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Resumo

Estruturas hierárquicas de dados são encontradas fteqüentemente em diversos estudos.

Elas são caracterizadas pela presença de unidades experimentais agrupadas em outras uni-
dades maiores. Para avaliar dados desta natureza podem ser utilizados os modelos Zírzeares

hie7órquicos. Eles constituem uma nova formulação para os modelos de efeitos aleatórios,

que permite especificar cada um dos níveis de hierarquia separadamente e incorporar efeitos

aleatórios associados a cada um destes níveis. O modelo linear hierárquico com 2 níveis
é apresentado e ilustrado através de alguns submodelos, juntamente com a sua teoria de

estimação e testes de hipóteses. São apresentadas duas aplicações: uma em Educação e a
outra em Medicina, executadas em dois programas computacionais: HLM e SAS. A última

aplicação mostra como um estudo de dados longitudinais pode ser tratado sob o enfoque de
um modelo linear hierárquico.

Abstract

Hierarquical data structures occur in many studies. They are characterized by the
presence of experimental units nested in larger ones. Hierarquical linear modems can be
used to analyze this tape of data. These modela constitute a new formulation for random

efTects modela, allowing to specify each levei of hierarchy sepaiately as well as to incorporate
random eKects associated to each levei. Two-levei hierarquical linear modela are introduced

and illustrated by some submodels, including the estimation theory and the hypothesis
testing. Two applications are presented: the first one in Education and the other one in
Medicine, both executed using two software: HLM and SAS. The last application shows how

data from a longitudinal study can be treated under the hierarquical linear modem approach.
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Capítulo l

Motivação para o Estudo do Modelo
Linear Hierárquico MLH

Estruturas hierárquicas de dados são encontradas com freqüência em diversos estudos.

Elas são caracterizadas pela presença de unidades experimentais agrupadas em outras uni-
dades ainda maiores, que por sua vez também podem ou não formar novos grupos. Muitas
vezes esta hierarquia é uma propriedade intrínseca da população de interesse. Pala melhor
descrever este tipo de estrutura, serão apresentados alguns exemplos.

Em um estudo cujo objetivo é investigar como as características do local de trabalho

influem na produtividade dos funcionários, tanto os trabalhadores quanto as empresas se-
lecionadas constituem unidades experimentais. Existe uma estrutura hierárquica, uma vez
que os indivíduos estão agrupados em empresas.

Uma determinada característica de interesse é observada em um grupo de pessoas em
mais de uma ocasião ao longo do tempo. Temos então um conjunto de medidas associado a

cada indivíduo. Podemos imaginar uma situação ainda mais complexa, como por exemplo
um grupo de entrevistadores em que cada um deles entrevista pessoas diferentes e cada
pessoa é visitada em diversas ocasiões. Nesta situação temos um conjunto de medidas para

l
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cada indivíduo e um grupo de indivíduos associado a cada entrevistador

Um pesquisador deseja saber como as diferenças na implementação de um tratamento,
métodos de pesquisa, características dos indivíduos e aspectos relacionados ao tratamento

Metam as estimativas de diversos estudos da mesma natureza (meta-análise). Neste caso,
temos um grupo de indivíduos associado a cada estudo.

Em um sistema educacional, deseja-se avaliar a habilidade (ou proficiência) em Língua
Portuguesa dos estudantes do primeiro grau. Temos então, um grupo de estudantes associado

a cada escola. As escolas poderiam também estar agrupadas em delegadas de ensino e assim
por diante.

Todas estas situações ilustram estruturas de dados que podem ser estudadas através

dos chamados modelos lineares hierárquicos (Bryk e Raudenbush (1992), Goldstein (1995)).
Estes modelos permitem que cada um dos níveis desta estrutura hierárquica sda especi-
6cado separadamente e que posteriormente sejam reunidos em um único modelo. Além
disso permitem a incorporação de efeitos aleatórios associados a cada um de seus níveis de
hierarquia.

Existem variáveis que estão diretamente associadas a cada nível de hierarquia. Consi-

dere novamente o exemplo do sistema educacional. O MLH permite que variáveis individuais

como por exemplo sexo do aluno, nível sócio..económico, grau de escolaridade da mãe, pos-
sam ser incorporadas ao primeiro nível do modelo. Variáveis associadas às escola a que esses

alunos pertencem, como por exemplo se a escola é pública ou privada, se possui ou não bi-

blioteca, a verba disponível por aluno, podem ser inseridas no segundo nível do modelo. Em

resumo, cada nível do MLH pode apresentar vaüáveis associadas às unidades experimentais

que o representam, com o objetivo de tentar explicar as diferentes fontes de variabilidade
da variável resposta do modelo e de estudar as possíveis relações entre cada uma destas
variáveis explicativas e a resposta.

Teoücamente, cada nível de um MLH é formado por uma amostra aleatória das unida-

des experimentais consideradas. No caso do sistema educacionall, por exemplo, um modelo
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linear hierárquico com 2 níveis teria o seu primeiro nível composto por uma amostra de
estudantes em cada escola e o segundo nível, por uma amostra de escolas.

Os modelos lineares hierárquicos também representam uma importante alternativa para
a análise de dados amostrais complexos (Pessoa e Salva 1998), pois são capazes de incorpo"

rar aspectos importantes deste tipo de amostra tais como conglomeração e estratificação.
Quando as unidades em qualquer nível de hierarquia são selecionadas com diferentes pro-
babilidades, de formas não consideradas por covariáveís ligadas à estrutura populacional

ou ao plano amostrar, Peaermann, Skinner, Holmes, Goldstein e Rasbash (1998) apresen-
tam uma maneira de incluir pesos no ajuste de modelos hierárquicos para compensar essas
probabilidades distintas.

Os mode]os lineares hierárquicos podem ainda ser encontrados na literatura sob ou-

tros títulos como modelos lineares muZf nt'ueZ, modelos de e/Citas mistos, modelos de e/Calos

aleatóHos, modelos de regressão com coe$cientes aleatóhos e modelos de componentes de ua-

Hância. Mas o termo modelo Z n r hierárqtiim retrata um aspecto importante da estrutura
dos dados que é comum em muitas aplicações, como já exposto anteriormente. Este termo

surgiu da contribuição na estimação Bayesiana de modelos lineares feita por Lindley e Smith

(1972) e Smith (1973). Neste contexto, estes autores elaboraram uma modelagem para dados

hierárquicos envolvendo erros com estruturas complexas. Mas a necessidade da estimação de
componentes de variância na presença de dados desbalanceados dificultou o uso dos modelos

lineares hierárquicos, pois no início dos anos 70 ainda não havia um método de estimação
geral aplicável a esses casos. O algoritmo EM proposto em Dempster, Laird e Rubis (1977)

abriu um novo caminho para a estimação de componentes de variância e Dempster, Rubis
e Tsutakawa (1981) demonstraram que ele poderia ser aplicado a estruturas hierárquicas de

dados. Em seguida, outros métodos numéricos para a estimação de componentes de variância

foram propostos através do uso de mínimos quadrados generalizados reponderados iterati-

vamente (Goldstein 1986) e do algorítmo ScoHng de F'isher (Longford 1987). Felizmente
começaram a surgir programas computacionais so6sticados que viabilizaram o ajuste desses

modelos. Hoje podemos contar com uma série de programas estatísticos que facilitam o uso

de mode]os lineares hierárquicos. .Alguns destes programas serão brevemente comentados
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posteriormente

Os modelos lineares hierárquicos constituem portanto uma nova formulação para os
modelos de efeitos aleatórios, incentivada pela própria estrutura dos dados, permitindo a des-

crição e análise mais apropriada das diferentes fontes de variação (efeitos fixos e aleatórios).
Essa nova visão, a maior facilidade de interpretação dos parâmetros do modelo, bem como

as inúmeras situações e áreas de aplicação em que os modelos lineares hierárquicos podem
ser empregados trazem grande motivação para o estudo mais detalhado destes modelos.

No capítu]o 2 os modelo lineares hierárquicos são apresentados de maneira mais formal,
ilustrando diferentes formulações matemáticas para alguns casos particulares. O capítulo 3

trata de aspectos relacionados à escolha da locação dos preditores. O capítulo 4 aborda o
processo de estimação dos parâmetros do modelo, sob máxima verossimilhança e também sob

máxima verossimilhança restrita. O capítulo 5 ilustra como algumas hipóteses de interesse
podem ser formuladas e testadas. Os capítulos 6 e 7 apresentam aplicações do MLH em duas

diferentes áreas. O primeiro traz uma aplicação do MLH na área de Educação, cujo objetivo
é estudar o desempenho em Língua Portuguesa dos alunos de escolas públicas do Estado de

São Paulo, segundo características destes alunos e das escolas a que eles pertencem. Já o
segundo aborda um problema de dados longitudinais, solucionado sob o enfoque de um MLH.

Nestes dois últimos capítulos, as ax)álises são executadas através de 2 programas estatísticos:
HLM e SAS.



Capítulo 2

Introdução ao Modelo Linear
Hierárquico

Este capítulo aborda algumas idéias de análise de regressão e de análise de variância
(Neter, Kutner, Nachtsheim e Wasserman 1996) para introduzir o conceito de modelo linear

hierárquico, apresentando o MLH com 2 níveis e alguns de seus principais submodelos,
ilustrados através de exemplos.

2.1 Regressão Linear Simples: um Exemplo

Em uma determinada escola foram selecionados n alunos e observadas as seguintes
variáveis quantitativas:

. h: aproveitamento em Matemática (AM) do {-ésimo aluno (variável resposta),

. Xi: nível sócio-económico (NSE) do {-ésimo aluno (variável explicativa), i 1,2,...,n

5
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O modelo de regressão linear simples para os alunos desta escola é dado por

b =â)+Pixi+ri (2.1)

onde

â) : AM esperado para um aluno com Xj ;; 0,

/3i : mudança esperada no AM quando Xi aumenta em uma unidade,
ri : erro aleatório associado ao i-ésimo aluno,

suposições: rj «., N(0, aa) e ri's independentes.

Selecionando uma outra escola cujos alunos estejam em condições similares aos alunos

da escola anterior e propondo um modelo da mesma forma que o da equação (2.1), temos uma

outra rega de regressão. Comparaíldo as duas escolas, aquela que possui o maior intercepto

é a que proporciona um AM esperado maior para alunos com NSE igual a zero. A que tem

a menor inclinação mostra uma relação AM-NSE mais fraca, ou seja, o NSE possui menor
influência sobre o AM, o que faz com que a variável NSE sda menos preditiva se comparada

à outra escola. Mas o que faz com que uma escola tenha melhor aproveitamento que a outra,

para alunos com NSE igual a zero? Por que a relação AM-NSE não é a mesma para as duas
escolas? Em outras palavras, por que estas duas escolas apresentam diferentes coe6cientes

pala a rega média ajustada? Se o objetivo não é estudar o AM apenas em uma determinada

escola, mas sim estudar o AM dos alullos em uma população de escolas, é possível ajustar um

único modelo que leve em conta a variação entre todas as escolas selecionadas e incorpore os

diferentes aspectos de cada uma delas e dos alunos que as compõem, fornecendo estimativas
mais apropriadas e resultados mais interessantes.

2.2 O Modelo Linear Hierárquico com 2 Níveis

Vamos agora considerar uma população de escolas onde foram amostradas J unidades

Em cada escola foram selecionados nf alunos.

Através do MLH com 2 níveis todas as escolas selecionadas serão incorporadas ao
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modelo, levando em conta a possível variação de interceptor e inclinações entre as escolas

Temos então:

Hj = Ooj + P-j(Xij -- -Í..) + rij
com { = 1,2,..., nj e .j = 1,2, ..., J,
onde

Hj : AM do i-ésimo aluno da escola .j,

Xij : NSE do ã-ésimo aluno da escola .j,

á).í : AM esperado de um aluno da escola j com Xij = .X.

Pij : mudança esperada no AM quando Xij aumenta uma unidade em relação a .X.

ri.j : erro aleatório associado ao {-ésimo aluno da escola J
suposições: rij «., N(0, a') e rij's independentes.

(2.2)

Observe na equação (2.1) que a variável NSE foi utilizada em seu valor original, en-
quanto que na equação (2.2) ela foi centrada na média global. No capítulo 3 serão discutidos

aspectos relacionados à mudança de locação dos preditores do nível l.

A equação (2.2) é chamada modelo do nível l (nível aluno)

O intercepta Poj e a inclinação Pij podem ser modelados da seguinte fobia

7oo + uou

'yio + utj (2.3)

onde

7oo : valor esperado dos interceptos na população de escolas,
'yio : valor esperado das inclinações na população de escolas

uoj : efeito aleatório da escola .j no intercepto /â)j,

uij : efeito aleatório da escola .j na inclinação Ptj,
zoo : variância populacional dos interceptor,

rii : variância popu]aciona] das inclinações,

noi : covariância entre /3oj e Pij,
suposições: uoj «., .N(0, Too) , uoj's independentes,
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ulj «, N(0, rli), ulj's independentes

0«(uoj , u-j)
uoj's e uij's independentes dos rij's.

Em resumo

üj ,- .N(7oo,zm), P-j «' N('y:o, ,-::) e C'ou(Poj, P-j) n01

As e(luações em (2.3) comiam o modelo do nível 2 (nível escola). Ele retrata (lue as

escolas não possuem o mesmo intercepto e a mesma inclinação, e os componentes aleatórios

uoj e utj ajudam a explicar estas diferenças.

Podemos também incluir variáveis relacionadas às escolas no modelo de nível 2 para

tentar explicar a variabilidade dos interceptor e das inclinações, em outras palavras, para
tentar explicar a variabilidade entre as escolas. Considere por exemplo a variável

.., 1 1 se a escola.j é privada,

1 0 se a escola .j é pública.
J

Um modelo alternativo para o nível 2 pode ser escrito como

#oj 7oo + 'oiWj + uoj

'yto + 'ii Wj + utj (2.4)

Neste novo modelo temos

valor esperado dos interceptor nas escolas públicas,

diferença entre os valores esperados dos interceptor de escolas públicas e privadas,
valor esperado das inclinações nas escolas públicas,

diferença entre os valores esperados das inclinações de escolas públicas e privadas,

efeito aleatório da escola .j no intercepto aoj ,

efeito aleatório da escola .j na inclinação Pij ,

variância populacional dos interceptos corügida pela variável Wj,

variância populacional das inclinações com.gida pela variável Wj,

'yto

uoj

hi
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zoi : covariância entre Poj e Pij,

suposições: uoj -' .N(0, zoo) , uoj's independentes,

uij «., .V(0, rli), uij's independentes

a« («oj, u-j)

uoj's e uij's independentes dos rij's.

Sob o novo modelo lm, rii e zoi são agora componentes de variância e covariância
condicionais (ou residuais), pois a variável Wj está sendo considerada.

Substituindo a equação (2.4) em (2.2) temos a fobia combinada do modelo

bj 7oo + 'h- W, + 7-o(X.j x..) + l- - }6 (x.j X..) + «oj + «-j(X.j .i..)+ ,ij (2.5)

O erro aleatório da equação (2.5), uoj +uij(Xij --.i..) +rij, é bastante complexo. Dentro

de uma mesma escola, tais erros são dependentes, já que uoj e uij são comuns a todos os
alunos desta escola. Além disso estes erros possuem variâncias desiguais, pois dependem dos

valores de (Xij -- .X..) que vaüaln entre os estudantes.

A aplicação de mínimos quadrados ordinários para estimação dos parâmetros em (2.5)
não é apropriada para estruturas de erros deste tipo, pois seria preciso que eles fossem

independentes, normalmente distribuídos e com variância constante. Mas é possível estimar

tais modelos utilizando procedimentos iterativos de máxima verossimilhança. Observe que
se uoj e ulj fossem nulos para todo .j, a equação (2.5) poderia ser estimada através de uma
regressão de mínimos quadrados ordinários.

2.3 Alguns Submodelos

A partir do MLH com 2 níveis representado pelas equações (2.2) e (2.4), podem ser ot»
tidos submodelos mais simples. Baeta que alguns termos destas equações gelam considerados

nulos. Nesta seção iremos ilustrar alguns desses submodelos:
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e ANOVA com l favor e efeitos aleatórios

e regressão de médias como respostas,

e ANCOVA com l fator e efeitos aleatórios,

e modelo de regressão com coeficientes aleatórios

e interceptor e inclinações como respostas,

© modelo com inclinações variando não aleatoriamente

Para maiores detalhes sobre regressão linear, análise de variância (ANOVA) e análise

de covariância (ANCOVA) clássicas consu]te Neter et a]. (1996).

2.3.1 ANOVIA com l Fatos e Efeitos Aleatórios

a--f c» vDUX UUUI Q lllalD üllll}/IÇD [J\JDDI Vt;l l.]\J lll\JUt;lU ]]]]t;a,]

inclinação Pij no modelo do nível l é nula, para todo .j.

Temos então o modelo do nível l:

bj = Poj + rij (2.6)

com

Ooj : resposta esperada para a .j-ésima escola,

suposições: rij -., .N(0, a') e rí 's independentes.

E o mode]o do nív©] 2:

Ooj :: 7oo + zzoj (2.7)

onde

loo: resposta esperada para a população,
uoj: efeito aleatório associado à i-ésima escola
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suposições: uoj «' .N(0, zoo), uoj's independentes e

uoj'sindependentes dos rij's.

Substituindo a equação (2.7) em (2.6) obtemos a forma combinada do modelo

%j = 7oo + uoj + rij (2.8)

A variância da resposta é dada por

}''«(xj) ««(uoj + ,.j) nm + a'

Esse modelo hierárquico é chamado lota/merzte não corzdáciorzaZ, pois tanto o nível l
quanto o nível 2 não possuem nenhum preditor.

Um parâmetro bastante útil associado à ANOVA com l fator e efeitos aleatórios é o
coe$cienfe de coneZaçâo entra-c/asse, dado por:

zoo

7i)o + a'

Ele representa a proporção da variância da resposta explicada pela variabilidade entre

as unidades do nível 2 (escolas).

P

Ainda sob este modelo, a correlação entre dois indivíduos distintos pertencentes ao
mesmo grupo é dada por:

a«',(Xj,Yhj) - = ;i;1lr;i , i #: k

Então p pode ser visto também como uma medida do grau de dependência dos in-

divíduos de um mesmo grupo ou ainda como uma medida de homogeneidade deste grupo.
Espera-se por exemplo, que estudantes de uma mesma escola tenham mais similaridades do

que estudantes de escolas diferentes, uma vez que eles dividem as mesmas experiências, o

mesmo ambiente etc. Essas idéias são discutidas em Kreft e De Leeuw (1998).
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2.3.2 Regressão de Médias como Respostas

Neste submodelo do MLH com 2 níveis, são incorporadas variáveis preditoras no segun-

do nível do modelo, buscando explicar a variabilidade dos coeficientes Ooj entre as unidades
do nível 2 (escolas).

O modelo do nível l é igual ao caso da ANOVA com l fator e efeitos aleatórios,

definido em (2.6). Já o coeficiente Poj torna-se a variável resposta de uma regressão linear,

cujas variáveis explicativa correspondem a características do grupo .j. Por exemplo:

Hj = aoj + rij , (2.9)

Poj = 'oo + 'olW, +uoj (2.10)

onde as equações (2.9) e (2.10) correspondem ao modelo do nível ] e ao mode]o do nível 2
respectivamente.

Agora uoj corresponde ao resíduo da regressão no nível 2. Portanto a variância de uoj

(7bo) é a variância residual, ou ainda, a variância condicional de a)j corrigida pela variável
J

O coeficiente p apresentado na subseção 2.3.1 agora é chamado coe$cienfe de m ve/anão

ántru-clmse condíc tenaz e continua representando o grau de dependência entre indivíduos de

um mesmo grupo, porém corrigido pe]a variável Wj.

2.3.3 ANCOVA com l Fatos e Efeitos Aleatórios

A diferença básica entre este modelo e a ANCOVA clássica é a existência de efeitos

aleatórios. No modelo do nível l são incluídas covariáveis, como na equação (2.2). No modelo
do nível 2, temos as equações dada por (2.3), porém considerando nulos os efeitos aleatórios

utj. Desta forma supõe-se que as inclinações Pij são iguais para todas as escolas. Então, na
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Análise de Covariância com l fator e efeitos aleatórios, os modelos do nível l e do nível 2
podem ser escritos, respectivamente, como:

Üj + P:j(Xij - .í..) + rij , (2.11)

Poj 7oo + uoj ,

'yto (2.12)

Agora aoj é a resposta esperada para um indivíduo da .j-ésima unidade do nível 2 com

Xij = X... Tomando a média de (2.11) para toda a amostra de alunos da escola .j, obtemos
a equação:

i'Í = a)j + Pij(.X.j - .Í..) + F.j

Considerando apenas o primeiro nível do modelo temos:

(2.13)

.E(p'j) = Pj = Poj+Pij(j'.j-.X..) +

%i = ni-- litiçx.i -- x.)

Na verdade, Poj corresponde à resposta esperada da escola .j corrigida pelas diferenças

em Xij encontradas entre as escolas, ou seja, Poj é uma média ajustada para o grupo .j.
9

Além de covariáveis no nível ], é possíve] incluir também covariáveis no nível 2, como
por exemplo:

Poj = 7oo +'h:WJ +uoj ,

Pij - 'to

A ANCOVA c]ássica assume que o efeito da covariáve] é comum a todos os grupos.
Essa suposição pode ser facilmente relaxada utilizando modelos cujas inclinações Pij variam
aleatoriamente ou não aleatoriamente, como acontece nos submodelos descritos a seguir.
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2.3.4 Modelo de Regressão com Coeâcientes Aleatórios

Todos os submodelos discutidos anteriormente são exemplos de modelos com nterceptos

aZeatóHos. As inclinações do nível 1, Pij, só estão presentes na ANCOVA com l falar e efeitos

aleatórios, mas têm efeito comum a to(los os grupos (efeito 6xo).

Vamos agora descrever um submodelo onde as inclinações do nível l variam aleatoria-
mente entre as unidades do nível 2. O caso mais simples é o modelo de regressão com efeitos

aleatórios, onde interceptor e inclinações variam aleatoriamente sem a necessidade de prever
esta variação.

O modelo do nível l e o modelo do nível 2, idênticos a (2.2) e (2.3) respectivamente,
são dados por

hj Ooj + Pij(Xij - .í..) + rij ,

Poj :: 7oo + uoj
Plj = '7to + uij

onde

7oo: valor esperado dos interceptor na população de escolas,

'yio : valor esperado das inclinações na população de escolas,

uoj : efeito aleatório da .j-ésima unidade do nível 2 no intercepta Ooj e
uij : efeito aleatório da .j-ésima unidade do nível 2 na inclinação Pij.

A matriz de variâncias e covariâncias dos efeitos aleatórios do nível 2 pode ser escrita
como:

onde

zm = yar(uoj) : variância não condicional dos interceptos,

li = yar(utj) : variância não condicional das inclinações,

zol = C'ou(uoj, uij) : covariância não condicional entre interceptor e inclinações.
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Observe que os componentes de variância e covariância são chamados não condicionais,

já que o modelo não apresenta nenhum preditor no nível 2.

Na forma combinada do modelo

7m + '-o(X.j X'..) + uoj + u:j (Xij x..)+, (2.14)

bj é uma função da equação de regressão média 'roo + 'io(Xij -- .í..) mais um erro aleatório

com 3 componentes: uoj, uij(Xij -- .X..) e rij.

2.3.5 Interceptor e Inclinações como Respostas

No modelo de interceptor e inclinações como respostas, o objetivo é tentar incorporar
variáveis no modelo do nível 2 de forma que elas ajudem a explicar não só a variabilidade
dos interceptor, mas também a das inclinações. Para este submodelo, as equações do nível

l e do nível 2 coincidem com (2.2) e (2.4), respectivamente:

bj Doj + P,j(Xij - .X..) + rij ,

Poj 7oo + 7oiW, + uoj

'yio + 'ii WJ + uij

2.3.6 Modelo com Inclinações Variando Não Aleatoriamente

Imagine que após incluir uma variável Wj como preditor de #ij, reste pouca ou quase
nenhuma variância para ser explicada. Uma vez que a variância residual está bem próxima de

zero, é sensato considerar nulos todos os resíduos utj. Desta forma lii e zoi serão eliminados
e portanto não será necessário estima.los.

Neste caso a equação que descreve as inc]inações Plj no mode]o de nível 2 pode ser
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escrita como:

/3ij = 'io + 'iiW,

Observe que as inclinações variam de grupo para grupo, porém sua variação não é
aleatória, pois Oij varia estütamente como função de Wj.

2.4 Algumas Considerações

A extensão para modelos com múltiplos preditores em ambos os níveis é bastante
simples. As expressões gerais para modelos lineares hierárquicos com 2 níveis, considerando

Q preditores no nível l e sq preditores pala cada coeficiente ©çj da regressão no nível l são
dadas por

Aj + PijXiij + ÜJX2ij + + Pe:jXeij + rij (nível 1) e

'yço + '7çtWij + 'Y,2W2j + + 7ç,.W,., + u.j (ní«1 2) ,

com á = 1,2, ...,nj , .j 1,2, ..., J e q :: 0, 1, ...,Q

E importante ressaltar que a inclusão de variáveis explicativas nas equações do modelo

do nível 2, com exceção da que representa o coe6ciente A)j, resulta no aparecimento de
tempos de interação entre variáveis dos 2 níveis do modelo.

Outro aspecto importante é a locação dos preditores, tanto do nível l quanto do nível

2. Ela pode tornar adequada a interpretação do intercepta da regressão. No nível 1, por

exemp[o, se uti]izarmos a métrica natural de um preditor Xij, talvez a interpretação do
intercepta Poj não sela apropriada. Se Xij fosse altura, por exemplo, não faria sentido
interpretar A)j como a resposta esperada para um indivíduo do grupo .j com altura igual a

zero. Seria preciso escolher outra locação, como a média amostral global da variável altura,
ou ainda, a média amostrar de cada unidade do nível 2. Mas desta forma estaríamos mudando

a interpretação de êoj.
f
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No primeiro caso, trata-se da resposta esperada para um indivíduo da .j-ésima unidade

do nível 2 com Xij = X.., ou uma média ajustada, como já discutido na subseção 2.3.3. No
segundo caso, A)j é a resposta esperada para um indivíduo da .j-ésima unidade do nível 2

com Xij = X.j. Tomando toda a amostra que representa o grupo .j, considerando apenas o
modelo do nível 1, temos:

.E(i'j) Poj + P-j(.i.j - .i.j) +

Nesta situação, o intercepta Poj pode ser visto como a verdadeira média do grupo .j

A locação pode ser feita em qualquer outro valor, desde que resulte numa interpretação

adequada de #oj. O mesmo cuidado deve ser tomado com relação aos preditores do nível 2,

pois a mudança de locação nestas variáveis irá modificar a interpretação dos interceptor deste

nível. A mudança de locação algumas vezes ajuda a solucionar possíveis problemas numéricos

no processo de estimação, como pode ocorrer por exemplo em curvas de crescimento. Estes

e outros aspectos da questão da locação dos preditores serão melhor discutidos no capítulo
3

Este trabalho ilustra o MLH em 2 níveis. Mas como já citado inicialmente, existem

dados que podem estar estruturados em mais de 2 níveis de hierarquia. Se estivéssemos

avaliando, por exemplo, alunos agrupados em escolas e estas por sua vez também agrupadas
em delegadas de ensino, teríamos um MLH com 3 níveis cuja representação poderia ser feita
da seguinte temia:

bjk = E:o(zplhZpji) +cijk (ní«l l),

rpjk ZP. (Op«*X,j.) + ,p . (ní«1 2) e

X2ii, (7w,W:,.) + «.. (-Í«1 3)

Note que nesta representação o intercepto foi embutido na somatório e neste caso
.Zbjk = 1 quando p = 0, Xçjk = 1 quando q = 0 e W,k = 1 quando s = 0.
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De6nindo brevemente os elementos que compõem as equações dos níveis 1, 2 e 3, temos
Hjh: resposta do i-ésimo aluno, pertencente à .j-ésima escola da delegada k,

Zhjk: p-ésima característica do {-ésimo aluno, da escola .j e delegada k (preditor do
«í«l 1), P = 1, -., P,

nojo: intercepto da j-ésima escola da delegada k,

rPjk: coeficiente que representa o efeito da variável de aluno .Zhjk na .j-ésima escola
da delegada #, p = 1, ..., P,

cijh: erro aleatório que representa o desvio da resposta do aluno i.jk em relação ao
modelo ajustado no nível l,

Xçjt:
intercepto da delegada k na modelagem de n,j&, p = 0, ..., P,

característica da .j-ésima escola da delegada k (preditor do nível 2), q = 1,

coe6ciente que representa o efeito da variável de escola Xçjk cm 7ip$É, p = 0,
q = 1, ..., C2p)

efeito aleatório que representa o desvio do coeficiente aPjt da escola .jk em relação
ao modelo ajustado no nível 2, p = 0, ..., P,

intercepta no modelo do nível 3 para o coeficiente PPçk , p ' 0, ..., P, q = 0, ..., C?P,

característica da k-ésima delegada (preditor do nível 3), q = 1, ..., QP,

coe6ciente que representa o efeito da variável de delegada W,k em Pwk,
p = 0, ..., P, q = 0, ..., P e s = 1, ..., SPÇ,

efeito aleatório que representa o desvio do coe6ciente PPçt da delegada k em
relação ao modelo ajustado no nível 3, p = 0, ..., P, q = 0, ..., P

Este MLH com 3 níveis foi abordado com o intuito de mostrar como expandir o número

de níveis de um MLH. Quanto maior o núm©ro de níveis de hierarquia, mais complicada se
toma a interpretação dos coe6cientes do modelo e sua estrutura de variância e covariância.

Algumas vezes o número de unidades experimentais de um dos níveis do modelo pode
ser insuficiente para que este nível possa ser levado cm conta, uma vez que o número de
parâmetros que se deseja estimar cresce com o aumento do número de níveis de hierarquia.
Neste caso, uma altemativa para incorporar uma variável associada a este nível é consi-
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dera-la em um dos demais níveis, seja repetindo os mesmos valores para diversas unidades

experimentais ou utilizando uma medida resumo desta variável, o que podemos chamar de
variável agregada.

Considere o MLH com 3 níveis, anteriomente mencionado, com alunos no nível l,
escolas no nível 2 e delegadas no nível 3. Por exemplo: se o número de delegadas for
insuficiente para que o nível 3 soja considerado, ou ainda, se não estivermos interessados em

estimar a variabilidade de delegadas e sim apenas em estudar uma ou mais de uma de suas

características, por exemp]o região geográfica de localização, podemos utilizar estas variáveis

no nível de escola, repetindo os mesmos valores destas variáveis para as escolas da mesma

delegada. Outra situação: pode-se utilizar uma variável de escola no nível de aluno, ou ainda

utilizar uma medida resumo desta variável para as escolas pertencentes à mesma delegada
e incorpora-la ao nível de delegada. Nestes dois casos estaríamos reduzindo o MLH de 3
para 2 níveis. Vale ressaltar que é preciso ter cuidado com a mudança de interpretação que
o efeito da variável pode sofrer quando ela é avaliada ©m outro nível.



Capítulo 3

Escolha da Locação dos Preditores

A mudança na locação dos preditores em modelos de coeficientes aleatórios pode tornar

mais adequada a interpretação dos coe6cientes do modelo, bem como solucionar possíveis
problemas numéricos no processo de estimação e melhorar aspectos computacionais. Porém

esta é uma questão bastante discutida, uma vez que os efeitos causados pela mudança na
locação em modelos de coeficientes aleatórios não são os mesmos que ocorrem em modelos

de coe6cientes fixos, onde a simples adição ou subtração de um& constante modifica apenas

o intercepto da regressão enquanto os demais coe6cíentes e componentes de variância e
covanancia permanecem os mesmos.

O primeiro aspecto importante é a interpretação do intercepta da regressão. Num

modelo cujo preditor é utilizado em sua métrica natural, ou seja, com locação igual a zero, a
interpretação do intercepta se resume à resposta esperada de um indivíduo com este preditor

igual a zero. Em muitas situações isto pode não fazer sentido e é necessário utilizar alguma
outra locação que torne mais apropriado o significado do intercepto.

Os modelos onde os preditores são utilizados em sua métrica natural são chamados

de modelos de encores brutos (" raw scores"). As duas locuções mais utilizadas são a média
global e a média de cada grupo. Neste tópico será apresentada uma comparação entre

20
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modelos de encores brutos (.E.B), mode]os com preditores centrados na média g]oba] (GL)
e modelos com preditores centrados na média de cada grupo (GR), utilizando o critério de
equivalência, segundo Kreft, De Leeuw e A:iken (1995).

De acordo com estes autores, pala que dois modelos com distribuição normal sejam
equivalentes é necessário que eles tenham o mesmo conjunto de valores esperados e dis-

persões. E possível que haja equivalência quanto aos valores esperados e não equivalência

quanto à matriz de variâncias e covariâncias e vice+versa. Estes modelos podem ter diferentes

parametrizações, desde que exista uma transfomlação (um para um) de uma parametrização
para outra. Além disso, ter modelos equivalentes não significa que eles irão produzir exata-

mente as mesmas estimativas dos parâmetros, pois isto também depende do procedimento

de estimação utilizado. Mas no caso da estimação feita através de máxima verossimilhança,
espera-se que estas estimativas sejaxn coincidentes devido à propriedade da invariância dos

estimadores de máxima verossimilhança (Degroot 1998).

Em Kreft et a]. (1995), foi feita a veri6cação da equiva]ência de modelos lineares

hierárquicos com 2 níveis:

1. com um único preditor Xij no nível l (identificados por E.Bt, GLi e GRi) e

2. com um único preditor Xlj no nível l e a média do grupo para a variável Xij reintro-
duzido no nível 2 como preditora do intercepto (E.B2, GI'2 e GR2).

No segundo caso, temos os chamados modelos contextuais. Eles podem ser definidos
como modelos de regressão onde a mesma variável preditora é apresentada duas vezes: como

uma medida individual (preditor do nível 1) e como uma medida do grupo (preditor do nível
2), tal como a média.
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3.1 Caso 1: Modelos .E.Bi, G.Li e GRt

Considere o modelo E.Bi

l3üi -t Í31.jXij -+ rij ,

'yoo + uo.j

'yio + uij (3.1)

Para este modelo temos

E(Ej)
}'''«(Hj)

a«, (Xj , ykj)

7oo + 'ioXÜ ,

71)o + 2zoiXÜ + 7-iiX2 + a2 ,

I'm + zoi (Xij + XÊj) + 'riiXijX&j (3.2)

Para simplificar, vamos adorar as notações

x; Xij -- X.j (3.3)

De maneira análoga podem ser construídas as esperanças, variâncias e covariâncias dos

modelos GZ;i e G.Ri. Temos no modelo G.Li:

E(X.j)
}''«(xj)

0.'« (Xj, ykj)

'$o + 7;.X; ,

-ü + 2d:X; + ,-f. (X;y + (a'y ,

'ü + d:(x; + XL) + ,-;-x;x& , i# k (3.4)

e no modelo GRt

.E(Hj)
T'a,(bj)

a.« (Ej, ykj)

'H;+v;;x;,
-a +2dj'X; +'-í;(X;y+(a''y
z8 +df(X;+X;)+,f;X;X;;,i#k (3.5)

Como apresentado em Kreft et a]. (1995), veri6ca-se que os modelos .E.Bi e G.Li são

equivalentes tanto na parte fixa (esperanças) como na parte alleatória (dispersões), pois é
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possível expressar todos os parâmetros de um dos modelos em termos dos parâmetros do
outro.

Com relação aos parâmetros que envolvem as esperanças destes dois modelos temos

'y"

'yoo + 'loX.

'yio

E para os componentes de variância

87h

d.
+

711

8a'

noo + 2zoiX.

zoi + 7-iiX.

Tll

Já entre os modelos .EBi e GRI não há equivalência nem na parte 6xa e nem na parte

aleatória, pois não existe uma transformação um para um que leve aos parâmetros do outro
modelo.

Se isto fosse possível, a esperança da variável resposta Xj seria a mesma em -E.Bt e
GRt, ou sda:

7oo +'y-oXij = '$; +'y;;X; +

7oo +'y:oXij = 'H; +"r:;XÜ -'r;ã-X.í +

(7.« - 1ã) + (7« - ';;)Xij + V:;.X.j = 0 . (3.6)

Em geral o vetar de constantes Xij e o vetar com os valores .X.j são linearmente
independentes e então a equação (3.6) não apresenta solução. O mesmo problema ocorre
com a parte aleatória, onde é necessária a solução da equação:

zoo + 2zoiXij + 7-ilXê -8 + 2d;x; + .'--: (x;)' (3.7)

Novamente a expansão do lado direito da equação (3.7) apresenta termos como .X.j,

X2 e Xij.IÍ.j, ausentes no lado esquerdo, impossibilitando expressar uma relação única entre
os parâmetros dos dois modelos.
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Em Kreft et al. (1995) pode ser encontrado um exemplo numérico comparando os

resultados de E.Bt , G.Li e GRi. Neste exemplo, as principais diferenças dessas locações em
relação ao modelo .EZ3i foram encontradas na magnitude do intercepto, da sua variância e

da covariância entre o intercepto e a inclinação. lento a locação na média global quanto na

média do grupo apresentaram uma redução da correlação entre intercepta e inclinação.

3.2 Caso 2: Modelos Contextuais (.E.B2, G.L2 e G-R2)

Os modelos contextuais (Kreft e De Leeuw 1998) podem ser definidos como modelos

onde a mesma variável preditora é incluída duas vezes: como uma medida individual (pre-
ditor do nível 1) e como uma medida que representa o grupo (preditor do nível 2), como
a média. Em algumas situações os grupos podem assumir comportamentos médios diferen-

tes com relação a uma variável preditora Xij e pode existir interesse em estudar o efeito
deste comportamento médio do grupo na resposta individual. Por exemplo: o nível-sócio
económico (NSE) individual pode ser preditor do desempenho de um aluno em Matemática.

Mas o NSE médio da escola em que ele estuda também pode ter influência no seu desempe-

nho. Então a variável NSE pode estar contribuindo para explicar o desempenho dos alunos
através de um componente individual e também de um outro componente que pode estar
representando a influência do grupo. Um aluno talvez pudesse melhorar seu desempenho se
ele estudasse numa escola cujo NSE médio é mais alto que seu NSE individual. Esta investi-

gação pode ser feita através do uso de modelos contextuais, que além da variável individual

Xij como preditora no nível 1, incorporam as médias de cada grupo (-X.j) como preditoras
no segundo nível do modelo.

Temos então o modelo contextual .E.B2

Pou

$03 -t g\jXij -+ rij ,

'yoo + 'YoiX.j + uoj

'yio + uij (3.8)
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Para este modelo

E(hj)
v'«(Hj)

C;«, (bj, ykj)

7oo + 7oiX.j + 'toXij ,

7i)0 + 2nOtXij + 7-llXl21 + a2

zm + zo:(X.j + X.j) + ,-:-X.jX.j , { #k (3.9)

Analogamente, podem ser construídas as esperanças, variâncias e covariâncias dos mo-

delos GL2 e G.R2, usando a notação de (3.3). Para o modelo contextual GL2 temos:

E(Xj)
}''«(xj)

C«, (Xj , yij)

'$.+'$-X.j+7;.X;,
rü + 2d X; + ,-;. (X;y + (a'y ,

zÜ + d.(X; + X;j) + ',;-X;X& , i # k (3.10)

e para o modelo (;.l?2

E(Xj)
}''«(xj)

0«« (Xj , yij)

'%; + V;;.X.j + VTJx; ,
-8 + 2dj'X; + ,-f;(X;)' + (a")'
-= + df(x# + x;;) + ,;;x;x;; , i# k (3.11)

Com relação aos parâmetros que envolvem as esperanças de .E.B2, (;.L2 e (?.l?2, temos
as seguintes relações:

7m - ';oX..

'yo:

'y-o - ':o

Constatamos que os modelos .E.B2, (x.L2 e (;.R2 são equivalentes quanto às esperanças.
Porém com relação às dispersões ocorre o mesmo que no caso 1: os modelos .E.B2 e (;.L2

são equivalentes, mas o mesmo não ocorr© com os modelos .E.B2 e (;R2. As expressões da

variância e da covariância nos modelos E.B2, (;.L2 e (;R2 são idênticas às expressões dadas por
(3.2), (3.4) e (3.5) respectivamente. A conclusão é que apenas E.B2 e GZ2 são equivalentes.

Kreft et al. (1995) também comparou EBI e -E.B2 através de um exemplo, onde as
estimativas dos componentes zoo, rli e roi em -E.B2 apresentaram uma redução em relação
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às estimativas de .E.BI. A correlação entre intercepto e inclinação também foi reduzida.

Mas um ponto importante foi observado neste exemplo: o coeficiente de Xij em .E.B2 é
positivo, assim como em .E.BI, porém a média X.j introduzida como preditora em .E.B2 tem

um coeficiente com sinal negativo. Isto revela que um& medida agregada pode produzir um
resu[tado diferente do obtido pela variável individual, pois esta variável pode tomar diferentes

significados dependendo do nível em que é analisada. Por exemplo, o NSE médio de uma
escola pode ser mais importante no desempenho do aluno que seu NSE individual. A variável

NSE no nível aluno pode representar uma medida de recursos 6nanceiros e intelectuais em

seu ambiente familiar. Já no nível escola pode ser uma medida de recursos da escola e
ambiente normativo. Uma das vantagens do modelo linear hierárquico é que ele permite uma

decomposição da relação entre a variável resposta e a variável independente em componentes

separados, no primeiro e no segundo nível, se assim for desejado.

Kreft et al. (1995) ressalta que por GR2 não ser equivalente a E.B2 (e consequentemente

a G.L2) quanto aos seus componente de variância e covariância, as variáveis incorporadas
ao segundo nível do modelo que não possuem componentes individuais, chamadas variáveis

g[obais, são as mais afetadas pela mudança de locação. Por modificam a interpretação dos coe..

âcientes da regressão, a mudança de locação traz signi6cados diferentes para os parâmetros

relacionados a estas variáveis globais que estão sendo utilizadas para explicar a variabilidade
dos coeficientes da regressão.

3.3 Extensão de Alguns Resultados

Algumas modificações nos modelos utilizados nos casos l e 2 trazem resultados inte-
ressantes.

Primeiramente vamos considerar a situação mais simples, onde o coe6ciente da variável

independente no nível l não é aleatório, tanto para o caso l quanto para o caso 2.

No caso 1, temos as mesmas equações de (3.1), porém com o erro aleatório uij
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Assim zol = ril = 0 e conseqüentemente yar(bj) e Cou(Hj,Xhj) não mais dependem dos
valores de Xij. Para o modelo .E.BI temos então:

-E(bj)

}''«(bj)

Oou (Hj, Ykj)

7oo + 'ioXij

zoo + a' ,

zoo , á #: k (3.13)

Embora a esperança do modelo GRi continue não sendo equivalente às esperanças de

E.Bi e G.Li, agora todos são equivalentes quanto ao seu conjunto de dispersões.

No caso 2, as equações dos modelos contextuais são análogas a (3.8) com uij = 0.

Agora yar(b}) e am(b.j,Ykj) são idênticas às de (3.13) e não mais dependem de XiJ.
Então os modelos .E.B2, (3.L2 e (;.R2 tomam-se equivalentes tanto na parte fixa quanto na
parte aleatória.

Vamos agora abordar uma outra situação mais complexa para o caso 2, incluindo a

variável X.j como preditora do coeficiente alleatório Pij, ou seja,

/3lj = 1'io + ,yii.X.j + uij

A esperança para o modelo .E.B2 neste caso fica

.E(Ej) = 7m + 7ol-X.j + ':oXij + 7il.X.jXij

Comparando os modelos .E.B2 e (;.L2 temos

7oi

'yto

'n

7m-

q.-
'yio ,

'y:.

,r;..X

,y;:x

As expressões para a variância e covariância de .Eli2, (r.L2 e (;.R2 continuam as mesmas

apresentadas em (3.9), (3.10) e (3.11) respectivamente. Portanto os modelos .E.B, e G.L2
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continuam sendo equivalentes. Mas a esperança de GR2 nesta novR situação é dada por

.E(Xj) 'Hg + l;:.X.j + v;ix; + 'v;;.X.jx;
'$; + 7;;.X.j + 'V:i(XÜ - -X.j) + ';;.X.j(Xij - .X.j)
78 + ;:.Í.j + ':;Xij - ,r;;.X.j + 7l':.X.jXij - V::.X3 (3.14)

A presença de um termo quadrático em (3.14) revela de imediato que GR2 não é
equivalente nem a .E.B2 e nem a G.L2 quando .X.j também é preditor de Pij.

3.4 Interpretação dos Coeficientes da Regressão

Além da mudança na interpretação do intercepto da regressão no nível 1, a mudança
de locação também pode afetar a interpretação de outros coeficientes do modelo. Isto fica
mais claro observando as comparações entre algumas alternativas de análises propostas por

Bryk e Raudenbush (1992):

1. regressão utilizando os valores individuais da variável resposta e do preditor, sem levar

em conta os grupos, que será chamada de regressão lota/;

2. regressão utilizando as médias dos grupos tanto para a variável resposta quanto para
o preditor, chamada de repressão ag7qada;

3. MLH com preditor centrado na média g]oba], com intercepta aleatório e inclinação
fixa, chamado de modelo G.Z;.

4. MLH com preditor centrado na média do grupo, com intercepto aleatório e inclinação
6xa, chamado de modelo GRI

A seguir temos a tabela apresentada em Bryk e Raudenbush (1992) com o resumo
destas comparações:
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:llbbela 3.1: Comparação do coeficiente de inclinação
diferentes modelos

b =Po+PiXi+ri
{: indivíduos

Regressão agregada Y.j j3tX.i-V uj
.7: grupos

bj = Poj + P:j(xij - x..) + rjj
Modelo GL l30j

Pij - '-o
bj = Ooj + #tj(Xij -- .X.j) + rij

Modelo GR l3oj
Pij - 'to

do nível l sob

Regressão total lit = 13t

li\ = 13b

7-o

'l\ü = í3.

onde

Pt: coeficiente da repressão total,
a,: coe6ciente da regressão agregada (entre grupos),

Pw: coeficiente da regressão dentro dos grupos.

As inclinações obtidas nas diferentes propostas de anállise possuem significados diferen.

tes. De acordo com Kreft e De Leeuw (1998)

P, = ,7'(X)Pó + (l ,z' (x))P.

onde 772(X) corresponde à proporção da variância total do preditor X que é atribuída à
variabilidadeentre os grupos.

Ao utilizarmos o MLH, a inclinação tem significado diferente dependendo da locação

utilizada no preditor. No modelo GZ, ela corresponde a uma média ponderada de Pó e
Ów. Como estamos subtraindo um valor comum (.X..) de cada va]or individual Xij , estará

embutida na estimativa dessa inclinação toda variabilidade de Xij, ou seja, a que ocorre
dentro dos grupos e entre os grupos. Já no rnode/o GR a inclinação corresponde a P..
Ao subtrairmos .X.j de cada valor individual Xij estaremos eliminando a variabilidade de
Xij entre os grupos, restando apenas a variabilidade que ocorre dentro dos grupos. Se for
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desejado estimar P., o modelo GR traz uma estimativa não viciada desse coe6ciente

Se o objetivo íor estimar o efeito individual do preditor sobre a variável de interesse

e for razoável assumir que a relação entre a variável resposta e o preditor é a mesma tanto

dentro dos grupos como entre os grupos (Pw = Pb), então o made/o GL será apropriado tanto

quanto o made/o GR. Mas se #« # PÓ, o modelo GZ; não mais atenderá a este objetivo. Se

houver interesse em estimar esses dois componentes a sugestão é que .i.J seja incluída como
preditor de Doj (modelo contextual).

Retomando então os modelos contextuais, vimos que os modelos .E.B2, (;Z,2 e (?.R2
são equivalentes quando Pij é fixo. Mas estes modelos apresentam diferenças no cálculo

do chamado efeito contextual. Dizemos que o efeito contextual ocorre quando uma medida

agregada (.X.j) de características individuais está relacionada à variável resposta mesmo
depois de controlar o efeito individual dessa característica. Ele é definido por:

Bc

Bryk e Raudenbush (1992) ilustra, através da tabela a seguir, como identificar os
componentes Db, aw e #c no modelo GI) e no modelo GE, agora com a variável .Í.j incorporada
aos interceptos destes dois modelos:

:llbbela 3.2: Comparação dos coeficientes #b, P. e Pc sob diferentes modelos
Modelo GL Modelo GR

HÍ = Poj + P-j(Xij -- X..) + rÜ b = Poj + P-j(Xij - .i.j) + rij
â)j = 7oo + 70i.X.j + uoj A)j = 7oo + 7oi.X'.j + uoj

Pij - 'io Pij - 'to

701= Pc
'ho= Pw

7oi + 'Yio = 0Ó

'yot = PÕ
'ho = Pw
70t -- 't0 = ac

Através desta tabela fica ainda mais claro que os coeficientes que desejamos estimar
tomam diferentes interpretações dependendo da locação utilizada, por isso é preciso muita

cautela na escolha da locação, adotando a mais adequada para os objetivos e características
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do estudo

3.5 Considerações na Escolha da Locação

Não há uma escolha estatisticamente carreta entre .E-B, G.L e GR. Como já ressal-
vado anteriormente, há situações em que a mudança de locação é necessária para que a
interpretação do intercepta da regressão faça sentido. Do ponto de vista de estimação, G.L

e GR também podem oferecer maior estabilidade e facilidade computacional, por exemplo
quando os preditores possuem escalas muito diferentes. Outra vantagem é a redução da

multicolinearidade que promove uma melhor estimação.

Em seu artigo Kreft et al. (1995) destaca algumas referências onde os grupos são
considerados de grande importância na análise e que trazem à tona algumas considerações

interessantes. Coloca-se, por exemplo, que a postura de um indivíduo pode ser resultado
de uma atitude individual em direção a um determinado comportamento e também da sua

percepção da pressão social e nomias que podem encaminha-lo para este tipo de comporta-

mento. A média do grupo pode funcionar como uma representação destas normas e pressões

sociais. A posição de um indivíduo em relação ao seu grupo pode ser determinante no seu
comportamento.

Kreft (1998) alerta que subtrair .Í.j do preditor sem que essa média sda reintroduzido

no segundo nível do modelo resulta num ajuste mais pobre, pois uma variação importante

entre os grupos pode estar sendo eliminada. Quando se emprega esse tipo de modelo, na
verdade está se assumindo que a variação entre os grupos não é expressiva e ta] suposição
necessita de boa argumentação. Sob o modelo GRi , dois indivíduos com mesmo valor para o

preditor Xij que estejam em grupos com médias .X.j diferentes não terão a mesma resposta
esperada. Mesmo quando se inclui -X.j no segundo nível do modelo, a escolha entre os

modelos -E-B, G.L ou G-R requer considerações teóricas. 'ltabalhar com o desvio em relação

à média do grupo faz com que a inclinação esperada do modelo represente o acréscimo (ou
decréscimo) na resposta esperada de um indivíduo quando este desvio aumenta em uma
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unidade. Fixando um valor XÜ, o valor deste desvio irá mudar quando os grupos tiverem
médias X.j diferentes. A influência da variável individual Xij estará sendo avaliada dentro
de um grupo específico.

Portanto, a esco]ha da locação deve ser feita não só de acordo com as considerações

práticas, tais como os aspectos computacionais, mas levando em conta principalmente argu-
mentos teóricos como as questões de interesse, o conhecimento dos dados e os objetivos do
estudo.



Capítulo 4

Estimação

O objetivo deste capítulo é descrever o processo de estimação dos efeitos fixos e
parâmetros de variância e covariância de um MLH com 2 níveis.. Para melhor compre-
ensão deste complexo mecanismo, o primeiro passo será introduzir o made/o Z nmr goraz de
Bag/es (Lindley e Smith 1972).

4.1 Introdução ao Modelo Linear Geral de Bayes

Qualquer MLH pode ser visto como um caso particular do modelo linear geral de Bayes
(MLGB), que é dado por:

Y , r «' .N(O, W) (4.1)

onde Y representa o vetar de respostas, A é uma matiz de preditores, O é o vetar de
parâmetros e r é o vetor de erros. O vetar r tem como média um vetar nulo e uma matriz de

dispersões -P, positiva de6nida. Este modelo se diferencia de um mode]o linear da estatística

clássica porque também é atribuída uma distribuição ao vetar de parâmetros O. Então temos
flllÍ)-

0 «. .V(õ, Q). (4.2)

33



CAPITtü0 4. EST'IMAÇAO 34

Mais detalhes teóricos sobre estes modelos podem ser encontrados em Lindley e Smith

j1972) e em Dempster et al. (1981). Das e(luações (4.1) e (4.2), temos que a distribuição

conjunta de Y e O dados @, Q e O é uma normal multivariada, ou seja:

Da teoria da distribuição normal multivariada (Monison 1967), a distribuição condicio-
nal de O dados Y, q', Q e O é uma normal com um vetar de médias 0' e matriz de dispersão
D', onde:

; -N T AQA'+q' AQ
QA' Q

)

O' QA'(AQA'+ q')''(Y - AÕ) e

D' = Q--QA'(AQA'+q')'IAQ.
Utilizando a identidade matricial

(4.3)

(4.4)

(AQA' + qr)'l = @'i - 9-tA(A'q''IA + Q't)'iA'W't

nas equações (4.3) e (4.4), pode-se reescrevê-las da seguinte forma:

D'(Q 'Õ+A'@''Y) e (4.5)

(A'W''A + Q':)':. (4.6)

Considerando Y e O como variáveis aleatórias e q' e Q como parâmetros desconhecidos

a serem estimados, a função de verossimilhança é dada pela densidade marginal de Y dados

W, Q e O. Assumindo convenientemente Õ = O, valor apropriado para o desenvolvimento

deste trabalho, esta verossimilhança pode ser escrita como:

.f(vlw, n) = g(Yl0, e', n)A(OI'+, n)p(olv, w, n)
onde /, g, h e p são funções densidades de probabilidades.

D*

(4.7)

Substituindo na equação (4.7) as densidades g, h e p já conhecidas, chega-se à expressão:

./'(Yj@, Q) c( IWI':/'lQl-'/'jD'j'/'esçp(--:Q') (4.8)

onde Q* = Y'q'''(Y -- AO').

Os passos para obtenção deste resultado estão descritos em Dempster et al. (1981)



CAPITtn0 4. EST7MAÇAO 35

4.2 Paralelo entre o Modelo Linear Hierárquico com 2
Níveis e o Modelo Linear Geral de Bayes

Esta seção tem por objetivo mostrar como o MLH com 2 níveis pode ser reescrita na
forma do MLGB, um& vez que os resultados do processo de estimação podem ser obtidos
através das equações (4.5), (4.6) e (4.8).

Cada uma dm J unidades do nível 2 pode ser representada através do seguinte modelo
dn nlxrol l-

Yj = IXÍ/3Í + rj

onde Yj é o vetar de respostas do grupo .j, Xj é a matriz de preditores do nível l para as

unidades do grupo .j, PÍ é o vetor de coeficientes do nível l para o grupo .j e rj é o vetor de
erros, sendo rj «' .V(O, Wj), .j = 1, 2, . . . , J.

(4.9)

Representando na forma matricial temos

ytj
y2j r2.j

7'nj.j

Yj r.j

-Xiij X2ij

Xiaj Xmjxj e $j = a'ln,

XQ«,j

As J unidades do níve] 2 podem então ser englobadas em um único mode]o do nível l

Y , , «' .N(0, W) (4.10)
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onde

Yi
Y2

YJ

P.
/3,

ri

r2

rJ

Y P r

X.i 0
0 X.2

0

0

X.J

Wt 0
0 q'2

0

0

9'J

X

0 0 0 0

Coada vetor de coeficientes #J pode ser escrito como

Pj = W,"r + uj (4.11)

onde '7 é o vetar de efeitos fixos, W, é a matriz de preditores do nível 2 e uj é o vetor de
efeitos aleatórios, cuja média é um vetor nulo e matriz de dispersões 'r, .j = 1, 2, . . . , J.

Expressando na fomla matricial

We) Wg) .. Wam 0 0 ... 0
preditore8 de Plj

0 0
preditorea de /32j

0 0

0 0

0

0

Wj

o o ... o o o ... o .wW' w,'f' .-. M3.
preditores de Pei

onde cada Wk(ç) representa um preditor de Pçj, k 1, , sq, q = 1, . . . , Q,

7ii 7t2
parâmetros de Plj

'y21 722 ' ' ' '2s2

parâmetros de P2j

1 /

'yQi ''Q2 ' ' ' 'QsQ l
1 )

parAmetr09 de POj J
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7li r12

r2i 7b2e T

rQI zQ2 ''' rQQ

Novamente as J unidades do nível 2 podem ser representadas em um único modelo do
nível 2:

0 = W7 + u u «., -N(0, T) (4.12)

onde
W'i
W'2

ul
U2

T 0
0 a-

0

0w- u= e T=

W'J UJ 0 0 ... T

As equações (4.10) e (4.12) resultam na forma combinada do modelo

Y = X.'W'7 + IXu + r (4.13)

(4.14)

que pode ser reescrita como:

Y :: Atei + A2O2 + r

fazendo At :: X.W, A2 :; X., Oi = 1 e 02 :: u.

Caso alguns elementos de u sejam considerados nulos (quando o coeficiente Pçj é consi-

derado fixo), O2 passa a ser o subconjunto não nulo de u e A2 o coixespondente subconjunto
deX.

A teoria de estimação dos parâmetros de interesse será abordada sob a formulação

de máxima verossimilhança restrita (MVR) e máxima verossimilhança (MV). Sob MVR é
imposta uma distribuição a priori para Ot, enquanto que sob MV este vetor é considerado
fixo e desconhecido. De acordo com Bryk e Raudenbush (1992), para o MLH com 2 níveis,
as duas abordagens em geral produzem resultados similares pala a2. Porém podem ocorrer
diferenças importantes na estimação da matriz T. Quando o número de unidades nível 2
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(J) é grande, as duas abordagens tendem a produzir resultados parecidos. Mas quando J
é pequeno, as estimativas dos componentes de vaüância rçq sob MV são menores que sob
MVR

4.2.1 Máxima Verossimilhança Restrita(MVR)

Para realizar o processo de estimação sob MVR, assume-se uma distribuição a priori
não informativa para os efeitos 6xos da equação (4.14), fazendo Oi «., .V(O, I'). Assumindo

que I'-i --} O, a dispersão a priori I' será considerada arbitrariamente grande. Desta forma,
é conveniente e sensato tomar O como média a priori de OI

Novamente temos o modelo

Y := Atei + A202 + r,

onde são feitas as seguintes considerações

0: ''~ .V(0, F), 0, «., .V(O, T) e r «.' .N(O, 9)

Temos claramente um caso particular do MLGB, onde

.- l ;:l, :l, A IA.IA,l,

. - [: :] . , -.':,
Logo, através das equações (4.5) e (4.6), podemos obter a esperança e a variância a

posteriori de Oi, O2jY, a2, I', T expressas respectivamente por:

«'-l;ll -l"::l!# lal'*l, .'«,
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l ':. 'i,l .., r":- ":,l
l D;: D;: J l V, Vn J

(4.16)

onde

A'A2+a2T'i,
(AJA.- AJA,C''AI,A:)'',
--ViiA{A2C: ' i,

V2i
V22 C-t+ C iAjIAIViiAJA2C']

Os cálculos de D* e O* podem ser encontrados com mais detalhes em A.l e A.2 do
apêndice A, respectivamente.

Vamos agora reescrever algumas expressões, devolvendo o índice .j, de forma que os
cálculos sejam baseados nas estatísticas suficientes:

Siij :; AjiAii, Si2i = AiiA2i, S2ii = Siaj, Sai :: A2jA2i,

Sivj :: AjjYj e S2vj = AjjYj
Estas expressões são dadas por:

S22j +a''r ',

IEs-:. c;:s,.,I''
a'Vit

-D;iSi2jCj i,

C;i + C;:S2ijVllSi2jC;' ,

v:: l>i: s:ü - >1: s-,,c;:s,,,
C;:(S2,j - S2ij)OT.

(4.17)

(4.18)

(4.19)

(4.20)

(4.21)

(4.22)

(4.23)

Mais detalhes sobre a representação de alguns destes componentes estão em A.3 do apêndice
A
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Retomando a equação (4.8), vamos escrever o Zog da função de verossimilhança para o
modelo de 2 níveis no caso da MVR. Verifica-se que

loglq'l (a'), com

Z.plnl .: Z.gli'l + ZoplTI

Assumindo que jl'l, arbitrariamente grande, é uma constante conhecida, então

ZoglQ a ZopjTI = JZogl7'l.

Calculando o determinante de uma matriz particionada, onde .F é o número de efeitos

fixos do modelo e -R corresponde ao número de efeitos aleatórios para cada unidade .j (R <
C?), tema:

D' D:tjjD;: -- D;.D;j':D:,
a''lv.:la"'lvm -v,-vii'v-,l,

de forma que ZogjD' 1 (.F + JR)Zog(a')+ Z.sjV:. 1 + E Z.pjC;:l,

resultando em

Z.gl.f(Yja',.'')l " -(.N - JR - f')Zog(a') - JZoglrl + ZogjV..

+ }: ZogjC;- 1 - >1: Q;,

(4.m)

onde Q;= Y;(Yj A.jOT - A,jO;j)/a'

O algoritmo EM pode ser utilizado para maximizar a equação (4.24) (ver Dempster
et al. (1981)). Suponha que os efeitos desconhecidos Oi e O2, além dos dados Y, tivessem

sido observados. Neste caso Y, OI e O2 são então chamados dados como/elos. O log da
função de verossimilhança dos dados completos, dado por

Zogl.f(Y, O:, O,ja', .')l .: -NZ.g(.') - JZoglrl

- }: r;rj/a' - }: Ob,'''"',
(4.25)
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deve ser maximizado com relação aos parâmetros a2 e I' computando as estimativas

z-'E o,,o;,.

E (4.26)

(4.27)

Como rj e O2j não foram observados para que estas estimativas pudessem ser direta-

mente calculadas, então as estatísticas suficientes )ll: r;rj e }l: 02j02j são substituídas por
suas wperanças condicionais, dados Y e valores iniciais para o-2 e I'.

Temos então

'(E-;-,IY,'',') - «[(Y - AQ'(V - "q]''',.',,']
= ZI(Y -- A0' + AO* -- AOy(Y -- AO* + AO' -- AO)IY, a2, 7'l

= (Y -- AO'y(Y -- AO') + -EI(O -- O'yA'A(O -- O')IY, a2, 'rl (4.28)

onde

Y - AO* Y -- Aios -- A2O; e

.EI(O - O')A'A(O - O')IY, a', ,'l

. t, l Amai A{A2 1 1 D:t D:2
l A;A: A;A, J l D;: D;2 J

(4.29)

A equação (4.29) pode ser escrita como:

.' l,' - *, («:: E s «';'s«.) -- *, (E««.s«.)l
A esperança da outra estatística suficiente mencionada pode ser calculada como

' (E «:.q,lv,.',,') - E .;,.;,' -- .'E"",. (4.30)

A partir de valores iniciais para a2 e I', inicia-se o algoritmo EM, calculando as es-
pera'nças condicionais das estatísticas suficientes (o chamado passo E do algoritmo EM, ou

esperança). Em seguida é realizado o passo M do algoritmo (ou maximização), através das
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equações (4.26) e (4.27). Com os novos valores de a' e r, passa'se à próxima iteração do
algoritmo EM, repetindo os passos E e M, até que a diferença entre a log verossimilhança

das últimas duas iterações seca suficientemente pequena ou até que sda atingido algum outro

critério de convergência. A teoria geral do EM garante que a verossimilhança não diminui a
cada iteração.

Após a estimação dos componentes de variância e covariância sob MVR, a estimação

dos efeitos fixos pode s©r feita através do método de mínimos quadrados generalizados.

4.2.2 Máxima Verossimílhança (MV)

Na formulação de MVR, Y, Oi e O2 são tratados como aleatórios, uma vez que uma
distribuição é atribuída a cada um deles, enquanto que a2 e T são considerados 6xos. Já na
formulação de MV, somente Y e Ou são tratados como aleatórios. Desta forma a verossimi-

]hança dependerá das quantidades fixas OI, a2 e T

Considere novamente o MLGB

Y = AtOt+A2O2+r

onde são feitas as suposições

0, «' N(O, T) e - -, .V(O, a'l).

Fazendo d = Y -- Atei, podemos reescrever este modelo como

d = A2O2 + r.

A equação (4.31) é equivalente à e(luação (4.1), com

Y=d, A::A2, O:=O2, qr=Q21 e {l:;T

(4.31)

A partir das equações (4.5) e (4.6), obtém-se a média e a variância a posteriori de O2,
dadas respectivamente por:

O; - C-:Ajld e (4.32)
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onde C'i = (A2A2 + a2T'l)'l

a2C-: (4.33)

Retomando a equação (4.8) e procedendo de maneira análoga ao que foi feito no caso

da MVR, após algumas modiâcações podemos escrever o Zog da função de verossimilhança
para o modelo de 2 níveis sob a formulação de MV:

Zogl/(YIO-,a',,')l a -(.N - JR)Z.g(a') - JZ.gl,'l

+ )l: Z.gjC;: 1 - )1: d;(dj - A,JO;j)/a'
(4.34)

Novamente o algoritmo EM pode ser empregado para maximizar a equação (4.34).
Agora Y e O2 é que representam os dados completos. O log da função de verossimilhança
dos dados completos, dado por

Z.pl/(Y, O:lO:,a', ,')l " -.VZog(a') - JZogl,'l (4.35)

- }:(dj - A,jO2jy(dj - A,jO,j)/a' - }: OI,,.'':O21 ,

deve ser maximizada com relação aos parâmetros Oi, a2 e l computando as estimativas:

(E«l,«:,)':E«{,o''. , o.")
>ll:(dj - A,jO2jy(dj - A,jO2j)/N' e (4.37)

z'' }l: o,jol;j. (4.38)

No passo E do algoritmo EM são então computadas as esperanças condicionais das
estatísticas suficientes:

« l(x "{.":,) '' Eo''. - ",.',a I''', ': , .', .l
(E «{,«:.) '' E(V, - A.';j, H.")

.E l>:(dj -- A2jOajy(dj -- A2jOD)IY, oi, a2, rl

= }:(di -- Anjo;jy(dj -- Anjo;j) + a:tr l>i: AjljA2jc;:l e (4.40)
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,(E «,..:,IY, '','', ,') - E ';,.;,' -- .' E '-:. (4.41)

A partir de valores iniciais para Oi , a2 e 'r, inicia-se o algoritmo EM. Alternando entre

o passo E e o passo M, repetese o procedimento até que se atinja a convergência, resultando

nas estimativas finais de máxima verossimilhança dos parâmetros Oi, a2 e I'



Capítulo 5

Testes de Hipóteses

Neste capítulo serão abordados testes de hipóteses para os efeitos 6xos e também para

os componentes de variância e covariância de um MLH. Serão apresentados testes para

hipóteses que envolvem um único parâmetro e também testes para múltiplos parâmetros.

5.1 Testes para os Efeitos Fixos

Uma das primeiras coisas que se pode querer investigar em um modelo linear hierárquico
é se cada um de seus efeitos fixos estimados são signi6cativamente diferentes de zero. Para
testar um único efeito fixo, comumente temos a hipótese nula:

Ho : 7ç, = 0. (5.1)

Esta hipótese pode ser testada através da estatística

(5.2)

onde +q, é o estimador do efeito fixo 7ç, e V+., é a estimativa da variância de qçs. Na

formulação de M.V, +., corresponde ao estimador de máxima verossimilhança e V+,. pode ser

45
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obtida através da inversa da matriz de informação de Fisher. Já sob MVR, q., corresponde
ao estimador de mínimos quadrados generalizados (MQG) e l,q.. pode ser obtida a partir
da expressão da variância do estimador de MQG, em que os componentes de variância e
covariância desconhecidos são substituídos por suas estimativas de MVR (Vonesh e Chinchilli

1997). Sob Ho, a estatística z tem distribuição assintótica normal padrão. Porém é mais

adequado considera-la como uma estatística com distribuição t-Student, com J -- sq -- l graus
de liberdade.

Para testar mais de um efeito fixo simultaneamente, é necessário fazer uso de contrastes
e testa-los através da estatística de Wald.

Suponha que o vetar de efeitos 6xos seja dado por:

, - [,:. ,:, ,,: ,« ]'

Para testar, por exemplo, a hipótese

Ho : 'i2 ;= 0 e 7e2 :: 0

é conveniente reescreva-]a na forma matricial

Ho : C'7 = 0

onde

. - l = : : ? l
Seja + o estimador do vetor de efeitos fixos "y e V? a estimativa da variância de ã'

Então

fa'(c+)- c'ç+c'
e sob Ho a estatística do teste de Wald é dada por:

H' c''Çã:c+
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cuja distribuição assintótica é uma Qui-quadrado com número de graus de liberdade igual
ao número de linhas da matriz C.

Quando a estimação é feita através de MV, pode-se também testar os efeitos lixos
através do teste da razão de t;erossÍmiZhançm. Neste caso temos na hipótese nula todos
os efeitos fixos que se deseja testar considerados iguais a zero, ou seja, a hipótese nula

corresponde a uma fomla reduzida da hipótese alternativa. Vale lembrar que os componentes
de variância e covariância das hipóteses nula e alternativa devem ser os mesmos. A estatística

do teste da razão de verossimilhanças será abordada na próxima subseção.

5.2 Testes para os Componentes de Variância e Cova.
riancia

Assim como os efeitos fixos, os componentes de variância e covariância podem taanbém
ser testados isoladamente ou simultaneamente.

Seca rçq a variância do coeficiente Pqj. Para avaliar se este coe6ciente deve ser consi
derado 6xo ou aleatório, podemos testar a hipótese nula:

Ho : rçq = 0. (5.3)

Para testar esta hipótese podem ser utilizadas as estimativas de mínimos quadrados

ordinários (MQO) dos coeÊcientes Dçj, representadas por PÜ- Mas este teste só é possível
se todos ou pelo menos a maioria dos grupos tiver dados su6cientes paga calcular estas
estimativas de MQO. Se o coeficiente Dçj fosse fixo, a estimativa da variância amostrall do
estimador de MQO do grupo .j seria dada por yççj, que corresponde ao q-ésimo elemento da

diagonal da matriz Vj = â2(Xj]Xj)'] , onde Xj corresponde à matriz de preditores do nível
l
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Sob Ho, a variância do efeito aleatório uqj é nula e então

#çj l:7ç,W,j
i-]

Este teste pode ser realizado através da estatística:

{' $q \ '

l õ,, - E+,,w., 1 ,/ 'Ü,.
\ i=1 /

cuja distribuição é aproximadamente um& Qui-quadrado com J

(5.4)

l graus deliberdade

Outra alternativa para testar se um componente de variância é igual a zero é a es-
tatística:

Z
lt'' «(f,, )l:/'

onde a estimativa do erro padrão de fçç é calculada através da inversa da matriz de informação

de Fisher. Segundo Bryk e Raudenbush (1992), em muitos casos, esta aproximação normal é

muito pobre, especialmente quando zqq está próximo de zero, além do que, testes baseados em

intervalos de con6ança simétricos para rçq podem levar a conclusões equivocadas. Trata-se

de um assunto ainda em aberto, cuja discussão pode ser encontrada em Giampaoli(1999).

(5.5)

Para testam um ou mais componentes de variância e covariância simultaneamente, pode-.

se utilizar o teste da razão de verossimilhanças, já mencionado anteriomiente, onde temos na

hipótese nula todos os componentes que se deseja testar considerados nulos. Desta fomla, a
hipótese nula corresponde a uma forma reduzida da hipótese alternativa. Vale ressaltar que
tanto na hipótese nula quanto na hipótese alternativa, os modelos devem ser idênticos com
relação aos efeitos fixos.

Para calcular a estatística do teste da razão de verossimilhanças é preciso obter o
" deüance" do modelo ajustado sob Ho (1)o) e o " deuia7zce" do modelo ajustado sob Hi (Di).
Este " deuiance" corresponde a -2 vezes o log da sua função de verossimilhança avaliada em

seu máximo, e ele pode ser visto como um medida de qualidade do ajuste, ou seja, quanto
maior o " deüance" , mais pobre o ajuste. A estatística do teste da razão de verossimilhanças
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é dada por:

HKV

e tem distribuição Qui-quadrado com m graus de liberdade, onde m corresponde à diferença
no número de parâmetros dos dois modelos.

Para comparar modelos com os mesmos efeitos âxos, porém com diferentes estruturas

de covariâncias pode-se utilizar o critério de informação de Akaike (Jone$ 1993). Diferente-
mente do teste da RV, este critério pode ser utilizado quando a estrutura de covariâ.ncias de

um dos modelos não constitui uma forma reduzida do outro. O critério de informação de

Akaike (AIC) é calculado como o log da função de verossimilhança avaliada em seu máximo,
menos o número de parâmetros. O modelo que apresentar o maior valor do AIC pode ser

considerado mais apropriado. O .AllC também pode ser utilizado para comparar modelos
com os mesmos componentes de vaüância e covariância porém com diferentes efeitos 6xos,
porém neste caso o teste só é possível sob a formulação de MV



Clapítulo 6

Aplicação na Área de Educação

Este capítulo apresenta uma aplicação do MLH na área de Educação. Foram utilizados
parte dos dados do SARESP 97 (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado

de São Paulo), gentilmente fornecidos pela Secretaria de Estado da Educação do Estado de
São Paulo.

Neste trabalho estudou-se a habilidade em Língua Portuguesa dos alunos da 4'. série

de escolas públicas do Estado de São Paulo, segundo características dos alunos e das escolas

a que eles pertenciam. A habilidade (ou pro6ciência) é uma variável contínua obtida a partir

da teoria da resposta ao item (TRI) (veja Lord (1980), Andrade e Valle (1998)). Através da
TRI, os encores dos alunos nas provas são convertidos para uma outra escala, de maneira que

dois alunos com o mesmo ©score podem não ter a mesma habilidade, uma vez que os graus
de dificuldade e de discriminação de cada questão da prova são levados em conta. As análises

aqui apresentadas trazem apenas algumas das variáveis que foram efetivamente avaliadas no
Saresp 97, a título de ilustração.

O conjunto de dados aqui considerado contém uma amostra de 7897 alunos distribuídos

em 557 escolas públicas do Estado de São Paulo. O índice { identifica o aluno e o índice .j
identifica a escola a que ele pertence. Para cada aluno temos as seguintes variáveis:

50
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e Hj: habilidade na prova de Língua Portuguesa,

© SesçoÜ: masculino=1, feminino=0,

e .rdadelj: (idade-9), (vuiação de 0 a 4 anos)

Vale ressaltar que a variável .rdadeij representa o desvio entre a idade efetiva do aluno

e a idade adequada para alunos da 4' série no início do ano ]etivo (9 anos), quando foi
realizada a prova.

Temos também as variáveis de escola

© 7'i7mj: tipo de escola I' a 4' série=1, 1' a 8' série=0,

e .Diretorj: atuação do diretor mais atuante::l, menos atuante::0

Primeiramente, os dados serão analisados através do programa HLM (Bryk, Rauden-
bush e Congdon 1996), sob MVR. Em seguida, a mesma análise será feita através do PROA

MIXED, um dos procedimentos do programa SAS (SAS Institute Inc. 1997), também sob
MVR

6.1 Análise no HLM

Será aditado inicialmente o seguinte modelo

bj l30i -+ Í3\jSegcoij -+ j3'zjldadei5 -F rij,

'yoo + uoj,

'yto + utj,

'Y20 + u2j (6.1)
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com as suposiçoes:

rij «., .V(0, a'), rij's independentes,

uoj -., N(0, zoo), uoj 's independentes,

uij «.' .N(0, rli), ulj 's independentes,

u2j «. .V(0, 7b2), u2j 's independentes e

O«,(u.j, uAj) = tçk se q # k e

uoj's, uij's e u2j's independentes dos rij's

A locação da variável /dadeÜ no valor 9 faz com que o coeficiente aoj seja interpretado
como o valor esperado da habilidade na escola .j para meninas com 9 anos de idade.

A seguir temos os resultados do ajuste do modelo e os níveis descritivos referentes aos
testes de significância dos efeitos fixos:

[Fabela 6.1: Estimativas dos parâmetros do modelo inicial e
níveis descritivos

Para avaliar quais dos coe6cientes êçj podem ser considerados fixos, este modelo inicial

será comparado com outros com estrutura de covariâncias reduzida, através do teste da
razão de verossimi]hanças (RV), com um nível de significância de 5%. Através deste teste
será avaliado, para cada coeficiente, se a sua variância e as covariâncias entre este e os
demais coe6cientes do modelo podem ser consideradas nulas. A seguir temos um resumo das
comparações, sob MVR:

Parâmetro Estimativa Erro Nível

    Padrão Descritivo

'yoo 0,2644 0,0241 <o,001
'yio -0,1129 0,0193 <o,001
'y20 -0,1307 0,0089 <o,001
zoo 0,1637    
711 0,0135    
722 0,0072    
a2 0,6388    
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Tabela 6.2: Seleção da estrutura de covariâncias

'ateste da razão de verossimilhançasl +'kmodelo selecionado

Testar a hipótese Ho: Pçj fixo, corresponde a testar se zçq = 0 e TçA; = 0 para q ?é Ê,
q - 0, 1, 2.

De acordo com os resultados da tabela 6.2, o modelo selecionado apresenta somente o
coeficiente da variável rezo como 6xo. Portanto o componente 1-11 pode ser considerado nulo

e as novas estimativas de zoo, 7b2 e a2 são 0,1661, 0,0073 e 0,6420 respectivamente. Após a

redução da estrutura de covariâncias, o próximo passo consiste em veri6car se alguma das

variáveis de escola ajuda a explicar a variabilidade dos coe6cientes Doj e /%j.

Será então ajustado o modelo

bj
Poj

P'j

l3oj -+ D\iSe=oii -} jbjldadeii -b rij,

700 + 'yot7'ipoj + '02.Diretorj + uoj,

'ho,

'7bo + 72iTi;)oy + 'mZ)áretorj + u2j. (6.2)

A tabela 6.3 traz os resultados deste ajuste e os níveis descritivos referentes aos testes

de signi6cância dos efeitos fixos:

Hipótese Deviance Parâmetros Nível

      Descritivos

H.: modelo (6.1) 19794,92 7  
Ho: /â)j fixo 20162,26 4 <o,001
Ho: Pij fixo 19796,24 4 0,724

Ho: /%j fixo 19807,71 4 0,005

H.: Pij fixo ** 19796,24 4  
Ho: ©oj 6xo 20277,63 2 <o,001

Ho: /%j fixo 19809,21 2 0,002
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llbbela 6.3: Estimativas dos parâmetros do modelo (6.2) e
níveis descütivos

De acordo com a estatística de Wald, os parâmetros correspondentes às variáveis 7'ipo
(721) e .Diretm' (7at), no coe6ciente 02j, podem ser considerados simultaneamente nulos com
p-0,716.

Temos então o modelo final

bj
#oj

l3oà -F P\jSezoij -\- gzjldadeij -+ vij,

7oo + 'oi7'iwj + '02Z){retorj + uoj,

'yto,

7ao + u2j (6.3)

A tabela 6.4 traz os resultados do ajuste deste modelo e os níveis descritivos referentes
aos testes de significância dos efeitos 6xos:

Parâmetro Estimativa Erro Nível

    Padrão Descritivo

7oo 0,1500 0,0402 <o,001
7oi 0,0967 0,0464 0,037
702 0,1295 0,0460 0,005

'yio -0,1140 0,0187 <o,001
720 -0,1336 0,0151 <o,001
7ai 0,0150 0,0186 0,420

722 -0,0032 0,0181 0,861

  0,1598    
T22 0,0073    
a2 0,6419    
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[lbbela 6.4: Estimativas dos parâmetros do modelo final e
níveis descritivos

Utilizando a estatística dada em (5.4), tanto a variância condicional do intercepta
(zn) como a variância do coe6ciente Üj (rm) são signHicativamente diferentes de zero, com

p<0,001 e p=0,002 respectivamente. Observe que a variabilidade entre os alunos (a2) é o
componente de variância de maior valor.

Concluindo, à medida que o aluno se afasta da idade adequada da série em estudo
(9 anos), piora o seu desempenho em Língua Portuguesa. A reta média que descreve a
relação desempenhaidade para os meninos está abaixo da reta média das meninas, quando
se considera o mesmo tipo de escola e a mesma atuação do diretor. Além disso, escolas de

I' a 4' série e também com um diretor mais atuante, contribuem para aumentar ainda mais
o desempenho médio dos alunos.

6.2 Análise no SAS e Aspectos Computacionais

Os dados foram reanalisados nos SAS, utilizando o PROA MIXED, sob MVR, seguindo

a mesma estratégia aditada no HLM. Os resultados obtidos são praticamente idênticos aos

do HLM. As estimativas dos parâmetros diferem a partir da 4' casa decimal e os níveis

Parâmetro Estimativa Erro Nível

    Padrão Descritivo

700 0,1440 0,0350 <o,001
7ol 0,1197 0,0365 o,001

702 0,1248 0,0360 o,001

'yio -0,1137 0,0187 <o,001
720 -0,1301 0,0089 <o,001

  0,1595    
  0,0072    

a2 0,6420    
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descritivos também estão bastante próximos

Os resultados do ajuste do modelo final sob MV e os níveis descritivos para os testes
de significância dos efeitos fixos obtidos no HLM podem ser encontrados na tabela B.l do

apêndice B. Sob MV, estes valores também são praticamente os mesmos obtidos através

do SAS. Vale ressaltar que os resultados da estimação sob MV nesta aplicação são muito
semelhantes aos resultados obtidos sob MVR.

A leitura dos dados nos dois programas utilizados é bem diferente. O HLM necessita de

um arquivo de dados para cada nível do modelo, enquanto que o SAS trabalha com um único

arquivo. Nesta aplicação por exemplo, o HLM utiliza um arquivo para os alunos e outro
para as escolas. Cada linha do arquivo do primeiro nível representa um aluno, contendo uma

variável que identifica a escola a que ele pertence e os preditores do nível 1. Cada linha do

arquivo do segundo nível representa uma escola, contendo uma variável que identi6ca esta

escola e os preditores do nível 2. Já o PROA MIXED do SAS utiliza um arquivo com todos

os preditores, tanto do nível l quanto do nível 2. Assim os valores dos preditores do nível 2

são repetidos para todos os alunos que pertencem à mesma escola. Cada linha do arquivo

representa um aluno e é preciso ter também uma variável que identifica a escola a que ele
pertence.

Assim como na leitura dos dados, a saída com os resultados gerada pelo HLM reflete os

diferentes níveis de hierarquia. Já o SAS não possui uma saída organizada desta forma, uma
vez que ele não foi especificamente elaborado para análise de modelos lineares hierárquicos.

A implementação de um MLH no PROA MIXED não é tão direta como no HLM. Singer

(1998) apresenta exemplos semelhantes ao desta aplicação, mostrando como implementá.los

no PROA MIXED, de forma bastante didática. No apêndice C podem ser encontrados alguns

dos programas utilizados na análise no SAS. Vale lembrar que o processo de estimação feito

no HLM utiliza o algoritmo EM, como descrito no capítulo 4. Já o SAS utiliza como " d(ifauZt"

o algoritmo de Newton-Raphson (vda Andreoni(1989) e SAS Institute Inc. (1997))

O HLM tem sido ]argamente uti]izado para aplicações na área educacional, possuindo



OAPITtn0 6. APLICAÇÃO ]\U ÁREA DE EDUCAÇÃO 37

uma interface bastante amigável com o usuário (veja http://www.ssicentral.com/come.htm) .

Este e outros softwares utilizados na análise de modelos lineares hierárquicos são brevemente

comentados em Kreft e De Leeuw (1998), como o MLwiN (http://www.ioe.ac.uk/mu]ti]eve]),
o VARCL e outros.



Capítulo 7

Aplicação em Dados Longitudinais

Estudos longitudinais (vda Singer e Andrade (2000), Singer e Andrade (1986)) investi-
gam as alterações que ocorrem em uma determinada característica ao longo de uma dimensão

específica como o tempo, a distância de uma certa origem, a dosagem de um& determinada

substância e outros. Para cada indivíduo presente no estudo, essa característica é medida em

duas ou mais ocasiões. A análise destes dados deve levar em conta a possível dependência
entre as observações feitas no mesmo indivíduo.

Os modelos multivariados para análise de dados longitudinais (Morrison 1967) comu-

mente descritos na literatura não são apropriados para dados desbalanceados ou incompletos

Já os modelos de efeitos aleatórios (Laird e Ware 1982) permitem que o número de obser-
vações e as ocasiões em que elas ocorreram variem de um indivíduo para outro.

Um modelo de efeitos aleatórios pode ser tratado sob o enfoque de um MLH. Considere

um MLH com dois níveis, em que o primeiro nível descreve uma curva de crescimento para
cada indivíduo e o segundo nível analisa individualmente cada coe6ciente desta curva. Como

já abordado no capítulo 2, cada coeficiente da curva pode ser considerado fixo, aleatório e até
mesmo variar não aleatoriamente. Este modelo permite a inclusão de variáveis dependentes

do tempo, bem como variáveis que não sofram alterações durante todo o período de estudo.
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A utilização de níveis de modelagem toma mais explícita a variação intre e entre indivíduos

e muitas vezes facilita a interpretação dos parâmetros.

Este capítu]o apresenta uma aplicação de um MLH a um estudo longitudinal. Os
dados utilizados foram gentilmente cedidos pelo pesquisador Guilherme Verga Guimarães,
do Laboratório de Insu6ciência Cardíaca do InCor (Instituto do Coração - Hospital das
Clínicas da FMUSP).

Nesta pesquisa 35 crianças entre 5 e 12 anos realizaram um teste ergo-espirométrico.

Entre estas crianças, 10 eram saudáveis e 25 sofriam de insuficiência cardíaca congestiva
(ICC). No teste em questão, foram medidas, em diversos instantes, a ventilação pulmo-
nar(VE), em Z/min, e a produção de dióxido de carbono (VC02), em mZ/min. O objetivo
foi estudar o comportamento médio da VE ao longo de diferentes valores da VC02 e também

verificar se este comportamento médio diferia entre cüanças normais e crianças com ICC. O

número de avaliações em que a VE e a VC02 foram observadas não íoi o mesmo para todas

as crianças. Além disso, estas crianças não foram todas observadas nos mesmos valores da
VC02

Assim como no capítulo anterior, os dados serão analisados através do programa HLM
e, em seguida, através do PROC MIXED, em ambos os casos considerando MVR.

7.1 Análise no HLM

Temos então as variáveis do nível l(nível avaliação)

e yEíj: valor da VE na í-ésima avaliação da VC02 para a criança .j (resposta),

e yC'02ij: valor da VC02 na {-ésima avaliação para a criança .j



CAPITtZO Z APLICA ÇAO EM DADOS LONGITUDINAIS 60

e a variável do nível 2 (nível criança)

' ICCi
se a criança .j tem ICC,
caso contrário.

Inicialmente será adotado o seguinte modelo

Poj + Pij(V'C'02ü - Z,) + rij,
'yoo + uoj ,

'yto + uij. (7.1)

onde .L representa a média global da variável yC'02ij,
rÜ «, .V(0, a'), rij's independentes,

uoj «, .N(0, no), uoj 's independentes,

uij «.' .V(0,rii), uij 's independentes e

a«(«01, «:j)
uoj's e uij's independentes dos rü's.

Ajustando este modelo com o preditor do nível l centrado na média global, estaremos
estudando a mudança esperada na VE da criança .j quando a VC02 aumenta em uma

unidade em relação à média global .L. Esta locação foi aditada de modo a tomar o intercepta

interpretável, ou seja, Poj é a VE esperada na criança .j quando ela atinge uma VC02 igual
al

A seguir temos os resultados do ajuste do modelo (7.1) e os níveis descritivos referentes
ao testes de significância de cada um dos efeitos fixos:
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[llbbela 7.1: Estimativas dos parâmetros do mode]o inicia] e
níveis descritivos

Para avaliar se algum dos coeficientes do modelo do nível l podem ser considerados fi-

xos, foram realizados testes da razão de verossimilhanças (RV), com um nível de significância

de 5%o. Segue a tabela com o resumo das comparações, sob MVR:

[lhbela 7.2: Se]eção da estrutura de covariâncias

n'teste da razão de verossimilhanças; a'+ modelo selecionado

De acordo com os resultados da tabela 7.2, todos os coeficientes do modelo de nível
l devem ser considerados aleatórios. Isto representa que existe variabilidade entre as retas

médias de cada criança, tanto nos interceptor quanto nas inclinações.

Resta averiguar se a variabilidade destes coeficientes pode ser explicada pela variável
ICC

Parâmetro Estimativa Erro Nível

    Padrão Descritivo

'yoo 23,0824 0,8484 <o,001
'yio 0,0435 0,0018 <o,001
zoo 24,5871    
Tll o,o001    
a2 1,5086    

Hipótese Deviance Parâmetros Nível

      Descritivos

H.: modelo (7.1) ** 1278,35 4  
Ho: Po:í fixo 1723,50 2 <o,001
Ho: Pij fixo 1497,75 2 <o,001
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Será então ajustado o modelo

}''aj aoj + Plj(yC'02ij - Z,) + rij,
'yoo + 7oilC'(& + uoj ,

'yio + 'hiJ'0(4 + uij. (7.2)

Os resultados do ajuste do modelo (7.2) e os níveis descritivos referentes ao teste de
cada um dos efeitos fixos estão na tabela a seguir:

[lbbela 7.3: Estimativas dos parâmetros do mode]o (7.2) e
níveis descritivos

Utilizando a estatística (5.4), tanto a variância condicional zoo quanto a vaüância
condicional 7-li são signi6cativamente diferentes de zero, com p<0,001 para ambos os testes.

Diferentemente do que ocorreu na outra aplicação, em que a2 foi o maior componente
de variância, neste exemplo zoo apresenta o maior valor. Nesta aplicação é zoo que compõe
a variabilidade entre indivíduos enquanto que na aplicação anterior é a2 que representa essa
variabilidade.

F'oi verificado através do teste da RV se as inclinações Pij poderiam ser consideradas

como variando apenas entre crianças que possuem e não possuem ICC. A pergunta feita é:
será que a variável .rC'C consegue explicar praticamente toda a variabilidade do coeâciente

aij? O resultado do teste da RV indica que não (p<0,001) e portanto a tabela 7.3 traz os

Parâmetro Estimativa Erro Nível

    Padrão Descritivo

7oo 19,7923 1,4464 <o,oo]
7oi 4,6033 1,7173 0,012

'yto 0,0374 0,0031 <o,001
'yti 0,0085 0,0037 0,029

  20,6370    
rll o,o001    
a2 1,5053    
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resultados do modelo final

Concluindo, a relação VE..VC02 é mais forte em crianças que sofrem de ICC. Elas
possuem um acréscimo esperado na VE de 0,0085 Z/min por unidade de VC02, em relação
às crianças saudáveis. Em outras palavras, a VE aumenta mais rapidamente nas crianças
doentes à medida que a VC02 cresce. Ainda nas crianças com ICC, o valor esperado da VE

no momento em que a VC02 atinge o valor .L é maior que nas crianças normais em quase 5
ljmin

7.2 Análise no SAS

Os dados foram reanalisados nos SAS, utilizando o PROA MIXED, sob MVR. No..
vainente os resultados obtidos em cada uma das etapas das análises são praticamente os
mesmos do HLM, com estimativas dos parâmetros diferindo a partir da 4' casa decimal e
níveis descritivos muito próximos.

Os resultados do ajuste do modelo final sob MV e os níveis descritivos para os testes
de significância dos efeitos âxos obtidos no HLM podem ser encontrados na tabela B.2 do

apêndice B. Sob MV, estes valores também são praticamente os mesmos obtidos através

do SAS. Os resultados da estimação sob MV nesta aplicação são muito semelhantes aos
resultados sob MVR.

Novamente alguns dos programas utilizados na análise no SAS estão incluídos no
apêndice C.



Capítulo 8

Conclusão

Os made/os /ineares hierárquicos constituem uma nova formulação para os modelos de

efeitos aleatórios que pemiitem um& descrição e análise mais apropriada das diferentes fontes

de vaüação. Diversos submodelos do MLH com 2 níveis foram apresentados, desde os mais

simples, em que não há nenhuma variável preditora, até os mais complexos, em que existem
preditores nos 2 níveis do modelo. Neste trabalho âca claro como o tratamento dos dados

em 2 níveis de hierarquia facilita a construção do modelo desejado e a interpretação de seus
parâmetros.

Outro aspecto importante discutido foi a questão da locação dos preditores no nível
1, abordando modelos de encores brutos, modelos com locação na média global e modelos
com locação na média do grupo. Muitas vezes a mudança de locação pode tomar mais
adequado o signiâcado do intercepta do modelo, mas pode também resultar na mudança
de interpretação dos outros coeficientes. Uma vantagem da mudança de locação é que ela
soluciona possíveis problemas numéricos no processo de estimação. Entretanto não há uma

escolha estatisticamente correta entre as diferentes vocações apresentadas. A escolha da

locação deve levar em conta não só aspectos como o processo de estimação e vantagens
computacionais, mas principalmente o conhecimento dos dados e objetivos do estudo.
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Uma sugestão para a continuidade deste trabalho é realizar um estudo mais detalhado
da questão da locação dos preditores. do nível 1, explorando diferentes conjuntos de dados

para investigar se é possível prever o que acontece com as estimativas dos componentes de
variância e covariância quando se altera a locação dos preditores em determinadas situações.

Os modelos lineares hierárquicos vêm sendo ]argaanente utilizados em diversas áreas de

estudo, como por exemplo em Educação, e cada vez mais crescem suas aplicações, estudos
teóricos e ferramentas computacionais para a implementação destes modelos. Neste trabalho,

toda teoria e aplicações dos modelos hierárquicos foram apresentadas considerando modelos

[ineares e com distribuição normal. Existem outras a]temativas, como por exemp]o modelos

para dados binários ou ainda dados com distribuição de Poisson. O HLM permite trabalhar
com estes modelos, assim como o PROC GENMOD do SAS. Outra sugestão para estudos

futuros é então abordar a teoüa de modelos lineares hierárquicos generalizados ou ainda
modelo hierárquicos não lineares, ilustrando suas aplicações.



.A.pêndice A

A.l Cálculo de D*

Para calcular a variância a posteriori de Oi, O2jY,a2, I', T na subseção 4.2.1, foi uti-

lizado o método de inversão de uma matriz particionada simétrica (ver Morüson (1967)),
descrito a seguir:

V
V

11

21

com

Vti

Vi2

V2i

Vm

(A- BC 'B')'',
--ViIBC'i,

V:; e
C-l+ C-iB'ViiBC:'i
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A variância a posteriori D' é dada por

D' (A'q''A + Q':)':
(a''A'A + Q'')':

Í a 2AJAi +l''i o--2AJA2
1. a-2A;Ai a'2A;A2+T't

a'! +a2l'-i AJAM
1. Amai A2A2+a2T-t

o--2AJAi o-'2AJA2 l . l I'-t
a'2AjlAI a'2AjlA2 ] ' [ O

Utilizando o método de inversão mencionado temos, neste caso, que

A = AJAi+a2l'i,
B=A{A2 e
C :: A;A2 + a2T-i

Lembrando que I'-i --> O, então

V-: A. - A{A,C':Aj;A:)':,
Vi2 = --Vti AÍA2C]'l,
Vate V.l! e
Vm = C-t+ C-iAjlAiViiAJA2C'i

Desta fobia

D* DTi DT2

D;. D;2 .'l;:: ;=l ou sela,

D::
nT,
D;:
D;::

}'«(O:lV, a', T)

O«(O: , 02jY , a', T)

C'« (O,,O-lV, a', T)

}''«(O: IV, a', T)

a'Vli,
--DTiAJA2C
Dl2r e
a'Vm.

l
)
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A.2 Cálculo de O*

0 «., .N(0, Q)

Se então

D'(Q' 'õ + A'q'' :Y)
D'A'-P tY

a-2 D:iA{Y+D::AjlY l
ID;IAJY+D;2A;YJ

a 2 DTi DTu

D;i D;u
Y

e portanto

a-2D:iA{Y + o-'2D:2AjlY
ViiA{Y--ViiAJA2C iA2Y
ViiAi (l -- A2C''A;)Y,

o'2D;iA{Y + a'2D;AjlY
(--ViiAJA2C'iyAiY+V22AjlY
--C iAjlAiViiAJY + C iA2Y + C iAjlAIViiAJA2C
C 'AjlY -- C''AJAiViiAI(l -- A2C :A;)Y
C 'AjIY -- C':AbAlO;
C-'Aj:(Y - A:0:).

-Aj:Y
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A.3 Representação de Alguns Vetores e Matrizes

A.3.1 Matriz AI

X.i 0
o x-

0

0
W't
W2

W'J

Ai xw

0 0 . - X.J

XtW- 1 1 A::
X.2'W2 1 1 Ai2

XIWJ 1 1 AIJ

Portanto Aij 1,2,...,J

A.3.2 Matriz A2

Seja X.; a matriz de preditores Xj cujas colunas correspondentes aos coeficientes Õçj
considerados fixos foram suprimidas.

Por exemplo

Xiij X2ij X31j
Xi2j X22j X32j
Xnj X23j X33jxj e Pj

Injj X2njj X3njj
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Suponha que apenas o coeficiente ©3j seja considerado fixo. Neste caso

Xtij X2ij
Xtaj X22j

x; x«j

Então

XT o
o x;

0 0

0

0

x3.

Aui 0

0 A22

0 0

0

0

A21

A- - X'

e portanto A2j :; X;

A.3.3 Matriz C

2A2 + a2T'i

AjliA2i 0 ... 0

0 AL2A22 '.. 0

0 0 ... AJIA21

Aj11 A2i + r-i o

0 Aj:2A22 + l-'i

0 0

e portanto Cj :: AbdA2f + a21--i

A

1--i 0
0 r-i

+

0 0

0
0

Ab.rA2.r + I'

T l

Ci 0
0 C2

0 0l CJ



.A.pêndice B

B.l Tabela Referente ao Capítulo 6

'llbbela B.l: Estimativas dos parâmetros do modelo final
sob MV e níveis descritivos
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Parâmetro Estimativa Erro Nível

    Padrão Descritivo

7oo 0,1441 0,0349 <o,oo]

'yot 0,1196 0,0364 o,001

702 0,1248 0,0359 o,001

"ho -0,1138 0,0187 <o,001
720 -0,1301 0,0089 <o,001

  0,1583    
  0,0071    

a2 0,6419    
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B.2 Tabela Referente ao Capítulo 7

Tabela B.2: Estimativas dos parâmetros do modelo final
sob MV e níveis descritivos

Parâmetro Estimativa Eno Nível

    Padrão Descritivo

  19,7882 1,4014 <o,001
'yoi 4,5929 1,6639 0,010

'yio 0,0374 0,0030 <o,001

  0,0084 0,0036 0,025

zoo 19,3629    
Tll o,o001    
a2 1,5097    



Apêndice C

c.l Programas no SAS, PROC MIXIED

Implementação do modelo 6.1

proc mixed data- ort4-97 method=remll
class escola;

modem habilid=sexo idade/solution ddfm=bwl

random int sexo idade/type=un subject=escolal
run;

Implementação do modelo 6.2

proc mixed data=port4-97 method=remll
class escola;

modem habilid=sexo idade tipo diretor tipo+idade diretor#idade/solution ddfm:
random int idade/type=un subject=escola;
contrast 'tipo=0 e diretor=0 em idade'

tipo'cidade l,

diretorH'idade l;

run:

:bw chisq;
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Implementação do modelo 7.1

proc mixed data=VE.VC02 method=remll

class nome;

model VE = VC02.MU/solution ddfm=bw;

random int VC02-MU/type=un subject=nome;
run;

Implementação do modelo 7.2

proc mixed data=VE.VC02 method=remll
class nomes

modem VE = ICC VC02.MU ICCH'VC02-MU/solution ddfm:
random int VC02.MU/type=un subject=nome;
run:

:bwl
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