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RESUMO

Em estudos longitudinais é freqüente a ocorrência de observações ausentes. Uma

abordagem para dados incompletos é a imputação, que consiste em prever as observações

ausentes, completando o conjunto de dados para posterior análise.

Neste trabalho, a imputação é feita através do modelo de curvas de crescimento polino-

miais sob o modelo misto, com as suposições de normalidade de efeitos e erros aleatórios,

independência dos erros e mesma matriz de covariância para efeitos individuais.

O método de imputação adorado é o BLUP (Best Linear Unbiased Predictor), que

depende da estimação das matrizes de covariância, para a qual vários métodos são con-

siderados. Além disso, a técnica é aplicada a um conjunto de dados reais e, para outros

três conjuntos de dados, os resultados são comparados com os de outros trabalhos.



ABSTRACT

In longitudinal studies is often the occurrence of missing observations. One way to

handle incomplete data is the imputation, which consista of predicting the missing obser-

vations to complete the data set which will be laser analised.

In this work, the imputation is obtained using the polynomial growth curves modems

under assumption of normality of efrects and random errors, independence of errors and

some covariance matrix for individual effects.

The imputation method is the best linear unbiased predictor (BLUP), that dependa

on estimation of the covariance matrix, for which some methods are considered. The

imputation technique is applied to some sets of real data and the resulta are compared
with others works from the literature
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Capítulo l

Introdução

Na análise de dados é comum a ocorrência de um problema: a ausência de algumas

observações. Isto pode ser decorrente de erros durante a colete de dados, transcrição

registro ou a ausência propriamente dita.

Este problema pode ser basicamente tratado de três maneiras: descartar os dados

referentes às unidades que possuem observações ausentes e analisar apenas a parte com-

pleta; analisar o conjunto incompleto quando as técnicas adequadas o permitirem ou

fazer a imputação, completando os dados e efetuando a análise como se o conjunto fosse

completo.

Neste trabalho o enfoque é para a imputação. E suposto que o mecanismo de não

resposta não depende dos dados presentes ou ausentes, ou seja, são MIAR (Missing

Completely At Random) segundo Rubin (1976). Considera-se também que os dados, se

fossem completos, seriam as observações de uma variável de n unidades experimentais em

p condições de avaliação.

E importante ressaltar que o nosso objetivo é a imputação e não a análise dos dados. O

método de imputação considerado é o BLUP (Best Linear Unbiased Preditor) e o trabalho

é desenvolvido na seguinte seqüência.

O Capítulo 2 apresenta o modelo misto, que engloba os modelos de curvas de cresci-
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mento polinomiais. Destaca-se também um outro modelo mais simples, aqui denominado

de Modelo 111. Várias estruturas que podem ser assumidas para as duas matrizes de cova-

riâncias são também apresentadas. No Capítulo 3 é descrita a estimação dos efeitos fixos e

das matrizes de covariâncias do modelo. São consideradas a estimação de máxima veros-

similhança e a estimação de máxima verossimilhança restrita sob duas vertentes: formas

explícitas e métodos iterativos (destes são abordados os algoritmos EM, Scoring de Fisher

e Newton-Raphson). O método de imputação é descrito no Capítulo 4. As aplicações são

efetuadas em quatro conjuntos de dados reais, um deles com observações originalmente

ausentes e os outros três com simulação de ausência de alguns dados. Estes três últimos

conjuntos já foram exaustivamente analisados na literatura, permitindo que os resultados

de imputação via BLUP possam ser comparados com os de outros métodos de imputação.

As aplicações são apresentadas no Capítulo 5 e são seguidas pelas conclusões e tópicos

para futuras pesquisas.



Capítulo 2

Modelos de Curvas de Crescimento

2.1 Dados longitudinais

Estudos longitudinais têm tido ampla aplicação em diversas áreas, principalmente em

pesquisas médicas, sociais, biológicas e agronõmicas.

Dados longitudinais caracterizam-se pela observação repetida de uma ou mais variáveis

respostas na mesma unidade experimental ao longo de diversas condições de avaliação.

Nesse contexto, as condições de avaliação ou ocasiões de medidas são comumente deno-

minadas "tempos" e podem ser o tempo propriamente dito, a idade, doses, distâncias

ou qualquer outra medida numa escala ordenada; as unidades experimentais ou de inves-

tigação também denominadas "indivíduos" representam pessoas, animais, peças, etc. e

podem ser classificadas em diferentes grupos (ou tratamentos) segundo um ou mais fa-

tores como raça, sexo, classe comportamental, marca, etc.. As respostas observadas no

mesmo indivíduo, em geral são correlacionadas. Estas podem ser categorizados (presença

ou ausência de uma determinada característica) ou contínuas (peso, altura, pressão intra-

ocular). E comum, no caso contínuo, supor que as observações seguem uma distribuição

normal multivariada.

Em estudos longitudinais, os conjuntos de dados podem ser classiâcados em:

3



1. balanceados ou completos em relação ao tempo, quando todos os indivíduos foram

observados o mesmo número de vezes nos mesmos instantes de tempo (condições de

«ahação) ;

2. desbalanceados ou incompletos em relação ao tempo, se há indivíduos que não foram

observados em um ou mais instantes de tempo, ou se as condições de avaliação

variam de indivíduo para indivíduo.

Alguns exemplos de estudos longitudinais são dados a seguir



Exemplo 2.1 (Potthoíf e Roy, 1964). Num estudo realizado na Faculdade de Odon-

tologia da Universidade da Carolina do Norte (E.U.A.) foram medidas as distâncias (em

mm) entre o centro da pituitária e a fissura pterio-maxilar em ll meninas e 16 meninos

aos 8, 10, 12 e 14 anos. O objetivo do estudo era tentar explicar a variação dessa distância

em função da idade através de uma curva simples (rega ou parábola, por exemplo), além

de comparar as curvas obtidas para os dois grupos. Os dados coletados são apresentados

na Tabela 2.1.

'lhbela 2.1: Z) stáncÍa r'em mm) entre o centro da pita tár a e a ./issura

ptedo-maxilar de ll meninas e !6 meninos em 4 idades.

5

Mleninas Idade (anos) Mleninos Idade (anos)

  8 10 12 14   8 10 12 14

 

21,0 20,0 21,5 23,0

21,0 21,5 24,0 25,5

20,5 24,0 24,5 26.0

23,5 24,5 25,0 26,5

21,5 23,0 22,5 23,5

20,0 21,0 21,0 22,5

21,5 22,5 23,0 25,0

23,0 23,0 23,5 24,0

20,0 21,0 22,0 21,5

16,5 19,0 19,0 19,5

24,5 25,0 28,0 28,0

 

26,0 25,0 29,0 31,0

21,5 22,5 23,0 26,5

23,0 22,5 24,0 27,5

25,5 27,5 26,5 27,0

20,0 23,5 22,5 26,0

24,5 25,5 27,0 28,5

22,0 22,0 24,5 26,5

24,0 21,5 24,5 25,5

23,0 20,5 31,0 26,0

27,5 28,0 31,0 31,5

23,0 23,0 23,5 25,0

21,5 23,5 24,0 28,0

17,0 24,5 26,0 29,5

22,5 25,5 25,5 26,0

23,0 24,5 26,0 30,0

22,0 21,5 23,5 25,0



Exemplo 2.2 (Elston e Grizzle, 1962). Num estudo realizado na Faculdade de Odon-

tologia da Universidade da Carolina do Norte (E.U.A.), a altura (em mm) do osso ramus

(parte ascendente da mandíbula) foi medida em 20 meninos aos 8; 8,5; 9 e 9,5 anos de

idade. O objetivo do estudo era estabelecer uma curva de crescimento para ser usada por

ortodontistas. Os dados obtidos estão na Tabela 2.2.

Tabela 2.2: .Altura rem mm) do ramtzs de 20 meninos em 4 idades

Indivíduo Idade (anos) Indivíduo Idade (anos)

8 8,5 9 9,5   8 8,5 9 9,5

1 l 47,8 48,8 49,0 49,7

2 i 46,4 47,3 47,7 48,4

3 l 46,3 46,8 47,8 48,5

4 l 45,1 45,3 46,1 47,2

5 l 47,6 48,5 48,9 49,3

6 l 52,5 53,2 53,3 53,7

7 51,2 53,0 54,3 54,5

8 1 49,8 50,0 50,3 52,7

9 48,1 50,8 52,3 54,4

10 1 45,0 47,0 47,3 48,3  

51,2 51,4 51,6 51,9

48,5 49,2 53,0 55,5

52,1 52,8 53,7 55,0

48,2 48,9 49,3 49,8

49,6 50,4 51,2 51,8

50,7 51,7 52,7 53,3

47,2 47,7 48,4 49,5

53,3 54,6 55,1 55,3

46,2 47,5 48,1 48,4

46,3 47,6 51,3 51,8



Exemplo 2.3 (Williams e lzenman, 1981). O peso (em cg) de 13 ratos machos foi

medido em intervalos sucessivos de 3 dias num período de 21 dias (3, 6, 9, 12, 15, 18 e 21

dias) do nascimento até o desmame. Os dados encontram-se reproduzidos na Tabela 2.3.

'llhbela 2.3: Peso r'em cgJ de .í3 ratos medidos em 7 idades

Rato Idade (dias)

9 12

621 0,823 1
568 0,729 0
549 0,700 0

645 0,850 1
520 0,530 0

502 0,530 0
498 0,650 0
510 0,666 0

578 0,699 0
545 0,690 0
577 0,756 0
441 0,525 0
606 0.770 0

3

190

218

211

209

193

201

202

190

219

225

224

187

278

6

388

393

394

419

362

361

370

350

399

400

381

329

471

15

078

839

783

001

641

657

795

819

709

796

869

.589

.888

18

132

852

870

026

640

762

858

.879

.822

,825

,929

,621

.001

21

,191

,004

,925

,069

,751

,888

,910

,929

,953

,836

,999

,796

.105

l

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

l

0

0

l

0

0

0

0

0

0

0

0

l

l

l

0

l

0

0

0

0

0

0

0

0

l



Exemplo 2.4 (Barroso e Sandova1, 1999). Este conjunto é parte de um estudo mais

amplo realizado no INCOR-Instituto do Coração da Universidade de São Paulo e analisado

no CEA-Centro de Estatística Aplicada do Departamento de Estatística da Universidade

de São Paulo. A freqüéncia cardíaca (em batidas/minuto) foi medida em 10 pacientes em

instantes diferentes de tempo durante um exame ergométrico. As medidas foram tomadas

nos instantes de inspiração do ar e por isso os instantes são diferentes de paciente para

paciente. Os dados estão apresentados na Tabela 2.4.

Tabela 2.4: Frequência cardíaca rem batidas/minutos de ]0 pacientes

em uár os instantes.

Paciente Instantes (segun(ios)

8 9 10 ll 12

114 - - 113

74

5 6

112

72

7

103

13 14 15

l

2

3

4

5

6

7

8

9

10

76

89

78

85

89

108

85

95

87

84 84

- 92

81

84

92

82

92

79



Exemplo 2.5 (Santos, 1997). Este conjunto de dados é parte de um estudo mais

amplo realizado na Faculdade de h/medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de

São Paulo. A quantidade do hormõnio testosterona (em ng/ml) foi medida em 10 éguas

em 7 semanas consecutivas. Alguns dados foram perdidos por defeito no "kit" de medição

(insuficiência no volume das alíquotas). Os dados estão na Tabela 2.5.

Tabela 2.5: Qzzant dado

égua

jem ng/ml) de testosterona. de 10 éguas em l semanas

Instantes de tempo (semanas)

2 3 4 5l 6 7

0,015

o,lll
0,015

0,048

0,015

0,487

0,170

l

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0,162

0,089

Os dados das Tabelas 2.1, 2.2 e 2.3 são classificados como balanceados ou completos

com relação ao tempo e já foram intensivamente analisados por vários autores, entre

os quais podemos citar Lee e Geisser (1975), Rao (1987), Lee (1988), Liski e Nummi

(1990) e Soler (1997). Os dados do Exemplo 2.4 são desbalanceados ou incompletos por

planejamento, enquanto que o conjunto de dados do Exemplo 2.5 é desbalanceado ou

incompleto aleatoriamente, pois embora tenha sido planejado obter as informações para

todos os elementos da amostra nos mesmos instantes de tempo, algumas observações

foram perdidas por motivos alheios ao planejamento.

9

0,067 o,101 0,062 0,045 0,026 0,044

0,051 0,058 0,088 0,072 0,015 0,090

0,034 0,135 0,049 0,206 0,126 0,070

0,171   0,052 o,100 0,114 0,074

  0,105 0,143 0,125 0,015 0,015

0,114 0,089 0,123 0,196 0,214 0,239

0,114 0,772 0,105 0,109 0,064 0,480

0,015 0,015 0,026 0,152 0,015 0,015

0,087 0,077 0,095 0,077 0,087 0,092

0,040 0,059 0,068 0,108 0,090 0,058
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1. verificar a existência de interação entre os tratamentos e as condições de avaliaçãol

2. verificar se existe efeito de tratamento com relação às distribuições das respostas

médias ;

3. verificar se existe efeito das condições de avaliação;

4. ajustar curvas de respostas médias ou individuais;

5. explicar a variação das respostas ao longo das condições de avaliaçãol

6. investigar os efeitos de covariadas ou outros fatores no padrão das respostasl

7. estimar e predizer os efeitos de tratamentos ou as respostas em tempos futuros, bem

como para observações perdidas.

Em resumo, os objetivos de pesquisas longitudinais são caracterizar os padrões de

respostas individuais e as mudanças sobre o tempo e investigar os efeitos de covariadas

nestes padrões (Ware, 1985).

Um modelo bastante utilizado para a análise de dados longitudinais é o modelo de

curva de crescimento. Algumas vantagens desse modelo são:

e comparações mais sensíveis devido ao número reduzido de parâmetrosl

e possibilidade de fazer previsões futuras sobre o comportamento da resposta para

tempos diferentes daqueles para os quais o estudo foi planejadol

e aquisição de um conhecimento maior sobre o processo de variação da resposta ao

longo do tempos

e interpretação física dos coeficientes das curvas polinomiaisl

8 interpretação dos resultados consideravelmente simplificada

10



Em geral, para atingir os objetivos da análise de dados longitudinais, o ajuste de
modelos de curvas de crescimento leva a:

1. testar a hipótese de especificação do modelo, isto é, se o grau da curva assumida é

adequadas

2. estimar os coeficientes da curva de crescimentos

3. estimar a matriz de covariância dos coeficientes da curva estimadas

4. testar hipóteses, como por exemplo, a igualdade dos vetores dos coeficientes das

curvas de crescimento para vários grupos ou o paralelismo entre as curvasl

5. obter intervalos de confiança simultâneos para funções paramétricasl

6. fazer predições, tanto de valores ausentes (imputação) quanto futuros

Neste trabalho estamos tratando do caso de dados balanceadas por planejamento, mas

aleatoriamente incompletos. Para maiores detalhes sobre estudos longitudinais consultar

Ware(1985), Singer e Andrade(1986), Andreoni(1989), Dwyer et al.(1992) e Kshirsagar

e Smith (1995) entre outros.

2.2 Um breve histórico

Nesta seção, dentro do possível, os artigos são agrupados por conteúdo e apresentados

em ordem cronológica. Alguns deles poderiam estar em mais de um grupo e a seqüência

de tópicos é mais ou menos a seguinte: estimação e testes sobre os efeitos fixos, previsão

dos efeitos aleatórios e modelagem da matriz de covariância, análise de dados incompletos,

imputação e previsão de observações futuras.

Wishart (1938), interessado em determinar a razão de crescimento do toucinho de

porco, foi o primeiro a discutir a análise de dados longitudinais através do modelo de



curva cie crescimento. u signincaao ae razão cle crescimento e suas mudanças foram

comparadas em grupos de tratamentos através da análise de variância univariada.

Box (1950) estudou o caso de selecionar vetores de dados de uma normal multivariada

considerando uma estrutura de covariância uniforme.

Rao (1958, 1959) realizou um cuidadoso estudo dos p

de se combinar na mesma equação diferentes potências da variável resposta.

Elston e Grizzle (1962) notaram que o método univariado pode ser aplicado ao mes-

mo problema considerado por Rao (1959), desde que se possa fazer a suposição que as

observações em cada unidade são não-correlacionadas e homocedásticas ou que a matriz
é uniforme.

Hoel (1964) estudou o efeito de se ignorar a dependência das observações tomadas em

diferentes pontos do tempo sobre a validade da inferência estatística.

Em 1964, Potthoff e Roy apresentaram o modelo de curva de crescimento polinomial

que pode ser escrito como uma generalização da MANOVA usual. Este modelo é adequado

para dados completos, todos os indivíduos de um grupo têm o mesmo valor esperado

e curvas polinomiais ajustadas para diferentes grupos têm o mesmo grau, com alguns

coeficientes podendo ser zero.

Rao (1959, 1965, 1966) desenvolveu métodos multivariados usando análise de cova.

riância. O modelo de curva de crescimento foi desenvolvido em uma série de artigos por

Rao (1959, 1965, 1966, 1967, 1968, 1987) e foi estendido por vários autores, entre eles,

Khatri(1966) e Grizzle e Allen (1969), que permitiram uma escolha arbitrária para a
matriz de covariância

Geisser (1970, 1971), Lee e Geisser (1972, 1975), Fearn (1975), Lee (1988, 1991) e

Barry (1995) desenvolveram um tratamento Bayesiano do modelo de curva de crescimento

generalizado.

Khatri (l

estruturada

roblemas e vantagens decorrentes

973) desenvolveu testes da razão de verossimilança para matriz de covariânciaS r



Kleinoaum (iuró a e ÜJ adaptou o modelo de PotthoH e Roy e propôs uma generali-

zação que permite sua aplicação a vetores de observações incompletas por planejamento

ou por falta de observações. Seu modelo reduz o modelo de curva de crescimento ao mode-

lo de mínimos quadrados ponderados univariado com matriz de covariância desconhecida

e a usual suposição de normalidade.

Ghosh, Grizzle e Sen (1973) aplicaram métodos não-paramétricos no modelo de Pot

thoR e Roy.

Tubbs, Lewis e Duran (1975) generalizaram o modelo de curva de crescimento de

Potthoíf e Roy relaxando a suposição de independência entre diferentes indivíduos e con-

sideraram uma matriz de covariância genérica, positiva definida, para o uec da matriz de

dados.

Lee e Geisser (1975) apresentaram um estudo sobre a previsão parcial ou condicional

em modelos de curva de crescimento para várias estruturas de covariância, focalizando o

ponto de vista empírico. O desenvolvimento da parte teórica nele utilizado foi dado por

Lee e Geisser (1972).

Woolson e Leeper (1980) revisaram a análise de curva de crescimento para dados

longitudinais completos e incompletos, baseados no modelo de Potthoff e Roy. Os estudos

de dados longitudinais incompletos são apresentados num contexto mais geral do que a

modelagem de Kleinbaum.

Crowder e Tredger (1981) consideraram observações em tempos não equidistantes.

Modelos para dados não balanceados descritos por Rao (1965) e Fearn (1975) foram

generalizados por Harville (1977), Laird e Ware (1982) e Reinsel (1985)

O modelo de efeitos mistos foi sugerido por Laird e Ware (1982) e também foi con-

siderado por Fairclough e Helms (1986), juntamente com métodos computacionais, para

analisar dados que podem ser incompletos

Reinsel (1984) estendeu o modelo de curva de crescimento multidimensional assu-

mindo curvas individuais e considerando efeitos fixos e aleatórios. Reinsel (1982, 1984

13



iuoo,J geiieraiizou o inoaeio ae eieit;os aieatorios para incorporar respostas multivariadas,

considerando planejamentos não balanceados.

Os estimadores de máxima verossimilhança e máxima verossimilhança restrita para

a média e a matriz de covariância são dados por Laird e Ware (1982) e estendidos por

Laird, Longe e Stram (1987). Algoritmos mais gerais foram dados por Jennrich e Schlu-

chter (1986), que estenderam o modelo para incorporar formas arbitrárias da estrutura

de covariância.

Ware (1985) discutiu o modelo de regressão geral onde a matriz de covariância dentro

de indivíduo tem três tipos de estruturas, multivariada geral, efeitos aleatórios e auto-

regressiva.

Azzalini(1987) considerou o modelo de efeitos al.eatórios com covariadas e matriz de
covariância estruturada. :;

Vonesh e Carter (1987) apresentaram um método nãb iterativo para estimar e compa-

rar parâmetros de locação no modelo de curva de crestlhlento com coeficientes aleatórios

e apresentaram propriedades assintóticas dos parâmetros)e locação.

Khatri(1988) investigou o modelo de PotthoR e Roy supondo que os erros não têm

distribuição normal, mas sim distribuição elíptica ou esférica.

Laird (1988) fez uma revisão sobre o uso de análises baseadas em verossimilhança para

dados longitudinais incompletos.

Lindstrom e Bates (1988) exa

cional do algoritmo EM.

Schluchter (1988) considerou uma larga variedade de tipos de modelo para dados

incompletos e desbalanceados, listando vários tipos de estruturas de covariância.

Chi e Reinsel (1989) consideraram modelos de efeitos aleatórios, desenvolveram teste

escore para autocorrelação, apresentaram um procedimento explícito para obtenção do

estimados de máxima verossimilhança e consideraram previsão de respostas futuras e

estimação de Bayes empírica dos efeitos aleatórios

H

minavam métodos para melhorar a eficiência computar (
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Longe e Laird (1989) estudaram para uma determinada família de modelos de curva

de crescimento, como a mudança no padrão da estrutura de covariância pode afetar a

variância estimada dos estimadores da média no caso balanceado.

Stanek 111 (1990) propôs uma uni6cação de modelos com medidas repetidas incluindo

modelos de curvas de crescimento e ilustrou como transformações simples podem ser

usadas para determinar o grau do polinõmio em curvas polinomiais.

Um método recursivo pala obter estimadores de máxima verossimilhança e máxima

verossimilhança restrita para o modelo linear geral para análise de medidas repetidas foi

dado por McGilchrist e Cullis (1990) e estendido por Wu e McGilchrist (1995). Este
último considerou várias estruturas de covariância.

Von Rosen (1991) apresentou um histórico sobre o modelo de curva de crescimento

cobrindo, entre outros, métodos de estimação de parâmetros, versão canónica do mo-

delo, testes, extensões, dados incompletos, enfoque Bayesiano e diferentes estruturas de

covariância. O artigo traz uma vasta bibliografia sobre o assunto.

Leeden, Vrijburg e Leeuw (1996) fizeram a revisão de dois procedimentos em análise

de dados longitudinais, o primeiro considerando que as medidas são hierárquicas dentro

do indivíduo e o segundo sendo a MANOVA com matriz de covariância estruturada.

Referências sobre modelagem da matriz de covariância são Lavange e Helms (1983),

Jennrich e Schluchter (1986), Lee (1988), Schluchter (1988), Jones (1993), Keramidas e

Lee(1995), Wu e McGilchrist(1995) e BMDP(1992).

Ware (1985) considerou alguns tipos especiais de estruturas.

Jennrich e Schluchter (1986) discutiram vários tipos de estruturas de covariância usan-

do diferentes algoritmos para obter o estimados de máxima verossimilhança.

Com relação à análise de dados incompletos, imputação e previsão de observações

futuras, Hartley e Hocking (1971), Orchard e Woodbury (1972) e Beale e Little (1975)

fizeram imputação usando um algoritmo que mais tarde foi formalizado por Dempster,

Laird e Rubin (1977) e é conhecido como algoritmo EM.
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Laird (1982) introduziu uma classe de estimadores de máxima verossimilhança ge-

neralizados que inclui o egtimador de máxima verossimilhança restrita e o estimador de

máxima verossimilhança ordinário. Fornece equações do algoritmo EM para estimar as

componentes de variância no modelo misto. Outras referências sobre dados incompletos

são Schwertman e Allen (1979), Schwertman et al. (1980), Schwertman et a1. (1985),

McGilchrist e Yau (1995), Nummi(1997) e Barroso, Bussab e Knott (1998), cujo inte-

resse era a estimação de parâmetros e/ou a realização de testes de hipóteses. Imputação

foi feita por Liski(1984, 1985) e Liski e Nummi(1990) através de métodos Bayesianos

e do algoritmo EM. Imputação de dados provenientes de populações finitas através do

BLUP (Best Linear Unbiased Predictor) foi sugerida por Barroso (1995) e considerada

por Barrosã e Salinas (1999).

A previsão de observações futuras foi tratada por Geisser (1974), Reinsel (1984), Rao

j1987) e Tian, Shukla e Buncher (1994).

2.3 Modelo de curva de crescimento

Nesta seção apresentamos os modelos descritos na literatura, mais frequentemente

utilizados para a análise de dados longitudinais.

O modelo linear multivariado introduzido por Potthoff e Roy (1964) é adequado para

dados completos e é dado por

Y.*« = X,*çeq*/A/*« + e,,.«,(2.1)

onde Y é a matriz de observações, cujas colunas são independentes e possuem distribuição

normal p-variada, com média XeA e matriz de covariância E arbitrária e positiva definida.

As matrizes X. e A são conhecidas de posto completo q e /, respectivamentel se A tem

posto incompleto utilizam-se matrizes inversas generalizadas ou reparametriza-se o modelo

de modo que posto(.A) = /. A matriz ( é a matriz de parâmetros (desconhecidos) e e
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e matriz de erros cujas colunas sao independentes. Seja eí a z-ésima coluna de e ({ ;=

1,2,...,n); supõe-se que e{ -, N,(0,E). O modelo(2.1), conhecido como o modelo de

curva de crescimento polinomial de PotthoR e Roy, é uma generalização do modelo da
MANOVAusual

Yo,.. = eq*/A/x« + eo.*., (2.2)

onde as colunas de Yo são independentes com distribuição normal q-variada têm média

eA e matriz de covariância Eo positiva definida.

E possível escrever o modelo (2.1) como (2.2) através da transformação

Yo (X'G':X)'iX'G :Y,

onde Gp*p é qualquer matriz simétrica positiva definida tal que X.G iX.' tenha posto

completo. Nesse caso, Eo é dada por

Eo :X)':X'G':EG :X(X'G :X)':

Para lazer essa transformação é necessário escolher G adequadamente. Quando p = q

a análise sobre (2.1) é a mesma do modelo MANOVA usual (2.2), mas se q < p a escolha

de G pode afetar os resultados. Neste caso, Potthoff e Roy (1964) discutem algumas

possibilidades, entre elas E, que é a escolha ótima pelo critério ENVVM (estimador não-

viesado de variância mínima), ou a identidade 1. ou ainda S o estimados não-viesado

usual quando E é desconhecida.

Exemplo 2.6. Suponha que quatro indivíduos são observados em três instantes de

tempo (tl, t2, t3) e que estamos ajustando uma reta média aos dados. O modelo de curva

de crescimento de Potthoff e Roy é dado por

Ypxn = X.pxçeçx/'A/xn + epxnl

onde
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' - l::lY- x-

ell e12 e13 e14

e == 1 e2i e22 e23 e24

e31 e32 e33 e34

Se considerarmos que os dois primeiros indivíduos pertencem a um grupo e os outros

dois a outro grupo, ou seja ./' = 2, e estamos ajustando retas médias para cada um dos

grupos, temos que Y, X e e são as mesmas e

A - li l l l P

€01 €02 l l o oA-
o o l l

e

Generalizando, suponha que há / grupos (ou tratamentos) distintos, cada qual com

nj indivíduos (unidades experimentais) independentes tal que E/;: nj = n e que uma

variável y é medida para cada indivíduo ao longo de p instantes de tempo ti, t2, ..., tP' O

modelo linear multivariado generalizado de curva de crescimento pode ser escrito como

l2.1), o« seja,

Y = X(A + e, (2.3)

onde Ypx« é a matriz das observações, Y = (Yi,Y2, . . . , Y/), e Yj, matriz de dimensão

p x nj das observações associadas ao .j-ésimo grupo, é especificada por

3/iij yi2j

Yj = 3/2ij 2j

yPti 'yPai ' ' ' 'yPr\jj

sendo que as observações 3/iij,3/2{j, . . ,3/dj,{ :: 1,2, ...,nj e .j ;: 1, 2, ..., / podem ser cor-

relacionadas e têm matriz de covariância EPXP. Assumimos que E é a mesma para todos

lx

       
    g/23  
yai y32 Z/sa y34



os grupos, ou seja, a matriz de covariância das colunas de Yj, .j = 1, 2, ..., /, é E. A.fx«

é a matriz de planejamento, que em geral é dada por A = díag(1:,), onde 11.. é o vetor

linha de nj elementos iguais a 1, eqx/ = (€1,€2, ''''e/), é a matriz de parâmetros (des-

conhecidos) com Cj = le.j,(iÍ- - - . ,(l(ç-i)jl sendo o vetor de coeficientes da curva para o

j-ésimo grupo, (q -- 1) é o grau do polinõmio ajustado e q -- 1 < p. XPxq é a matriz das

potências dos instantes de tempo e epxn é a matriz de erros aleatórios, cujas colunas são

supostas independentes e com distribuição Np(0, E), onde E é qualquer matriz positiva

definida. Seja y = uec(Y), onde uec(Y) indica o empilhamento das colunas de Y. O

valor esperado de Y e a matriz de covariância de y são

E(Y)= XeA (2.4)

V = V-r(y) = 1. 6) E,

onde 1. é a matriz identidade de dimensão n e e) denota

matrizes.

Nomes como MANOVA Generalizada, GMANOVA, Modelo Linear Multivariado e

Modelo de Potthoff e Roy são comumente usados para denominar Modelos de Curvas de

Crescimento(von Rosen, 1991).

Em geral X.xç é definida como

o pro ronec

(2.5)

b.. H. H'--.q..+. ,]. lr

t.-:
f.-:

tg t. t: ... t.-:
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mas, as vezes, e conveniente escrever X.pxç como X.Opxç, onde

Ro(t:) P (t:) .. . Pç-:(t:)

X.. Po«J P «a ... Pç-:«d

Eo(t,) P (t,)

sendo PZ(t) polinõmios ortogonais de grau / (Z

instantes de tempo ti, t2, ..., tP'

Se os instantes são equidistantes, há tabelas de polinõmios ortogonais (Pearson e

Hartley, 1972), caso contrário é necessário recorrer a alguns programas computacionais

como por exemplo o módulo CM do aplicativo NTIA/EMBRAPA.

Obtemos pelo modelo (2.3) que o valor esperado da resposta para os indivíduos

metidos ao .j-ésimo tratamento no k-ésimo instante de tempo é o mesmo, ou seja,

E(ykij) = eojt2 + ijti+(l2jti+ . . . +(ü ujtí'

sub

Pç - :( t,

definidos sobre os

com .j = 1,2,...,/, í = 1,2,...,nj e k = 1,2, ...,p. Notemos que yX;ij é a observação do

à-ésimo indivíduo do .j-ésimo tratamento no À-ésimo instante de tempo.

Outra forma de escrever o modelo (2.3) é através de modelos individuais dados por

yi = Xea{ + e{, (2.6)

onde y{,x: é o vetor de observações do {-ésimo indivíduo para á ' 1, 2, ...,n. XPxç e eç*.f

são definidas como em (2.3), a{,*. é o vetar indicador associado ao í-ésimo indivíduo e

e{,*. é o vetor de erros assumidos independentes com distribuição N,(0, E).

Uma forma equivalente e mais flexível para o modelo (2.6) é

y: +e:, (2.7)

onde yi,.x: é o vetor de observações do i-ésimo indivíduo ({ = 1,2, ...,n) e pÍ é o número

de ocasiões nas quais o indivíduo á foi observado. Xí,... é a matriz (conhecida) de pla-

nejamento, /3qxl é o vetor de parâmetros e ei,.x. é o vetor de erros aleatórios, supostos



inaepenaentes com distnbuiçao J'qp.(U, E{), onde E{ é qualquer matriz simétrica positiva
definida.

O modelo (2.7) incorpora o fato de que nem sempre os dados são balanceados, isto

é, nem sempre Xl{ = X, í = 1,2,...,n, e permite considerar estruturas de covariância

diferentes para as unidades experimentais Ei = Var(yi).

Outro modelo muito utilizado na área é o modelo misto proposto por Laird e Ware

(1982) que, para o {-ésimo indivíduo, é dado por

yi = Xia + Zibi + e{, { = 1,2,...,n (2.8)

onde yi, { = 1, 2, ..., n, é o vetou das respostas observadas nos pi instantes de tempo, X{ e

Z: são matrizes conhecidas de ordem (pi x q) e (pÍ x c), respectivamente, aqxl é o vetor

de parâmetros fixos, bí.x: é o vetor de parâmetros aleatórios e eÍ,.x: é o vetor de erros

aleatórios. Além disso, supõe-se que bÍ e e{ são independentes e independentes entre si,

com b{ "- N.(O, Gi), e e{ -' N,.(0, Ri), onde R.i e G{ são matrizes positivas definidas.

O modelo (2.8) pode ser escrito na forma

y= Xa+Zb+e, (2.9)

onde y' =(yjl,yj!,...,yj:), X' =(XI,Xj!,...,Xil.), Z = diag(Z{), a é o mesmo definido

anteriormente, b' =(bl,bj!,. . . ,b:) e e' =(el,ej!,. . . ,el,). As dimensões de y,X, Z,a,b

eesão(E;::p: xl),(EL-p: xq),(E:::p: xnc),(qx l),(mexi)e(EE;:p:xl),
respectivamente.

Quando os dados são balanceados com relação ao tempo e as matrizes de planejamento

e de covariância são iguais para todos os indivíduos, digamos X{ = X, Zí = Z,Rd = R

e GÍ = G, para { - 1,2, . . . ,n, o modelo é simplificado de modo que X. = 1. ® XI e

Z = 1. ® Z, com dimensões (np x q) e (np x nc). As suposições passam a ser

E(e) Var(e) = R = 1. ® R,

E(b)= 0, Var(b)= G =1.® G



Co«(b, e) = 0,

onde R e G são matrizes positivas definidas, de posto completo e dimensões np x np e

nc x nc, respectivamente. A média e a variância de y são dadas, respectivamente, por

e

E(y)

e

v )

Em geral, é assumido que os erros associados a diferentes instantes para o mesmo indivíduo

são independentes e têm a mesma variância, ou seja, R = o21«..

Os modelos mistos podem ser apresentados na forma de estágios: no primeiro estágio,

define-se o modelo linear condicionado aos parâmetros da curva de crescimento individual,

isto é, a e b são parâmetros fixos desconhecidos e e -' N(0,R)l no segundo estágio,

os parâmetros das curvas são supostos linearmente dependentes das covariáveis fixadas

Formalmente:

1- estágio

yílni :: XÍa + Z{ b{ + e{,

onde e{ -- N,. (0, Ri)

2e estágio

b. - N.(O, G:).

Exemplo 2.7: Suponha que dois indivíduos são observados em três instantes de tempo

(ti,t2,tS) e que estamos ajustando uma reta para cada indivíduo. O modelo misto para

o {-ésimo indivíduo no k-ésimo instante será dado por

g/*: =(. + bt*) +(': + b:tk)+ e..:, (2.10)

ou seja,

y= Xa+Zb+e
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com

l

l

l

l

l

l

y - x- a

b

l ': o o l «: l .,:
l t3 0 0 1 . b: l .,:ü:;l 1, o=1 1 e e=
o o l ': «, l l ::
o o l t: l ó, l l .,:

Com a suposição de erros independentes e mesma matriz de covariância para os efeitos

individuais independentes, G é bloco diagonal e

V;r(y) +a:l«,.

A partir de agora passaremos a tratar o modelo de curva de crescimento através

do modelo misto, para dados balanceados, considerando no Capítulo 4 o caso de dados

balanceados por planejamento e incompletos por falta de observações. Nas duas próximas

seções ilustramos a modelagem da média e da estrutura de covariâncias.

al

bi
11=

a2
e

2.4 Modelos para as médias

O modelo (2.9) permite, por exemplo, expressar a resposta média num tempo tX; em

termos de variáveis explicativas medidas no mesmo instante tÊ ou em termos do próprio

tempo tx:. A especificação da matriz X. é um dos elementos mais importantes na definição

do modelo para as médias e suas colunas podem estar associadas:
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1. aos fatores que definem a estrutura das subpopulações;

2. ao fator tempo, identificando, por exemplo, a forma da curva a ser ajustadas

3. a possíveis covariáveis, cujo efeito na resposta média desejamos investigar.

Assumimos que todos os indivíduos são observados em p instantes, tl, t2, . . . , tP, consi-

derando as respostas como função do tempo. No Capítulo 5 fazemos algumas aplicações

e exemplificamos a seguir os modelos que lá serão utilizados.

1. Modelo 1: polinõmio de grau l (retas individuais)

*, J [ l *,

X ®X, Z l.®Z, a' b) e b' .:,Z,:,...,..,Z,.)

2. Modelo 11: polinõmio de grau 2 (parábolas individuais)

X l.®x, z -l.®z, /

(x (a, b, c) e b' (.: , b: , ': , .2 , Z': , '' , ,a.,b.,c«)
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3. Modelo 111: consideramos também um modelo no qual a observação 3/*.i do {-ésimo

indivíduo no Ê-ésimo instante é uma soma dada por

3/tki = crtk + b{ + elkí,

onde

crt.: efeito do tempo (fixo) com p instantes;

bi: efeito do indivíduo (aleatório) com n observaçõesl

et.{'s «., N(0, a2), independentes;

bÍ's -., N(0, a?), independentes;

et.{'s e bi's são independentesl

X =1«®l.eZ=1.®lp.

Esse modelo impõe que a estrutura de covariância do vetor y seja o produto de

Kronecker entre a matriz identidade e a matriz simétrica composta , que será definida

na proxima seçao.

2.5 Estruturas de covariância

E necessário, em estudos longitudinais, considerar que os dados obtidos são correla-

cionados entre si. Esta correlação pode seguir algum padrão ou não, que é incorporado ao

modelo através da escolha da estrutura de covariância. A vantagem em assumir uma ma-

triz de covariância estruturada é que o número de parâmetros é, em geral, menor do que

se a matriz fosse não estruturada, permitindo a obtenção de resultados mais eficientes.

A estrutura mais adequada depende do entendimento do processo que gerou os dados.

Pode-se optar por usar diversas estruturas e escolher a que apresenta um ajuste melhor.

Um ponto a ser considerado na escolha é a questão da interpretação.
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A segura apreseiicarnos algumas estruturas para a matriz (le covariancla mdividual,

extraídas de Lee (1988), Schluchter (1988), Wolfinger (1993), Keramidas e Lee (1995)

Wu e McGilchrist (1995) e BMDP (1992).

No modelo misto é possível fazer combinações desses tipos de estruturas para serem

assumidas nas matrizes de covariância de efeitos e erros. Consideramos que as matrizes

são funções de um vedor de parâmetros O.

Enumerámos a seguir diversas estruturas de covariância consideradas na literatura.

Nem todas serão consideradas neste trabalho, mas são listadas para que o leitor tenha

uma visão de vários tipos de estrutura

1. Diagonal
a2 0 0

0 a2 0

0

0

0 0 0 ... a2

onde a2 > 0 e O = a2. Esta é a estrutura mais simples para a matriz de covariância,

pois considera que as observações na mesma unidade experimental são independentes

e têm variância constante. A grande maioria dos artigos, de uma forma ou de outra,

considera esse tipo de estrutura.

2. Componentes de Variância ou "Banded" diagonal principal

o'i 0 0

0 a2 0

0

0

0 0 0 ... a,

onde ok > 0,Ê = 1,2,...,p e O =(al,a2,...,a,y. Esta estrutura considera que

as observações no mesmo indivíduo são independentes, mas podem ter variâncias
diferentes .
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3. "Banded" Toeplitz ou média móvel de primeira ordem, MA(1)

l P o o
P l P o

«' o P l P

0

0

0

o o o o ... l

com a2 > 0 e lpl < 1, 0 = (a2,py. Aqui há suposição de que as observações ad-

jacentes são igualmente correlacionadas e que as variâncias são constantes. Além

disso, observações espaçadas por mais de um período de tempo são não correlacio-

nadas. Azzalini(1987) e Schluchter (1988) usaram esta estrutura. Duas extensões

são dadas a seguir.

4. Simétrica composta com grupos heterogêneos

oi a2 0 0

a2 o'i 0 0

0

0

0 0 0 ... o'p-i ap
0 0 0 ... ap ap-i

com ak > 0 para k = 1,2,...,p e vedor de parâmetros O =(oi,a2, ..,o,)

5. "Banded"

ai a.+i 0 0

ap+- c'' ap+2 0

0 0 0 ... ap-l ap+(p i)
0 0 0 ... op+(p-i) ap

onde ak > 0 para k = 1,2,...,p com vetor de parâmetros O =(a2,ai, a:,..., aP+b-l)y

Esta estrutura é uma extensão das anteriores, pois permite que as variâncias sejam
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diferentes e que, embora cada observação seja correlacionada somente com as ob

servações adjacentes, esta correlação pode estar mudando com o tempo.

6. Simétrica Composta

al+ a2 al al

al al +a2 al

al

al

al al al ... al+a2

com ai + a2 > 0,--1/(p -- 1) < ai/(c,i + o2) < 1, para que a matriz seja positiva

definida, e 0 = (ai,o2y. Lee (1988), Schluchter (1988), Stanek 111 (1990) e Wu e

McGilchrist (1995) usaram a estrutura simétrica composta (ou equivalentemente, a

uniforme) .

7. Uniforme

l P P

., P : P
P

P

P P P ... l

com a2 > 0, --1/(p 1) < p < 1, para garantir que a matriz seja positiva definida,

e 0 = (a',py. Se 6zermos p = 1/(a: + ai) a estrutura uniforme é equivalente a

simétrica composta. Esta estrutura supõe que as variáveis têm a variância constante

e que são igualmente correlacionadas.

8. Auto-regressiva de primeira ordem, AR(1), ou correlação serial

l P Pa

l P

/'
/

l

2

#'-: #'-: #'-' . . . l
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com a2 > 0, lpl < le O =(a2,py. A estrutura AR(1) permite modelar umasituação

comum na prática, onde a correlação entre as observações realizadas na mesma

unidade experimental descresce à medida que a distância entre elas aumenta. Esse

decrescimento segue um padrão. A estrutura de correlação serial é muito utilizada.

Algumas referências são Potthoff e Roy (1964), Lee e Geisser (1975), Lee (1988),

Schluchter (1988), Chi e Reinsel (1989), Keramidas e Lee (1990, 1995), Wolfinger

(1993), Wu e McGilchrist (1995) e BMDP (1992).

9. Toeplitz ou auto-regressiva geral

ap al a2

al aP al

aP-l

aP-2

ap-i ap-2 ap-3 ... ap

onde ap > 0. Adotar este tipo de estrutura implica que as variâncias das observações

são constantes assim como as covariâncias (correlações) entre duas medidas quais-

quer separadas pelo mesmo intervalo de tempo. Esta estrutura pode ser vista como

uma estrutura de média móvel de ordem igual ao tamanho da matriz (Wolfinger,

1993). Segundo Lee (1988), esta estrutura parece ser a mais natural para dados

no modelo de curva de crescimento, uma vez que tais dados são freqüentemente

compostos por muitas séries curtas. A estrutura auto-regressiva geral também foi

considerada por Rao (1967) e Krishnaiah (1975).

10. Não-estruturada

all a12 a13

a12 a22 a23

alp

a2p

alp a2p a3p . . . alP

onde akk > 0, para k = 1,2,...,pe com vetor de parâmetros 0 =(ali,ai2,-- ., am,y

Esta estrutura é adequada quando não há bases empíricas ou teóricas para adorar



uma estrutura especial (padronizada) e os dados são completos ou balanceados.

Quando a matriz não estruturada é adorada podem aparecer problemas de estimação

e computacionais, pois o número de parâmetros a serem estimados, p(p + 1)/2,

pode ser muito grande e tende a crescer com p, afetando a eficiência dos resultados

bem como impossibilitando a estimação de alguns parâmetros, quando os dados são

altamente incompletos. Essa estrutura é considerada por grande número de autores.

11. Variância Comum
al al al

al al al

al

al

al al al ... al

onde ai > 0 e O = ai.. Esta estrutura é bem restrita e pode não representar adequa-

damente os dados, pois impõe que a correlação entre duas observações, próximas ou

não, seja igual a l.

12 Fatos Analítico

ÂA'+ W,

onde APxk é uma matriz de pesos conhecida e 9PXP é uma matriz diagonal. Essa é

a estrutura imposta pela Análise Fatorial, onde A é a matriz de cargas fatoriais e

Q é a matriz das variâncias específicas.

13 Linear
a

lZ

onde as G{'s são matrizes simétricas conhecidas e 0i's são os parâmetros da matriz de

covariância. Algumas estruturas de covariância mais comuns, entre elas a uniforme,

simétrica composta, AR(1) e não-estruturada, têm a forma da estrutura linear

Schluchter (1988) sugeriu o uso deste tipo de estrutura.
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14. Espacial

l P':: P'-'

a2 P l pdl3
pd'p

F'', pa.. pa;- . . . L

onde a2 > 0, --1/(p -- 1) < p < 1 e dij é a distância euclidiana entre a {-ésima e a j-

ésima coordenadas espaciais ou diÍ = lti -- tjl, sendo t{ e tj os tempos associados com

o {-ésimo e .j-ésimo elementos da matriz de correlação. E uma diferente generalização

da estrutura AR(1) que inclui séries de tempos não-equidistantes e dados de espaços

de duas ou mais dimensões.

As estruturas AR(1) e MA(1) são casos particulares da estrutura auto-regressiva geral.

Além disso, a estrutura MA(1) pode ser considerada um caso particular das estruturas

"Banded" e "Banded" Toeplitz. A diagonal é caso particular da "Banded" diagonal

principal, a "Banded" Toeplitz da simétrica composta com grupos heterogêneos e da

"Banded" e a uniforme da AR(1), que por sua vez é caso particular da Toeplitz.

As estruturas mais usuais são diagonal, simétrica composta (uniforme), AR(1) e não.
estruturada.

Wolfinger (1993) apresentou as seguintes estruturas de covariância para os modelos

mistos: diagonal, componentes de variância, simétrica composta, não-estruturada, AR(1),

"Banded", Toeplitz, "Banded" Toeplitz, simétrica composta com grupos heterogêneos

AR(1) + variância comum, AR(1) + diagonal e espacial.

As estruturas apresentadas podem ser utilizadas para a modelagem das matrizes R e

G nos modelos de efeitos mistos (2.9) e não são necessariamente do mesmo tipo, ou seja

as estruturas para as matrizes de covariância podem ser impostas separadamente ou como

uma combinação destas.

As quatro combinações mais comuns, também consideradas por Azzalini(1987), Chi

e Reinsel (1989) e Keramidas e Lee (1995) são: variância comum e não-estruturada para
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a matriz dos eleitos aleatórios G combinadas com AR(1) e diagonal para a matriz dos
erros R.

Diante de tantas possibilidades para a estrutura da matriz de covariância temos que

selecionar aquela que é a mais apropriada ao modelo. Esta escolha pode ser feita com base

num conhecimento a priori sobre os dados ou ser baseada em procedimentos como erro

quadrático médio mínimo, erro absoluto médio mínimo, testes da razão de verossimilhança

e critérios de informação. Esta escolha pode ser abordada também nas fases de análise

exploratória e diagnóstico dos dados.

Longe e Laird (1989) estudaram o efeito que a suposição da estrutura de covariância

tem sobre a variância dos estimadores dos parâmetros.

Wolânger (1993) utilizou técnicas estatísticas para comparar as várias estruturas ado.

todas para a matriz de covariância. A seleção do modelo misto geral é feito em três estágios

usando máxima verossimilhança (MV) e máxima verossimilhança restrita (MVR). Kera-

midas e Lee (1995) sugeriram determinadas estruturas a priori, usando resultados de

simulação para cada uma e escolhendo a que leva ao menor erro quadrático médio e ao

menor erro absoluto médio.

Dawson, Gennings e Clarter (1997) mostraram como determinar uma forma inicial

para a estrutura da matriz de covariância através de duas técnicas gráficas. Pan, Fangan

e von Rosen (1997) utilizaram o estudo de influência local de uma forma de perturbação

na matriz de covariância para avaliar a adequação dessa estrutura ao modelo de curva de

cresciment o .

A discussão mais aprofundada de t

faz parte do escopo deste trabalho

écnicas de escolha da estrutura de covariância nãoS
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Capítulo 3

Estimação dos Parâmetros

Neste capítulo tratamos da estimação dos parâmetros do modelo misto (2.9), ou seja,

da estimação dos efeitos fixos a e do vedor 0 de parâmetros da matriz de covariância.

Apresentamos os métodos de estimação de máxima verossimilhança (MV) e de máxima

verossimilhança restrita (MVR). Para dados balanceados e sob certas condições, existem

fórmulas explícitas para os estimadores, qiie são apresentadas na Seção 3.1. Em outras

situações, processos iterativos são comumente utilizados para a obtenção de estimativas.

Na Seção 3.2 descrevemos os três algoritmos mais populares, que são: EM, Newton-

Raphson e Scoring de Fisher.

3.1 Fórmulas explícitas dos estimadores

Existem certas situações em modelos de curvas de crescimento sob as quais é possível

obter fórmulas explícitas para os estimadores de máxima verossimilhança e de máxima

verossimilhança restrita (para maiores detalhes ver Graybil1 (1976), Laird, Longe e Stram

(1987), Longe e Laird(1989), Andreoni(1989) e Nummi(1997)).

Assim, consideramos que os dados sejam balanceados no tempo, isto é, que para todos

os indivíduos pesquisados, os dados sejam observados nos mesmos instantes de tempo.
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b;ntao os estimadores explícitos são baseados em uma parte completa das observações

para a qual n. denota o número de indivíduos e p. o número de instantes. Além disso,

consideramos que o grau do polinâmio ajustado é menor ou igual a p. -- l e que p. < n..

A maioria dos autores considera que os erros dentro de indivíduos são independentes

e que a matriz de covariância dos efeitos aleatórios é não estruturada. Entre eles estão

Vonesh e Carter (1987) e Andreoni(1989). McGilchrist e Yau (1995) consideram que a

matriz de covariância dos erros é conhecida a menos de uma constante e Nummi(1997)

estende os resultados da estimação de verossimilhança para o caso em que a variância dos

erros tem uma estrutura parcimoniosa.

Como já foi descrito no Capítulo 2, o modelo misto de efeitos fixos e aleatórios é dado

por

y = Xa + Zb + e,

onde y' =(y;,yj!,...,yl..), X' =(XI, Xj!,..., XI..), Z = dias(Z{), b' =(bl,bj!,..., bl..),

e' = (ei, e2, . . . , el..) e a é o mesmo para todos os indivíduos, com as suposições

E(e)Var(e)

E(b) e Var(b)

A matriz de covariância de y é V = ZGZ' + R.

Estamos considerando primeiro que os indivíduos são independentes, que as curvas

individuais ajustadas têm o mesmo grau e que as matrizes de covariância são as mesmas

isto é,

X.i= X.

1«.® R:

V -l..® E

zi= z,
G -l«.® G,

E -ZGZ'+Re

onde ® indica o produto de l<ronecker.

Esse modelo pode ser escrito na forma matricial

Y =1..a'&'+ B2'+ E, (3.1)
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onde Y =(yi,y2....,y..y com y = uec(Y'), B =(bi,b2....,b«.y com b = uec(B') e

E e:. . . . ,e«.y com e

Esse modelo é um caso particular do modelo

Y-A@ T'+A T:+E, (3.2)

.nde ;s dimensões de Y, A, @, T, A, T. e E são(n. xp.),(n. x/),(/xq),(p. xq),(n. x c)

(p. x c) e (n. x p.), respectivamente.

Se T. é a matriz formada pelas primeiras c colunas de T, o grau das curvas individuais

é menor ou igual ao grau da curva populacional.

Assim, os estimadores serão obtidos para o modelo mais geral (3.2) e depois identiâ

cados para o modelo de interesse (3.1). O desenvolvimento dos estimadores de máxima

verossimilhança e máxima verossimilhança restrita é apresentado em detalhes em An-

dreoni(1989). Aqui apresentamos uma derivação diferente do estimador de máxima

verossimilhança, dada em Nummi(1997) e detalhada na Seção 3.1.1.

3.1.1 Estimação de máxima verossimilhança

O método de máxima verossimilhança é baseado na maximização da função de ve-

rossimilhança. Os parâmetros são estimados simultaneamente e são dados pelo ponto de

máximo da função densidade conjunta. Assim, além das suposições feitas sobre os mo-

mentos dos efeitos e erros aleatórios, é necessário também fazer suposições sobre a forma

das distribuições dessas quantidades aleatórias. Nesse contexto, estamos supondo que

essas distribuições são normais.

Maximizar a função de verossimilhança é equivalente a maximizar o logaritmo dessa

função.

Suponha que R = a2lP. , ou seja, os erros são independentes mesmo que correspondam

a um mesmo indivíduo e têm variância constante. Além disso, suponha que G é não

estruturada. Nesse caso, o logaritmo da função de verossimilhança, multiplicado por 2, é
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dado por

2/(Y; ©' , a:, G) K n.logre l trl(Y A@' T'y(V - AQ' T')X':l, (3.3)

onde .K é uma constante que não depende dos parâmetros. A função (3.3) depende de a2

e G através de }] :: TcGT' + a2lP.

Não há solução não-iterativo direta para G e uma reparametrização é necessária.

Usando a igualdade matricial(A+UBV)'i = A'i --A'iUB(B+BVA'iUB)'iBVA'i

(Rao, 1973) e o fato que 1 + ABI = jl + BAI para dimensões adequadas (Mordia, Kent

e Bibby, 1979) e depois de alguma álgebra (ver resultados AI e A2 do Apêndice A), vale

2Z(Y; '$, a:, q') = Ã'-trtP(@)I''''l,. -a':T.(Tl:T.) :Tl:+V.(Tl:T.) :@':(Tl:T.) :Tl:l}

n.logjW l n.loglT:T.l - n.(p. c)log(a:), (3.4)

onde Ã é uma constante que não depende dos parâmetros, P(4') = (Y -- A@ T'y(Y -

A$ T') e q' = a2(Tj:T.)'i + G.

O estimados de mínimos quadrados ordinários e o estimador de máxima verossimi

Ihança de @ são idênticos (Rao (1967) e Reinsel (1982, 1985)). Este é dado por

ã' A)':A'YT(T'T)

cuja variância é dada por

l
j (3.5)

V;r(«ec('Õ)) '' ® IJ.GJj+ «:(T'T)':l, (3.6)

onde J. = (1. : Oy, de dimensão (q x c).

Maximizar (3.4) é equivalente a maximizar a função de verossimilhança perfilado

2Z(YI '©,a2, $), que depende de q' através da função

/(@) n.loglq'l trj9 :(Tj:T.)':T:P(à)T.(T:T.)':l,
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que é maximizada (ver resultado A3 no Apêndice A e Seber (1984), A.7.1) em

Ü T:T.)':T:P('â)T.(T:T.)':,
C

(3.7)

P(ã') A'ãT'y(V - AÕT').

O estimador Q' pode ser simplificado para

Ü - -l(V:T.)':Tj:ST.(Tl:T.)':,

onde S = Y'jl«. -- A(A'A)'iA'jY
Resta agora maximizar 2Z(YI '$,a2, Ú) com respeito a a2, o que resulta em

: trjP(Õ)(l,. - T.(Tl:T.)':Tl;)l
n.(P. - c)

Agora, dados os estimadores de q' e a2, é possível estimar G, ou seja

C

a

(3.8)

(3.9)

(3 õ'(Vl:T.)': (3.10)

Um problema neste caso é que a matriz G pode não ser positiva definida. Chi e Reinsel

j1989) sugerem a reparametrização de G pela decomposição de Cholesky, o que resultará

em uma matriz não-negativa.

Generalização da matriz de covariância dos erros

Nesta parte fazemos a extensão dos resultados apresentados anteriormente para o caso

em que a matriz de covariância dos erros tem uma estrutura mais geral que a identidade,

mas ainda tem uma forma simples que depende de um parâmetro p, isto é, R = a2R(p)

e E = T.GTj; + R. As estruturas Banded Toeplitz, simétrica composta, uniforme e

correlação serial estão nessa classe.

Para obter o estimador de máxima verossimilhança, primeiro consideramos p fixado

e encontramos Ó(p),Õ'(p) e õ2(p). Seja R':/2 a matriz tal que R i/2R-:/2 = R-' e
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transforme os dados de maneira que a matriz Y seja pós-multiplicada por R't/2, isto é,

E(YR i/2) = A$T(., onde Tj* = T'R'i/2

Assim,

E* :: R 1/2TcGT'R'1/2 + a2R-i/2RR-i/2 :; T.*GT'* + o'2lp.,

onde T'* :: TTR 1/2

Agora basta obter os estimadores de a2(p), $'(p) e @(p) para a variável transformada,

dados por

â'(P)= , (3.11)n.(P. - c) ' ~'''''

Ú'(p) v:K':T.)':T:n':sn':T.(Tln':T.)':
C

(3.12)

e

'}(P) A'A)':A'YR''T(T'R :T)':,

com as restrições de que â'(p) > 0 e Ü(p) ;. a'(p)(TJR':T.)':
O próximo passo é maximizar o logaritmo da função de verossimilhança períilada

/(Õ(p),Ó'(p),â'(p),p), que depende somente de p. Se essa função for complicada, é

possível utilizar um dos algoritmos para obtenção de pontos de máximo.

(3.13)

Estimadores no modelo simplificado

Nesta subseção fazemos a identificação dos estimadores sob o modelo de interesse

(3.1). Como caso particular desse modelo inclui-se a modelagem individual de polinõmios

de mesmo grau. Então

â' tl:. t«.)':il..vX(í'í)':(a.t4)
ou

â = (Ê't)':Í'y,
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onde y é o 'ç'etor de dimensão (p. x 1) das médias amostrais,

â: = ;Eil ::ãtrjP(â)(ip. - 2(2'2)':2')l (3.15)

e

C
ê 2)':2's2(2'2)': - õ'(ã'2)':,

onde P(â) - (Y -- l«.â'Ê'y(Y -- l«.â'ik') e S = Y'jl«. -- tl«.ll..IY

(3.16)

m.açao ae maxim.a verossimilhança restrita

Os estimadores de máxima verossimilhança dos parâmetros das matrizes de covariância

em geral subestimam os parâmetros porque não levam em conta a perda de graus de liber-

dade resultante por se estimar os efeitos fixos. Para corrigir isso, Patterson e Thompson

j1971) sugeriram o estimador de máxima verossimilhança restrita (ver também Harville

(1974, 1977))

A função de verossimilhança restrita não depende da matriz de efeitos fixos a. A

idéia é maximizar a função, obtendo os estimadores de máxima verossimilhança restrita

e depois obter o estimador de mínimos quadrados generalizados de a.

Seguindo os mesmos passos da seção anterior, temos que 2 vezes o logaritmo da função

de verossimilhança restrita é dada por

Está3 l 2 P

2Zx(Y; a:, G) = Ã'-n.loglEl-trl(Y-AãT'y(Y-AàT')E'il-/ logjT'E :Tj-ç logra'AI,

(3.17)

onde Ã é uma constante que não depende dos parâmetros, à = (A'A)':A'YT(T'T)':
e (3.17) depende de a2 e G através de E = T.GTj: + o21,.

Analogamente aos resultados obtidos na seção anterior, também apresentados por

Andreoni(1989), tem-se que os estimadores de máxima verossimilhança restrita são

'b« T:T.) :V:ST.(T:T.)'',
C

(3.18)
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trjP(4')(1,. - V.(Tl;T.)':Tl:)l
n.(P. - c) - /(q .l

(3.19)

e

ê. - âi(V:T.) l
) (3.20)

onde P('Õ) = (Y -- A'bT'y(Y -- A'bT') e S = Y'ji«. -- A(A'A)':A'jY
Note que os resultados são parecidos com os obtidos pelo método de máxima veros-

similhançal a diferença está nos denominadores das expressões. No modelo simplificado,

basta fazer essa mudança.

3.1.3 Estimação para o Modelo lll

O Modelo 111, definido na Seção 2.4, é um caso particular do modelo misto segundo

o qual uma observação é dada pela soma de três parcelas: um efeito fixo representando

o tempo, um efeito aleatório representando o indivíduo e um erro aleatório. Esse modelo

impõe que a estrutura de covariância dos dados seja bloco diagonal, onde as matrizes dos

blocos da diagonal têm a forma da matriz simétrica composta dada por

a''+a? a2 a2

a' a' +aÍ a'

9a'
9a'

cr2 a2 a2 ... a2 +o2

Os estimadores explícitos das componentes dessa matriz, obtidos pelo método da ANO

VA, são baseados em uma parte completa das observações e são dados por

, .4--B
(n. - l)(P. - l)

a (3.21)

e

a? = 1 p'(".--i)(p-i)' se esse valor é >o
1 0, caso contrário

(3.22)
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onde n. e p. são, respectivamente, o número de unidades experimentais e o número de

instantes do conjunto completo considerado para o cálculo das estimativas. Além disso,

nc Pc nc Pc

,4 (Sr..:-g,..): . B EE(g.:-g..y,
{=1 k=1 :i=1 k-:l

onde

gt.. é a média das observações das n. unidades experimentais no instante ti;;

g.{ é a média das observações do {-ésimo indivíduo nos p. instantes de tempos

g.. é a média de todas as observações, ou seja, das n. unidades experimentais nos p.
instantes de tempo.

O estimador â? é truncado no zero para garantir que a estimativa não seja negativa.

Quando as distribuições dos efeitos e erros aleatórios são supostas normais, esses estima-

dores coincidem com o estimados de máxima verossimilhança restrita e com o estimados

MINQUE (Barroco, 1995).

As quantidades .4 e B podem ser escritas em forma matricial, dadas por

Á (l.... x.(x:x.)':x:)y.

B - J-y:(l,..,. - x.(xl:x.)':x:)z.z:y.,

onde y. é a parte completa do vetor y, X. = 1.. B) IP. e Z. = 1.. ® IP.

e

C

3.2 Algoritmos para maximização da função de

verossimilhança

Nem sempre é possível obter fórmulas explícitas para os estimadores de máxima ve-

rossimilhança e máxima verossimilhança restrita. E vasta a literatura sobre a utilização
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de algoritmos iterativos utilizados com essa finalidade. Os três algoritmos mais populares

são Newton-Raphson, Scoring de Fisher e o algoritmo EM (esperança e maximização).

Dentre as aplicações a dados longitudinais destacamos Laird (1982), que introduziu

uma classe de estimadores de máxima verossimilhança generalizados que inclui o estimados

de máxima verossimilhança restrita, e forneceu as equações do algoritmo EM para estimar

as componentes da variância no modelo misto.

Laird e Ware (1982) discutiram em detalhes o uso do EM para obter os estimadores

considerando os erros homocedásticos e independentes. Esse trabalho teve continuidade

em Laird, Longe e Stram (1987), que apresentaram dois enfoques para o uso do EM.

Jennrich e Schluchter (1986) focalizaram o modelo de curva de crescimento com da-

dos não balanceados ou incompletos e descreveram os algoritmos de Newton-Raphson e

Scoring de Fisher para computar o estimador de máxima verossimilhança e o EM híbrido

com o Scoring para os dois tipos de estimadores.

Chi e Reinsel (1989) consideraram um modelo mais geral do que Laird e Ware (1982)

pois permitiram que os erros dentro dos indivíduos fossem correlacionados. Eles usaram

o algoritmo Scoring de Fisher

O algoritmo EM, apresentado por Dempster, Laird e Rubin (1977), tem a propriedade

de que a função de verossimilhança não diminui com o passar das iterações. Entretanto

ele é mais lento do que os outros dois algoritmos. Lindstrom e Bates (1988) considera-

ram métodos para tornar o EM computacionalmente mais eficiente e implementaram o

algoritmo de Newton-Raphson que, segundo eles, é preferível ao EM.

Uma vantagem do EM é que eie pode ser usado quando o mecanism

é ignorável ou não (Rubin, 1987).

Outros algoritmos também são apresentados na literatura. Harville (1977) fez uma

revisão sobre a estimação de máxima verossimilhança e máxima verossimilhança restrita

das componentes da variância apresentando algoritmos gerais para sua computação e rela-

cionando com outros métodos como a ANOVA, a teoria MINQUE e estimação Bayesiana

o de não respostaS
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Outro método computacional recursivo para obter os estimadores para o modelo linear

geral foi dado por McGilchrist e Cullis (1990) e estendido por Wu e McGilchrist (1995).

Para implementação dos algoritmos, consideramos o modelo (2.9).

3.2.1 0s algoritmos de Newton-Raphson e Scoring de Fisher

Os algoritmos de Newton-Raphson e Scoring de Fisher são processos iterativos basea-

dos na expansão de Taylor da função de verossimilhança até o termo de ordem 2. Mais

detalhes podem ser encontrados em Bard (1974) e Andreoni(1989). Assim, é necessário

obter as primeiras e segundas derivadas da função de verossimilhança, ou de seu logaritmo

que para o modelo

yi :: Xia + ló{ b{ + ei, z :: 1, 2, ..., n L Ó . Z.5 }

com

E(e:)

E(bí) = O

Var(eÍ) = .:1,,,
Var(b{) = G (não estruturada)

E{ :: Z{GZ; + a2ld,

é dado por

l 7Z l n

Z(y;a,O) - Ã' - ;Elogie:l - 1; E(y: - X:ayEj:(y: - X:a),
' {::l ''' {:=l

onde .l( é uma constante que não depende dos parâmetros

As primeiras e segundas derivadas são dadas por

(3.24)

l s. l
s :: l l

l se l

Se a matriz G pode ser escrita como uma combinação linear de matrizes conhecidas

tais que G = )ll:;:i OpGp e conseqüentemente E{ = >.;:i OçGie com Gip = Z{GoZí para
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g:: 1,2,...,a-- l e GÍg:= IÚ param:: a e 0.::o2 os elementos dos vetores e matrizes

acima sao

Sa

(q x l)

E;;:: X:Xj:(y: - X:a),
(3.25)

;. : [;,],

(. x l)

IÍ EL: trjEj:((yí - xia)(y{ - xiay - E{)E;:Gi,ll , (3.26)

H..
(q x q)

ml,. : in«olj, = 1- E:::t x;,E;:G:,Eí:(y: - x:a)j

E:;.xlxi:x.,
(3.27)

H.o

IÇ x .)
(3.28)

e

Hoo : IHoojph

(. * «)
-{ E;:: trjEj:GipEj:(2(y{ - xia)(y{ - xiay - Ei)Ej:Giüjl ,

(3.29)

para g,h = 1,2,...,a, e onde xÍj é a .7-ésima coluna da matriz X.{.

O algoritmo de Newton-Raphson calcula o valor dos parâmetros na (w + l)-ésima

iteração (a("+i) e 0("+i)) com base nos valores obtidos na w-ésima iteração (a('") e O("))
usandoS

onde o vetor escore s e a matriz Hessiana H são calculados nos valores correntes Q(w) e O(w)

Outro algoritmo de maximização bastante utilizado é o algoritmo Scoring de Fisher,

que é uma modificação do algoritmo de Newton-Raphson. A diferença na expressão (3.30)

é que a matriz Hessiana HI, ou seja, a matriz de informação empírica é substituída por

sua esperança, ou seja, a matriz de informação de Fisher. Então, o algoritmo é dado por

0(w+l)

Q(w+l) H.. H.o
Ho. Hoo

, (3.30)

l
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a( '" +i )

0(w+l)

(«,)

(«,)
+

1..

lo. :l:l:l, (3.31)

onde

1- = -EJH..l = >: XJEj:Xi,

1..o = lj?. = -EJH.ol = 0

lZ

(3.32)

(3.33)

loo = -EJHool : jloojPh = 1 2 >1-' trjEjiGipEÍiGihlL' {-l J

Como l..o = O, a expressão (3.31) pode ser simplificada e particionada em

e

(3.34)

.'«*:' -(Ê*:,;:'«'*)':(Ê *:,;:'«'«:) (3.35)

e

l .'«*:' l - l .'«' l -- l :« I': 1 ;, 1 . o.«)
Como estamos supondo que E{ tem a estrutura linear, a expressão (3.36) pode ser

escrita como

lo(«,+i)l = 1>- trjllji(.«)GipEl{ i(")GÍhl 'i l:li trj:;;l(w)GÍgll{ i(")r("+i)r("+i)'ll
(3.37)

onde rj"+i) :: y{

Aos leitores interessados no desenvolvimento dessas derivadas e esperanças, sugerimos

a leitura de Andreoni(1989), onde todos os detalhes são fornecidos.

Esses dois algoritmos podem também ser utilizados para a obtenção dos estimadores

de máxima verossimilhança restrita. Para isso, basta seguir o processo análogo, somente

aplicado à função de máxima verossimilhança restrita. Os resultados são os seguintes:

Z«(y; O) - Ã'-{ ; I.gIE:I-;I.gI E XIEI:X:I-; E(y:-X.àyEÍ'(y.-X:ã),(3.38)' {::l " {:=1 ú' i=l
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onde K é uma constante que não depende dos parâmetros e

ã x;Xi:x{) :(E=:: x:Xj:y:),

s« a/Õ01,

Ha = la2/a/a0'a01

onde

sR : lsalP = 1{ >1, trjEjiGisEj:(y{ -- xiã)(yi - xÍãy - piGipll (3.39)

e

HR : IHajph = -- }, trjEÍiGiçPiGihEii(y{ -- Xíã)(yi - Xiàyl + j >, trjP{GÍpPiGihl
(3.40)

param,h = 1,2,...,a e P{ = E;: -- Xj:X{(E:;:X:Xj:XÍ) :X;Xi:
A matriz de informação de Fisher correspondente é

la = -EJHal : jlajP = 1 2 >1-' trjP{GiçPíGÍhlL' {:l J

As expressões para os algoritmos de Newton-Raphson e Scoring de Fisher para a

estimação de máxima verossimilhança restrita são, respectivamente,

(3.41)

l .'«*:' l - l .'«' l - l «. I': 1 ;. 1 o.«)

l .'«*:' l - l .'«' l -- l :, I': 1 ;* 1 , o.«)
onde, como no caso anterior, as matrizes Hn e la são calculadas no valor corrente O(")

Como essas expressões não dependem de a, somente o vetar 0 é obtido de forma

iterativo. Após a convergência do algoritmo, o vedor a pode ser estimado por

' - (Ê *:»;:*)': (Ê *:,;',.)

e
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com E{ é substituído pela última estimativa obtida no processo iterativo.

Esses algoritmos fornecem também a estimativa da variância de â e 0. Para dados

não balanceados, a estimatix a da variância assintótica é baseada na informação empírica.

As estimativas com base na informação de Fisher só são válidas se os dados incompletos

são MIAR (Missing Completely At Random) e nesse caso as baseadas na informação

empírica são preferíveis (Rubin (1987) e Laird (1988)).

3.2.2 O Algoritmo EM

Outro processo iterativo bastante popular é o algoritmo EM, que consiste da reali-

zação alternada de dois passos até a convergência: o passo E (esperança) e o passo M

(maximização ) .

O algoritmo

dos em dados presentes e dados ausentes. Quando a distribuição dos dados completos

é da família exponencial regular, o passo E consiste em calcular a esperança condicio-

nal das estatísticas suficientes para os parâmetros com dados completos, condicionada

aos dados presentes e às estimativas atuais dos parâmetros. Nesse passo, os dados são

"completados"

O passo M consiste na obtenção dos estimadores de máxima verossimilhança (restrita)

com base nos dados "completados" no passo E.

Há uma variação do algoritmo EM, conhecida como algoritmo ER. Neste último, em

lugar de se obter estimadores de máxima verossimilhança obtém-se estimadores robus-

tos. Essa modificação não será considerada neste trabalho, mas o leitor interessado pode

encontrar detalhes em Silvo (1989).

Segundo Laird, Longe e Saram (1987) há dois enfoques para o uso do algoritmo EM

em dados longitudinais. O primeiro considera os dados observados como sendo os dados

presentes e os dados completos como os dados presentes mais os ausentes, ou seja, todos os

que deveriam ter sido observados. O segundo enfoque, ligado ao modelo misto, considera

é utilizado comdados incompletos Os dados completos são particionar
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os dados observados como acima, mas os dados completos incluem também os efeitos

aleatórios e os erros. Segundo os autores esse é o enfoque mais geral e é o que aqui será
considerado.

Para o modelo (2.9), com a suposição adicional de normalidade para efeitos e erros

aleatórios, a distribuição conjunta dos dados completos é dada por

l y{ l

\ e{ /

para á = 1, 2, . . . ,n.

O logaritmo da função de verossimilhança correspondente é

Z(y,b,e;a,O) = K -- Vlog(a:) -- 1 ?1. e:ei -- ;logjGI -- ltrjG': >:bÍb:l, (3.45)

onde X é uma constante que não depende dos parâmetros e N = E:;i pi. As estatísticas

suficientes para a2 e G são ti = j:::iejei e T2 = )1'i::l bib!, respectivamente, e os

estimadores de máxima verossimilhança a serem considerados no passo M são

: EL: ':':

,h E;:: bib;\J'

b{ -N

a

a2ll,, + ZiGZ; Z{G

GGZ;
a21 0

0

«:ç y

(3.44)

(3.46)

(3.47)

e

\Í:l / \i-l /

No passo E, usando o Resultado A4 do Apêndice A, temos que as esperanças condi-

cionais das estatísticas suficientes são dadas por

E(tijy; a, O) = )ll: E(e;jyÍ; a, O)E(eijyí; a,O) + >1: tr IVar(eijyÍ; a, O)l ,
t= 1 {:: l

E(T,jy;a,O) E(b:jy:;a,O)E(bjjy:;a,O) +EV,r(b:jy:;a,O).(3.50)
z := 1 {:: l

Para obter as parcelas das expressões (3.46) e (3.47) basta aplicar o Resultado A5 do

Apêndice A e que resulta em:

n .

)l- x;e' 'x:
l

) .É*;' ": (3.48)

(3.49)

4s



1. E(b:ly:;a,0) Ei'(y: Xia),

2. Var(bijyÍ; a,O) = G GZJEj:Z{G,

3. E(e:jy:;a,0) Xia),

4. Var(eijyi; a,0) = a:l;« --(a'):Ei:

Combinando os dois passos do algoritmo, as expressões recursivas dos estimadores dos

parâmetros são dadas abaixo

.''"''':' - iXL:(«: -Z.bl"'y(«: «''-Z:bÍ"')
+aZ wl >-i;l trjÇ -- a2(u,)E)'l(w)l

(3.51)

.'"*:' - .'«' -- : Ê »!"'»!«'' - T IÉ , :;:'«'':l ''«' (3.52)

e

onde Ar = }1:::i p:, E--i('") = la2(w)ld + Z{G(")Z:j-i e bl") :: G(w)Z:Ei i(")(yí -- X.{a(")).
Para a obtenção do estimados de máxima verossimilhança restrita é considerada uma

versão Bayesiana do modelo misto, onde o vedor a tem distribuição normal com vedor de

média 0 e matriz de covariância I' e é independente dos vetores de efeitos aleatórios bí's

e dos erros e{ 's.

Harville (1974) mostrou que a função de verossimilhança limite quando I''i -+ 0 é

equivalente à função de verossimilhança restrita. Assim, a obtenção do estimador de

máxima verossimilhança restrita é análoga à do estimador de máxima verossimilhança

tomando a distribuição dada por (3.54) abaixo e fazendo I''i tender a zero

y 'l lr 0 'l r o':l/v+ZHZ'+XI'X' XI' ZH o'2lx

al lloll rx' i' 0 0
p'u I'y

bl lloll mz' o H o
. 7 L\ . 7 \ .':~ . . .':~

Q(w+l) :: }' xlx; :(")x:
{-1

-1
>l' X:E; :hdyi
{--- l

, (3.53)

(3.54)
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onde X =(XI, Xj!,.. . ,XI,y,Z = diag(Zt, Z2, . . . , Z«),H = 1. ® G e I'': -+ O

O logaritmo da função de verossimilhança restrita limite é dada por

Zx(y, a,b,e; o) = x -- Nlog(a') -- 1 )1. e:ei -- ;logjGI -- ltrjG-i >:bÍbjl,
onde /( é uma constante que não depende dos parâmetros.

As estatísticas suâcientes são as mesmas do caso de máxima verossimilhança e

esperanças condicionais do passo E são:

E(tijy; 0) = >1: E(ejjy; O)E(eÍjy;O)+ }: tr IVar(eÍjy; 0)j ,
l lZ Z

(3.55)

as suas

(3.56)

(3.57)

e

E(T2jy; 0) E(b:jy; 0)E(b;jy; 0)+ >1: V.-(b:jy; 0),
l lZ Z

com

1. E(aly;O) XJXj:X:)':(EL: X;Xj:y:)

2. V;-(ajy; O) =(EL: X;Xj:X:)':,

3. E(b:jx; O) '(y: Xià),

4. Var(bijyl O) = G GZ;P{Z{G,

5. E(e:jy; O) xiâ),

6. Var(eijy; 0) = a'l.i -- (a:):Pí,

para { - 1,2,. . . ,n e P{ = Eii -- E;iX{(ELi XJEjiX{)'iXJEÍi e onde já foi incoporado

que I'-i tende a zero.

Como no caso anterior, combinando-se os dois passos do algoritmo, tem-se que as

expressões recursivas dos estimadores dos parâmetros são

g2(w+l) # XL:: (y: -x:«'"' y(y: «''

+z:= EL: trjl,i - o:hdPl")l,
(3.58)
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.'"*:' - ';'«' -- : Ê '!"'»!«''' ';-}«',.l G(") (3.59)

onde

.'«' -(Ê *:-,:'«'*) ':($ *;,;''«'«:) ,

- la2(")lpi + Z:G(")Zjl i,

bl") = G(")ZJX;:(m(yí - XÍa("))

,!"' - :;:'"' - ,;:'"'*: lgi *:,;:'«'*.l ': *:,;««,.

Todos os detalhes das derivações dos resultados apresentados nesta seção podem ser

encontrados em Andreoni(1989).

e

3.2.3 Valores iniciais e regras de parada

Quando utilizamos processos iterativos precisamos fornecer valores iniciais para as

estimativas dos parâmetros a fim de tornar possível o início dos cálculos no processo.

A escolha dos valores iniciais é um aspecto importante da utilização desses processos.

Esses valores podem ser escolhidos arbitrariamente ou podem ser baseados nos dados.

Laird, Longe e Stram (1987), Andreoni(1989), Liski e Nummi(1990) e Nummi(1995)

apresentam algumas sugestões para o cálculo desses valores.

Para o modelo de efeitos aleatórios Laird, Longe e Saram (1987) sugerem

/ n \

am - l E XJX: 1 1 E Xjy: l ,
\i-l / \i:l /

(3.60)

l r n n n 'l

.''' ' I'" -l"-u'-.J IEylx. ''''Ex;r:-Et;:z:&:-x.-''DI O.ÕU
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G''' - GÍ!-'ã E Í;:'; - e;-- EH;'J':,
onde N = E:;i p: e Ê{ =(Z;Z{)':ZI(yi -- XÍa(o)).

E exigido que o2(0) seja não negativa e que a matriz G(o) seja positiva semi-definida.

Além disso, é necessário que a matriz tenha posto completo e por isso os valores iniciais

são baseados nos dados completos.

E também necessário adotar uma

são as seguintes:

regra de parada para o processo As mais comunsr

(3.62)

1. a diferença absoluta entre as estimativas dos parâmetros em dois passos consecutivos

é menor do que um valor fixado a priori;

2. a diferença absoluta entre os valores da função de verossimilhança (restrita) em dois

passos consecutivos é menor do que um valor fixado a prioril

3. a diferença relativa entre as estimativas dos parâmetros em dois passos consecutivos

é menor do que um valor fixado a priori(a relação é tomada com base nos valores

no penúltimo passo)l

4. o número de iterações é fixado e

5. combinação das regras anteriores

O BMDP5V utiliza como padrão a combinação de 2) e 4). Nas aplicações deste

trabalho foi utilizada uma combinação de 1) e 4).
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Capítulo 4

Imputação

4.1 Introdução

Neste capítulo tratamos da imputação de dados desbalanceados ou incompletos aleato-

riamente, como é o caso do Exemplo 2.5, e sempre que nos referirmos a dados incompletos,

estamos considerando este caso. A idéia é que o planejamento foi feito para que as obser-

vações fossem tomadas de n indivíduos em p instantes de tempo, sendo estes os mesmos

para todos os indivíduos, e que algumas informações foram perdidas.

A ocorrência de dados desse tipo é comum ou porque são detectadas discrepâncias e

falhas (erros de registro, transcrição, digitação ou respostas forjadas) e as observações são

descartadas, ou pela falta de informação propriamente dita.

Basicamente há três formas de se tratar dados incompletos: analisar os dados des-

balanceados, descartar os dados referentes a indivíduos que possuem alguma informação

ausente ou utilizar algum método para fazer a imputação de dados.

Método de imputação é todo procedimento de previsão de valores individuais, isto é,

qualquer método que atribui um valor específico a cada observação perdida, utilizando

uma relação na qual estão presentes as informações dos dados amestrados.

O nosso interesse é realizar a imputação de dados através de modelos de curvas de
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c,iesciiiieiiuu puiinorniais, traauziclos pelo moaeio misto (z.y,l. A imputação será feita

pelo BLUP (Best Linear Unbiased Predictor), desenvolvido em Barrosã (1995) e Barroso

Bussab e Knott (1998).

Alguns autores classificam a imputação ou previsão como previsão condicional ou

estendida. A primeira considera as observações (todas ou parte delas) para prever os

valores ausentes, ou seja, a previsão da parte ausente é feita através da parte observada.

Este tipo pode ser encontrado, por exemplo em Lee e Geisser (1972, 1975), Rao (1987)

Lee (1988) e Kanda (1992). A segunda emprega todas as observações para prever valores

futuros, ou seja, a previsão é produzida além dos limites de tempo observado pela amostra

Irão(1987), Lee(1988) e Kanda(1992)).

4.2 Histórico

Lee e Geisser (1975) apresentaram alguns métodos de imputação sob o enfoque Baye-

siano para o modelo de curva de crescimento de Potthofr e Roy. Dos métodos considerados

alguns impunham estruturas de covariância específicas e outros não.

Rao (1987) realizou a previsão para o modelo de curva de crescimento de PotthoR e

Roy através de vários métodos, alguns utilizando somente as observações anteriores ao

tempo em que a imputação estava sendo feita e outros usando todos os dados presentes.

Lee (1988) realizou a previsão e estimação para o modelo de curva de crescimento de

Potthoff e Roy sob as estruturas de covariância uniforme e correlação serial.

Liski e Nummi(1990) apresentaram dois métodos de imputação para o modelo de cur-

va de crescimento de Potthoff e Roy: o algoritmo EM e o EM passo único (primeiro passo

do algoritmo). Estes permitem que mais de uma observação seja imputada simultanea-

mente, além de utilizar todas as observações presentes. Os previsores também podem ser

estendidos para casos nos quais o interesse não é apenas a previsão da última observação,

mas o conjunto de várias unidades.
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mento de PotthofT e Roy com matriz de covariância estruturada. Considerou as estruturas

uniforme e correlação serial para a predição condicional e estendida

Tian, Shukla e Buncher (1994) consideraram quatro dos métodos propostos por Rao

(1987). Além disso propuseram o uso de funções "spline" cúbicas para fazer imputação.

Barroso (1995) e Barrosã, Bussab e Knott (1998) introduziram o método de imputação

via BLUP para o modelo misto usual para populações finitas. Consideraram os casos

univariado e multivariado

Salinas (1998) e Barroso e Salinas (1999) consideraram vários métodos de imputação

para o modelo misto usual, com o objetivo de aplicar a técnica do bootstrap a dados

incompletos

Kanda (1992) apresentou um método de predição para o modelo de curva de crescir S l

4.3 O BLUP para o modelo misto

U método adotado neste trabalho é o de imputação feita pelo BLUP para o modelo

misto, quando há a ocorrência de dados ausentes. O BLUP é linear pois é uma função

linear dos dados observados, é não-viesado, isto é, a esperança do previsor é igual à

esperança da quantidade prevista e é ótimo porque tem o menor erro quadrático médio

na classe dos previsores lineares não-viesados. Aqui cabe uma ressalva quanto à distinção

que alguns autores fazem em relação aos termos previsor e estimadorl o primeiro é usado

para efeitos aleatórios e o segundo para efeitos fixos.

Nesta seção não fazemos distinção entre esses termos e apresentamos o BLUP para

os efeitos do modelo e para as observações ausentes, juntamente com as expressões dos

correspondentes erros quadráticos médios.

O modelo misto é dado por (2.9), ou seja

y= Xa+Zb+e, (4.1)

com as mesmas suposições e restrições apresentadas no Capítulo 2, com
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Va-(y) ZGZ' . (4 .2 )

No caso de dados incompletos, suponha que m das np observações são ausentes e

particione o vetor y nas partes observada y. e ausente y.. O modelo pode ser escrito
como

:: 1 -1:1 - *1 :: 1 '*1 :: 1
O BLUP de y. é dado por

y. (1. K'QEn'Ê' :E)': E'QFr'É': FF'y, (4.3)

onde

Q :X(XV':X)':XV': + É,-: - v-:lÊ;
E: matriz de dimensão (np x m) indicadora dos dados ausentesl

F: matriz de dimensão (np x (np -- m)) indicadora dos dados presentes

Cada coluna de F indica um dado presente e é formada por 0's e um l, localizado

na mesma linha de y onde está o dado que está sendo indicado. A matriz E é análoga,

somente indica dados ausentes.

A construção das matrizes indicadoras, F e E, é ilustrada no exemplo a seguir.

56



Exemplo 4.1: Considere o Exemplo 2.7, onde np = 6, e suponha que duas observações

são ausentes, a primeira e a quinta. Então,

g/31 y31 ,. -l ::: ly

F

y.

0

l

0

0

0

0

0

0

l

0

0

0

0

0

0

l

0

0

0

0

0

0

0

l

l

0

0

0

0

0

0

0

0

0

l

0

e E-

O erro quadrático médio de P. é dado por

KQM(p«) = 1(l« -- n'QnE'É''E)':E'Qpr'Ê :FF' -- E'jVjrP'Ê.':pr'Qn
(i«- n'É''EE'QZ)':- nl.

(4.4)

Se for de interesse obter o BLUP dos efeitos fixos e aleatórios, basta completar os

dados,isto é, construir o vetor
y. l

y - l t

e o BLUP tem a mesma expressão que o correspondente para dados completos, só que

aplicada ao vetar P no lugar de y. Especificamente o BLUP dos efeitos é dado por

â ':x)''x'v :P (4.5)
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Í;= (z'Ü :z+ê :) :(z'Ü,': - z'Ü :x(x'v':x)':x'v :)P.

Seus correspondentes erros quadráticos médios são

e

(4.6)

EQM(a)- BVB' (4.7)

(4.8)

e

onde

EQM(b)- CVC'-CZG éz'c'+ ê,

B =(X'V :X)':X'V':Ê,jl«. + EE'Ê':E(l« -- E'QEE'Ê':E)'iE'QJFF'Ê':FF',

AZ'ji., - Ê':X(XV''X)':X'V':ÊI
jl«, + EE'Ü':E(l« -- E'QnE'Ê''n)':E'QlrP'Ê :FF'

e

A É':Z+é':)': li.-Z'(ZéZ'+É)':Zél

Se considerarmos que os erros do modelo são independentes com variância constante,

ou seja, R = o21.,, o BLUP de P. e seu correspondente erro quadrático médio passam a

ser dados por

j. =(1«, E'Qn)':E'Qrp'y,
onde E e F são as mesmas dadas anteriormente e

(4.9)

Q xv :x)':xv': +l«. V-l

e

KQU(P.) K'QE)':E'QFr' n'lvlrr'QK(i,,. E'QE)': EI. (4.10)

Os previsores e erros quadráticos médios apresentados nesta seção dependem dos

parâmetros das matrizes de covariância, que nem sempre são conhecidos. Na prática,
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o método tradicional sugere que eles sejam substituídos por estimativas obtidas de es-

timadores consistentes, o que torna o erro quadrático médio maior (Kackar e Harville,

1984). A sugestão para obter tais estimativas é utilizar algum dos métodos propostos no

Capítulo 3.

4.3.1 Imputação no Modelo lll

O Modelo 111 apresentado na. Seção 2.4 é um caso particular do modelo misto de efeitos

fixos e aleatórios. Esse modelo impõe que a estrutura de covariância seja bloco diagonal

com os blocos seguindo o padrão da matriz simétrica composta.

Neste trabalho, por simplicidade, quando usamos este modelo, fazemos a estimação

das componentes da variância através do método ANOVA truncado, apresentado na Seção

3.1.3, embora outros métodos pudessem ser utilizados. Na verdade, como já foi dito,

esses estimadores coincidem com o estimador de máxima verossimilhança restrita sob

normalidade de efeitos e erros aleatórios.

Para este modelo, a expressão do previsor dada por (4.3) ganha formas interpretáveis

que são apresentadas a seguir

Uma observação ausente no último instante

Nas aplicações que serão apresentadas no Capítulo 5, consideramos o caso em que

somente uma observação é ausente e isto ocorre no último instante de colete dos dados.

Nesse caso, sem perda de generalidade, considere que a observação ausente é a do n-ésimo

indivíduo e que yt,. denota essa observação. O BLUP é dado por

,,,« - ,.,. * (dFh) .,.« - ,.', (4.11)

onde
9

"-:;
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l 7'1--l P--l

'' - (« - «i, - o il àl"'':;

,.,. -ÜH "*,:;
p.« - 6-t-D E "'.-,\f' ' ./ A::l

ou seja, K é a razão entre as componentes da variância, g. é a média da parte completa

dos dados, isto é, a média das observações dos n -- l indivíduos completos nos p -- l

primeiros instantes, gt,. é a média das observações presentes no último instante e g.. é a

média das observações presentes do n-ésimo indivíduo.

O previsor dado por (4.11) é a média das observações no último instante mais uma

correção que depende da média do indivíduo com o dado ausente e a média dos demais

indivíduos. Se não há efeito de indivíduo, essa correção desaparece

O erro quadrático médio, para esse caso, ganha a forma

KP+l
K'(P-l)+l

a2.

lP

(4.12)

Várias observações ausentes em vários instantes

O caso mais geral que pode ocorrer é aquele em que m observações são perdidas em

qualquer instante de tempo, de qualquer indivíduo.

Nesse caso o BLUP das observações ausentes é dado por

9. = (-E'PE)':u, (4.13)

onde u é um vetou de dimensão (m x 1), em que cada observação ausente corresponde

a uma de suas linhas. Por exemplo, se a observação do .j-ésimo indivíduo no J-ésimo

60



instante é perdida, o elemento correspondente no vetor u é dado por

n

«.j - ')Eg/.,: +"
lZ

E E "'.:
Í-l A -l

(4.14)

onde a = --;Ç-:PK+l

A expressão (4.14) tem interpretação análoga à da expressão (4.11).

A matriz --E'PE tem dimensão (m x m) e é composta por blocos que correspondem

a cada indivíduo com dado ausente. Cada bloco tem dimensão igual ao número de dados

ausentes do indivíduo a ele associado. Os blocos têm as seguintes formas:

1. os blocos da diagonal são matrizes do tipo

(1 - .) -«

-« (1 - «)

a

In - l)

--'z --a . . . (l -- a)

ou seja, (n -- 1) jl -- aJI , onde l é a matriz identidade e J é a matriz quadrada

de I's, ambas de dimensão igual ao número de dados ausentes do indivíduo a que

corresponde.

2 os blocos fora da diagonal são matrizes que correspondem ao cruzamento de dois

indivíduos com dado ausente. Suas dimensões são dadas pelos números de dados

ausentes desses indivíduos. Os elementos da matriz são

-- (l -- a) se o cruzamento da linha e coluna da matriz

a tempos iguaisl

se o cruzamento da linh

a tempos diferentes

.E'PE corresponder

a e coluna da matriz E'PE correspondera
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Para ilustrar, considere o exemplo a seguir.

Exemplo 4.2. Considere que foi planejado que quatro indivíduos fossem observados em

três instantes, mas que algumas observações foram perdidas aleatoriamente, conforme

esquema abaixo.

tempo

?

indivíduo

l

2

3

4 ?

?

?

?g24

onde ? indica a falta da observação. Neste caso, n = 4, p = 3 e m = 5

A matriz --E'PE é dada por

(n - l) (1 - «)

-(n - l)«
a

In l)«

- l) (1 - «)

(1 - «)
a

li - «)

a

(1 - «)

l) (1 - «)

a

(1 - «)

a

a

a

- l)(1 - «)

(n - l)«

a

(1 - «)

- (1 - «)

(n - l) «

- l) (1 - «)

(«

(«

a

a
(«

(«

e o vetor u por

U22

U32

U33

U14

U34

( 1

( 1

«)(3/:: + y« + 3/«) + . 1(« - 1) 3/:: -(y:: + y,: + 3/:3)l

') y3: + « l(n - 1) 3/:: -(3/::+ y,: + y:3 + "" + "")l

.) g,:+ « l(n - l)(3/:, + y«) -(3/:: + 3/::+ 3/:, + 3/«)j

.)(3/:: + /:: + y:3) + . l(n - 1) g« -(3/,:+ y3: + 3/«)l

.) y3: + «l(n - 1) y« -(3/:: + 3/:: + y:: + y:a + "")l

u :=
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Para fazer a imputação, o primeiro passo é estimar as componentes da variância o2 e

ai, e conseqüentemente o valor de a, e depois aplicar a fórmula (4.13).

Como o Modelo 111 é um caso particular do modelo mais geral (2.9), também é possível

fazer a imputação pela fórmula (4.9). A vantagem é que usando (4.13) temos que inverter

uma matriz de dimensão (m x m) e usando (4.9) uma de dimensão (np x np). Lembre

que m < np, pois m é o número de dados ausentes e np o número de dados completos.

No Exemplo 4.2 passaríamos de uma matriz de dimensão (5 x 5) para uma de dimensão

li2 x 12)
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Capítulo 5

Aplicações

Neste capítulo apresentamos os resultados de aplicações de imputação via BLUP. Essas

aplicações são de dois tipos: primeiro consideramos três conjuntos de dadosjá bastante

analisados na literatura (Exemplos 2.1, 2.2 e 2.3) e comparamos nossos resultados com os

de outros autoresl segundo, consideramos, a título de ilustração do método de imputação,

um conjunto de dados reais (Exemplo 2.5),apresentando os valores imputados sob vários

modelos. As aplicações foram feitas no módulo CM do aplicativo NTIA/EMBRAPA. Os

programas encontram-se no Apêndice B.

Aplicação l

No primeiro caso os conjuntos são completos. A idéia é simular que algumas das

observações são ausentes, fazer a imputação e comparar os valores imputados com os

valores reais, que na verdade são conhecidos. O exercício consiste em omitir a última

observação do primeiro indivíduo, fazer a imputação com base em algum método, retornar

essa observação aos dados, omitir a última observação do segundo indivíduo e repetir o

procedimento até o n-ésimo indivíduo. O exercício é repetido para diferentes métodos de

imputação e a escolha do melhor é feita com base em alguma medida de variabilidade.
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Esse procedimento é conhecido como L00 (leave-one-out) ou CV (cross validation).

As medidas de variabilidade mais comumente utilizadas são Erro Quadrático Médio

(EQM), ou equivalentemente a raiz quadrada deste (REQM), e o Erro Absoluto Médio

(EAM). O EQM foi usado por Lee e Geisser (1975), Rao (1987), Lee (1988), Barroco

(1995) e Tias. Shukla e Buncher (1994)l o REQM por Liski e Nummi(1990) e Kanda

(1992) e o EAM por Lee e Geisser (1975) e Lee (1988).

Sistematizando, neste trabalho, a escolha entre os vários métodos de imputação é feita

da seguinte maneira.:

l retirar a p-ésima observação do primeiro indivíduos

2. prever yt,i através do método de imputaçãol

3. retornar a observação aos dados e repetir o procedimento para os outros indivíduosl

EQM(Ü.) g.,: - v..:):,

de yí,i é o valor observado e rtpi é valor imputado e

5. escolher o método de imputação que apresenta o menor E(2M(ga).

Além disso, consideramos que a imputação no último instante pode ser feita com base

nos dados presente nesse instante mais somente os dados no penúltimo instante, ou nos

dois instantes anteriores ao último ou, assim por diante até considerar todos os p -- l

instantes anteriores.

Escolhemos prever a observação no último instante pois esse foi o exercício efetuado

por outros autores e assim, poderíamos comparar os resultados encontrados. Os resultados

de imputação via BLUP são aqui comparados com os resultados obtidos por Lee e Geisser

(1975), Rao(1987), Lee(1988), Liski e Nummi(1990) e Kanda(1992).

Listamos abaixo os métodos usados por esses autores, destacando

detalhadas dos mesmos podem ser encontradas nas referências

n

lZ

on

que as descrições

4. calcular
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1. Lee e Geisser (1975) utilizaram os seguintes métodos de imputação

(a) média aproximada, moda, quase mínimos quadrados e ponto pi para o modelo

de covariância não-estruturadas

(b) média aproximada, moda, quase mínimos quadrados e ponto pt para o modelo

com a estrutura simples de Rao. (Rao, 1967);

(c) previsor marginal, mínimos quadrados simples, ad hocl

(d) média aproximada para o modelo de correlação seriall

(e) quase mínimos quadrados e ponto pt para os modelos de covariância com as

estruturas de correlação serial e fator de Rao (Rao, 1967).

2. Rao (1987) considerou os seguintes métodos

(a) previsão linear: regressão direta e regressão inversas

(b) modelos de curvas de crescimento: regressão individual, regressão sobre os

coeficientes polinomiais, calibração e previsão de Bayes empíricas

(c) componentes principais e favor analítico.

3 Lee (1988) considerou principalmente dois tipos de estrutura para a matriz de co-

variância geral: uniforme e correlação serial.Em alguns casos considerou também a

matriz não estruturada. Para estimar a correlação usou máxima verossimilhança

IMLE) e mínima variância preditiva (MPVE). Impôs a mesma estrutura de cova-

riância para grupos diversos ou permitiu que elas fossem diferentes. Os previsores

utilizados foram os seguintes:

(a) média aproximada;

(b) previsor ad hocl

(c) previsor combinados
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(d) previsor estendido

4. Kanda (1992) considerou o modelo de curva de crescimento e utilizou o previsor

média aproximada para as estruturas de covariância geral uniforme e serial. Baseou

suas comparações em estimativas do Erro Quadrático Médio teórico expandido até
ordem n l

5. Liski e Nummi(1990) empregaram os seguintes métodos de imputação

(a) algoritmo EM;

(b) EM - passo único (o primeiro passo do algoritmo EM)

As Tabelas 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 mostram as estimativas do Erro Quadrático Médio

correspondentes aos Exemplos 2.1 e 2.2. As Tabelas 5.5. e 5.6 correspondem ao Exemplo

2.3 e mostram essas estimativas multiplicadas por n, pois os valores do EQM são muito

baixos.

Nos artigos de Lee e Geisser (1975), Lee (1988) e Kanda (1992), as previsões são feitas

somente com todos os instantes, o que é indicado nas tabelas por ti a tP No artigo de

Liski e Nummi(1990) são considerados todos os instantes e também parte deles, exceto

para os dados do Exemplo 2.3 (Tabelas 5.5 e 5.6), em que as técnicas não são aplicadas

para ti a t7 e t2 a t7. Rao (1987) aplica seus métodos ao conjunto todo de dados ou a

parte deles, quando possível. Essa mesma regra é seguida para a aplicação do BLUP.

Os comentários baseados nas tabelas, ou seja, em dados empíricos são os seguinteS

Exemplo 2.1. Dados de PotthoH' e Roy

e os melhores resultados foram obtidos por Kanda, não fazendo diferença se as ma-

trizes de covariância são as mesmas para os grupos de meninas e meninos; Lee,

entretanto, obteve melhores resultados quando considerou matrizes diferentesl
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e os resultados obtidos para os modelos de grau 2 foram em geral piores do que os

dos modelos de grau l;

9 0 melhor de todos os resultados (1,571) foi obtido por Kanda, considerando matrizes

de covariância diferentes para os dois grupos e impondo a estrutura uniforme para

ambas;

e em termos gerais o BLUP apresentou bons resultadosl

e o melhor dentre os resultados da imputação via BLUP (2,251) foi obtido através do

Modelo 111 quando os instantes 2 e 3 foram usados para prever o dado do instante

4. Isso é bastante positivo pois o À/modelo 111, além de ser simples, de fácil aplicação,

é também interpretável;

e houve problemas quando o algoritmo de Newton-Raphson (máxima verossimilhança

ou máxima verossimilhança restrita) foi utilizado: ou o valor do EQM foi muito alto

ou houve a necessidade de inverter uma matriz singular. Nesse caso, a literatura

sugere o uso da decomposição QR (Strang, 1988) que leva à utilização da pseudo

inversa ou o uso da decomposição de Cholesky (Lindstrom e Bates, 1988)l pode-se

tentar também mudar o valor inicial dos parâmetros. As soluções adotadas não

produziram resultados satisfatórios.

Exemplo 2.2. Dados de Elston e Grizzle

e em termos gerais, os melhores resultados foram obtidos por Lee, quando este consi

derou a estrutura de correlação seriall

e os piores resultados são aqueles obtidos pelo BLUP no modelo de grau 2, quando

um dos métodos iterativos e somente parte dos dados são usados. Também para

o modelo de grau 1, os resultados do BLUP via algum dos algoritmos, não foram

satisfatórios:
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e os resultados via BLUP para o modelo de grau 2 com soluções explícitas estão

próximos dos resultados médios de outros autoresl

e dentre os modelos de grau 2, os resultados via BLUP com soluções explícitas estão

entre os melhores;

e o melhor resultado (0,498) foi obtido por Rao através do procedimento de Bayes

empírico;

8 0 melhor resultado obtido via BLUP (0,521) refere-se ao Modelo 111 quando somente

o penúltimo instante foi usado para fazer a previsão. Este resultado é bem próximo

daquele obtido por Raol

Exemplo 2.3. Dados de Williams e lzenman

e todos os autores apresentaram algum método com bom resultado;

e o pior resultado foi encontrado através da aplicação do BLUP com o algoritmo de

Newton-Raphson e o método de máxima verossimilhança;

e ao contrário dos exemplos anteriores, aplicação do algoritmo de Newton-Raphson

com o método de máxima verossimilhança restrita produziu alguns resultados sa-

tis fatórios ;

e embora menores, também houve problemas com o emprego do algoritmo de Newton

Raphsonl

e o melhor resultado (0,025) foi encontrado por Lee com o método da média aproxi

made com correlação serial, para o modelo de grau 21

e o melhor resultado do BLUP (0,028) é bem próximo do resultado de Lee e de novo

foi obtido no Modelo 111 com a utilização de um único instante.
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Aplicação 2

O segundo tipo de aplicação foi feito sobre os dados do Exemplo 2.5. A imputação

foi feita via BLUP, variando-se o modelo para as médias (Modelos 1, 11 e 111) e a forma

de estimação dos parâmetros das matrizes de covariância. Os valores imputados sob cada

uma dessas variações são dados na Tabela 5.7. A notação y24 indica a observação do

indivíduo 4 no instante 21 as outras são análogas.

Pode-se verificar que é ampla a variedade de valores. O Modelo 111 resulta na impu-

tação de valores altos para o animal 4 no instante 2. Isso ocorre porque um dos animais

apresenta um valor bastante alto no instante 2, elevando a média nesse ponto (ver Tabela

O valor imputado.sob o Modelo 111 não é afetado pelo fato das variâncias serem

estimadas com os dados de indivíduos completos ou os dados de instantes completos; o

mesmo não ocorre com os resultados de soluções explícitas.

Outro fato interessante é que não faz diferença se as estimativas dos parâmetros das

matrizes de covariância são obtidas por máxima verossimilhança ou máxima verossimi-

Ihança restrita. Além disso, os valores obtidos pelos algoritmos são próximos.

Para escolher qual método de imputação é o "melhor" dentre os estudados, foi utiliza-

do o critério "leave-one-out" . A Tabela 5.8 apresenta as estimativas dos erros quadráticos

médios para cada método usado. Para o Modelo 1, os valores obtidos sob máxima veros-

similhança ou máxima verossimilhança restrita são bem próximos. O mesmo não ocorre

com o Modelo 11. No Modelo 1, quando o método de estimação de soluções explícitas é

utilizado, os resultados são piores do que os obtidos através dos métodos iterativos. De

todos eles, o melhor método de imputação é o BLUP aplicado ao Modelo lll.

2.5)
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Ube\a 5.1: EQM para o modelo de grcLU l (dados de Pottho# e Roy)

Método Instantes de tempo
íi a f4 [2 a t4 ta a t4

Lee e

Geisser

Média aproximada/não-estruturada
Moda/não-estruturada

Quase mínimos quadrados/não-estruturada
Ponto pi /não-estruturada
Média aproximada/Rao simples
Moda/Rao simples

Quase mínimos quadrados/Rao simples
Ponto pi /Rao simples
Previsor marginal
Mínimos quadrados simples
Ad hoc

Média aproximada/serial

3,734 -
3,462 -
3,057 - -
5,536
3,375 -
2.877

2,970 - -
5,509

5,417 - -
4,000 -
2,250 - -
2,680 -

Lee

Média aproximada/serial(iguais)
Ad hoc/serial (iguais)

Média aproximada/uniforme(iguais)
Previsor combinado/uniforme(iguais)
Média aproximada/serial(diferentes)
Ad hoc/serial (diferentes)
Previsor combinado/serial(diferentes)
Média aproximada/uniforme(diferentes)
Previsor combinado/uniforme(diferentes)

2,364 - -
2,607 -
2,235 - -
2,090 -
1,999 -
2,099 -
1,985 - -
2,179 - -
1,984 -

Liski e

Nummi
EM

EM - passo único

3,280 3,176 3,108

3,736 3,126 3,108



Tabela 5.1.: C'ontinzzação

Método l nstantes de tempo

os autores não consideraram a imputação aplicada a esta parte dos dadosl
não é possível aplicar a técnica a apenas esta parte dos dados
matriz singular

7Z

Rao

Regressão direta
Regressão inversa
Regressão individual
Regressão s/coeficientes polinomiais
Calibração
Bayes empírico

4,430 3,588 3,665

6,211 5,227 4,929
3,998 12,426 +
3,288 3,585 +
3,680 8,358 +
2,322 + +

Kanda

Matizes de couariância iguais

Média aproximada/serial(condicional)
Média aproximada/uniforme(condicional)
Média aproximada/serial(estendida)
Média aproximada/uniforme(estendida)

1,800 -
1,585 -
1,904 -
1,656 - -

Matizes de couatiância diferentes

Média aproximada/serial(condicional)
Média aproximada/uniforme(condicional)
Média, aproximada/serial(estendida)
Média aproximada/uniforme(estendida)  

BLUP

Solução explícita/MV
Solução explícita/MVR
Newton-Raphson/MV
Newton-Raphson/MVR
Scoring de Fisher/MV
Scoring de Fisher/MVR
EM/MV
EM/MVR

3,209 3,471 +
3,182 3,518 +

384,174 377,984 *
2,994 2,505 4,269
3,072 2,493 3,753
2,578 2,631 3,664

2,589 3,011 3,664
Modelo lll 2,738 2,251 3,177



Tabel.a 5.2: EQM para o modelo de grau 2 (dados de Pottho# e Roy)

+ não é possível aplicar a técnica a apenas esta parte dos dados
+ matriz singular

73

Método Instantes de tempo
ti a t4 t2 a t4

Rao
Regressão individual

Regressão s/ coef. polinomiais
Calibração  

Liski e
Nummi

EM
EM - passo único

3,587 3,265

3,756 3,265

BLUP

Solução explícita/MV
Solução explícita/MVR
Newton-Raphson/MV
Newton-Raphson/MVR
Scoring de Fisher/MV
Scoring de Fisher/MVR
EM/MV
EM/MVR  



Vale\a 3.3: nQM para o modelo de grau l (dados de Elston e Gdzzle)
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Método Instantes de tempo
üi a t4 t2 a t4 t3 a t4

0,769 0,577 0,566
0,808 0,608 0,618
0,584 0,812 +
0,716 0,577 +
0,638 0,751 +
0,498 + +
1,541 + +
0,643 + +
0,769 + +
1,480 + +
0,781 + +

Rao

Regressão direta

Regressão inversa
Regressão individual

Regressão s/coeficientes polinomiais
r] n 1 ; h. , ,; .

Bayes empírico
Componentes principais (A = 1)
Componentes principais (À = 2)
Componentes principais (k = 3)
Favor analítico (k = 1)
Fator analítico (A = 2)

Lee e
Geisser

Mlédia aproximada/não-estruturada
Moda/não-estruturada

Quase mínimos quadrados/não-estruturada
Ponto pi /não-estruturada
Média aproximada/Rao simples
Moda/Rao simples
Quase mínimos quadrados/Rao simples
Ponto pl /Rao simples

Quase mínimos quadrados/serial geral
Ponto pi/serial geral
Média aproximada/serial
Quase mínimos quadrados/favor de Rao
Ponto pi/fatos de Rao
Previsor marginal
Mínimos quadrados simples
Ad hoc

0,858 -
0,842 -
1,591 - -
0,799 -
0,697 - -
0,726 - -
1.769 - -
0,731 - -
1,523 - -
0,736 -
0,510 - -
1,672 - -
0,890 - -
7,860

0,640 -
0,652 - -



Tabela 5.3: C'onlÍnuação

os autores não consideraram a imputação aplicada a esta parte dos dadosl
não é possível aplicar a técnica a apenas esta parte dos dados
matriz singular
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Método Instantes de tempo

Êi a t4 t2 a í4 t3 a t4

Lee

Média aproximada/serial(MLE)
Ad hoc/serial (MLE)
Estendida/serial (MLE)

Média aproximada/serial(MPVE)
Ad hoc/serial (MPVE)
Estendida/serial (MPVE)

0,518 -
0,567 - -
0,518 - -
0,503 - -
0,615 - -
0,484 - -

Média aproximada/uniforme(MLE)
Previsor combinado/uniforme(MLE)
Estendida/uniforme (MLE)
Média aproximada/uniforme(MPVE)
Previsor combinado/uniforme(MPVE)
Estendida/uniforme (MPVE)

1,469 - -
0,830 - -
1.340 -
1,469 -
0,753 - -
1,340 -

Estendida/não estruturada(MLE)
Estendida/não estruturada(MPVE)

0,641 - -
0,641 - -

Kanda
Média aproximada/serial(condicional)
Média aproximada/serial(estendida)
Média aproximada/uniforme(condicional)
Média aproximada/uniforme(estendida)

0,783

0,828 - -
0,954

0,826 -
Liskie
Nummi

EM

EM - passo único

0,835 0,669 0,563

0,867 0,677 0,563

BLUP

Solução explícita/MV
Solução explícita/MVR
Newton-Raphson/MV
Newton-Raphson/MVR
Scoring de Fisher/MV
Scoring de Fisher/MVR
EM/MV
EM/MVR

0,567 0,674 +
0,560 0,525 +

247,265 1,211 +
797,137 391,363 2,821

0,577 0,740 0,548
0,744 48,230 0,636

0,576 0,731 0,548

0,574 0,712 0,548
Modelo lll 1,474 1,073 0,521



+ não é possível aplicar a técnica a apenas esta parte dos dados
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Método Instantes de tempo
ti a t4 é2 a t4

Rao
Regressão individual

Regressão s/coeficientes polinomiais
Calibração  

Liski e
Nummi

EM
EM - passo único

0,839 0,701

0,903 0,701

BLUP

Solução explícita/MV
Solução explícita/MVR
Newton-Raphson/MV
Newton-Raphson/MVR
Scoring de Fisher/MV
Scoring de Fisher/MVR
EM/MV
EM/MVR

0,804 +
0,801 +

251,757 8681,120
1309,089 571,391

1,208 3,015
2,662 2,277

0,788 0,668

2,277 0,787



Tabela 5.5: ZQ.a4 para o made/o de grau / ralados de WiJ/{ams e /zenmanJ

Mlétodo Instantes de tempo
[e a t7 [a a t7 ]4 a t7 ts a t7

0,079 0,047 0,037 0,031

0,081 0,048 0,040 0,034

0,158 0,111 0,066 0,055
0,043 0,039 0,036 0,031

0,035 0,034 0,034 0,033
0,143 0,097 0,054

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

095

103

206

049

035

194

038

048

043

038

061

071

tÕ a t7

0,027

0,028

Regressão direta
Regressão inversa

Regressão individual

Regressão s/ coef. pol.
al;hrnr;n'Y"

Bayes empírico
Comp.principais (A = 1)
Comp.principais (Ê = 2)
Comp.principais (k = 3)
Fatos analítico (k = 1)
Fator analítico (k = 2)
Favor analítico (k = 3)
EM
EM passo único

Solução expl./MV
Solução expl./MVR
Newton-Raphson/MV
Newton-Raphson/MVR
Scoring de Fisher/MV
Scoring de Fisher/MVR
EM/MV
EM/MVR
Modelo lll

Rao

Liskie
Nummi

0,044

0,047

0,057
0,057

+

0,035

0,035

0,042

0,042
#

0,030

0,030

0,034

0,034

13,012

0,052

0,144

0,138

0,142

0,144

0,036

0,028

0,028

+
+

#

#

0,116
0,117

#

0,079
0,080

#

0,148

0,102
0,103

0,090
0,178

0,056

0,108
0,080
0,080

0,052

0,119
0,043

0,075

0,071

0,069

0,035

0,083
0,034

0,735

0,081

0,076

0,078

0,078

0,033

BLUP 0,306
0,302

0,302

0,302
0,028

os autores não consideraram a imputação aplicada a esta parte dos dados

não é possível aplicar a técnica a apenas esta parte dos dados
matriz singular
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Tabela 5.6: Edil/ para o made/o de grau 2 r'dados de WÍ// ams e /zenmanJ

Método Instantes de tempo

t2 a [7 f3 a t7 t4 a [7
0,095 0,096 0,229

0,040 0,039 0,037
0,040 0,052 0,094
0,075 0,069

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a t7
104

060

037

087

025

043

120

073

044

066

103

tS a t7

Regressão individual

Regressão s/coef. pol.
rl n 1; hr a rã '.'Y"
Bayes empírico
Média aproximada/serial
Ad hoc/serial

Média aproximada/uniforme
Previsor combinado/uniforme
Estendida/serial
Estendida/uniforme
Estendida/não-estruturada
EM
EM - passo único

Solução expl./MV
Solução expl./MVR
Newton-Raphson/MV
Newton-Raphson/MVR
Scoring Fisher/MV
Scoring Fisher/MVR
EM/MV
EM/MVR

Rao

Lee

Liski e
Nummi

0,044

0,047

0,040

0,040
#

0,037
0,037

0,040

0,040
#

0,030

0,030
+
+

#

0,066

0,065
#

0,050

0,050
#

0,073

0,055
0,057

0,056
0,058

0,059

0,048

0,048

0,046

0,048

0,064
0,062

0,042

0,042

0,043

0,193

0,046
0,163
0,047

0,051

0,287

0,032
0,031

0,053
0.033

BLUP

os autores não consideraram a imputação aplicada a esta parte dos dados
não é possível aplicar a técnica a apenas esta parte dos dados
matriz singular
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Tabela 5.7: ya/ares amputados ralados de SantosJ
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Modelo MV MVR

y24 yis y78 y24 yis y78

Modelo l (grau l)

Soluções explícitas

indivíduos completos

tempos completos

Scoring de Fisher

Newton Raphson

EM

0,087 0,072 0,057

0,121 0,127 0,034

0,093 0,082 0,056

0,088 0,074 0,049

0,092 0,082 0,055

0,092 0,080 0,056

0,120 0,125 0,022

0,096 0,088 0,056

0,089 0,077 0,051

0,092 0,082 0,053

Modelo ll (grau 2)

Soluções explícitas

indivíduos completos

tempos completos

Scoring de Fisher

Newton Raphson

EM

0,064 0,078 0,071

0,131 0,099 0,106

0,067 0,068 0,049

0,053 0,067 0,055

0,087 0,052 0,022

0,071 0,078 0,067

0,129 0,101 0,125

0,072 0,069 0,046

0,065 0,076 0,056

0,068 0,069 0,048

Modelo lll

indivíduos completos

tempos completos   0,153 0,047 0,077

0,154 0,050 0,082



Hbe\a 5.8: EQM para os Modelos 1, 11 e lll (dados de Santos)
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\modelo MV MVR

Modelo l (grau l)

Soluções explícitas

Scoring de Fisher

Newton Raphson

EM    
Modelo ll (grau 2)

Soluções explícitas

Scoring de Fisher

Newton Raphson

EM    
Modelo lll   0,032



Conclusões

A principal contribuição deste trabalho é a implementação do método de imputação via

BLUP(Best Linear Unbiased Predictor) em modelos de curvas de crescimento polinomiais

no módulo CM do aplicativo NTIA/EMBRAPA.

Nesse método há a possibilidade de variação do mode

de estimação dos parâmetros das matrizes de covariância.

Os resultados da imputação via BLUP foram compara

por outros autores. As principais conclusões são:

lo para as médias e do métodoe[

dos com os resultados obtidosl

e não há um método que seja o melhora nos exemplos pode-se ver que, dependendo do

conjunto de dados, o melhor resultado é ora obtido por um método, ora por outros

e os resultados encontrados via BLUP sob o Modelo 111 sempre apresentam-se bons.

Isso, como já foi dito, é bastante satisfatório pois esse modelo é simples, interpretável

e de fácil aplicação (o programa encontra-se no Apêndice B)l

e para se efetuar a imputação de dados, vários métodos devem ser tentadosl a escolha

do melhor pode ser feita através do critério leave-one-out.

A continuidade deste trabalho pode consistir em desenvolver um algoritmo para ob-

tenção dos estimadores de máxima verossimilhança e máxima verossimilhança restrita,

quando a matriz de covariância dos erros tem uma estrutura parcimoniosa. O caminho

teórico já foi dado neste trabalho, resta considerar certas estruturas.
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l+vA+vv -lUV I'vuv uvx VVIXJj\ vlt+\Av tJ(L

das técnicas e aplicação ao caso multivariado.

Pode-se também considerar a possibilidade do de

outros aplicativos, como por exemplo o S-Paus ou Ox.

Por fim, outros modelos para a média, além dos modelos polinomiais, podem ser
considerados.

ra futura investigação é o desenvolvimentoS

senvolvimento de programas para
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Apêndice A

Resultado AI

(A+UBV)'i = A'i -- A tUB(B + BVA iUB)':BVA't

Temos que

E-i (T.GTj; + «:i.. )':
a-2T.G(G + o'2GTj:T.G)'iGT' a'2

a-2T.(l. + a 2GTj:T.)'iGT'a 2

a':T.l((Tl:T.)':+ a''G)(Tl:T.)I''GTj:a
o'-:T.(Tl:T.)':la'(Tl:T.)': + G)':GT:
a-'T.(Tl:T.)': Q'''lq' - a:(Tl:T.) :lT:

a''T.(Tl:T.)':Tl: + T.(Tl:T.) '@ :(T:T.)':T:,

9

onde Q' = a2(Tj:T.)'i + G

Resultado A2

Usando o fato que jl + ABI 1 + BAI para dimensões adequadas, temos

zl T.G'l'j: + a2lP. l

a:(a 'T.GT: + l,.)

(a')p'lo' 'T.GTj; +l,.
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(a:)P'la :Tl:T.G + l,.l
(a')'' la''(T:T.)IG + .:(T:T.)':l l

(.'')p' a':(T:T.)Q'
(a')-' ''lT:T.lla' l.

Resultado A3

Considere a função

/(E) = log ZI + trjE':Aj

se A > 0 então, sujeito a E > 0, /(E) é minimizada unicamente em

em Seber (1984))

IVer prova

Resultado A4

IVer Se;rle, 1971)

Seja u um vetar aleatório e u'Qu uma forma quadrático. Então

E(u'Qu) E(u')QE(u) + trjQVar(u)l

Resultado A5

(Ver Mordia, Kent e Bibby, 1979)
Se

l::l,l::: ::: ll
então

x2lxl p: + v:-vú:(x: - p:), v« - v::vü'v::l
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Apêndice B

Exemplo: o exemplo de programa abaixo é a aplicação aos dados do Exemplo 2.5. Ele

está dividido em três partes:

1. entrada dos dados e definição do modelo;

2. estimação das matrizes de covariâncial

3. cálculo dos valores imputados

Na primeira parte, os dados ausentes são substituídos por zeros. As matrizes E, F, X

e Z são definidas. Na segunda parte, um dos seguintes programas é usado:

8 com todos os dados disponíveis: EMMV.txt, SCMV.txt, NRMV.txt, EMMVR.txt,

SCMVR.txt, NRMVR.txt;

e com uma parte completa dos dados: EXPLIMV.txt, EXPLIMVR.txt, MOD3.txt

Os primeiros, com exceção de NRMVR.txt foram desenvolvidos e são apresentados

em Andreoni(1989). O NRMVR.txt e os outros, que podem ser usados descartando-se

os indivíduos com dados ausentes (eliminando linhas) ou instantes com dados ausentes

(eliminando colunas), estão adiante. Além disso, é apresentado também o programa que

calcula os valores iniciais para os algoritmos denominado CHUTE.txt.
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PARTE l

/+ Exemplo: Testosterona - Modelo lll I'/

assuma saida= "c : saída.txt

my

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0.067

0.051

0.034

0.171

o.ooo

0.114

0.114

0.015

0.087

0.040

o.101

0.058

0.135

o.ooo

0.105

0.089

0.772

0.015

0.077

0.059

0.062

0.088

0.049

0.052

0.143

0.123

0.105

0.026

0.095

0.068

0.045

0.072

0.206

o.100

0.125

0.196

0.109

0.152

0.077

0.108

0.026

0.015

0.126

0.114

0.015

0.214

0.064

0.015

0.087

0.090

0.044

0.090

0.070

0.074

0.015

0.239

0.480

0.015

0.092

0.058

0.015,

o.l l l,

0.015,

0.048,

0.015,

0.487,

0.170,

o.ooo,

0.162,

0.089}

p'ncoln(y)-l; /* número de instantes */

n=nlin(my); /* número de indivíduos */

/* número de observações ausentes#/

REF=ll:(n+p), ident(n+p)};

El=cata(REF', 1,(23 29 56), "==");
Fl=cata(REF', 1, (1:22 24:28 30:55 57:71)

Ee=Ell ,2:(n+p+l)l;

E=Ee'l

Ff :(n*p+l)l;
F=Ff ':

' )
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Xi=ident(p);

Zi=criamat(p ,l,l) ;

«l=cri;m.t (n ,l ,l) ;

X=nl©Xil

Z=ident(n)©Zi;

Se o modelo a ser ajustado é o de retas individuais e as observações são tomadas em

tempos eqüidistantes, basta substituir os comandos que definem as matrizes Xi e Zi por

Xi= {1(-3), 1(-2), 1(-1), 1 0, 1 1, 1 2, 1 3l;

zi- xi;

Se o modelo a ser ajustado é o de parábolas individuais e as observações são tomadas em

tempos eqüidistantes, basta substituir os comandos que definem as matrizes Xi e Zi por

Xi= {1(-3) 9, 1(-2) 4, 1(-1) 1, 10 0, ll 1, 12 4, 13 9l;
zi = xi; '

l l. l l
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PARTE2

MOD3.txt

/+ estimar as componentes da variância, excluiando linhas */

mya=cata(my,1,{1:3 6:7 9:10},"==");

myc l ,2:(p+i)l;

nc=7;

pc= / l

yc=vec(myc)l

ncl =criamat (nc ,l ,l) ;

pcl=criamat (pc ,l,l) l

xc =ncl© ident (pc) ;

zc=ident(nc)©pcl;

A=yc'+(ident(nc+pc)-xc+inv( xc'+xc) + xc') +yc;

B=(yc' +(ident(nc+pc)-xc+inv(xc'+xc)+xc') #zc+zc'+yc)/pc;

imprime AI

imprime B;

sigma2=( A-B)/((nc-l)+(pc- l)) ;

sigmab2=(pc+ B-A)/(pc#(nc-l)+(pc- l));

se (sigmab2 < 0) sigmab2=01

cc sigmab2=sigmab21

G=sigmab2;

imprime sigma21

imprime G;
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Para estimar as componentes da variância cortando colunas, basta substituir as primeiras

4 linhas do programa por

myc=myl ,4:7l;

nc=101 pc;:41

EXPLIMV.txt

/+ estimar as componentes da variância, excluindo linhas #/

mya=cata(my,1,{1:3 6:7 9:10},"==")l

myc ,2:(p+i)l;

nc=71 pc=71

Tc=Xil

T=Tcl

c=ncol(Tc);

Al=criamat(nc, l, l);

Mphi=inv(AI'+AI) +AI'+myc+T+inv(T'+T) ;

MP c-Al*Mphi*T'y*(myc-Al*Mphi*T');

S=myc'+(ident(nc)-Al+inv(AI'+AI) #AI') + myc;

Mpsi=(in«(Tc'*Tc)*Tc'*S*Tc*inv(Tc'*Tc))/nc

sigma2=traco(MP+(ident(pc)-Tc#inv(Tc'+Tc) +Tc'))/(nc+(pc-c)) ;

G=Mpsi-sigma2+inv(Tc'+Tc)l

imprime sigma21

imprime G;
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Para estimar as componentes da variância cortando colunas, basta substituir as primeiras

5 linhas do programa por myc=myl ,4:7li

nc=101

pc=41

Tc = { 1 0, 1 1, 1 2, 1 3 }l ou Tc = { 1 0 0, 1 1 l ]1, 1 2 4, 1 3 9 };

EXPLIMVR.txt

/* estimar as componentes da variância, excluindo linhas +/

mya=cata(my,1,{1:3 6:7 9:10},"==");
myc l ,2:(p+i)l;

nc=71

pc=71

Tc=Xil

T=Tc;

c=«ol(Tc);

q=«ol(T);

Al=criamat(nc, l, l);

n f=ncol(AI) ;

Mphi=inv(AI'+AI) + AI'+ myc+T#inv(T'+T) l

MP c-Al*Mphi*T'y*(myc-Al*Mphi*T');

S=myc'+(ident(nc)-Al+inv(AI'+AI)+AI')+ myc;

Mpsi=(inv(Tc'+Tc)*Tc' +S+Tc*i nv(Tc'+Tc))/(nc-nf) ;

sigma2=traco(MP+(ident(pc)-Tc+inv(Tc'+Tc) +Tc'))/(nc*(pc-c)-n f+((l-c)) ;

G=Mpsi-sigma2+inv(Tc'+Tc);
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imprime sigma21

imprime G;

Para estimar as componentes da variância cortando colunas, basta substituir as primeiras

5 linhas do programa por myc=myl ,4:7)l

nc=101

pc=4;

Tc = { 1 0, 1 1, 1 2, 1 3 }l ou Tc { l o o, l l 1, 1 2 4, 1 3 9 };

ClllU'TE.txt

Nt=N+p-ll

cx=«ol(Xi);

cz=-ol(Zi);
i-l;

enquanto (ii=n)

{ codi=criamat(p,l,i);

se (i==1) cod=codil

cc cod=lcod,codil;

i=i+l;}

Za=nl(QZil

myl l,2:(p+l)l;

y=vec(my);

id=KEr'l,il;

dadosa=lid cod X Za yll

dados=cata(dadosa, 1,(1:22 24:28 30:55 57:71), ) ;
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sxx=criamat(cx, cx,0);

sxy=criamat(cx, 1,0);

enquanto (ii=n)

{ ind=cata(dados,2,i,"

Xia=indl ,3:(cx+2)l;

yia=indl , (cx+cz+3)it

sxx=sxx + Xia'axial

sxy=sxy + Xia'#yial

i=i+l;}

alfa=inv(sxx)*sxy;

imprime alfal

;

syy=01

sbz=0;

s«.=criamat(cz, cz,0);

sxy=criamat(cz, 1,0);

czia=cx+3;

czib::cx+cx+21

enquanto (ii=n)

Xia=indl ,3:(cx+2)l;

Zia=indl ,czia:czibj;

yia=indl , (cx+cz+3)it

bi=i nv( Zia'*Zia)* Zia'*(yi a-Xia*alfa) ;

syy=syy + yia'H'yial
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SDz=sDz+bi ' zia '(yia-.Xia'alta)l

szz =szz+inv(Zia' ':Zia) ;

sbb=sbb+bi*bi'l

i=i+l;}

sigma2=(syy-alfa'*sxy-sbz)/(Nt-(n- l)*cz-cx) ;

imprime sigma21

G=sbb/(n-l) - sigma2*szz/nl

imprime GI

NRMVR.txt

k=cz+(cz+1)/2+1; /* calculo das derivadas de G */ theta={(1:k)}';

enquanto (l<=(k-l))

{Al- G-G

Aiji,jl=i;

Ailj,il=i;

thetajl, l =Gji,jl;

se (1==1) Anal;

cc ADIA,All;

se (j cz) {i

cc j=j+i;
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l=1+1;}

thetajk, l =sigma21

/* calculo de alfa */

sxwx=ident(cx)-ident(cx);

sxwy l:cx)}'-{(l:cx)}';

invg=inv(G);

i=1;

czia=cx+31

czib=cx+cz+21

enquanto (i<=n)

{ind acata(dados, 2, i, "==")l
Xia=indl ,3:(cx+2)it

Zia=indl , czia:czibjt

yia=indl , (cx+cz+3)l;

si=(ident(nlin(Zia))-Zia+inv(thetajk, j+invg+Zia'azia)azia')/thetajk, l;

sxwx=sxwx+Xia' +si+Xial

sxwy =sxwy+Xia' +si+yial

i-i+l;}

var -alfa=inv(sxwx) ;

alfa=var.alfa+sxwyl

/I' processo iterativo I'/

p-theta=10001

iteracao=0;

'nquanto((iteracao<50)&&(p-theta>=0.001))

{theta.0=theta;

94



HS =ident (k) -ident (k) ;

s={(1:k)}'-{(l:k)}' ;

enquanto (i<=n)
{ind acata(dados, 2, i,

Xia=indl ,3:(cx+2)it

Zia=indl , czia:czibj;

yia=indl , (cx+cz+3)it

si=(ident(nlin(Zia))-Zia+inv(thetajk, j+invg+Zia'azia)azia')/thetajk, l;

ri=yia-Xia+alfal

pi=si-si+ Xia+ var -al fa+ Xia' +si;

1-1

enquanto (l<=k)

{ se(l==k) Gil=ident(nlin(si));

cc {AI (1-1)«z+l):(l*cz),l;

Gil=Zia#Al+Zia' ; }

/# calculo do vetor encore 'k/

sjl, 1+ troco(si+ri+ri'+si+Gil-pi+Gil);sll, l

h-l

enquanto (h<=k)

{se(h==k) Gih=ident(nlin(si));

cc {Ah l((h-l)*cz+l):(h*cz),l;

Gih=Zia+Ah+Zia'l}

HSjl,h) = HSjl,hj-2+traco(si+Gil+pi+Gih+si+ri+ri')+traco(pi+Gil+pi+Gih)l

nsjh ,il=nsli,hj;

h-h+l;}
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l=1+1;}

i-i+l;}
HSl=inv(HS);

/* calculo dos novos theta e sigma2 */

theta =theta.0 + HSl+sl

sigma2=thetajk, li

/* calculo da nova G #/

G=ident(cz) ident(cz);

1=1;

'nq«anta (l<=(k-l))
{AI (1-1)*cz+l):(l*cz), l;

G = G + thetajl, j+Al;

l=1+1;}

p -theta=m ax(abs(thet a-theta.0)) ;

iteracao =iteracao+l; }

/* calculo do novo alfa */

sxwx=ident (cx) -ident (cx) ;

;xwy :cx)}'-{(l:cx)}';

invg=inv(G);

i=1;

enquanto (i<=n)
{ind acata(dados, 2, i, "==");
Xia=indl ,3:(cx+2)it

Zia=indl , czia:czibjt

yia=indl , (cx+cz+3)it
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si=tidenttnhn(zia))-zla#inv(thetajk, j+invg+Zia'azia)azia')/thetajk, li

sxwx=sxwx+Xia'+si+Xial

sxwy=sxwy+Xia'+si+yial

i=i+l;}

var .alfa=inv(sxwx) ;

alfa=var.alfa#sxwyl

imprime iteracaol

imprime p.thetal

imprime alfal

se (sigma2 $= 0) sigma2=0.011

cc sigma2=sigma21

imprime sigma21

dG=abs(min(dias(G))l

g2-dG+l;

q=czl

g2=g2*ident(q)l

aa,ag=auto(G);

r=1; enquanto (r.É=q)

se (aajr,l$=o) G=G+g2;

cc Gjr,rj=Gjr,rj;

r=r+ll

cz=q;

imprimeGI
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PARTE3

/i' fazer a imputação */

myl ,2:(p+i)l;

y=vec(myl)l

Rt il=sigma2 +ident(n+p) ;

Gtil=ident(n)©aG;

V=Z#Gtil+z'+ Rtil

Vi=inv(V);

w=x' #vi+xl

Wi=inv(W);

Ri=inv(RELI) ;

Q=Rtil+(Vi+X+Wi+X'+VI + Ri - Vi)+Rtil;

Mlb=E'+Q#E+E'+Ri#EI

Mla=E' +Q+F+F' +Ri+F +F'+yl

ya=inv(ident (m) -Mb) +Ma;

imprime ya;
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