.794 -1.883
-0.023 -0.023 -0.025
0.504 0.544 0.539
1.116 1.182 1.193
1.495 1.556 1.598
1.816 1.840 1.941
2.150 2.379 2.299
2.461 2.612 2.631
2.736 2.736 2.925
3.017 3.017 3.225
3.237 3.237 3.460

-1.741 -1.916 -1.86]
-1.602 -1.671 -1.713
-1.545 -1.604 -1.651
o.ooo o.ooo o.ooo
0.541 0.554 0.579
1.073 1.129 1.147
1.396 1.435 1.492
1.592 1.650 1.702
1.880 2.075 2.010
2.114 2.317 2.260
2.487 2.653 2.659
2.663 2.682 2.847
3.060 3.612 3.27]

0.90

lO.oo
2o.oo
25.00
50.0o
75.00
90.00
95.00
97.50
99.oo
99.50
99.75
99.90
99.95

-2.101 -2.308 -2.246
-1.732 -1.989 -1.852
-1.704 -1.819 -1.822
o.ooo o.ooo o.ooo
0.483 0.510 0.517
0.974 1.067 1.041
1.321 1.421 1.412
1.636 1.781 1.748
1.990 2.117 2.128
2.152 2.279 2.301
2.279 2.565 2.437
2.365 3.207 2.528
2.501 3.357 2.674

1.653 -1.763 -1.767
-1.462 -1.540 -1.563
-1.332 -1.414 -1.424
o.ooo o.ooo o.ooo
0.397 0.403 0.424
0.891 0.952 0.953
1.223 1.252 1.307
1.458 1.523 1.558
1.783 1.966 1.906
1.962 2.056 2.098
2.314 2.412 2.474
2.462 2.492 2.632
2.722 2.722 2.910

0.95

lo.oo
20.00
25.0o
50.00
75.00
90.00
95.00
97.50
99.00
99.5o
99.75
99.90
99.95

-1.887 -1.925 -2.017
-1.472 -1.682 -1.573
-1.409 -1.628 -1.506
o.ooo o.ooo o.ooo
0.391 0.429 0.418
0.832 0.884 0.889
1.141 1.304 1.220
1.511 1.592 1.615
1.928 2.016 2.06]
2.120 2.338 2.267
2.555 2.670 2.732
2.650 2.759 2.833
3.187 3.187 3.407

-1.780 -1.867 -1.903
-1.524 -1.577 -1.629
-1.375 -1.524 -1.470
o.ooo o.ooo o.ooo
0.329 0.345 0.352
0.779 0.856 0.833
1.018 1.107 1.088
1.396 1.534 1.492
1.686 1.798 1.802
1.819 1.895 1.944
2.072 2.218 2.215
2.155 2.328 2.303
2.708 2.727 2.895



Tabela 3.26: quantas amostrais para o 0.5 (co«tin-ção)
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g quantil(%) X.a X4

    teste baseado em
sp sp aR

teste baseado em

sP sP aR

0.99

lO.oo
20.00
25.00
50.00
75.00
90.00
95.00
97.50
99.00
99.50
99.75
99.90
99.95

1.454 -1.639 -1.555
-1.246 -1.369 -1.333
-1.198 -1.290 -1.281
o.ooo o.ooo o.ooo
0.318 0.354 0.340
0.778 0.878 0.832
1.091 1.191 1.167
1.358 1.523 1.452
1.713 1.778 1.832
1.821 2.225 1.946
2.003 2.281 2.141
2.131 2.655 2.278
2.415 3.862 2.581

1.473 -1.586 -1.575
-1.195 -1.236 -1.278
-1.133 -1.186 -1.211
o.ooo o.ooo o.ooo
0.326 0.348 0.349
0.718 0.802 0.768
1.073 1.167 1.147
1.454 1.512 1.555
1.631 1.766 1.744
1.763 1.877 1.885
2.135 2.155 2.283
2.171 2.315 2.321
2.312 2.483 2.471

1.00

lO.oo
20.00
25.00
50.00
75.00
90.00
95.00
97.50
99.00
99.50
99.75
99.90
99.95

1.484 -1.734 -1.587
-1.277 -1.456 -1.365
-1.225 -1.364 -1.309
o.ooo o.ooo o.ooo
0.243 0.291 0.260
0.653 0.731 0.698
0.909 1.086 0.972
1.177 1.327 1.259
].425 1.639 1.524
1.644 1.742 1.757
1.822 1.969 ].948
1.826 1.970 1.952
1.969 2.037 2.105

-1.379 -1.480 -1.474
1.156 -1.271 -1.236
1.077 -1.190 -1.152
o.ooo o.ooo o.ooo
0.258 0.281 0.276
[).747 0.772 0.799
0.982 1.059 1.050
1.212 1.302 1.296
1.502 1.767 1.605
1.754 1.945 1.875
1.922 2.085 2.054
2.013 2.430 2.152
2.063 2.783 2.205



Tabela 3.27: quantas amostrais para o 1.0
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6 quantil(%) XI X2

    teste baseado em

SP7 SP aR
teste baseado em

sm sp aR

0.80

lO.oo
20.00
25.00
50.00
75.00
90.00
95.00
97.50
99.00
99.50
99.75
99.90
99.95

-1.702 -1.876 -1.819
-1.502 -1.579 -1.605
-1.358 -1.474 -1.452
o.ooo o.ooo o.ooo
0.479 0.507 0.512
0.963 1.007 1.029
1.284 1.340 1.373
1.598 1.663 1.709
2.032 2.089 2.173
2.165 2.213 2.315
2.244 2.407 2.399
2.404 2.416 2.570
2.696 2.710 2.882

-1.819 -1.892 -1.945
-1.622 -1.706 -1.734
1.506 -1.649 -1.610
o.ooo o.ooo o.ooo
0.389 0.407 0.416
0.852 0.884 0.911
1.103 1.148 1.179
1.286 1.352 1.375
1.501 1.552 1.604
1.565 1.624 1.673
1.731 2.007 1.85]
1.800 2.011 1.924
2.157 2.157 2.306

0.90

lO.oo
20.00
25.00
50.00
75.00
90.00
95.00
97.50
99.00
99.50
99.75
99.90
99.95

-1.532 -1.638 -1.638
-1.401 -1.460 -1.498
-1.358 -1.407 -1.452
o.ooo o.ooo o.ooo
0.340 0.357 0.363
0.829 0.877 0.886
1.144 1.211 1.223
1.447 1.484 1.547
1.621 1.729 1.733
1.824 2.080 1.950
2.183 2.422 2.333
2.479 2.579 2.650
2.553 2.584 2.729

-1.741 -1.970 -1.861
-1.551 -1.728 -1.658
-1.489 -1.652 -1.592
o.ooo o.ooo o.ooo
0.272 0.275 0.29]
0.673 0.725 0.719
0.917 0.968 0.980
1.104 1.169 1.180
1.358 1.390 1.452
1.540 1.626 1.647
1.627 1.758 1.739
1.673 1.978 1.788
2.163 2.163 2.313

0.95

lO.oo
20.00
25.00
5o . o0
75.00
90.00
95.00
97.50
99.00
99.50
99.75
99.90
99.95

1.634 -1.674 -1.747
1.331 -1.462 -1.423

-1.287 -1.379 -1.376
o.ooo o.ooo o.ooo
0.361 0.390 0.386
0.803 0.878 0.858
1.124 1.242 1.202
1.439 1.548 1.538
1.687 1.823 1.803
1.771 2.131 1.893
2.131 2.264 2.278
2.171 2.288 2.32]
2.202 2.565 2.354

-1.574 -1.667 -1.682
-1.365 -1.517 -1.460
1.327 -1.426 -1.418
o.ooo o.ooo o.ooo
0.279 0.291 0.299
0.685 o.716 0.732
0.920 0.959 0.983
1.165 1.219 1.246
1.390 1.485 1.486
1.562 1.613 1.670
1.645 1.709 1.759
1.709 1.947 1.827
2.063 2.063 2.205



Tabela 3.28: quantas amostrais para a 1.0 continuação
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8 quantil(%) Xt Xe

    teste baseado em
5m SP aR

teste baseado em
Spr So O'R

0.99

lo.oo
20.00
25.00
5o.00
75.00
90.00
95.00
97.50
99.00
99.50
99.75
99.90
99.95

-1.500 -1.620 -1.603
-1.327 -1.398 -1.419
-1.250 -1.361 -1.337
o.ooo (}.ooo o.ooo
0.269 0.275 0.287
0.757 0.798 0.809
1.015 1.092 1.085
1.306 1.344 1.396
1.501 1.706 1.605
1.683 1.939 1.799
1.863 1.975 1.992
1.865 2.074 1.993
2.144 2.269 2.292

1.677 -1.859 -1.793
-1.484 -1.590 -1.586
1.415 -1.536 -1.5]3
o.ooo o.ooo o.ooo
0.218 0.230 0.233
0.596 0.629 0.637
0.820 0.884 0.877
0.990 1.063 1.059
1.267 1.366 1.354
1.673 1.673 1.788
1.826 1.959 1.952
2.090 2.352 2.235
2.323 2.437 2.484

1.00

l o .oo
20.00
25.00
50.00
75.00
90.00
95.00
97.50
99.00
99.50
99.75
99.90
99.95

-1.560 -1.656 -1.668
-1.197 -1.353 -1.280
-1 .17o -1.271 -1 .25]
o.ooo o.ooo o.ooo
0.216 0.231 0.23]
o.675 0.719 0.722
0.991 1.098 1.060
1.330 1.466 1.422
1.588 1.773 1.698
1.729 1.992 1.849
1.842 2.025 1.970
2.015 2.041 2.154
2.025 2.074 2.164

-1.673 -1.929 -1.789
-1.496 -1.659 -1.599
-1.434 -1.592 -1.533
o.ooo o.ooo o.ooo
0.193 0.206 0.207
D.556 0.593 0.594
0.755 0.796 0.807
0.923 1.046 0.987
1.316 1.436 1.407
1.523 1.590 1.628
1.754 1.898 1.876
2.175 2.176 2.326
2.436 2.436 2.604



Tabela 3.29: quantas amostrais para a 1.0 (conta-ação
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6 quantil(%) Xa X4

    teste baseado em

91» SP aR
teste baseado em

sPr sP aR

0.80

lO.oo
20.00
25.00
50.00
75.00
90.00
95.00
97.50
99.00
99.50
99.75
99.90
99.95

-1.864 -1.990 -1.992
-1.719 -1.750 -1.838
1.681 -1.697 -1.797
o.ooo o.ooo o.ooo
0.498 0.521 0.532
1.014 1.043 1.084
1.382 1.429 1.477
1.581 1.714 1.690
2.193 2.485 2.344
2.485 2.685 2.657
2.695 2.979 2.88]
2.963 3.183 3.168
3.831 4.528 4.096

-1.163 -1.297 -1.244
-1.040 -1.125 -1.112
1.029 -1.095 -1.100
o.ooo o.ooo o.ooo
0.372 0.392 0.398
0.798 0.832 0.853
0.917 0.981 0.980
1.072 1.161 1.146
1.255 1.344 1.341
1.340 1.472 1.432
1.479 1.582 1.58]
1.517 1.651 1.622
1.549 1.673 1.656

o.go

l o .oo
20.00
25.00
50.00
75.00
90.00
95.00
97.50
99.00
99.50
99.75
99.90
99.95

-2.008 -2.024 -2.147
-1.542 -1.631 -1.648
-1.493 -1.516 -1.596
o.ooo o.ooo o.ooo
0.457 0.487 0.489
0.870 0.935 0.930
1.121 1.234 1.198
1.375 1.517 1.470
1.753 2.006 1.874
2.001 2.133 2.140
2.133 2.354 2.280
2.310 2.398 2.469
2.708 2.708 2.895

1.185 -1.263 -1.267
-1.031 -1.126 -1.102
-0.977 -1.056 -1.044
o.ooo o.ooo o.ooo
0.369 0.383 0.394
0.757 0.799 0.809
0.900 0.981 0.962
1.021 1.123 1.092
1.116 1.266 1.193
1.201 1.361 1.283
1.256 1.500 1.342
1.279 1.645 1.368
1.569 1.667 1.677

[).95

l o.oo

20.00
25.00
50.00
75.00
90.00
95.00
97.50
99.00
99.50
99.75
99.90
99.95

1.642 -1.769 -1.755
-1.492 -1.575 -1.596
1.446 -1.500 -1.546
o.ooo o.ooo o.ooo
0.338 0.361 0.362
0.753 0.814 0.805
1.028 1.097 1.099
1.268 1.369 1.355
1.634 1.781 1.746
1.996 2.315 2.134
2.551 2.551 2.727
2.862 3.332 3.060
3.103 3.482 3.318

-1.178 -1.296 -1.259
-1.049 -1.179 -1.122
-1.024 -1.092 -1.095
o.ooo o.ooo o.ooo
0.319 0.338 0.341
0.713 0.752 0.762
0.860 0.926 0.919
0.999 1.068 1.068
1.161 1.301 1.241
1.261 1.349 1.348
1.335 1.400 1.427
1.339 1.425 1.43]
1.355 1.498 1.449



Tabela 3.30: quantas amostrais para o 1.0 (continuação)
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P quantil(%) Xa X4

    teste baseado em

sm sp aR
teste baseado em

Sm Sp 0'R

0.99

l o .oo
20.00
25.00
50.00
75.00
90.00
95.00
97.50
99 . oo
99.50
99.75
99.90
99.95

-1.432 -1.599 -1.531
-1 .212 -1.287 -1.296
-1.193 -1.250 -1.275
o.ooo o.ooo o.ooo
0.288 0.318 0.308
0.765 0.796 0.818
1.028 1.176 1.099
1.278 1.438 1.366
1.634 1.814 1.746
1.797 2.064 1.921
2.065 2.248 2.208
2.100 2.356 2.244
3.012 3.510 3.220

1.108 -1.262 -1.185
-1.036 -1.106 -1.108
1.011 -1.075 -1.080
o.ooo o.ooo o.ooo
0.270 0.283 0.289
0.699 0.736 0.748
0.895 0.957 0.956
1.006 1.093 1.075
1.181 1.284 1.263
1.352 1.537 1.445
1.378 1.624 1.473
1.511 1.628 1.615
1.519 1.734 1.623

1.00

lO.oo
2o.0o
25.00
50.00
75.00
90.00
95.0C)

97.50
99.o0
99.50
99.75
99.90
99.95

-1.576 -1.813 -1.685
1.337 -1.518 -1.430

-1.231 -1.304 -1.316
o.ooo o.ooo o.ooo
0.310 0.334 0.331
0.770 0.847 0.824
1.039 1.132 1.111
1.239 1.393 1.325
1.560 1.674 1.667
1.699 1.982 1.817
1.982 2.472 2.119
2.392 2.573 2.557
2.497 3.093 2.670

1.046 -1.154 -1.118
0.997 -1.075 -1.066
0.972 -1.044 -1.039
o.ooo o.ooo o.ooo
0.298 0.312 0.318
0.721 0.758 0.771
0.894 0.940 0.956
0.991 1.059 1.059
1.161 1.303 1.241
1.227 1.346 1.312
1.331 1.447 1.423
].459 1.465 1.560
1.738 1.746 1.858



Capítulo 4

Testes de hipóteses em condições

não regulares

Neste capítulo estudamos testes de hipóteses sobre os elementos da matriz de covariância

num modelo de efeitos aleatórios utilizando a estatística da razão de verossiminianças

apresentada por Vu e Zhou (1997). Esses autores estendena os resultados obtidos por Self

e Liang (1987) sobre o teste da razão de verossimilhanças em condições não regulares

para o caso em que as variáveis aleatórias não são identicamente distribuídas.

Na realidade, Vu e Zhou (1997) generalizam os resultados para estatísticas definidas

como a diferença entre os valores de uma função de estimação avaliada nos máximos locais

de dois subconjLuitos diferentes do espaço parainétrico, assumindo que o verdadeiro valor

do parâmetro está possivelmente na fronteira de cada um deles. Sob certas condições de

regularidade, obtêm resultados sobre a existência e consistência de esticadores locais clo

verdadeiro valor do parân-retro. Esses resultados são descritos na Seção 4.1. Na Seção

4.2 analisamos as condições (lue o modelo de efeitos aleatórios deve satisfazer para que

os resultados de Vu e Zhou (1997) possam ser aplicados com a hialidade de se testarem

hipóteses como as mencionadas na Seção 1.2.
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4.1 Generalização do Teste da R,azão de Verossimi.

Ihanças sob Condições Não Regulares

4.1.1 Resultados F'undamentais

Consideremos uma amostl'a de n observações de variáveis aleat(árias yi, . . . , yn e supo-

rüamos que a distribuição de X pertence a uma família F. (g/,O) em que O cIRP é o
parâmetro de interesse.

Além disso, seja & (Z/, Oo) a distribuição de X, em que Oo = (Olo, . . . , Opor é chamado

de t,erdadeãro uaZ07 do parümet70. Consideramos uma função de estimação da forma

1« (0) - >1: g (x, o)
á-l

em que g é uma função de ]RP+i --} ]R, por cxenlplo, a função de verossimilhança

Assumimos que O C O Ç IRP, em que O é um cone da forma

0 - 10: 0 - oo+Ó-u:+...+ã.u,,4 C /,,.j - l,...P},

e uj são vetores unitários, linearmente independentes, J = l

fechados, abertos ou semiabertos que contêm o zero
''\Pln

p, e os /, sh enter-los

T =lut,

a matriz (p x p) de direções quc definem O.

Vamos definir as derivadas em O. Para cada .j = 1, . . .p, a derivada direcional de

L. (0) na direção de uj é denotado por Z)«jl« (O) e é definida como

o«,z« (o) - Ih z'"(o+t",) - z,«(o) , (4.1)

se 0j é ponto interior de /J , ou sda, é a derivada direcional usual de .L« (O) na direção de
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u.j e como

0«, L« (0) 0«,-t« (0-Fbuj) ,
h --+O ,à+Oíe /

(4.2)

se 0.j está na honteira de /J'

Analogamente podemos defi

© Se 0j é ponto interior de -G, denotamos por Z)uj-D«..L. (O) a derivada direcional

usual de l)«.Z,« (O) na direção de uj.

e Se 0{ está na fronteira de /{

Z)«,Z)«.L«(O) = lim Z)«,.D«.L,.(O+huj)
/z--+ 0 ,h+0Í € /j

(4.3)

Agora definimos a derivada de .L« (O) com respeito a O pelo vetor

S« (O) - T' in«: .C« (O) , , .o«,.L« (o)I' (4.4)

A matriz

r« (o) - -T' to«,n«.z« (o)l T, (4.5)

é análoga à matriz liessiana no caso regular.

De6nimos também

o« - .E is« (o.) sí. (o.)j (4.6)

e

G« (F« (0o)) (4.7)

que é análoga à matriz de informação no caso regular.

Operações básicas como expansões de Taylor podem ser facilmente obtidas utilizando

estas definições.

Consideremos as seguintes duas suposições sobre o espaço paramétrico e sobre a função

z,« (o)
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AI) Para um entorno ./V' de Oo, a função Z,. (O) é contínua em o n .V. As derixndas

direcionais de primeira e segunda ordem, D«,Z« (O) e -D«,Z)«..L« (O) , .j, Z = 1, . . .p

existen], são finitas e contínuas em o n .A/'

A2) Dado o conjunto Q e o espaço paramétrico O, existe um cone fechado Cb com

vértice em Oo tal que

Cn Ç O e Cn n .V = Q n.V

em que ./V' é um entorno fechado de Oo

Pala obter resultados sobre a existência, a consistência e distribuição assintótica de

uin estinlador de máxima verossimilhança, necessitamos as seguintes suposições sobre

o comportmnento assintótico das matrizes das derivadas primeiras e segundas e suas

esperanças t.omadas com respeito à verdadeira distribuição.l

Primeiramente, para qualquer .4 > 0 fixo, definamos os seguintes subconjuntos de ]RP

Nn(.A) C0:(0-0oyG«(0 00) 5;.A'}, (4.8)

Mn (.A) c0: (0 0o)' G« (0 - 0o) - .4'} (4.9)

Então coiisidercmos as suposições

BI) E (S« (Oo)) = 0 e m matrizm D« e Gi :ão finit«;

B2) À..i« (G«) --, oo. (Quando (B2) é verdadeira, G. é positiva definida para n sua.

cientemente grande).

B3) sllpoe.v.(A) Gn1/2F.(0)Gnt/2 ip . PO

l Para qualquer matriz simétrica definida positiva A, sda AI/2 (At/2) a "raiz quadrada" esquerda
(direita), ou seja tais que Ai/2A'/2 = A e onde A'/2 = (AI/2y

Deiiotanios por jyl o módulo de um vetor y €1RP, ljAjl. a soma dos valores absolutos dos elementos
de uma matriz A, e À«i« (A) e À«.,. (A) , os autovalores mínimo e máximo da matriz simétrica A.
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B4) Para alguma matriz definida positiva V, G;t/2D.G;'/2 -- V p 0. (Quando

(B2) e (B4) são verdadeiras, D« é positiva definida para n suficientemente grande).

B5) D;'/:S« (0o) -B N' (0, 1.)

l

Vu e Zhou (1997) mostram (Teorema 3.1) que para veriâcar B3), basta verificar que

[«! (F« (O;) - G«) (4.10)

;«p '':(F«(0') - F«(0;)) - o,(1).(4.11)
9'eN. (A) n

Dizemos que uma seqüência de eventos {.4. } acontece com probabilidade aproximada

l (ePAl) se P (.4«) --, 1 quando rz --, oo. Um estimador Õ,, de Oo é chamado estimador

m&imo (EM) em Q se L. IÓ«l é o «dor «-cimo d' L« (O) sobre a intersecçã. d' ç2
com um entorno aberto (possivelmente dependendo de n) de Oo. Tal estimador será dito

localmente único CPAI se o evento ehste um tZnãc0 7náhmo nesta intersecção acontece

CPAI. Especificamente pode-se mostrar que o evento "existe um único máximo de L. (O)

em INn ( 4) n nl \M. (.4) " acontece CPAI para .4 suficientemente grande.

Para o primeiro teorema (que enunciámos adiante) sobre a existência e consistência

de EM, podemos sustituir (A2), (B3) e (B4) pelas seguintes condições mais fracas:

A2') Dados o conjunto ç2 e o espaço paramétrico O então (2 contém Oo e a interseção

entre (2 c .V (un] entorno fechado Oo) é um conjunto fechado de ]R'

B3') Existe uma constante c > 0 tal que, para cada .4 > 0,

' (..H.., *«:« (';'':'« w ';''o $ c 1 --, 0, n -.--, oo

B4') Gi'/:S. (0o) , é justo (tight), isto é

lim. lim sup P (ICi;'/:S« (Oo)l > .4) = 0
:l ---+ oo n. --+ oo '
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Notemos que B4') implica que Gl;'/'S. (O.) = O. (1)

Teorema 4.1.1. Sda (2 subco@unto de O que satás$az (A2'). Se m condições (AI),
(BI), (B2) e (B3'), (B4') ;ão «rd.d.i«;, .ntã' am «tám«d« .EM, O., de Oo 'ob,« Q

Casta, é localmente úr&íco CIP.4.Z e é coílsdstente para Oo.

E possível que existam vários esticadores máximos. O teorema acima diz que en-

tre esses estimadores existe uin ENl[ que é consistente e ]oca]mente único CPA]. Este

esticador EX'l é de fato um maximizador global dentro de um entorno de Oo.

Sejam Q e r dois subconjuntos 6xos de O que satisfazem (A2) com seus corresponden-

tes cones Cç} e C,. Sejam T. matrizes ortogonais arbitrárias não estocásticas e deíinamos

Õ.. -lÕ:Õ-v.cl/' (o o.),occ.} (4.12)

Similarmente, podemos deânir a,.. Note que as matrizes T., na definição de Ch.,

podem ser diferentes daquelas da definição de C,-. . Pma o pr(5ximo terorema (enunciado

adiante) necessitamos uma suposição adicional sobre o comportamento de Q e r

A3) Dados o conjunto (2 e o espaço paramétrico Q, existe um cone fechado (7n com

vértice em O, não dependendo de n, tal (lue os conjuntos Cb. coincidem com Ch

assintoticainente, no sentido (lue (iuaiido n, --.> oc.

sup inf ©
l#l=1 l0cCn«

ol' ol: --, o

Sejan] O. e O. os máximos locais de L. (O) sobre Q e r respectivamente obtidos como

no Teorema 4.1.1. De6nimos uma estatística do tipo razão de verossimilhanças como

'« - : I'« (õ:) (4.13)

Denotaillos por N = (.NI , . . . ./\rPy um vedor aleatório distribuição normal multivmi-

ada com media zero e matriz de covainiânciã V
/
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ieorem.a 4.-L.z. óuponna que (AI), (AZ) e (A-ó) sao uerdadezros para SZ e r. ólzpon

h«mo. também que .â. vazados (BI)-(B5). .Então a díst«íóuàçào as.íntótíca de d,. «êste

e é a mesma que a disfr'ãZ)unção de ,...,.. o( '' rÕ

~h (4.i4)inf IN 0l2 inf N -- Ol2
0CCn 0€ (;.r

4.1.2 Aplicações
P

Queremos obter a distribuição assintótica da estatística da razão de verossimilhanças

para o teste da hpóteses sobre a necessidade de inclusão do(s) efeito(s) aleatório(s) no

modelo (1.9), i.e., o teste das hipótes's (1.12) e das hipóteses (1.13) e (1.14). Stram e Lee

(1994) analisam estas hip(5tcses aplicando a metodologia dada por Self e Liang (1987)

mas não levam em conta o fato que esses resultados valem só para variáveis aleatórias

independentes e identicamente distribuídas, que em geral não é o caso para o modelo de

efeitos aleatórios definido no Exemplo 1.3 por (1.8) e (1.9). De (1.8) e (1.9) temos

E (y:)

}''« (y:)

(4.15)

(4.16):= Z{DZ! + o'21,:

Se as resposta associadas aos diferentes indivíduos são independentes, com as mesmas

matrizes de especificação X{ e Zi, então yl , . . . , y. podem ser consideradas como n obser-

vações independentes do mesmo vetor aleatório e desta forn)a é possível aplicar o Teorema

3 de Self e Liang (1987).

Em nosso modelo, para i ;; 1, . . . , n, Xi tem posto completo, e existem constantes K,

.K e 'ri tais que

e ri{ $ K',

8

'',.-., . "::::,. . {t' (xl':.'Í,x:) } , (4.17)
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em que zí.f é a coluna J-ésima de Zi

i,.m«x .:.. . {a'-ijz} = Ti,

com tr (z:jz!.) - ,-:j-, .j, / - ", . . . , k';

(4.18)

O logmitmo da função de verossimilhança correspondente ao modelo (1.9) é

Z(y,a,O) - C i >1:i«IX:(o) - i>1:(y: - X:ay XÍ'(o)(y: - X:a)

n n

í-l {-l

com Ei(O)definida em (l.lO) e C denotando uma constante que não depende nem de

c! nem de O. D pode ser escrita na forma linear D = )ll:;:l OgAp onde as matrizm As

(q x q) são matrizes conhecidas, k = p -- p' e os OP (g = 1, . . . , k -- 1) são os componentes

de O. Assim cada E{ (O) pode também ser escrita na forma linear

com O - (0:, Ot.i, é?x; = a') e

para g :: l.

para g ;; X;

k l
(4.19)

Delindo O* =(a,O) , d.(4.4) temos S,.(O') =(s:.(O*) ,sl:.(O*)y com s-(O') e

s.o (O*) denotando vetores com dimensões p' x l e k x 1, respectivamente e dados por

s.. (0*) aZ/aa - >1: XIXÍ' (O) e:
{-1

>l: :l: (xlEi' (o.)) :, ':J,
i=1 .j=t

>l: ;..: (o') ,
í-l

(4.20)

E
í=i .j=t

E (XÍEÍ' (Oo)).:, e:j}
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em que e{ = (eii , y{ -- Xia) , e

s.: (0*) (O)e (4.21)

l(az/ao, ) l
l

t- (Ei' (02 í-l É:.,, M)
l

ejEÍ: (O)+
2 h Zi'W.ll

(4.22)

com 1<>.1 denotando um vetou cujo a-ésimo elemento é o termo entre <> ,

;.« @') - -; '-(XÍ: (o) É..,,(q)+ .!xÍ' (q É:.,,(q XÍ: (o) .:
e

' E:M (0) - aE: (0) /aO,.

Analogamente de (4.5), t

F«(O*) - "' (O*) F-. (O*)
(o*) r«.. (o*) l

emos

(4.23)

F... (O*)

F... (O*)

(4.24)

(4.25)>ll: xl,EÍ' (O) G:,EÍ' (O) e{
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F«« (O*)

lliEt-Xí'(nG«Si'( l2q'l X.wlX;'(O)e > l
(4.26)

em que xÍj é a .j-ésima coluna de X{, as matrizes GÍs e GÍh são dadas por (4.19) e l<>.ÓI

denota uma matriz cujo elemento de ordem (a, b) é dado pela expressão entre <>

Similarmente, de (4.7) temos
C J '-/q

Ü
\.

0

G...

.}5

con)

G...

G..a

>l: XJXÍ' (0o) X:,
í-l
0,

(4.27)

(4.28)

e

enc

odemos con

G.oo = }'traí'(Oo)G{,EÍ'(Oo) Gih )l\2z.-.."'' ~-"/--:g-i \-"/''"/ l
L \ {-i / ghJ

Detalhes sobre os cálculos envolvidos pma a obtenção de (4.20) a (4.29) podem ser

ontradas por exemplo, em Andreoni(1989) .

Verificaremos inicialmente que as condições BI) e B4) são satisfeitas.

Como eÍ-, N (O, E:), d. (4.20), temos que E (s.. (O;)) = O. Também p

cluir de (4.22)-(4.23) que

(4.29)

'(b«. PM,) -TE'-ÍxÍ- É:.,, @d}

+:l >1: tr {EÍ:(Oo) Ei©(Oo) EÍ:(Oo) E{(Oo)} - 0-

lZ

í-l

149



l.ogo .E (S« (0;))
Dado que E (S« (O;)) = O, de (4.6) temos

D. z(s«(o:) s«(o8y) - c'««(s«(o;))
C'«:,(s«.(0;)) C'«,(s-(0;) , s«.(0;))

(C'«,(s-(0;) , s«.(0;))y 0.«,(s«.(0;))

Notemos primeirantente que

0«., (s.. (Oil)) }: XIEÍ'(0o) E:(0o)(EÍ'(0o)y X:
i-l

>l: XIEÍ: (0o) X.,
{-1

(4.30)

que é igual a G... definida em (4.27). Considerando que dadas duas matrizes Ae

B simét-icm e x -..N (p, V) -tão C'«« (Bx, x'Ax) e C'«, (x'Bx,x'Ax)
2 tr (BVAV) + 4p'BVIAp (ver por exemplo, Searle, 1971) e fazendo

Bm (0o) Eím (00) EÍ' (00) temos

C'o«, (s«« (0;))

l<'« (';«, @;,,, , @.. ''-,«) >,.l
ll$ '« (i.:-«,.. {.:-«,.)

llEl;«{zi- Ê.,,paí Ê«u@a}
1 / n .

< >1' il tr {EÍ'(Oo) G{,EÍ:(Oo) G:h}
l \á=i

l

..]
(4.31)

que é igual a G.oo definida enl (4.29). Por outro lado,
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Fazendo kig::

((xlx:: (o.))*: ,

{ EL. '- (,;' ;:.,, @a)
(X!:Í: Pd)~..) t'm.;

{ EL: tr (EÍ' (0o) G:,) e A:*

0o., (s- (0;) , s«o (0;))

1 / / n n{

( c«« l >.: >ll: (xlzÍ: @a)*, ':., ':,
l \ \Í=i .j=t

1 / n / n,{

1 < }: c'.«, l >1: (xlxÍ: @a)*, ':.,
l \Í=i \.j=i

1 / n,

< >1' Om (Aike{, !ejE:'(Oo) Ei@(O) E;'(Oo) e{
l \'í=i

< 1>1:2A:*E:(0)E;'(0o) É:(0o) Ei*(0o)0>
l \Í=1 / kçJ
0

<'« (b- @m* , 6«. Pm,

(0o) É:M (O) E;: (0o) e:

el
0o) Ei(ç)

2 .](0o) EÍ: (0o) e:

(4.32)

que é igual a G«-o definida em (4.28). Então a matriz D« definida em (4.6) é igual

à matriz G., e portanto a condição (B4) está satisfeita. De (4.27), (4.28) e (4.29)

observamos que G. é uma matriz finita e como D« = G«, a condição BI) também mtá

satisfeita.

As demais condições

cionados no Capítulo l.

Notemos inicialmente que para verificam a condição (B5) podemos utilizar o teorenaa

de Liapounov (ver, por exemplo, Sen and Singer, 1993, p. 108) bastando para isso provar

que

B3) e B5) são consideradas em cada caso particular menB2) lS( rê r

À.:. (D«) ? con (4.33)
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com co constante positiva e que

' (l;«: PDI') ' ' (4.34)

com, por exemplo, õ :: 4: 1 $ i .É n, para alguma constante .L, e

S«:(0;) -(sÍ,..(0;), sl,,:(0;)y -(sÍ..:(0;),(s«.:(0;)).,(s««:(0;)),y

com s-{ (O*) e s«oí (O') deíinidm em (4.21) e (4.23), re;pectivamente.

Para provar B5) aplicaremos o teorema de Cramér-Wold (ver, por exemplo, Sen and

Singer, 1993, p.106), ou seja, DJ'/'S. (O.) -5 Z com Z -.., ]V (O,l.) , se para qualquer

vetor unitário (., (.Di:/:S«: (O;) -B €1,Z, com (l.Z «. N (0, 1)

Seja e,, qualquer vedor unitário em IRAI pala l $ { $ n, definimos X« = (t Dii/2S.i(O.)
e aã. = Var(X.) = (1.Dl;'/:D«{D;'/'{., com D.i = C'm (S«{ (Oi)). Então b«, l $

i$ n são mutuamente independentes para cada n, E(X«) = 0 e a: = :,Z:i oü' '

e:D;1/2 (>1,i.: D«{) Dl;&/2(. . ee Di1/2D,.DZ'/2(l. - 1. Suponhamos que (4.34) é ver-

dadeiro. Então

>ll: r{((Í.D;'/'S«:(0;) Sj:(Oi) D;'/'{.)'/'}

}l: -E {ÀÍIC,.(S«:(O;) S::(O;))(d.D:' '(.)'/' }
}l: -nÍt-(S«: (O:) SÍ.:(OD) À=.(D;') }

G. xlls.: PDI'}
ÊÍ ÀZ:. (n;')

lt

lZ

lt

<

<
Ó/2

.con

Assim pelo teorema de Liapounov, (;,D;t/2S. (O.) = >ll:Li Xn converge a uma dis-

tribuição normal padrão; logo se as condições (4.33) e (4.34) forem válidas B5) será
também.
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Verificação das condições B2), B3) e B5) para a hipótese de inclusão de
um efeito aleatório.

Consideremos o caso particular definido por (1.8) e (1.9) com Z{ = zi = (zii, . . . , z{..) ,

b{ = Z){, escalar, com distribuição .V(0, aâ), D = aâ, e O = (crâ, a:) . O espaço paramétrico

é {2 = RP' x lO, +oo) x (0, +oo). Portanto :«; matrizes Gis definida em (4.19) são dad.s

por

zÍz! para g - l

1«. pala g - 2.

Como E: (O) - a2Áziz! + a:l«., temos Zi: (O) - a': it«. -- ;l:f;lqziz1l pelo r';ultado
clássico apresentado em Graybil1 (1983), por exemplo. Sob a hipótese nula, EÍi (0o) =

a-21... Assim de (4.20) temos

s.. (0;)

com

s..: (0;) (4.35)

Definindo ri = riii = zlzi = tr (ziz!) e observando que E{(t)'
(4.22), podemos obte: s«o (O;) = ((s«o (O;)). , (s«o (O;)):), co:n

e

zÍz e
e

Ei(2):: 1«., de

b.. Pm: - IX { l
2 ,: + a-'ejz:zÍe:

i 1- $«-:«: * '-' $.:. 1
7t .

>l: ; [-«:«'' + .'''.í..]

(s«« (0;)):

í-l
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De (4.27) e (4.29) temos

Calculemos cada corpo

Zl

n

G... :; o'--2 }, X:Xli,
i-l

Rente de G..oa

IG«oo)ii - ê >j:tr {a''zizlzizl} >j:tr {l-io''ziz!}

G,,oo= { 1>1: t- {«-'G:,G:»}
i=1 / gh

(G««)i, - ;>j:orla-'z:zj}
. '='

&-

(G«oo)ee - ;>j:troa''i«.} >ll:n:.-'í-l í-l

Logo a matriz G« definida em (4.7) pode ser escrita como G« = >1::::;. G.i com

'xlx: oa
(4.36)

G.oo.

em que G.ooí = ãa l 'i ' : . Como det (G«oo:) - 'r'o':' (n{ -- i) então det(G..) -

det (a''XÍX{) }r?a :' (n{ -- 1). Alem disso, como X: tens posto completo, então X:X: é

positiva definida logo det (a 2XIX.:) > 0. Portanto

det (G«{) > 0 se ni > l

logo existe êo > 0, tal que

À.i. (G«Í) 2 Õ, para todo l $ { $ n tal que rli > 1,
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e

det (G.i) = 0 para todo { C .r = {1 $ á $ rz

Sabemos que dada uma matriz A, ao menos semidefinida positiva q x q,

À.:. (A) min
y#o w}

(ver por exemplo, Gin, 1977). Sda B uma matriz ao menos semidefinida positiva q x q;

então notemos que

À.:. (A + B)
y' (A + B) y 'l

U: 't «'x .Í
y'Ay . y'Bye: 't ]ç' + :;:;

U: {Ç;' } -- ül
À.:. (A) + .X..:« (B)

>

>
g}

Assim

- }' À..:. (G«:) ? (n - «p) Õ,

en] que p denota a proporção de individuos com apena:..uma observação; logo a cardi-

nalidade de / é ri -- np e consequentemente, a condiçaq B2),está satisfeita

Resta ainda provar as condições B3) e B5).

Prowaremos agora (4.10), para isso notemos inicialmente que como u{ '- N(O, o'l«.),

(4.37)
i€/

À..:. (G«) ? '> :À«:"
i-l

tr (u:ul) ulu: ,

logo
2 l P

02ni
n2 í-l

então pela lei fraca dos grandes números de Markov (Sen and Singer, 1993, Teorema
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2.3.7. por exemplo) temos que

í-l
iÉ «: -!É +

{-l {-l

,.: -= o. (4.38)

Também notemos que

t- (z:u!) - ulz: - ,!«: - N(0, a''lz:)

e
tr (z:zlu:ulz:zl) ujAiu{

a2a2

em que A{ := zizlzizÍ,então

ulAiu{
e }''ar (!!!:liU) = 2 tr l(A{)'l

Como

lwâP'l -ÀÉ''- [("o'] - 'i-l

então

; E tr @:,'.., : !,:,9 -5 '.i-l ' {-l
(4.39)

De (4.24) e (4.27) temos

F..« (0i) C-. = O,

e de (4.26) e (4.29) temos

F.oo (0;) -- G.oo (4.40)

t..l si' pa a.-J>..l>l: tr {EÍ'(Oo) G:, IEÍ:(Oo) ':el
i-l

Examinemos os termos da diagonal principal de (4.40)
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F«« (O;) - G«-«):.

i«.l ,:,Í}

t:'(,.««}':'1) (':'!':,!)

n

}: t- {.'-',:,l
i-l

(4.41)

e

(F.« (O;) - G««):,

:l trio'4la'2(yi Xia)(yi-Xiay i«:l}

1« '«:«!- i«.l

í-l

(4.42)

assim de(4.38),(4.39),(4.41) e(4.42), t

f,! (F. (O;) G«)n

!-((F...(O:) G««).: +(F.«(O:) G«..)«)'n

... (;É trÜ:'!«;«%'9 l. .-':E'- :,!,:,D --«''
o, (1)

logo vale (4.10). Para verificar agora (4.11), necessitamos calcular

(F.-.(0*) - F...(0;)) - l >1,XI(XÍ'(O) - Ei'(0o)) X.

amos

(o) - (4.43)
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tr(F«...(O') - F,:..:(O8))(Xí'(O) a':l«.) X:

n .2

i-l

''çE .Eh*:,:,:*,
.n&

>l' ;Ílil::;Í tr (Xlz:zlX:) . (4-44)

Da condição (4.17) temos que para todo paJ (a:,a' ) o termo ;ã:i:#3- tr(XÍzizeX{) é

limitado. Das definições (4.8) e (4.7), e de (4.36) temos que

Nn(.4) c0:(0*-0jyG«(0*-0;) $ Á:}

.*.- : !13' E ,'-? $ ."'

Observemos que

Z

(4.45)

Então

'",.U t«:, (F«.. (O*) :;h) '- '*:,: :*,
(4.46)

nos primeiro (,lu

F... (O*),,

! E: tr {EÍ:(O) G:,EÍ:(O) j2eÍe! -- E{(O)l E;'(O) Gi,}

>l: tr {Xi'(O) G{,EÍ:(0) eiejEÍ'(O) G{,} - ; >1' tr {E:'(O) G{,E;'(O) G:o}

>j:tr {ejEÍ'(O) G:,X:'(O) G:,X;'(O) ei} il :j:tr {Xí:(o) G:,XÍ'(O) G{,}

e

n

.':

ll tZ

lt
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(O) L:,h(O) EÍ:(O)ei >1,tr {EÍ:(0) G:,EÍ'(O) G:,}

{Xi' (0) GipEÍ: (0) Gip}

lt

(4.47)

Como e: -., JV(0, E{ (O)), .ntão EÍ: (O) ei «' .V(O, EÍ: (O)), dada a matriz simétrica

Lig (O) = GisEji (O) Gie, temos que

E (ejEÍ' (O) L:, (O) EÍ: (O) ':) tr {l,:, (O) EÍ: (O) }

tr {G:,E:' (O) G:,EÍ: (O)}

'- ({-Í' W G:,}')
: '- ({'« M x;' M}')
2'':(« 1)1tr({L:,(O) E;:(O)}')

2'': (' 1)!t- ({Eí: (O)G:,}'')

t'- (eÍE;' (O) L:, (O) Xi'':)
K, (eles' (O) L:, (O) Xi'':)

em que -K, denota o r--ésimo cumulante (ver por exemplo, Searle, 1971, Teorema l)

Assim pela lei fraca dos grandes números de Markov se por exemplo

à >1: .K«(.IXí'(O) L:«(O) Xí'':) --' O, (4.48)
i-l

temos quc

; >1: ejEÍ'(O) L:.«(O) EÍ'(O) ''
lt

(0) Gi,EÍ' (0) Glp} -5 0

Se alem disso sc satisfaz quc

(O) G:,Ei' (O) C:,} - O(i) , (4.49)
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de (4.47) temos que

-!F.« (O*)« - ', (1)

Veriâquemos que (4.50) vale para F.oo (O*) ..

(4.50)

E]Í' (0) Gil [: Hh]
Assim por (4.18) são satisfeitas (4.48) e (4.49) e portanto é satisfeita (4.50) para g - l

Calculemos agora

(xí: (o) c::y (.-']-. ;h,:,:])'
.''' [l«. + w:.:.11 ,

/' .2, \2 2a?. \

'.« -:-((;h)',. ;h)
Assim slào satisfeitas (4.48) e (d.49) e portanto é satisfeita (4.50) para g = 2, logo

temos que para g = 1, 2, então

: tr {(F.«(O*))« -(F.«(O;))«} - 'P(1) ,
(4.51)

para todo O*cNn (.4) , logo de (4.46) e (4.51) temos que (4.11) vale, i.e.l, B3) élválida.

Para verificar que a condição (B5) devemos veri6cal que valem (4.33) e (4.34). Note

mos que (4.37) implica (4.33) considerando co = (1 -- p) ao. Provmemos (4.34) com ó = 4,

i.e., provaremos que

\

x( s«: (o;)I') < '«. (4.52)

Como

.E (is«: (o;)I') ,(aS«: @D iD:)
v'«(is«:(o;)I') +(z(is«:(o;)I'))' ,

(4.53)
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pala veriâcar (4.52), provaremos que

(.E (is«: (o;)l:)) < .«, (4.54)

e que

}''- (IS«: (0;)1') < m.

(0o) e{, temos que
lXIE+C t z

2

ti2

2

(4.55)

omo S«,a{ IUOJ '

s.: (o;)I'

((x!:í' pa .J' , b«.: pm: , b«.. @m:y

>l:(XIEÍ:(Oo)) ., e:j, . . . , }:(XIEJ'(Oo))«., ':j,(s«.:(O*)):,(s««:(O*)),
.j=t .j=i

>l: ZE: +((s«.:(0*))-)' +((s«.*(0*)):):(4 56)
k-l

'": que Z~: - E=:: (XJXÍ' (Oo))~ ':J - (XJXJ' (Oo))*e: é «: «uiá«l de'teria "m
H;.+.;h ;'';'. nnr«lâ]uxq5

.E(IS«:(0;)1:) - Z(ls-:(0i)I') + E(((s«.:(0*))-)2) + E((s«.:(0*)),):(4-57)

Provaremos que cada termo do segundo membro de (4.57) é finito. O primeiro termo do

segundo membro de (4.57) é

.E ( s-: (0i)I')

>l: (XÍEÍ: (0o))~ ':j

'ni. f 'ni.

>l: l >: (xlEÍ' Pd)*, ':.
k=} \.j=i

E (zZ:)E
k-l



< 00 (4.58)

Para provar que o segundo e o terceiro termos do segundo nlcmbro de (4.57) são anitos,

notemos que para g :: 1, 2,

2

.s.,: (0''')), i;., -- ;.! (XÍ: W e:,zi: @d) ': l ,
2

"m . ««'t«:t. 21:, - -{ t-(EÍ:(O.) Ê:©(O.)) - -{ t-(EÍ:(0.) G:,)
En-t particular

Ell(s«,. (o')) . l: } ' l (;- * l.:';' '", ,:,:';' '«., ..y l
,{ (::: *t«:): }
«- ((i; - -- ?«-)) -- (' (i;: -- t«,)y
o0,< (4.59)

já q«e «- - ejEJ'(O)((,'-:)'' z:z!) EÍ:(Oo) e: - X'(,(z:zl) , 0), pois((.'-:)'' ':'!) é uma
:natriz ide:«pot'nt' e EÍ' (0o) e: -, .N (O, Xi* (Oo))

Da mesma forma dado que u2 - ejEÍ (O) l«,EÍ: (0o) ei'"- X' (n{, 0) temos

E( (s««: (0')),1:) ;:, * i.:';' '", :;' ''., .:)'

(' (::: * ;«,) )'Var

< oo,

(4.60)

De(4.58),(4.59) e(4.60) segue(4.54)

162



Agora provaremos (4.55)

v'«, ( s«: (o;) ')

I''« -l >1: zê: +((s««:(o*)):)' +((s«.:(o*)),)' I'

i''« < }: zE. l- + }''- {((;«.: (o*)):):} + I''" {((;««: (o')),):}

+2C'«:, {((s««:(0*)).):,((s«.:(0*)),)'}

+2C'ou >ll: zz:, ((s««: (o')) :)'
k-l

+2C'ou
'n{

>ll: ZE:, ((s«.: (0*)),)'
k-l

(4.61)

Provaremos que cada um dos termos do segundo membro de (4.61) é finito. Para o

primeiro desses termos, temos

yar - 1>1: t''- (zE:) + >1: c"«« (zE:, zlí)
k-lk</

(4.62)

Como

b''- (zE:) - .E (zl.) l.E (zE:)I' ':: .« (4.63)

pois ZkÍ é uma variáç'el aleatória com distribuição normal padrão e tem todos os momen

tos hnltos, e

C'«.(Zil:, Zl!) $(-E(ZÉ:) E(ZÉ:)) '': < m

pela desigualdade de Cauchy-Schwarz, podemos concluir que (4.62) é finito. Agora ob-

servemos que,
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Ê; {((s«.: (0')).)' }

' { (Ã:: -- -?«,:y}

' { (%:: -- ?.,:y (Ã: -- -?«:y}

' { ('?: -- ;«,:«: -- «?): }

' (2;â -- '2;?.,:«: -- "â«f -- --2;â,?«? -- 2;::,:«? -'- ":.'-:«Í -- «Í)
< 00

pois ui ' X2 (r (zÍzl) , 0) e po

junto com (4.59) implica

V''«(l(s«.:(0*)):1:) - .8(l(s«.:(0')):1') {.E(l(s«.:(0')):1:)}' <m

o que mostra que o segundo termo do segundo membro de (4.61) é anito

De forma análoga, por (4.60) e pelo fato de

E (l(s«.: (0*)),1') < .«,

que o terceiro termo do segundo membro de (4.61) é

I''«,(l(s«.:(0*)),1') - E(l(s«.:(0*)):1') - 1.E(l(s«.:(0*)),1')1: < m.

ano termo do segundo membro de (4.61) é

c'«, 1 >11: zÍ., l(;«.. (o')),I'
.k-l

l(s«.: (0')) ,l:
b-l

Essertanto tem naomentos de ordem l , 2, 3 e 4i] mo] en r(ie

temos

Oqu

(4.64)

resultado

(4.65)

(4.66)

(4.67)

E (l(s«-: (0')).1') (4.68)



Por (4.58) e (4.59) basta prova que o primeiro termo do segundo membro de (4.68) é

finito, ou seja que

, ( [$ ,::] '';«.: ''',,:-')]: : ' ([$ ,::1:) ' ''';««. ''*,,:,'' « «. ''.'',

e esse fato conjuntamente com (4.65) fazem válida (4.69), o (lue implica que (4.68) é

finito.

De maneira análoga prova-se que

< oo,E
2

De (4.63) segue que

(4.70)

n'í

c'«- 1 >1: z::, l(;«.: (o*)),l:
k-l

< 00 (4.71)

Por (4.64) e (4.66) e pela desigualdade de Cauchy-Schwarz, temos

{.E(l(s«..(0')):l' l(s«.:(0*)),1')}: -É E(l(s«..(0*))-1') .E(l(s«.:(0*)),1') < '''

Então utilizando (4.59), (4.60), prova-se que

C'o«(l(s«..(0*)).I' , l(s««:(0*)):1')(4.72)

E(l(s«,:(0*)).I' l(s««:(0*)),1:) - {.E(l(s«.:(0')):1')}: {É;(l(s«,:(0*)),1')}:
< oo

A demonstração de (4.55) segue diretamente de (4.63),

(4.72). De (4.54) e (4.55) segue (lue (4.52) também é

constante.Letal que

E (is,. (o;)I') < L..

(4.65), (4.67), (4.68), (4.71) e

verdadeira. Logo existe uma
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Considerando L =Jnax {Li} , temos que (4.34) é válida

Em síntese, as condições de regularidade requeridas neste caso estão satisfeitas. Con-

siderando os cones C'n := ]Rp' x {0} x ]R, (%. :: 13,P' x 10, oo) x ]R, e as matrizes T. :: IS

temos Cn = an. - T.GI/' (C'n - 0o) {0} xB, e Õ, = C,. - T.GI/2 (CT - 0o) =

]Rp' x 10, oo) x ]R. Então pelo Teorema 4.1.2, a distribuição de dn existe e é a mesma que

, di.+rihuipão de

n

.m IN - OI' - i«f EN - ]W...: - / (Np'--:) - Np2...:-r{«,.,...,;.}

em que N = (.M-, . . . . NP''NP'+:' Np'+:y é un: vetor deat6ri' "m distrib"içã' n'rm.l

Logo a distribuição assánfófica de d« é uma mistura com pesos 0.5, de distribuições

qui-quadrado com um grau de liberdade e com zero grau de liberdade (um ponto com a

massa em zero).

Verificação das condições B2), B3) e B5) para a hipótese de inclusão de

um segundo efeito aleatório

Suponhamos agora que nosso interesse é testa a necessidade de inclusão de um segun-

do efeito aleatório no modelo (1.9), admitindo a existência de um primeiro efeito aleatório.

A hipótese a test« será (1.13) contra a alternativa (1.14), ou equivalentemente (1.15)

contra a alternativa (1.16).

Neste caso bi tem distribuição .M(0, D), com

multivariada com media zero e matriz de covariâilcia IJe / (NP'+,) = ]\B..., « Np'+: $O

0 se AP/+2 > 0

: =1* ;1= :1 *«, 1T :l
e oâ > 0, msim o espaço paiamétrico considerado é ç2 - IRp' x (0, +oo) x (0,+oo) x

lO,+oo) x ]R, com O = (a2Á,a2n,a.,IB,a'). Portanto as matrizes Gio definidas em (4.19)
V
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são dadas por

'l: =1 ':
[-« -«]l: lt,::
zálz:l,

Z{2 Zl2 ,

[«. ,«]l: :l [,::
l ,« ,:: l l,!: ,,l
z:-zl, + z:,zl: .

Gil

{2

{3

G

G

Logo

E: (0) + .â.«.{: -F «j;,«.!, -F '-('::'1: + ,:,.1:)
+ «âz:-z!. + .'2Bz.:zl,

+««. (,:- l:,:,,l: -F .«,l,,:-,l:)
.:l.. -F «âG:- + aLG:, + (.-/k:) (G::G:: -F G:,G::)

provar (ver Apêndice C) que a matriz inversa de E{ (O) é

: (o) - #ol«, + Ég..z::zl: + P::z::zl, + P,.k: (z::zl: + z:,zl:)

Então é possível

com

(4.73)

k{ := 1'ii2 ;: zliz12 :: zl2zÍI l
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e

0.

g:: (o)

.')
a ,

a 2

a 2

(4.74)

(4.75)l Z::',« « - '::s-:)

1.««L :'r")''::««
(d::m-: '::;::)': ,

l
sl{

l
S2d3,: (0)

3:: (0)

(4.76)

(d2:m,: - ',:;,:)'' (4.77)

com

k2

- t- {,::.l. }

,l:.:: - t- {,:,,l: }

e

mli :: a2 +a2kli +a-..IBk{, m2i:: a2+ a2 k2{ -F o. Bk{,

sii := o'2 k2 -F o-,.IBÀ;2{k{, s2i :: o'2 k2 + a.4BÃ;iik{,

c:: - aen+(a-/k:) #::, .,: - .3. +(a««/k:)k«,

dt{ := a2 + a2 ke + o.abri, d2. := a2 + o2ikií + o..{Bki.

Sob a hipótese nula, aÍ, (O) - -;7:E:l;iiic'â, P:: (O)
P:: (o)

E;'(0o) a-2 .2 E

;Í:i. ;lil-ahz: - '; :

;#m,: ::) (4.78)
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De (4.27) e (4.29) temos

G...
n

>l: XÍEÍ: (0o) X:

E .'':xlx: x!,::.!:x!,

l

(4.79)

G.oa =< 5 >1,tr Ei:(oo) GipEJ'(oo) Gih .l
l \ {=i / ohJ

A explicitação dos elementos de G.oo está apresentada no Apêndice

Assim a matriz G., definida ein (4.7), pode ser escrita como G«

e

(4.80)

com

.'-'xlx: x!,«,!:x! o l
o G«oo: l

(4.81)

em que

a
G«ooi - -'Í- x

m?k.: m?k:
m?k? (k,: -.j:k?)'
2,nl;k: k: 2k (m:k« - .j:A:)

m?k-: ke: .i:k: (2 .i:t-:)

4

2mÍktiki

2k (m:É, - .j.k:)

2m: l ,:k.: + k? (l

2mÍki

k2í .jík? (2

2mik{

n: + .j:k-: (m:

j:k«)

- 2)

2.j: k-.)l

'':« «: - (: Sgh) ' ': - ;o-
por (4.31) G«ooi é semidefinida positiva logo det (G.on) ? 0, porém como o posto da

matriz G«ooi é 4 (isto foi veriâcado com o pacote Mathematica 2.2.1) então det (G«oo{) #

0, logo det (G«oo{) > 0.

Como EÍ' (0o) é positiva definida existe unia matriz B n{ x n{ de posto n{ tal que

EÍ: (0o) = B'B. Agora, posto (XI) = posto (XJB') = p' e logo BXi é uma matriz n{ x p'

de posto p' tal (lue XJEÍi (00) X{ = XIB'BX.{. Portanto X:E;' (0o) Xi é positiva definida
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e temos

-.. («-:*:*. - p-::Ea"ã':!.«.!:':!) - '« (':!&': pa '::) ;' ' o ")

L.go d.t (G«:) - d't (a-'XIX: -- ;z:jjj;Ga%Xjz::zj:XÍ) d.t (G.«:) > 0 -tã' .*i;-
te constante co > 0 tal que

À.i. (G«{) 2. co, l $ { $ n,

loPlo

À... (G«) ? 1>1: À«:. (G«:) ? 'o",
lZ

(4.83)

implicando B2).

Provaremos agora B3) e B5)-

A condição (B3) é verificada se, por exemplo, (4.10) e (4.11) são válidas como já foi
)ncionado anteriormente.

Para provar (4.10) e (4.11), notemos primeiramente que

Eí' (O) G:- (4.84)

P.(0) z::zl: + 0::(0) A::z::zl. + P,:(0) k:z:-zl,+ /3,:(0) k:(k«z.-zl, + k:z:-zl:)

Xi' (O) G:, (4.8s)

P.(0) z«zl, + P.:(0) k:z::zl* + #::(0) k2:z.:'l, -F P,:(0) k:(k:z:,zl,+ k,:z:,zl:)
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E;i (0) Gi3

P.(0) z::zl, -F P.:(0) k:z::zl: + P,:(0) k::':-zl,

+P::(0) k:(k:z::zl, -F k«z::zl.) -t Po(0) ':,'l: + P.:(0) k::z:,z!:

+P,.(0) k:z:,zl, + P::(0) k:(k-:z:,z!,+ *:z«z!:)

E;t (0) Gi4

P.(0) 1«.+ P-:(0) z:-z!: + P::(0) ':,'l, + P«(0) k:(z:-z!, + z:,z!:)

(4.86)

(4.87)

Como de (4.24) e (4.27) temos F«aa (O;) -- GRAU - O. Utilizando agora (4.40), calcu-

laremos os elementos da diagonal da matriz F.oo (O;) -- G«oo, ou seja

(F«« (O;) - G««),,

IOo) G{,EÍ:(Oo) j2eiel -- E{(Oo)l E;:(Oo) G{,}
l

tr {E;

-2'-*';
t- { E;

i-l

(0o) Gi,EÍ: (0o) Gis }

IOo) G:,EÍ:(0o) e.ejEJ'(Oo) G{,} - }l: tr {Ei'(Oo) G:,E;'(Oo) Gío}
n

lt

Sob a hipótese nula, e{ «-, N (O, Ei(Oo)) e então

>j:tr {EÍ'(Oo) G:,EÍ'(Oo) e:ejEÍ:(Oo) Gi,}

>l' tr {MígeiejV:g }
{-1

n

l
'n

ejVisMÍpe{
-]

com Mip EÍ' (00) G:,E;' (0o) e V:, E{ (0o) Mip. Como VI,MÍs
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MépE{ (0o) Mip = (VipMioy é uma matriz simétrica temos que

.E (.lvl,m.,':)
v'« (.lvl,m:,':)
K, (.lvl,m:,':)

tr {VloMÍgE{(Oo)} tr {EÍ'(Oo) GíoEÍ:(Oo) Gíg}

2(trÍEÍ'(Oo) G:,EÍ'(Oo) G:,})

2'':(, - 1)!(tr {EÍ'(Oo) G:,EÍ'(0o) G:,})' ,

em que K, denota o r--ésimo cumulante (ver, por exemplo, Searle, 1971, Teorema l).

Sob a hipótese nula, on = o.u :: 0, /3. :: a-2, P:: = ;;7€:1;liiia2Á /32i :: /33i:: /34i =

0. 1,ogo (ie (4.84) a (4.87), temos

:lí 1(00) Gii:= o''2zÍizil + Pt kiizilzli

Xi' (0o) G:, a 'z«zl, -F Õ,:k:z«zS:

cr-2ziizi2 -+ /3iikizÍlzll

+a-2z{2zil + Pi ki zi2zli

}lil(0) G{4 :: o'-2ln.+/7liziizli.

(4.88)

(4.89)

E: 1 (00) Gi3

(4.90)

(4.91)

Então de (4.18) e (4.88) a (4.91), temos que -K, (ejVjoMipei) < oo, e para ó ' 3

à E E (I (.IVI,M:,':) IE ('IVI,M:,':)I I') .=:, O
Í-]

Logo pela lei fraca dos grandes números de X'lai'kov

. I'L t 7Z

! >1: ejVI,M.,e: -- ; >1, E (elVI,M:,ei)' i-l i-l

E
í-l i-l

; (F«« (O;) - G««)« -'5 O,

E tr {E;' (0o) G{,EÍ' (0o) Gi,}elVipMÍgei -- --'n

para todo g :; l, 4; portanto vale (4.10)
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Agora para verificar (4.11), notemos que

EÍ: (0) EÍ' (0o) (/3:: (0) -- P:: (0o)) z::zl:

+ (P,: (O) -- Pa: (Oo)) z::zl,

+(,6;:(0) - P«(0o)) k:(z::zl, -F z::zl:)

Logo

F,,.. (o*) r... (oi) >l: t- (X! (EÍ' (0) Xi' (0o)) X.)

>l:(P::(O) - P«(Oo)) tr(Xjz:-zl.X:)

+(P,:(0) - P«(Oo)) tr(Xlz«zÍ,X.)

+(P;:(0) - P;:(Oo)) k: tr(Xlz«zj:X:)

+(P;:(0) - P3:(0o)) k. t-(Xjz«zj:X.)

lL

n

lt

(4.92)

Das definições (4.74) a (4.77), é claro que para todo O e para todo l $ { $ n existem

constantes (3i , (72, (173, (.;l , (7l!, (;l!, tais que

c; $ (Pj: (o) /3,. (0o)) $ Gj (4.93)

pala J ' 1, 2, 3. Notemos que quando oâ, o2B ou a..te tendem a infinito mü, dzi, cli e sl{,

para Z - 1, 2 tendem a infinito, porém /7.f: (O) , .j = 1, 2, 3, é limitado, igualmente PP (0o),

de igual maneira são limitados qumido aâ, o2B ou a,4B tendem a zero. De (4.17) temos

; (F-- (O*) - F«.. (O;)) - O(1)

Seja F.oo (O*) é definida em (4.26), a expressão (4.47) é válida também neste caso, logo

por argumentos similares aos que foram utilizados ao provar que (4.10) é válida quando
testarnos a inclwão de um efeito aleatório, e considerando as definições (4.74) a (4.77),
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(4.84) a (4.87), (4.88) a (4.91) e a condição (4.18) temos que

i (p««« (o*))« - 'p (i)

e

l (F.-. (Ol;))« - '- (i) ,

port"lto vale (4.11).

Para veri6car que a condição (B5) é válida pelo teorema de Liapounov, por (4.83)

basta provar (4.34) com, por exemplo, õ = 4, 1 $ 1i $ n, para alguma constante -L, com
n votar

s.: (o;) (s-: (0;) , s«.: (0;)y

(s..(0;) ,(s«.:(0')):,(s«.:(0*)):,(s««:(0*))* ,(s«.:(0')),y ,

e s,,.: (O') e s«oi(O*) deíi«idm em (4.21) e (4.23).

Com argumentos análogos aos considerados quando tentamos a inclusão de um efeito

aleatório, por (4.53) provaremos que

E(IS«: (0;)1') < m, (4.94)

C

t''« (is«: (o;)l:) < «,. (4.95)

Para provar (4.94) e (4.95), respectivamente, basta provar que para todo g valem

ZI., + !e!(Ei'(O)G:,EÍ:(Oo))e: ' 1< '«.(4.96)

e

,( ';«: '«*», ') - ' li' * i.: '';' '', '*';' '".» .:l'l « «,
(4.97)
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"m .-mt-t.il:, -(EÍ:(O.) É:M(O.)) - !t-(EÍ'(O.)G:,)
Para g = 1, 2 temos

2

EEI l6«-: @l, Zl:,+ !.:xi'(o) ':,'l.xi'(o.) '' l

{i;:, + y.!xí' (q l@,J'' ,:,,l,l xí: (o .

2

2

Como EÍ-(Oo) e: -' N (O, Ei'(Oo) E:(O) E;'(Oo)), e(k,:)': ':,zl, é ««na matriz idem-

potent', entã. eles: (O) l(k,:)'' z:,zl,l E;' (0o) e: - X' (, (z:,zl,) ,0), msh« (4.96) '

(4.97) são válidas para g ' 1, 2.

Para g = 3 temos

E(l(s«.: (0'));1')

À3 + 5':Ei'(0)(z«'l: + z.,z!.) EÍ'

Z.; + ;.lx;' M .::,í,XÍ: @d .: + ;

[:, * 9«: * g«,] ':

««,(:, * } '«. * «,,) *[,(:, *g '«: * «,,)]* ,

'm q- «,- - eles' (O) lki''::zl,l Xi: (0o) ': ' '", - ejEÍ' (O) lkl''':,zl:l EÍ' (0o) ':.

Confio k;izitzí2 e kÍiz{2zit são matrizes idempotentes então wl e w2 têm distribuição

X' (r (ziizÍ:) , 0) l logo têm momentos finitos e portanto vale (4.96). Pela desigualdade de

Cauchy-Schwarz, é possível provar que

olEÍ' (0) z::zl.EÍ' (0o

E (l«,Í««;l) $ (.E (««f') E («,:')):': ':: .«
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com d, c = 1, . . . 3, logo

.E (l(s««: (0*))31')
4

k.:*t'":*«,
ki

{««: + «,2} +l2 + 2k{3
2

k,
{w: -F «,2}

2

ou sda, que (4.97) vale para g ' 3.

A prova de que (4.96) e (4.97) são válidas para g ' 4 é direta, considerando que

.E (l(s«.: (0*)).1:) - .E
2l

U4
2

"n, u. EÍ:(O)l«:EÍ'(Oo)e: - X'(n:,0).
Logo provarmos que (4.96) e (4.97) são válidas para g ' 1, . . . ,4, ou seja, provámos

(4.94) e (4.95) e portanto (4.34) com õ - 4, logo a condição B5) vale.

Como todas as condições de regularidade requeridas por Vu e Zhou (1997) estão

satisfeita sob as restrições (4.17) para as matrizes X{ e zi podemos aplicar o Teorema

Considerando os con'; Cn = R'' x (0, oo) x {0} x {0} x ]R,

OT - ]i,P' x (0,oo) x 10, oo) x ]R x ]R, e as matrizes T. = 13 temos Ch = C'n. =

T.Gg:(C.-Oo) - R'' x(0,«,) x {0} x {0} x B,eÕ, - T.GI/'(C.-Oo) -

]R'' X (0,00) x lO,oo) x ]R x IR. Pelo Teorema 4.1.2, a distribuição de dn existe e é a

4.1.2
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mesma que a distribuição de

inf IN -- OI' inf IN -- OI'
oec, (q,.,) q --:'{ «,.,...,:.}

em que N = (.NI , . . . , NP'' NP'+: ' NP'+:' Np'+;y é um vetor aleatório com distribuição nor-

Logo a distribuição assãntótáca de d. é uma mistua com pesos 0.5, de distribuições

qui-quadrado com um grau de liberdade e cona dois graus de liberdade.

mal multivariada cona media zero e matriz de covariância 1,, e .f (NP' +,) = /q..., " Np''''' - 0
0 se .l\P/+2 > 0
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4.2 Discussão

Neste trabalho consideramos a estatística da razão de verossimilhanças apresentada por

Vu e Zhou (1997), para testar hipóteses sobre a inclusão de efeitos aleatórios em modelos

lineares. Os resultados são válidos nos casos en] que as variáveis aleatórias envolvidas

não são identicanaente distribuídas. Para resolver o mesmo problema Stram e Lee (1994)

utilizam a teoria sobre a distribuição assintótica do teste da razão de verossimiUianças

em condições não regulares desenvolvida por Self e Liang (1987), mas essa teoria é válida

apenas para variáveis aleatórias identicamente distribuídas, o que não ocorre em geral,

nos problemas abordados aqui.

A estatística da razão de verossimihanças apresentada por Vu e Zhou (1997) tem

condições de regularidade que são mais trabalhosa de serem veri6cadas quando o número

de parâmetros aumenta. Além disso, a determinação dos cones que aproximam os espaços

das hipóteses nula e alternativa são difíceis de serem especificados nestes casos. Nos casos

mais gerais tratados por Stram e Lee (1994), esses autores também consideram cones para

aproximar porém uma cuidadosa revisão dos resultados é necessária para saber se esses

cones reabnente aproximam os espaços e se as condições requeridas são satisfeitas . Como

tópico de futuras pesquisas propomos o estudo de testes de hipóteses para componentes

de variância em modelos de efeitos aleatórios longitudinais que considerem um maior

número de parâmetros. Além disso pretendemos estudar outras estatísticas que precisem

de condições de regularidade mais simples de serem verificadas.
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i\pêndice A

Definição de estímadores para uma

média restrita

Seja }Vi, . . . , W. uma amostra com distribuição normal com média € e variância o2,
existêm veios esticadores propostos na literatura para a média quando está pertece a

um interxdo aberto. Gupta e Roghatgi(1980) apresentam os seguintes estimadores

{
{:

{,

!:

/ (@)
u'l,

(A.l)

(A.2)

(A.3)

il$''«,1, (A.4)

onde / (z) = max (0, z) , juntamente com as expressões de seus respectivos vícios definidos

por

«'«.F) -;({) ',
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ou seJ am

«'-.G.)

«'-. h)

'e«ãa
a (A.5)

$, (y) - ,'. l
,'. (-:)

(A.6)

(A.7)

«'.«.GO - «« (i) , '« ;,

em que p é a função de densidade da distribuição normal padrão e erros quadráticos

médios definidos por

«« ({) - ' (! - ey

e

ou seJ am

«''G)
(A.9)

(A.IO)«''G.)
«''G,)

çi:*g.( :
ç.« -: [« (i:
*'.« -:,[« (â:

- ã [«
-'-(«

v« (y)} ,
i. (-i)]
=« (-i)I',, (A.ll)

(A.12)M" (&)

€€€
-- -: 'P

aaa

O estimador ( (A.l) foi considerado por Heiny e Sidiqui(1970) que também provaram

que não existe cstimador não viciado de €

Para tenor uma ideia da magnitud os vícios para o estimador (, calculados por (A.5)
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podemos observa a Tabela l.

Notemos que como função de 6. -: e/a,

«'.'. m - ' (i, ".) Ip(av'i) a.v'iq'(-a../i)l

é uma função positi't'a e monótona decrescente a zero para a '-' oo

Stroud (1974)propõe o estimados .e3 e sugere que se leve em consideração o número

de observações negativas na amostra para escolher entre € e (3, mm não obteve nenhuma

conclusão satisfatória.

Gupta e Rohatgi(1980) comparam os estimadores € e e3, (i e C2, baseando-se no erro

quadrático médio. Podemos observar das fórinulms para MSE que estas contêm um fator

proporcional a a2; por este motivo, als comparações foram feitas em termos de À4SE/a2

Gupta e Rohatgi(1980) sintetizam o desempenho destes estimadores através dos

resultados expressos na Tabela A.2. As conclusões obtida foram:
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  .LaOela A.l: wclos para u uuuiauui ç  
  o' = 0.5 0' = 1.0  

€ iii=5 n= 10 n= 15 n=5 n=10 n= 15
0.0 o.0892 0.0a3i o.os15 0.1784 0.1262 0.1030

0.1 0.0480 0.0253 0.0162 0.1328 0.0824 0.0606

0.2 0.0227 0.0077 0.0034 0.0960 0.0506 0.0324

0.3 0.0093 0.0018 0.0004 0.0671 0.0290 0.0156

0.4 0.0033 0.0003 0.0000 0.0453 0.0155 0.0068

0.5 0.0009 0.0000 0.0000 0.0296 0.0077 0.0026

  a = 1.5 a = 2.0  
  n=5 n=10 n-: 15 n=5 n=10 n :: 15

0.0 ij]6?6 0.1892 0.i545 0.35õ8 0.2523 0.2060

0.1 0.2206 0.1434 0.1096 0.3090 0.2055 0.1598

0.2 0.1794 0.1058 0.0747 0.2657 0.1648 0.1212

0.3 0.1439 0.0759 0.0487 0.2267 0.1301 0.0898

o.4 0.1138 0.0528 0.0303 0.1919 0.1012 0.0650
0.5 0.0887 0.0356 0.0180 0.1611 0.0773 0.0457



a Com poucas excepções

i) O estimador C2 é melhor que seus concorrentes só para valores grandes de (/cr

Para valores menores de C/a, a escolha deve ser feita entre os outros estimadores.

ii) Para tamanhos de amostras pequenos e valores moderados em tomo de 0.5 de (/o

, o estimador Ci é o preferido, enquanto que para valores de (/o próximos de zero,

€ é melhor. Para valores próximos a 0.75, e3 é o escolhido.
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Tabela A.2: Desempenho dos esticadores da média restrita
Domínio Estimados Preferido Tamanho da Amostra
Ç/o' = 0 € 3, 4,5, 10, 25
0.25 5; (/a $ 0.5 e: 10, 25 
(/a = 0.75 {3 3, 4,5, 10, 25 
1.0 5; e/o'5; 2.0 e2 3, 4,5, 10, 25



Apêndice B

Elementos básicos de inferência

bayesiana

B.l Teorema de Bayes e F'amílias Conjugadas

Consideremos x = (zl , . . . , iç«) uma amostra aletória de uma variável X com função den-

sidade de probabilidade / (xlO) , em que O é um vetor de parâmetros sobre o qual se deseja

fazer inferência. O enfoque bayesiano deste problema envolve dois elementos principais:

a distribuição das observações / (xlO) e a distribuição a priori do vetor O= (OI, . . . , OP) ,

n (O) . A função de verossimilhança é denotado por / (O) = / (xlO)

As constantes que especiâcam a distribuição a (O) são chamadas de hiperparâmetros.

A distribuição de probabilidades de O após a observação de valor do x é chamada de

distribuição a posteriori e pode ser obtida através do Teoren-ta de Bayes, ou seja

, pi,o - fel1l:- @ ,
.m que / (x) = J' / (xlO) n (O) d (O) é ««na co:utm,te. l«go p'demos "crever o Teorema
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de Bayes em forma reduzida como

P (o) « z (o) «' (o) ,

em que p (O) denota p (Olx)

A densidade marginal a posteriori de 0i é dada por

PÇOi\x) l P(0\, ,0.lx)dO . (B.l)

em (lue é)-{ = (01, . . . 0{.t, 0i+i , . . . , 0.) é o vetor O com sua {--ésima componente removi-

da, { = 1, . . .p.

Uma família de distribuições é conjugada se as distribuições a priori e a posteri-

ori pertencem a uma mesma classe de distribuições. A utilização de análises com dis-

tribuições conjugadas simpli6ca os cálculos, permitindo que a atualização de O sqa feita

rotineiramente sem que a introdução de novas observações em seqüência cause maiores

transtornos. No entanto, nem sempre uma distribuição a priori conjugada representa o

problema adequadamente.

O modelo linear usual

y - .V (XP, a:l«) (B.2)

é completado sob o ponto de vista Bayesialio com distribuições de probabilidades a priori

pala os parâmetros (/3,a2) , por exemplo,

' - '» '»., '.' . «: - '' (T, #) :«-.-.«-«:'"

em que bo, Bo, no/2 e nodo/2 são os hiperparânaetros correspondente, e G/ denota a

função de distribuição gama inversa

Repmametrizando o problema ou sda, utilizando o parâmetro r = o'2 ao invés de

a2 temos que
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em que G' denota a distribuição gama, a densidade conjunta de /3 e r é

« (P,,) - " (P)« (,)

c( IBoj': expÍ--Bo(/3 -- boy Bà'(/3 -- bo)}

T(no/2)--1 exp {
(B.3)

A verossimilhança de (B.2) é dada por

z (P,.'-) l/3,.'-)

. ,-"/'«'p{ ã -xM'b (B.4)

Por (B.3) e (B.4) a função de distribuição a posteriori é dada por

p(P,.-lr) « Z(P,,) «(/3,.-)

. ,'«--«.'/'-: IB.I'' wpÍ-i W - bJ'Bj: W -bJ}

("-õy '':'" ("-õ) -- «.'. -- '.} , (B.5)

.« -- ' - p:''')'' ':'«, . ;. - (« - ':õy (« . ~;. .**'. -«;«:,,;' -'---
(B.5) não permite reconhecer alguma forma tratável analiticaínente

No cmo de um vetou paramétrico O = (01, . . . ,0,), diz-se que uma componente 0i,

(l $ { $ p) exibe conjugação condicional se a distribuição a priori condicional comple-

ta p (0Ílf?-i) e a distribuição a posteriori condicional completa p (0ilé?-i, y) pertencem à

mesma fmnilia de distribuições.

As distribuições condicionais completas a posteriori, no modelo de regressão não são

difíceis de serem obtidas apesar da inexistência de conjugação. Note que de (B.5) segue

que

p(/3l', y) « .xp l -5(P - b.yB;'(P - b,)
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com b, = B, (Bà'bo + rX'y) e B;: = Bã'l + rX'X. Logo a distribuição a posteriori

/3l7- N N (b., B,) , tem a mesma forma da distribuição a priori/3l'r, que pela independên-

cia entre /3 e 1- é a distribuição a priori de ©, ou seja, .V (bo, .Bo).

Analogamente, a distribuição condicional a posteriori de 'rl/3 é dada por

, (,IP, H - ,'"*"":-: «, {-; (P (P -'- «.;. -- ':}
. ,.*,.«'., ,-ip -' («:/', sd «« «: - « -* «. . $ - (p-õy '':'': (p
distribuição a posteriori tem a mesma forma da distribuição a priori. Assim, ambas as

componentes, /3 e I'-, exibem, neste caso, conjugação condicional.

B.2 Cadeias de Markov e amostrador de Gibbs

Soam a sequência de variavéis aleatórias {Xt} , t C T, onde T é o espaço de índices ou

parâmetros e a coleção {X (t, u) : t c T, w C Q} tais que

X (t, .) : Q --, S C m, é uma «afável aleatória

e

X (., «,) : T --, S C ]R é ":n' função de t,

com S denotaíido o espaço de estados. Dizemos então que {Xt} , t C T, é um processo

estocástico em S.

Seja (ç2, .F, P) um espaço de probabilidades comi uma família distinta não decrescente

(En) de o'--álgebras, En = O' (X,, s $ n) e (S, S,PX) o espaço de probabilidade induzido

pela variável aleatória X

Um processo {X.} , n C ]N: é chamado pr acesso de Mlarkov seess

P (X« C .Bj;m) (X« C .ajX«) (B.6)
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para todo n > m ? 0 e todo B C .S.

A propriedade de Nlarkov (B.6) pode também ser estabelecida equivalentemente como

P (X«--: - yjXo x..- :,x.

para todo zO, . . . , Zn-l , Z, Z/ C S. Essencialmente, processos de Markov são tais que, dado

o presente, o resto do passado é irrelevante para se prever a sua posição num instante

futuro.

Definimos uma cadeia de Markov como um processo de Markov onde S ::IR e T = ]N.

Uma função P : S x .S --, IR é dita função de probabilidade de transição se:

1. para cada z C S, P (z, .) é uma medida de probabilidade em .S,

2. para cada .4 C .S, a função # --» P (z, .A) é mensurável

Para unia cadeia de h']arkov {X«} , n C ]N, as probabilidades condicionais P (X«+l = 3/IX«

são denominadas probabilidades de transição da cadeia e quaxido independem de n dize-

mos que são estacionárias; nesse cmo, a cadeia é chamada homogênea.

A função P (z,3/) = P (XI = Z/IXo = z) é chamada função de transição da cadeia e

satisfaz:

1. P(]ç, Z/) ? 0, Vz,y C S;

2. E,.. P(z,y)

O amostrador de Gibbs (Gemail e Geman (1984)) é basicamente um processo iterativo

de amostragem de uma cadeia de Markov, onde as probabilidades de transição são dadas

pelas densidades condicionais completas a posteriori

P: (o:jy) (u:lu-:,y)
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em que oi pode ser um escalar, um vetor ou uma matriz. Para descrever o algoritmo,

suponha que a distribuição de interesse é p (ujy) com u = (ul, . . . , up) , e que a geração

direta de amostras de p(ojy) é extremadanlente complicada e/ou custosa mas que as

gerações de amostras das densidades condicionais completas a posteriori p{ (uijy) podem

ser obtidas mais facilmente. O algoritmo de Gibbs fornece uma forma alternativa de

geração baseada em sucessivas gerações das distribuições condicionais completa e é dado

por

i) inicialize o contador das iterações da cadeia (.j = 1) e escolha valores inicias

«'''- («I",

ii) obt'"ha "m "-o valor u(j)= (t.,: ',

gerações de valores

(0)U P

a partir de u(j- i) através de sucessivas

«Í" - ,(«:l«S'':', ..,«É'-:',«)

«S" - ,(«,i«t",«S'--',. .. ,«É'-:',«)

, («.i«?', . . . , «P. , «)

iii) mude o contador .j para J + l e retorne a (ii) até a convergência

iv) verifique se o critério de convergência está satisfeito; em caso afb'mativo interrompa

o processo e em caso negativo retorne para ii).

Após o equilíbrio, todas m gerações de uma mesma cadeia são gerações da distribuição

de equilíbrio e sucessivos valores dessa cadeia formam uma amostra de p (ujy).

Geweke (1992) propôs um diagnóstico de convergência baseado em métodos usuais

de séries ten-tporais apropriado para ser utilizado quando a convergência da média de

alguma função das variáveis amostradas é de interesse. Consideremos uma função real
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t (u) e sua trajetória t(D,t(2), . . . construída a partir de t(j) = t (u(j)) ,j = 1,2, . . . ..V

Essa trajet(ária define uma série temporal. Técnicas usuais de séries temporais fornecem

uma série de estimadores para E (t (o)) cuja variância assintótica é dada por St (0) /.V

em que S. (w) é a densidade espectral da série t, que em geral é desconhecida e é estimada

através de análise espectral.

Após a observação da série t por um número suficientemente longo de iterações .V,

se obtém a média t. das na primeiras iterações e a média tÓ das nb últimas iterações. Se

a cadeia é estacionária, as médias dos valores das primeiras e das últimas iterações da

seqüência devem ser similares. Pode-se mostrar que se n./.V e rtÓ/N são fixos e .V --> oo

então

!!..-.&

@ in /«. -- Ê' m /«.)

em que Sta (0) e Stõ (0) são estimadores independentes das vmiâncias assintóticas de t.

e tÓ respectivamente. Então, se a diferença padronizada das médias for grande, dizemos

que não há indicação de convergência. O pacote CODA (Best, Cowles and Wines, 1995)

utiliza os valores os sugeridos por Geweke, ou sda, n./N :; 0.1 e nÕ/.M = 0.5 como

T)adrao

(B.7)

B.3 Testes de hipóteses: enfoque Bayesiano para a

escolha de modelos.

Uma possível técnica para comparar modelos é baseada no chamado fator de Bares.

Sejam JW, um parâmetro com Maiores inteiros que indexa os modelos, e aj = p (À4 - J) ,

j = 1, 2, as probabilidades a priori associadas aos modelos tais que ai + n2 :: 1. A razão

entre as densidades marginais observadas dos dois modelos,

. p(xlm
p (w - ilr) «, '

(B.8)
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Tabela B.l: Regra de decisão

B21 Evidência contra .Ho
l n '2 Irra'n

3 a 20 positiva
20 a 150 forte
>150 muito forte

é conhecida como fator de Bayes e pode ser utilizada para decidir a favor ou contra cada

modelo. Kass e Raftery (1995) sugerem a regra apresentada na Tabela (B.l) para decidir

por unl ou outro modelo

Com o objetivo de calcular o fator de Bayes, necessitamos obter as probabilidades

a posteriori de cada modelo p(À4 = .jjy) , .j = 1,2. Com este intuito, Carlin e Chib

(1995) propõem uma técnica que utiliza métodos Monte Carlo para Cadeias de A/larkov

(MCMC). .X/ é especiâcada como uma variável aleatória componente de u = (OI, 02, .M),

com Oj, .j = 1,2, denotando os parâmetros do modelo .j. Como a geração direta de

amostras de p (ojy) é complicada e as gerações de amostras das densidades condicionais

completas a posteriori pi(ui y) são mais fáceis de ser realizada, a realização de uma

amostragem de tipo Gibbs gera um estimador de p (.IW = jjy) dado pela a õeqüência de

M := .j na amostra. Para isso, é necessário fazer uma especificação completa de cada

modelo e verificar se as condições de convergência requeridas pelo método MCNIC são

satisfeitas.

Assun)idos que as probabilidades a priori p (OjlJW = .j) são próprias e que há inde-

pendência completa entre os Oj dado o indicador do modelo, ]M. Logo

p (olM' - J) - llp (o:lM - j)
í-l

2

(B.9)

Completamos as especificações do modelo com a escolha das chamadas distribuições

"pseudo-prioris " do modelo p(ojlm # J) , que deverão ser próprias. Devido à inde-

pendência condicional, elas não interferem na expressão das densidades marginais. A
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distribuição conjunta de y e O = (OI, O2) quando M = .j é dada por

P(y,o,À/ / (ylo,m' l.&f

.« -alÚ«'': -«l«,,

« / («1', ,"' - .) --«-«-. . '":,;. '. -«:"-"»«,. '«. *"--.«-'« . -"*":."
de Gibbs, precisamos da distribuição condicional completa de cada Oj e M; sua expressão

é aseguinte

-'', .*,,".,, « l iSi i;'i:; ', -'', (B.IO)

e portanto será gerada do modelo usual se M :: .j , e das "pseud(>prioris "quaxido M # .j

A distribuição condicional completa para M é dada por

.f(«I",,w - .i) {n:., p:lw -d} «,p (w lo, y) (B.ll)

A cadeia de À'larkov é aquela cujo núcleo de transição é formado pelas distribuições

condicionais completas e sob condições usuais de regularidade, converge para a dis-

tribuição a posteriori p (O,.&/jy) . Assim, amostras desta distribuição podem ser geradas

através da amostragem das distribuições condicionais completas (B.lO) e (B.ll), utilizan-

do o algoritmo de Gibbs. Em cada iteração, uma amostra de tamanho l; OÍZ), Oy) M(i),

Z = 1, . . . .V é obtida. A razão

P(W=.jjy) = número total de MW ' .MM ) ::J, .j - ,2,

fornece um estimador simples de p (À/ = .jjy) que pode ser utilizado no cálculo do fator

de Bares.

Para obter uma aproximação das "pseudo-prioris " Carlin e Chib (1995) recomendam
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avaliar cada modelo separadamente, ou seja, considerando nj = 1 e ri#j = 0, e usar a

distribuição a posteriori resultante como a distribuição "pseudopriori " para o parâilletro

O{ no mode]o ]W = i.

Esta metodologia pode ser estendida para um número maior de modelos, mas se este

número é grande ela pode não ser a mais adequada porque requer a especificação das

distribuições "pseudo-priori" , na sua implementação.

B.4 Significado da constante c definida na Subseção

.a e eJ e .a

Um teste de hip(5tese é uma função binária dos dados tal que se ó (d) = 1, rejeita:mos -Hi

(hipótese nula), e se õ (d) = 0, não rejeitamos Hi .

As probabilidades dos erros de tipo l e ll associadas ao teste ó são denotadas por

a (ó) (a probabilidade de rejeitar -Ht quando é verdadeira), e /7 (ó) (a probabilidade de

aceitar ni quando é falsa).

Seja Z (.&f, -5) é função de perda associada ao teste definida como Z (1, 0) = 0, Z (1, 1) =

«, J (2,0) - b, e Z (2, 1)

Os valores de a e b determinam o grau de importância (custo) das probabilidades dos

erros de tipo l e ll.

A perda ou risco esperado associado ao teste é dada por

,(ó) - .E(z(w, õ)) - «',z(z(-w, ó) IÀ/ - i) + «',z(z(w, ó) lm - 2)

Como

.E(Z(M,Ó) l.W - l) - «P(Õ - ilÀ/ - l) - «a(ó) ,

e

E (z (w, ó) IÀ/ 2) (ó IÀÍ'
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temos que r (õ) = riba (ó) + «eb/3 (ó). Um teste que minimiza o ;isco r (õ) , é um t"te
de Bayes.

DeGroot (1986) prova que um teste .5 definido sob d, tal que

se -Rt2 (d) $ ; - c então õ (d) - l (rd'item'; n:),

e

se -Ri2 (d) 2 = ão ó (d) = 0 (nã. rdeit'm's .HI),

minimiza o risco r (õ)

A constante c é escolhida levando-se em consideração o grau de importâíicia dos erros.

Se ri :: n2 " 0.5 e i = c :: 1, ambos os erros têm o mesmo custo, enquanto que, se

: = c < 1, o erro de tipo ll tem uln custo c vezes maior que o erro de tipo l. Os papéis

se invertem quando : = c > 1.
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Apêndice C

Cálculo da matriz inversa

Seja a matriz

E:(O) -a:l+a3.G:- + ''tG:,+(a-/k:)(G::G:: + G:,G.-) ,

com Gii = ZiiZit, G{2 :: Z{2Z{2, ki :: ZttZi2 = ZíuZit.

Denota.ndo por kt{ = ZjiZii e k2{ :: Zl2Zía as matrizes Git e Gi2 satisfazem as

seglüntm relaçõ.s

GiiG z:- zl: z:- zl:

ÉlÍGit

z::zl:z:,zl,
k2iG{2

z:- zl: z:,zl:z:-zl:

kllGil

z:,zl,z.-zl:z:,zl:
k?Gia

k.2GiiGia

(;ri2G.i2

GiIG.{2GÍt

G{2GitGiz

G'iiGi2G{ iG{2
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G{2GÍtG.í2Gii

GíiGieGiuGit

k?G{2Git

k2í ('l {iGi2G{ l

k2ik?Git

kliGi2Gi1('l{2

#i{ kllG{2 .

Gí2 (liiG.iiG.{2

Suponhamos que Ei(O) tem como matriz inversa a

EÍt(0) ::/3ol+PiGii+ PuG{2 + P3GiiGi2+/34Gí2GÍI,

com /7j :: /3j{, para simplificar a notação, para obter esses coeficientes rcsolveremos o

sistema EÍ' (O) Ei(O) = 1. Verificaremos que esse sistema tem as mesmas soluções que as

equações determinadas por por o sistema E{ (O) EÍ' (O) = 1, e assim podremos concluir

que EÍ' (O) é a inversa de E{ (O)

Eí' (0) E: (0)

Poo-2l+Poo2 Gii+/7oaBGíu -F/3o(cr.4B/ki) (llii G{2 +/7o(a.4B/ki) Gi2(liii

-Fa2piGil+/3lo2 À;l Gii + Piam GítG{2 + Pi (a.4B/ki) kiÍGiiG{2

+/3: (a.4B/k{) kl;G l

+p2o2Gi2+p2a2 Gi2Git + Praz kaiG{2 + /32 (a,4B/k{) k2Giz

+/32 (o.4B/k{) kaiG{2Gii

+a2P3Gii Gi2+o2 P3k{ Git + o2nP3k2iGiiG{2+(a,.{B/k{) p3k2GiiGí2

+ (a..{B/X;i) p:3k2ik?Gii

+a2/3,G.i2Gii+o2 #4kiiG{2Gii + o2n/34k?G{2 + (a,4B/Aí) /34kiikllG{2

+ (a.,{B/A{) /74k2G{2Git
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Assim temos o sistema de equações

Poo'21 = 1
(/3.aâ -F o'0: + P.aâkii+ /3i (a,4B/k{) k? -t oâ#,k? + (a,4B/ki) P3k2ik?) Gei - O
(/7oal + /32a + P2a%k2í -F /3a (a.4B/kí) k{ + oBP.k? + (o.aB/k{) Õ4kiíkl!) G{2 -0
(/3o(a.4B/k{) +0ia2 +/3.(a.4B/k{) kii+ a2/33+ a2 P3k2 +(a,4B/k{)P3k2) GiiG{2 = O
(/3o(a.,IB/k{)+/32oe+ P2(o.4B/k{) kei + a2/74+ o2 P4kli +(a,4B/k{)/34k2) G{2Git = O

ou seja, temos /3o = a-' e os sistemas

P.aã + P:(a' + aâk-. +(a.-,/k:) k?)+ P:(''âk? +(a««/k:) k«k?) - 0 rC.n
P.(a«./k:)+ P.(aÍ,+(a««/k:) k-:) -+ P:(a' + aLk,: +(''«/k.) k?) - 0

J P.a% + P, (a: + ''bk2í -P (a,4B/kí) k?) + P4 ("%k? -+ (a.4B/k{) ktik?) - 0 rC.2)

1. P.('«./k:) +P,(aâ+(a«'/k:) k,:) +P.(a: + aâk +(a«'/k:)k?) -0

denotando

m.i :; 7nií = a2 + oâAii + o,.!Bki, ma :: m2i :: o2 + au h2i 4- a.4Bk{,

si := si{ := o2 k2 + o.4Bknk{, s2 = szi = o2 k2 + o-..{nktiki,

': -.-i:.+(a.«./k:)k«, ': c,: -+(a-/k:)k,:,
di := dt{ := a2 -t a2 k2i -F a..{Bki, d2 :: dzi := a2 -.F a2 kti + o.4Bk{,

temos que (C.l) e (C.2) são dados por

Pool -F /3imt + P3si :: 0
P. (a,.,./k:) + P.c: + P,a-

poaen -F P2mu + P4s2 :: 0
g. (aAa/A:) + /3:c: + P.a,

(C.3)

(C.4)

196



Do sistema (C.3) temos

D~ - D..'\l«~ B,;*f"~

P. (aA./k:) + a:c: + P,a:

P.(a«,/k:) Po':aâ/m: -P;c:.:/m:+03d: - 0,

assim)

P; - ,go (c-aâ/m. - (a-/k:)) (d: - c,':/m:)''

- #o(c:aâ -(a-/k:)m:)(d:m- ':.:)':
- .IÜ-(«5. +(.-«â -(a««/A:) m-)(d:m- - ':.:)': ':)P.

Com cálculos análogos obtemos

P. - Õo (.-al - (a-/k:)m,) (d,m2 - c2'')':

P, - -=} ('L + (',"L - ('«'/k:)m,) (a,"'': - ',.,)': ',)

Planteamos agora o sistema

E.(0)Eí'(0)
a2#.l+a2#:Gii + a2/3:Gia + o2P,Gil Gi2 + o2P.G{2Gíi

+Poa2 Gii+#ia2 kiíGit + /3eau GitGiu + P3a2 ktiGiiGi2 + P4o2 k.uGii

+Poa-BG{2+/3ioBG{2Gil + /32aBk2iGi2 + /73a2 k2Gí2 + #4k2iaLG{2Gii

+/70(a.4B/k{) GIIG12+/31(a,4B/kI) k2G{I + /32(O'ÁB/k{) k2iG{IG{2

+P:(a.4B/k{) kllGÍI G{2 + P4(a,4B/k{) k2{A?Gii

+Po(a,4B/ki) G{2Gii +#t(a..{B/k{) ktiG uGil+ P2(a.4B/kl) k2G{2

+/33(a.4B/k{) ktiki Gi2 + p4k?(a.4n/k{) Gi2Gil

l
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assim. Po = o--2 e

(P.oâ + o'/7: + /7:oâÉii + P* (a.4B/k{) k? + /34oâk? -F +/34 (a,.{n/k{) k2{k?) GÍI = O
IP.aB + o2P2 + P,crLk2í + P2 (aÁB/k{) k2 + /33o2Bk2 + P3 (o.4B/ki) kiik2) Gi2 = O
(ao (a..{n/k{) + /72a2 + P2 (a,4a/k{) k2i + /33aãki + o2/3; + P: (a.,IB/ki) kí ) GÍiG{2 = O
(/3o (a..IB/k{) + Piam + Pi (a,{B/k{) kt + a2P4 -F /34k2{o2n + /34ki(a.4B/k{)) G{2GÍI :; O,

logo temos os sistemas

P.aâ + P:('': + aâk:: -+(a.«/k:) k?)+ P.(aâk? -F(a«./k:) k«kl:) - 0 ,. .~
P.(a«-/k.)+ P:(a2B +(a-/k:) k::) + P.(a:+ aLk:.+(a../k:) k?) - 0'

l ,g.a% + P,(a'+ aenk« +(''««/k:) k?)+ P,(gaBA?+('««/k:) k«k?) - 0(C.6)
l ,0.(a««/É:) -F P,('â +(a-/k.) k«) -F P,(a'+ aâk-: +(a««/k:) k?) - 0

Assim p«a que w sistema (C.l), (C.2), (C.5) e (C.6) te-ham as m';mm soluções

devemos verificar que PS :: P4) ou sqa

(.,«â la«./k:) m:) (d,m, .,.:) - (.:.L (a««/k:) m,) (d:m- clsl) ,

mas

2
clo'À (a««/k:) m - .3.aÍ, + aâ (a«./k:) k:;

-(a«-/k.) a' -(a-/k:) aâk:: -(a-/k:) kl;

aâaen -- (a-/k:) a: -- (a«-/k:) k?

.,aB - (a«-/k:) m,.
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Por outro lado

sl

S2

C2S2 clsl

assim resta veriâcar duma dtmt denotando por 6. .'3.k-: - .'í;,k« - '' m2 temos

di

7nl

da -- A.

m:+ a.

(d, - A) (m: + a.)

a.m2 + .6.d2 -- â.2
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Apêndice D

Cálculo dos elementos da matriz

análoga à matriz de informação

Explicitaremos os elementos de G.oo

(G««)::

1:«. ,«,:.) ,«':: (:«. p-f:hn'«':: ZÍiZ!:

,.:,:. sh,: '::) (,::':: ígh'::,:.)
'nl 4 ltr a'

i-l
l 4 la
2 {-1

l 4-a
2-1

«â*::
o'2 + o'âkii

:::z!. z:. zl.

Jgh)'* ' ,::,::
(: sh)' k", (D.l)
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(G«.o) .,

c':,,:: - ;eh'::,:,) }
l

a2 + oâkii .':-'!:'«':, p-TilÍK'«'!.'-'!,
l «â~«

a2 + oâkii
ki =Eh) ,::,:,}

.'â~"l
a2 + o'âki: (*:

aâkikli
cr2 + aâkii

tr ZiiZl2

l
o'2-.F o'âkii

ki
aâkikii

ae-F aâkii
ki

l
cr2 + aeÁkt{

(D.2)

(G««).,

: í8-) ,::':. (,::':, - í#h,.:':,
*'- {.-' («

2 l.

ígh) ,: ': ('::': p-!ã;='::'!:

i$ «{«-' : - ígK) (* :,::':: ;#:lh'.'í,
*'-{.-' (: a2 + o'âkii ~*:':-'!. -s?2h':.'::

«â~"
a2 + aâkií *.: - í#l) *: * (*

o'âkiki{
«: + aâ~-:

2a .4r'l

a2 + aâkii : - sgK) * :* * «â*"
o'2 + o'âkií

«â*-.l
Cr2 -F aâÉt{

(0.3)
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(G««),: - (G«--).,

(G««),,

::«. - ;4%'::':: z«zl,li«. ;#m' :,::)Zi2Zl:

iÊ'-.« ' (, ,,:: - ;gm':: '::'::,:,)i-l

;gm'::':., :,:,) ,X Z:2ZI,

i$«{«-'('«,:, - J2h,-,:,)('«':, ;gâü'«,:,
gÍ }l: t-lz::z:,z:,zl, - ;Íl\hÜz::zi,z::zÍ,

-úgh':,':,'::,:, *(,gh)' ':-':,,::'::,
Ç $ ~;: - '- {;Eh,::':,'
'- { ;-!à ,« ,!, } -- '-

2.A;. \

Án.'l{a2-+ a2 kiZii Zl2

k" ;)']í-l

zkl', (D.4)
i-l
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(G««),;

Ç $' '(':,':, ;gm'::'::':,,:,)
* ('::':: ;ãm'«'::,:-'!,)'

zl n / .2

--:- ; '-' l.':,':, - ,Õm':-'!:'«':,

* (,:,,:: - ;h'::'::' ,,::) ,
ç $'- {('.:':, ;gh,::':,) (': '', ígh'::,:,) }
*ç $'-{(' :':, ;gh,::,:,)(':,': ,gh,::':.) }
ç$ '- {(: - =h) * ' ,':,}
*-{(J2h) (: *:, ,:,}
*çt'-',:,':,'::'::, '-{(;h z:-zl,z:,zl:

a 4
2 $ '- {p-ghü'«'!:'::-!-

a 4
'+''Í $«1 (=hy '-':,'«,::l
ç$(: Hh)*:*:: (,eh: l «â*-:

a2 + a%kii

;gh) * :*:: - ,ql * ;êh) ' *:*::
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(G«o.),:

.a: -+ a3.*::
l «â*«

a2 + a2Ákií

«3.k?
«' + «â*-: ::*ígK)

$';{, l 2
..-' + «âk-: 7
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