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]Zesumo

Neste trabalho discutimos problemas de inferência em populações finitas focando nossa
atenção em estimadotes ótimos sob modelos probabilístícos baseados no planejamento,

incluindoamostra.genecom um e dois estágios.Os patâmetiosde interessesão combinações lineares clãs variáveis envolvidas nos modelos probabilísticos e os estimadores são

combinaçõeslineares das variáveis observáveis após a amostragem. A metodologia desenvolvida permite obter estimacloresótimos da mesma foiina que no enfoque baseado
em supeipopulações. A introdução de erro gaussiano no modelo posiciona o problema no
mesmo contexto dos modelos lineares clá.ssicose, em situações onde é possível observar
várias vezes uma mesma unida.cle,a teoria de modelos illistos pode sei empregada. Resolvemos a controvélsia nos modelos mistos propondo definições dos efeitos de interesse que

levam em consideração as diferentes fontes de aleatoiiedade e que podem ser aplicadas
ta.mbémno caso infinito. Discutimos a possibilidade de avaliar inexistência de efeito piin
cipal do favor aleatório sob os modelos propostos e em situações de dados desbalanceaclos,

salientamos a existência de testes F exatos para avaliama anulação de componentes de
variância e estudamos o poder dos mesmos para diferentes níveis de clesbalanceamento.
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Abs:txact

We devclop optiJnal estimatois for rinite population paralneteis using a prediction ap
pipa.ch based on undeilying plobability modela that mimic sampling designs in one and
two stages. The paiameteis are linear combinatíons of the ia.ndom vaiiables in the moclel

ancathe estimators aie linear combinations of the observedones. This flamework unifies
iníeience for probleins whele sepaiate design basecland model (superpopulation) based
fiameworks Lave been used. Introducing gaussian response eirois, we link this infeiential
problem to that of classic linear modais. In particular, when units are repeatedly sampled,
we may use a mixed model foi analysis. Under a rinite population of random factor leveis,
we may distinguish

the diKetent souices of random

variation

involved in the mixed modems.

At this point we consider a well-known mixed moclel controversyl we propose main e#ects
and interaction definitions and using expected values as in the fixed effects case, we resolve

the controveisy. We generalizethese iesults to mixecl models with infinite leveis of the
] andom factor. We comment on the choice between the two competing models involved in

the mixed modemcontloversy fiom the iandom main e#ect evaluationpoint of view anel
discuss the unbala.nceddata case, considering exact F teses for nula variance componente
and studying the power of suco teses under diRetent unbalance patterns.
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Capítulo l

Introducão
.)

1.1 Motivação
Muitas vezes, há interesse em estudar os efeitos de diferentes trata.mentos (dietas,
clínicas, pessoas) na distribuição de alguma variável resposta (peso, custo poi paciente,
concentração sérica de colesterol). Existem diversas abordagens para esse tipo de proble-

ma, dependendo das suposições que se considerem aceitáveis em cada caso. Para discutir
algumas das possíveis abordagens consideramos os seguintes exemplos.
.flsçemp/o1.1. Em um estudo observacional longitudinal realizado por Stanck et a1. (1999)
para avaliar a variação sazonal nos níveis de colesterol, um dos objetivos é estimei o nível

cle colesterolmédio de cada indivíduo participante. Como o nível de colesterolvalia ao
longo do tempo, em dias difeientcs realizam-se várias medições em cada paciente, respeitando um determinado protocolo. Admitamos que a população de interesseseja constituída
pol- N indivíduos. Fixado o paciente s, sua i'exposta, ysX;,observada no k--ésimo dia pode

ser modelada como

K = p + P. + e.A,

(1.1)

onde /z é o nível de colesterol médio de toda a população de pacientes, /3, é a diferença entre

o nível de colesterol médio do paciente s e a média popu]aciona] p e e.x;é uma variável

aleatória com média 0 e variância oÍ.. Essa variância pode ser atribuída a variações (to
nível de colesterolna amostra de sa.ngueou ao eito de medida, cntle outras coisas
#remp/o 1.2. (Hipotético) Clonsideiemosum estudo obseivacional iealizacloem diferentes
estabelecimentos educacionais numa cleteinainaclalegião pala avaliar a variação nas notas

obtidas numa prova cle português na oitava série. Como pietencleilaos
avaliar as notas
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médias em cada escola;pea;lizam=seobservaçõerzm vái:iõãaluííõg eiií cã:dã'iiitià:ãõlãã=A'dmitamos que a população de interesse seja constituída por JV escolas, com iWs alunos cada
(s - ], . . , ]Ar). Fixada

a escola s, a nota clo h-ésimo aluno também pode ser naodelada por

(1.1), com p representando a nota média de todos os altmos (média geral), P. denotando
a diferença enfie a nota média correspondente à escola s e a média geral p e e.k, o desvio

da notado alunok da escolas relativamenteà laotamédiacorrespondente
à escolas.
Nesse contexto, podemos considerar duas situações diferentes

. A variável sob estudo pode ser observada (pelo menos conceitualmente)sem eira,
como no caso da nota na prova de português. Uma vez escolhidoum indivíduo, o
valor a ele associado fica determinado univocamente; assim não é preciso fazer mais

cle uma observaçãoem cada indivíduo e o desvio com respeitoà média em cada
tratamento é uma quantidade não aleatória quando condicionado ao indivíduo.
e A vai'iável sob estudo é observada com erl'o, como no caso do nível de colesterol; nes-

sas condiçõesela tem variação própria e indepelldentedo processode amostragem.
Assim, ]lo modelo (1.1), e.A é uma variável aleatória. Pala estimar os parâmetros
associados a cada indivíduo é recomendável fazei observaçõesrepetidas

Em a.mbosos casos, /3, é um parâmetro associado ao tratamento s, que é o paciente

s no Exemplo 1.1 e a escolas no Exemplo 1.2. Nessescasos p, = /z + P. representaa
resposta média sob o trata.mento s.

Dependendo do número de indivíduos (ou unidades sob observação) envolvidos no estudo e dos parâmetros sobre os quais pretendemos fazer inferência, podemos considerar:
e Popt&/anões
./inifas, quando o número de indivíduos ou unidades experimentais sob
estudo é finito e o interesse é focado em paiâmetios da população da qual a amostra
constitui

uma

paire.

Neste

contexto,

os parâmetros

poderiam

ser calculados

seno

eito se a população completa fosse obseivacla.
e Poptl/anões ínániZas, cluando se supõe (lue os valor'es associados a cada indivíduo
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são realizações

de variáveis

aleatórias:

Nesse caso; a in.teressa Hecã:íBos .Êjãíâ:inelií;õã

da lei de probabilidade que as regula, conforme menciona Roya11(1983).
Este último conceito só faz sentido sob o ponto de vista teórico (quando aclotanlosum

modelo) ou como aproximação cle populaçõesmuito grandes, em que a distribuição da
variável cle interesse pode ser razoavelmente aproximada por um modelo. Neste contexto,

os parâmetros de interesse não podem sei calculados sem erro, pois a. população completa
não pode sei observada.
Quando se estuda o piobl em a,
C

S
de estio-n
a.câ.
.)

I'

'''''

-üüA 1- vld' bbxbv:5'v\'rB-/ -LX.L.LXVLUb-/} vJ..l

contra.mosna bibliografiadois enfoquesdiferentes(Cassel et a1., 1977e Valha.ntet al.,
2000), - s-be:

Enfoque Cllássico (bases.do no planejainento): Tanto a inferência quanto os modelos
probabilísticosnos quais eia se baseia dependemexclusivamentedo processodc
amostrageml as constantes associadas aos indivíduos da população finita (que queremos estimar) são consideradas não estocásticas.
Enfoque Preditivo

: A inferência se baseia num modeloestocástico, denominado Mede

lo de Supeipopulação. A escolha do modelo é aibitráiia e supõe-seque as constantes
associadas aos indivíduos da população finita são geradas por ele.
Poi muito tempo, a amostragem clássica e a teoria de inferência estatística eia.m con-

sideradas algas de estudo praticamente distintas (ve] Rodrigues e Bolfaline, 1984). Com
a introdução de modelos de supeipopulação essa lacuna foi preenchida e o enfoque cle
predição baseadoem mínimos quadra.dos,repetidas vezes usado na teoria de inferência
estatística, mostrou-se uma alternativa valiosa para a estimação na teoria de amostragem
em populações

finitas

(Royal1,

1976).

Por último, dependendoclo tipo de inferência que pretendemos fazer a partir da seleção
de limo a.mostra de n tratamentos (pacientes ou escolas no caso dos Exemplos 1.1 e 1.2),
podemos considetai dois tipos de Jnodelos:
e ]k/ode/ode e.fbáfos./idos, cluando se deseja. fazer inferência só sobre os tratamentos
(pacientes ou escolas) obseivaclos.
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e-A/ode/o dri:/eitosu7eafúrÍos; quarl'da smdesejríãzer íD.íêi;êiiãFtiãÀtãÊõore os traltiã

mentos observados quanto sobre os não observados (Seaile, 1971, pp. 377-378).
A amostragem dos tratamentos gela uma fonte extra cle aleatorieclade. A resposta cla
X;-ésimaunidade a.mostral no {-ésinlo tratamento selecionado pode sei modelada. poi

X = H + z?{+ .EiÊ,
en] que p é a resposta ntédia populacional, Bi::

(1.2)
/v
)ll: Ui,#. dei:Lotao efeito aleatório colies-

polldente ao í--ésimo tratamento selecionado, com

U

l

Í l ses=i
1 0 se.:#i

denotallclouma valiável inclicacloiade clueo á--ésimo tratamento selecionadoé o tratajv

mentos e Eix;é o eito aleatório,com Eix; = El: Uf.e.x;.Observamosque a fonte clealeatoriedade da variável .B{ deve-se exclusivamente à seleção aleatória dos tratamentosl por
outro lado, a dc Eix; deve-se tanto à seleçãoaleatória clotratamento quanto à própria fonte

de aleatoriedadcde e.# (erro na resposta).
11]
l
'1
O modelo (1.2) pode ser classificado com o uin
modelo
misto, com os tratamentos
tituinclo lln) fa.toi aleat(brio.

cores

Historicamente, o problema cle estiJllaÇão sob modelos de efeitos aleat(brios é direcionado

para afirmaçõessobre os tratamentos(pacientesou escolas)leãoamostrados.Como a
média dos efeitos aleatórios é nula, o interesse é centrado na estimação da sua variância

o-Ê (Longford, 1993). Quando oÊ = 0, todos os #. são nulos e portanto a média cle
cada tratamento é igual à média geral pl assim, ela pode sei estimada por intermédio
da média das observaçõesde todos os indivíduos. Quanto maior for oÊ, maior conelação
haverá enfie as respostas de um mesmo tratamento. Consequentemente,embota todos
os tratamentos tenham a mesma média, ao fazei inferência sobre un] tratamento em
particular temos maior informação sobre o mesmo nas respostas observadas nele. Nesta

situação, mais do que estimei a média do {--ésimo tratamento selecionado, poderia ser
cle interesse pleclizel o efeito daquele tratamento, que no moclclo (1.2) é claclopor Bi,

ou p:eclizero valor latente associadoao {--ésimo tiatalnento selecioilado,p + Z?í (Stanek
e O 'Heain, 1998). A pieclição cle B{ e É&+ B{ se faz mediante o uso dos BLUP (Best
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-6ineai-Hnbiased 'Predictor)Tpreditoies que comi)ham tãnt;ülã iíiíbniiãçããllrtratamento

dc interesse quanto a dos outros tratamentos. No ca.seem que o tratamento de interesse
não é observado, a predição poi BLUP coincide com a predição ])oi BLUE (Z?est Linear
Unbiased Estimatot). Para o modelo (1.2), isto corresponde a utilizar a média amostral.

E poi isto último que o ganho conceptualna predição com BLUP é evidente no ca.sede
efeitos aleatórios realizados, sendo este último o foco cleinteresse de nosso trabalho.

Enl Stanek et al. (1999) se discute a utilização do BLUE e clo BLUP para predizer os
efeitos aleatórios realizados. Embora nã.o explicitamente mencionado, o enfo(lue emprega-

do poi eles pala populações infinitas ou finitas corresponde a um modelo de supera)opulação. Quando (queremos estimar o nível de colesterol médio de cada paciente selecionaclo
numa a.mostra, a escolha enfie estimadoies BLUE e BLUP é equivalente à decisão cleusar
só as observações do paciente sob investigação ou de consicleiai também as observações
dos demais pacientes. Nesta situação, embora o BLUE seja não viciado pala o parâmetro
associado a cada tratamento (paciente), p +/3., e o BLUP seja não viciado em média, i.e.,
considerando o vício médio enttc todas as possíveis seleçõesde pacientes, em Stanek et al.
(1999) prova se (lue existem casos onde a estima.ção baseada no BLUP produz melhores
resultados do que a estimação baseada no BLUE sob o critério de mínimo erro quadrático
médio (KQM).
Como a obtenção dos BLUP pode se basear no conhecimento dos momentos de primeira
e segtmda ordem da variável resposta que está sendo estudada, eles representam uma ferramenta aplicável para a predição de efeitos aleatórios realizados sob o enfoque de supei-

população. Desta forma pode-seentendemporque o enfoquepieditivo foi o mais empregado
nos últimos 30 anos. Clomo desenvolvimentoda teoria dos BLUP (ver Henderson, 1975ou
Robinson, 1991) o problema de estimar efeitos aleatórios realizados em populações finitas

foi geralmente estudado por intermédio clo enfoque pleditivo, como em Roya11(1976),
BolfariJle e Zacks (1992) e Valliant et al. (2000). No entanto, considera.nulo os exemplos

anteriormente descritos, é lícito supor que a aleatoriecladeclo efeito aleatório possa ser
explicada completamentepelo processo de amostragem, como no Exemplo 1.2. Sob essa
óptica, a estimação de efeitos aleatórios realizados em populações finitas segundo o enío-
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que clássico padece base;antenaturalie é curioso que nãa t;unha$ídõnbjel;õ {lF üiíí maior
esforço de pes(guisa nestas últimas décadas.
Uma das principais desvantagens do enfoque clássico pala estimar os parâmetros da
população finita é a inexistência cleestimadoies não viciados com variância unifoilnemente
nlínilna para a média ou o total populacional numa classe bastante geral cle estimadotes
lineares, i.e., em que os coeficientes atribuídos às respostas observadas para os indivíduos
amostraclos dependem tanto do paiticulai indivíduo quanto da amostra selecionada por

meio da sua orclcm de aparição e dos outros elementos que a ela pertencem (Godambe,
1955). Outra desvantagem desse enfoque é a violação do Princípio da Conclicionalidacle,
clueafirma que a inferência deve realizar-se cleforma condicionada à amostra obseivada e

não tendo em conta as ouvias amostras que poderiam ter sido selecionadas,como se faz

ao se basear a inferênciana amostragem(Valha.nt et a1., 2000e Inoue, 1995).Por out!.o
lado, como mencionam Rodrigues e Bolfatine (1984), a validade das inferências feitas
com base em modelos de superpopulação depende criticamente do modelo assumido como
verdadeiro. O problema aí, é que não temos condições de verificar sua validade.
Entre as vantagens do uso do enfoque clássico podemos mencionar:

e As suposiçõesfeitas sobre o modelo estocástico são mínimas e facilmenteintei'pi'e
dáveis a partir da amostragem.

e Os efeitos aleatól'iossão claramente definidos e facilmente interpi'etáveis.
Neste trabalho, mostraremos que adicionalmente, para encontrar os esticadores ótilnos,
podem-nos
utilizei ferramentas estatísticas similares àquelas usadas em populaçõesinfinitas
(minimização de uma função risco, minimização da variância, etc.).

1.2 Proposta de pesquisa
Stanek et a1. (2002) mostram que quando se pretende ptedizel um efeito aleat(briorealizado sob um modelo misto a infei'ência sob o enfoque baseado no planeia.mentopode

discordamcla inferência baseada nuJn modelo cle supeipopulação. Em particular no Exemplo 1.2, não temos estratégias pala estimar a nota média con'esponclentea uma escola
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observada sob o enfoque ba.seadcr noplandamento;além demdõta.i' !ieüí:ist;itã:itieã.teã média
geral ou a média da escola observada. No entanto sob o enfoque pieditivo, as escolas são
consideradas colmoefeitos aleatórios e BLUP podem sei utilizados para predizer os efeitos
aleatórios realizados. Esta discordância ainda se percebe em situações mais elementares,
colmonuma amostragem aleatória simples, em que o objetivo é a estimação da resposta
de algum indivíduo ou (te todos os indivíduos (selecionados ou não). A inferência sobre os
paiânletros individuais não tem sido estuclaclasob esse enfoque, paiticularmeilte porque a
maioria das distribuições consideiaclas são não informativas relativamente a algum rótulo
atribuído às unida.desamostiais.
Este trabalho está dirigido ao estudo cle estimacloresótinlos tanto clepaiâmetlos associados às populações finitas quanto de efeitos aleatórios realizados associados a variáveis
ou características

de interesse, observadas com e seno erro em amostras de populações

finitas sob modelos baseadosno desenhoamostral. No Capítulo 2 estudamos o problema
para amostragem em um estágio, introduzindo um modelo de probabilidadediscreto em
(lue tanto os indivíduos quanto sua ordem ou posição numa particular amostra são identificáveis. Este modelo, que vamos denominammade/o empa.nd{(fo,
permite obter estima(fores

com piopiiedades ótimas pala a média populacional e para os paiânietros individuais.
Nesse capítulo aplicamos a metodologia desenvolvida cm problemas cle Zst mação de r'e
qzeras .Áreas (Ghosh e Rao, 1994). No Capítulo 3 abordamos o problema de amostragem
com dois estágios, obtendo pleditores ótimos dos efeitos aleatórios realizados também sob

um modelo exclusivamenteba.sendona amostragem. Coinpa.íamoso desempenhodesses
preditores com o de outros obtidos sob um modelo de superpopulação descrito em Scott e
Smith (1969) ou Valliant et al. (2000). Nos Capítulos 2 e 3 apresenta.mosexemplossimples
pata descrever os diversos elementos envolvidos nos modelos e na estimação. No Capítulo

4 abordamos o problema da controvérsia nos modelos mistos discutido na literatura estatística pot Searle (1971), Schwaiz (1993) e Voss (1999), entre outros. Este problemaestá
relacionado à existência de dois modelos mistos diferentes])aia. a análise de um experil-mentocom dois fzttoiese sua intcração. Esses modelos conduzem a duas forma.sclifeientes
de testar a inexistência cle efeito principal do fatos aleatório. Para iesolvei a controvérsia,

Voss (1999) se baseia na.amostragem cleuma população finita de níveis clo fatos aleatório,
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tendo colmorespos]ia'de interesse uma valia;ve] com erro gaussiaxo=Estu'dantoroí modela

usado por Voss segundo a abordagem usada no Capítulo 2. Embota Voss (1999) classifique seu modelo como de supeipopulação, a fonte de aleatoriedade do efeito aleatório é
a amostragem de seus níveisl consequentemente,um enfoquebaseado no planejamento
patcce adequado pala tentei lesolvei a controvérsia. Dada a sua importância, cinejá data
de mais de 50 anos, neste capítulo tambénageneializamos as definições para situações cle
populações infinitas e apresentamos alguns resultados decorrentes dessa pesquisa para a
obtenção de testes Gratos das componentes de variância envolvidas nos modelos mistos.

No Clapítulo 5, além de destacamos pontos mais importantes deste trabalho, também
discutimos tópicos a serem abolclados em futuras pesquisas.
Salientamosque o trabalho desenvolvido nos Capítulos 2 e 3 ajuda a foitalecei e ullificatos fundamentos na teQ]'ia de estimação em populações finitas, colocando os enfoques ba-

seadosno desenhoamostral e no modelode superpopulaçãosob un] mesmoparadigma.
Com a teoria desenvolvida no Capítulo 4, a controvérsia nos modelos mistos fica resolvida
a partir das definiçõesproposta.s dos diferentes efeitosl também propomos um teste excito

de fácil implementaçãopala avaliar componentescle variância nulas ainda em situações
de dados desbalanceados.
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Estimação ótima em amostragem
estágio

com um

2.1 Introdução

Clonsideremosuma população finita de ]V unidades identificáveis, rotuladas por .j,

.j = 1, . . . Ar com Ar conhecido. Associado com cada unidade .j, admitimos um parâmetro
yj, que denominamos parâmetro individual. Representamos o conjunto de parâmetros
individuais num vedor y = (gl ' . . 3//vy e assumimos inicialmente que quando observamos
a unidade J, o parâmetro individual 3/.Íé obseivaclo senooiro.

Nosso interesse recai sobre combinações lineales dos parâmetros individuais, i.e., o vetou

de parâmetrossobre o qual pretendemosfazer inferênciaé da forma # = G*y, onde
G* é uma matriz (p x N) de constantesconhecidas.Pot exemplo, se G* = ljv, com
IW denotandoa matriz identidadede ordem JV, o interessese foca no vetou de todos
os parâmetros individuais. Se G* = e:, com ej denotando o .j ésimo vetou canónico de
dimensão JV, i.e., o vetar em que todas as componentessão nulas com exceção da .j--ésima

que é 1, o interesse recai no parâmetro individual associadoà unidade .j. Poi último, se
G,. = #llv, com l/v denotando um vetar de dimensão /V com todos os elementosiguais
a 1, o parâmetro cle interesse é a média da população Ênita.
Clamoem Goclambe (1955), aflui também supomos que o conhecimento de um parâmetro

individual não contribui pala o conhecimentodos demais patâmetios individuais. E este
o motivo pelo dual na Seção 2.2 illtioduzimos dois modelos piobabilísticos bluerelacionam

o vedorde parâmetros individuais, y, com um vetou de variáveis aleatórias, Y, cuja alea-

2.1 11ltrodução
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toriedade depende do planelamento: Estios variáveis alça;tóriarcortstituem a basapai:a:
inferência.
Sob o enfoque baseado no planejamento, Godambe (1955) provou a inexistência de um

estimados não viciado com variância uniformemente mínima no conjunto

onde S representa o conjunto ordenado de rótulos clãs unidades amostradas e Ps. é o
coeficiente coriesponclente à unidade s cla população, cujo subíndice assinala a sua de-

pendência tanto relativamente à respectiva unidade quanto à amostra selecionadana sua

totalidade através dos outros elementoscine a ela pertencem e da oiclem com clubsã.o
selecionados.

O modelo sob o qual basearemos nossa inferência é

Y -XP+E,
com E(Y)

= X/3 e V(Y)

(2.1)

= }'. A paitil do modelo (2.1) é possível particionar Y cm

dua.s componentes, a primeira coriespondenclo a.os elementos observados e a seguncta aos

não observadosapós a amostlagein. Assim, o modelo (2.1) pode se tiansformai no modelo
apresentado

ein Royal1 ( 1976),

Ys
[ v«

com

e

]

:: l, *l :: l:

(2.2)

«l{:1-1i: l,
«'«,-r= w]

Aqui, Ys é a componente do modelo observável após a amostragem e Yn é a componente
não observável. Salientam-nos
bluea fonte de aleatoiiedade dos modelos (2.1) e (2.2) pode

sei tanto aquelagerada pela supeipopulação(quantoa geiada pela amostragem.
A corJtribuição deste capítulo recai nos modelos baseados no desenhoamostral que

podem sei escritoscolmo(2.2) e na capacidaclcde fazei inferênciausando uin enfoque
Lencina, V. B.
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preditivo simi:lat-ao usaduem modelos de superpopl-tla;ções (Roya;HJ-976) emliõíã;aãleã:iiõ:
riedade dos modelos esteja.exclusivamente baseada no planejamento. A procura do está
maclol ótimo é feita num subconjunto próprio de Cz, que cottsistedos possíveis estimadoies
formados pelas combinaçõeslineares das variáveis observáveis do modelo probabilístico e

a sua existência dependede quanta informação sobre o paiticulai paiâmetio de interesse
o modelo sob estudo mantém disponível.

O planeamento amostral blue considera.mosneste capítulo é aleatório simples sem
reposição. Na Seção 2.3.4 apresentamosum caso particular que podeis ajudar na com
preensão dos modelos aqui adotaclos.

2.2 Modelos probabilísticos
O objetivo principal desta seção é descrever dois modelos piobabilísticos: o modelo
usual de permutação aleatória (Casell et al., 1977) e um modelo expandido (lue permite
identificar os parâmetros individuais de cada unidade.
O Modelo de Permutação

Aleatória

pode ser escrito como o modelo (2.1) com

(2.3)
onde

X

N
J

l

cona [A.Í = 1 se a tmidade .j aparece na posição i e [4Í = 0 em caso contrário O vedorde
médias e a. matriz de covariâncias de Y são respectivamente

E(Y)

(2.4)

e

V(Y)=.-'Pw,
Lellcina, v. B
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+):''P7rFP«,

IV'JFuJ.«

= «W«h

O modelo de peimutação aleatória atribui probabilidades iguais a todas as permutações
das unidades da população finita. A vaiiáve] }Ç denota o valor que aparece na posição i
numa permutação selecionadaaleatoriamente. O vetar aleatório Y é denonainaclosu-

per'populaçãode periilutação aleatória poi Casselet al. (1977).Observamos
que
Y = Uy,

com

r u-* u*, ...

u*:...\

- -l ": "' '.'' "~ l
\ u~* u:..,. . . u~~ l

Denotando
JV-"PJV

(Uil

e Cot'(Ui,

Ui2 ..ÜW)
Uí,)

-

com U!,
(]V(N

pode se provar.que

l))''PW

pala

IE(Ui)

{ # iPr me.

= N''lW,

As expressões

V'(Uí)
(2.4)

=

e (2.5)

podem ser obtidas ap(5smanipulações algébrica de matrizes.
O modelo dc permutação aleatória também pode se escrever como (2.2) fazendo

1: 1-1.Jr :i::"!.,,l- l}:I'--l:: l,
K . - -h)'

yn+,

com

Xs = 1.,
Vs = a2(1« -- 7V'IJ«),

. yN):

Xn =-:!w - ©
J./

P ' P

Vsn = --o-2JV IJ«x(N «) ' Vhs

e

v«

(l«,-«

JV':Jw-«)

As variáveis aleatórias envolvidasno modelo (2.3) não permitem inferência sobre parâmetros individuais pois as unidades não são identiâcáveis. E poi isto que definimos
um modelo expandido blue ma.ntém iclentificaclastanto as uniclaclesda população finita
quanto as posições eJn que apaieceln nas peimutações, identificando cada um dos termos
cle >: Zi4.Íy.Í pelas variáveis

J

l
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pode ser escrito como'o mo'dela(2:ttnom

Yi

Y2

Y

=(lw(8JV''lw)y + E,

(2.6)

Yw
onde

Yj = (h.Í

}'''2j' ' ' yX.fy

O vetar de médias e a matriz de covaiiâncias de Y são ies])ectivainente

E(Y)

® /V' 'l«,)y,

(2.7)

A ® PIV,

(2.8)

e

V(Y)=
onde ® denota

o produto

de ]<ionecker

(Seal]e,

1982),

a. = (]V

l)':DXP/vDV

e Dv

é

uma matriz diagonal com os elementosde y na diagonal principal.
O vetouY também pode sei escrito em função de U e y, ou seja, Y = (Dy ® IJv)oec(U),
com uec(U) denotando um vedorque iepiesenta a expansão de U por colunas
O modelo expandido pode se escrevemcomo o modelo (2.2) fazendo

com

l.::l- l:,Jã%ll.=:;'1;!.,.
l«- l}: l, --l:: l
Vs

XS=1/V®JV il.,

xln=lJV®JV

a.®(l«

V.n

N :J«),

ilW

., /3=y

® (N "J«*m.-«))

e

VR

Lencina. V. B
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2.3.EsMmação
Existetn situações em que os parâmetros 0 = G*y também podem ser escritos como
coi-nbinações lilleaies das variáveis aleatórias do modelo piobabilístico,

i.e., 0 = GY,

onde G é uma matriz de constantes conhecidas que nos casos dos modelos (2.3) e (2.6)
tem dimensão p x JV e p x ]V2, respectivamente. Este é o ca.se da média populacional,

p - JV-:llvy, pois sob o modelo(2.3),p =

X':lhY

e sob o modelo(2.6),p =

JV''lhWY.

Também pode acontecemque o paiâmetto possa ser escrito como combinaçãolinear clãs
variáveis aleatória.s de um dos modelos e não do outro. Por exemplo, 3/jé combinação linear

de Y sob o inoclelo (2.6) mas não sob o modelo (2.3). Pol outro lado, também existem
situaçõesem que alguma característica cle interesse pode ser escrita como 0 = GY e não
como é?= G*y. Isto acontece qua.nuloqueremos predizer o parâmetro associado à unidade

(lue ocupa a i'ésima posição na permutação,i.e., G = eÍ no modelo de pcrmutação
aleatória e G = llv ® eÍ no modelo expandido.

Em geral, para combinações lineares definidas em termos da.svariáveis aleatórias, pode
mos igualmente estimar um parâmetro ou piedizei uma variável aleatória, incluindo ambas

situaçõesnum mesmo enfoque. Neste trabalho o paiâmetio de interessepode se escrever
como combinação linear das variáveis aleatórias clo modelo piobabilístico. Consideraie
mos esfãmação ou predação de combinações lineares das variáveis aleatórias, consoante o

interesseesteja focado num valor fixo ou numa variável aleatória. Em a.mbosos casos,
utilizaremoso termo parâmetro para representamo objeto clenosso interessee o termo
estimação quando apresentarmos resultados que incluam ambas as situações.

O ])arâmetro de interesse 0 :: GY ainda pode sei escrito como
0 = GsYs + GnYn,
sendo

(2.9)

.. -. [..~\,*.
] . - . l'«aT:«' l,
.«

no modelo cle pelmutação aleatória e

.. -. (:~«[..~L,*.
])

. .«
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u JLX x &q.ç b LL \J

no modelo expandido=Gon:n>Yr&observaduapósa

a predizerGaYn

a;mostra;gem;estnTiai-0éeiiiíívãleiíiz

O conjunto de possíveis estimadoles é formac]o pe]as coillbinações lineares da compollente observada do modelo piobabilístico, i.e. )

(CE = {LYs

L é uma matriz p x ns de constantes},

onde ?zs é o ]iúmero de componentes do vedor Ys.
Aqui (Cz é un] subconjunto pr(5priode C]., clcfinido na Seção 2.1. A procura do estimados
ótimo pala GY é feita no conjunto de estimadores (CE . Nessa direção, os preditores ótimos
que procuramos devem:

(í) ser não viciados, i.e., E(Õ--O) = O ou não viciados em média,i.e., lÊE(Õ--0) =
0, e

(ii) satisfazer alguns critério de otimalidade, como minimizam o erro quadrático
médio preditivo de qua]quer combinação ]ineai dos parâmetros a estimar (M-otimalidade), o erro quadrático médio generalizado(GMSE), ou o traço da matriz de
covariânciasdos eixospieditivos, poi exemplo.
Em Roya11(1976), estuda-se a estimação (5tima do total da população finita sob o modelo

(2.2). Nesse caso o parâmetro é escalar e o estimados ótimo é aquele com menor variância
entre os não viciados na classe (Ca. O estimador (5timodo total populacional é obtido por

inteilnédiodo Teorema 2.1 enunciadona Seção 2 de Roya11(1976).
Neste capítulo estendemoso resultado de Royall para situações em que o parâmetro
é p variado. Salientando a existência de diversos critérios de otimalidade, consideramos
que 0 é o estimados ótimo pala 0 se 0' C (Ih, é não viciado e

v(k:Õ*

k'O) $ v'(k'Õ - k'O),

para todo k C RP e para todo 0 C (Ja, não viciado. Este conceitoé uma generalizaçãodo
conceito de M--otimalidade

enunciado ellaSublamani(1991),

baseado no conceito cle

inalar concenti'ação apresentadoen] Lehmann e Casella (1998, p. 347), por exemplo,
Lencina, V. B.
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pai:a'sitttaçõerondeo parâmetro de interessei)ode sertant;(mina:conshntc {ílianta üíhã
variável aleatória
O seguinte teorema generaliza o Teorema 2.1 cle Royal1 (1976) para a obtenção do
estimados não viciado M-ótimo para 0 sob o modelo (2.2), quando 0 pode-se escrever
'omo em (2.9).

Teores-na 2.1. $oó o made/o Íe.e9, o esf major &/-ótÍmo para 0 entre os esfámadores

/{""«.Õ

IYs q«. «fis/a..«.E(Õ

Õ'

0)

««.Xs

.Y;+ G.IXnÕ+ V-V;'(Y.

012cle /3 = (XsVj;'Xs)':X&V;'Ys

á o esZámador

d.po;f. «/""« «mp/.Z., á

- X.Õ)l,(2.iO)

de mhámos

g?ladra(/os

p07zderados.

.4

matriz de cova iâncias dos erros pl'editiuosde O* é

E(Õ' - 0)(Õ'

0y

Gn(VR -- VnsVj;:Vsn)Gj: + Gn(Xn - Vn.V;:Xs)x

x(XbV;:X.)':(Xx

- V«V;'X;yCh.

A demonstração deste teorema está apresentada no Apêndice A.l.

O BLUE para uma combinaçãolinear real de Y, i.e., 0 = GY = GsYs + GxYn
com G, Gs e Gn correspondendo a vetoies linha, é obtido direta.mel-ttedo Teorema 2.1 e
coincide com o BLUE obtido no Apêndice B de Stanek e Singei (2002). Notemos também

blueo Teorema2.1 de Royal1(1976) é um caso especialcloTeorema 2.1, pala G = llv
e (;a = '' = lh... Finalmente, observemosque sob o critério de M-otimaliclade,cada
componente de é?é estimada de forma ótima
Salientamos que o Teorema 2.1 é válido independentemente da fonte de aleatoriedade
associada ao modelo(2.2), ou seja, ele é válido air)da blueo modelo esteja baseado no plane-

jamento como é o caso dos modelos piobabilísticos descritosna Seção 2.2. Além disso, ele
é válido mesmo que Xls não tenha posto coluna completo, seinple que possamos assegurar
a existência de algum estimados não viciado. Uma condição necessária e suficiente para a
existência de um estimados não viciado pala 0 é

XLXÇ'XhCh - XhGh.
Nessas condições,(XÇ}';:Xs)':

(2.ii)

pode não existir, mas o teorema.ainda vale s. substi

tuirl-nos essa matriz pot uma inversa generalizada, (Xky;:Xs)'
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-Pnra=predizer qualquercombi-maçã.u'lineares'va;í'iáveigalêãt;ói:íãf

da iiíõtlelaUe iiõi:

mutação aleatória é possível usar o Teorema 2.1, pois Xs têm posto coluna completo e

ys é não singular sob o modelo (2.3). Para isto, enunciámoso seguinteteorema, parti
cularizando as expressões do estimaclor M-ótimo e de sua variância preditiva, obtidas no

Teoieina 2.1, pala o caso do modelo cle pernlutação aleatória.
Teorema

2.2.

(Corolário

do Teorema

2.1).

Soó o made/o de perra ilação

a/ecélóráa, o

esticador h/f-ÓtimoeTttreos estima,doreslineares O = L;'ís não viciados 'para 0

f? = GsYs + Gela-./Z,

(2.12)

onde Ü -- n'\ \.t,IYs é o melhor estimados linear não vicia(lo de H. A matriz de couüriâvtcias
dos erros predãtiuosde O' é

E(õ* - 0)(õ*

0y = .-'Gn(lw-« + n-'J/v-«)Gh

No caso do modeloexpandidoas respectivasmatrizes de covariância.sVs e l,''X não
possuem inversas, e conseqüentementenão podemos aplicamo Teorema 2.1. No entanto, a

obtenção do estimador não viciado M-ótimo pode sei baseadano seguinteresultado.
Teoxexxaa 2.3. Sob o modelo expandido, o estima(tor M-ótimo elttte os estimüdores linda
res 0 = LYs

não u cÍados para 0 = GY

0*

á

Gnlw ® n'IJ(/v-«)xnYs.

(2.13)

A matriz de cova,riânciüsdos erros preditiuosde 0 é
E(O

O)(Õ* Oy = CRIA ®(IN-«+?Z':JN-«)IGh

A demonstração deste teorema também está apresentada no Apêndice A.l.
Sob o modelo expandido ainda pocleinos trabalhei com Quilos critérios de otiinalidade.
O Teorema 2.4 enunciado abaixo permite-nos obter os estimadoies leãoviciados cle0 com

erro quadrático médio generalizado, ZQA/a = Vlll,(Õ -- O)j, mínimo conforme definem
Bolfarine e Zacks (1992).
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generalizado entre os estimadores lir\Gares0
Õ

não viciados para 0 :: (1;Y é

GsYs + IGxl/v ® zz'iJ(w

onde 'T é lama, matriz arbitrária

«)x«

+ P.T(lw ® P«)IYs,

(2.14)

de dimensão px Nn. O er-ro quadrático médio generatizctdo

de 0 é

ZQÀ/C(Õ*) = 1'E(Õ* - 0)(Õ" Oyi, = ll,Gaja. ® (IN-« + n-:J/v-«)IGhl.
A demonstração deste teorema também está apresentada no Apêndice A.l
Neste contexto, (quandop > 1, existem infinitos estimadores não viciados que minimizam

o eito quadrático médio. Este fato não está relacionado com o particular ploblelna de inferência que estamos desenvolvendo ma.s sim com os critérios adorados pala sua obtenção.
Conforme

o observado

por

Louceiro

(2002),

pode-se

provar

que se 0 =

(01 ' . . OP): é uln

parâmetro p dimensional e a = (ai '' a.): é ttm vedor aleatório tal que >. ai = 0 e
Z

E(a{)

=

0 para

todo

i =

1, . . . ,p,

então

o estimaclor

0, não viciado

pala

l

O e com

Giro

quadrático méclío generalizadomínimo, não é único, já que 0 = O + a também é não
viciado e minimiza o eno quadrático médio gerleializado.
Como era de esperar, o estimaclor ótimo obtido por intermédio do Teorema 2.3, também

é ótimo sob o critério do Teorema 2.4 porque sob M-otimalidade, ele também minimiza a
variância do estimador clasoma de todos os parâmetros, que coincide com o erro quadrático

médio generalizado.

Nas seguintessubseçõesaplicaremosos Teoremas 2.2, 2.3 e 2.4 para obter estimadores
ou preditores ótimos de diferentes característica.s associadas à população finita

2.3.1 Estimação da média populacional
Sob o modelo (te peimutação aleatória, temos

a- P x':lX,v
Lencina. V. B
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de tal-folma=queíapl-icaindurTmemr
2T2xom Gr z ;/XT'l'tt í' G# =lUli.;;
õ
estimador não vicia.do com variância mínima da média populacional é a media amostial.
Sob o modelo expandido,
a=

JV :ik,Y

N':(lh

® il:v;

+ iK. ® il...v«)

Neste caso, tanto o Teoienaa 2.3 quanto o Teorema 2.4 permitem-nos concluir cinea média
amostrar é o estimaclor ótimo. Ambos os teoremas conduzenaao mesmo estimados ótimo
porque o parâmetro sob estimação é univariaclo.
Sob ambos os modelos, a variância da média amostral é l(7V -- n)/7V?zja'

2.3.2 Predição da á-ésimaobservaçãonuma amostra
Existem situaçõesem que é de interessepredizer uma.observação numa amostra. Por
exemplo, quando um médico considera que os pacientes atendidos num coito ambulatório
constituem uma a.mostra aleatória de todos os possíveis pacientes desse ambulatório, poclc
ser de interesse predizemo nível de glicose do próximo paciente pala ma.ntei um cleteimi-

nado medicamento em estuque.

Sob o modelo de peimutação aleatória, temos
é?

= X = eÍY = ej")tYs + e(/v-")tYn,

onde ej") denota o i--ésimo vetou canónico de dimensão n se á $ n ou o vedor nulo se
á > n e ej=1.'")

denota

o ({ -- n)--ésimo

vedor

canónico

de dimensão

/V -- n se { > n ou o

vetor nulo se { $ n. Aplica.ndo o Teorema 2.2 com Gs = e(")t e Gn - ej?,;")', podemos
concluir que o preditor não viciado de X com mínima variância do erro preditivo é o valor
obselvaclona i--ésima posição se i 5; n ou a média amostral se i> n.
S
como
Sob o modelo expandido, a {--ésima observação numa amostra pode ser escrita

0=

1h(De:Y = IÉ ®e(")'Ys+lt

®e(m-")'Yn

e o preditol ótimo pala 0 é o i-nesinoque no caso do modelode peimutaçãoaleatória.
Sob ambos os modelosa variância do eno piectitivodeste preclitoi é nula se i 5; 7ze é

l(n+ l)/nla' cluando
{ > n.
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Preditores M:;ótimos simultâneorpa;rrtodar

aaobsei'?açõeã de üínã:jiêlfinicaçao alêãtióíiãl

i.e., para o vetou

0=1NY

=

1.
0(W-«) xn

Ys+

0«x(JV-«)

lw..

Yn

são aqueles obtidos para as posições individuais, e a mail.iz cle covatiâncias dos erros
preclitivos é
.,

r

'

l

0«x«
0(~-«)*«

0«x(/v
:«.-«

+

«':Jw

«)
«

J

Neste caso o paiâmetio de interesse, a = X, é uma variável aleatória. Destacamos cine
o problema de predizer a i--ésima observação nullla amostra corresponde ao problema cla
predição do valor latente associado à {--ésilna unidade selecionacla,i.e. cla média geral
mais o efeito aleatório correspondente à i--ésima unidade selecionada, constituindo assim
uma aplicação da predição de efeitos aleatórios na amostragem com um estágio.

2.3.3 Estimação de unl parâmetro individual
O parâmetro incliviclualyj está relacionadoà unidade.J da populaçãofinita, e como
o inoclelode permutação aleatória não identifica as unidades, sua estimação s(5pode sei
concretizada sob o modelo expandido. Para isso, notemos que
a

g/j =

ej ® ljvY = e} 8) 11.Ys + e' (8 1' ..Yn

Aplicando os Teoremas 2.3 ou 2.4 podemos concluir que o estiinadoi não viciado com

mínima variância de g/j é Õ* = Ar/n et ® ll Ys, ou sqa, 0* estima o parâmetro com
(/V/n)g/:fquando a unidade.j é observadana amostra e com zero enl caso conta.brio.O
estimaclolobtidoé do tipo Hoivitz-Thompsone sua variância é l(iV -- n)/nlyj
Quando o interesseestá centrado no vedorde parâmetros individuais, i.e., em
0

y=

(1/v ®

llv)Y

(l/v ® IÍ,)Ys

+ (l/v ® lh..)YR,

o Teorema 2.3 nos permite concluir que o estimador não viciado M-ótimo de y é 0
/\r/zzIJv ® IÍ:'Ys, que estima simultaneamentetodos os pai'âmetrosindividuais da nleslna
Leilcina. V. B
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.foi:ma'que individualmente:# matiz de covartâ;nua;r dos erros piedtt;ivõgdeít;aõíliiiiiããõi

é l/V(JV -

«)/nla.

Sob este critério, os paiâmetlos obselvaclossão superestimaclosem valor absoluto e os
não observados são estimados com zero. Este estimaclor não padecesei atiativo, em particular porque, cluancloo valor teórico é conhecido o estimacloi assume um valor diferente e
pata valores desconhecidoso estimador assume um valor nulo. A primeira conclusãoé uma
conseqiienciada suposição cle vicio nulo sobre todas as possíveis amostras e a segunda se
justifica no fa.to de que o conhecimento de um parâmetro individual não contribui pala o
conhecimento dos demais parâmetros.
Quando o critério de otimalidade é minimizar o eito quadrático médio generalizado,
concluímos poi meio do Teorema 2.4 que o estimados ótimo é
#

Õ

./

-- l/v ® IÍ,Ys + P,Tpx/v«(IN ® P«)Ys.

Como T é arbitrária, temos infinitos estimadores não viciados (lue minimizam o eito
quadrático médio generalizado, cujo valor mínimo é IIV(JV -- n)/nla'

2.3.4 Exemplo descritivo
Particularizamos os conceitosdesenvolvidosnas Seções 2.2 e 2.3 ])ala o caso de uma

populaçãofinita constituídapor N = 4 unidades, das quais selecionarnosuma amostra
aleat(ária simples sem deposição de tamanho n =

2. Seja y = (a b c ay, consequente-

mente, sob o modelo de permuta.ção aleatória temos

Y

h
b
K
h
Ys=

anil

+ ÓUi2 + cUi3 + dU14 \

aU2i + bU22+ cU23 + duma l
aU31

+ ÓU32 + cU33 + dU34

l

aUói + bUa2 + cU43 + dual ,/
at/ii

+ bU12 + cUi3 + dUi4

\

aU2i + Z)U22 + cU23 + dU24 7

e

Yn
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Saíra modelo expandido t;erros
Y

(U:: U,- Us- U4-)l Z'(U:, U« ma' Ü4')l '(U:; U23U3' U4;)l d(U-- U2- U3- U4')y,

Y;

::: («(U:: U2:)l Z,(U-, U«)l '(U:; U«)l d(U-. U«)y

e

Ya

(U3: Ua-)l 6(U3, Ua,)l C(U3; U4;)l d(U3. U4,)):

Suponhamos cine]la amostra selecionacla,as unidades escolhidas en] primeiro e segundo
lugar tenham sido as unidades 3 e 1, respectivamente. Conseqiientemente,o valor realizado
cle Y.ç é

«.-

(:

sob o modelo cleperlnutação aleatória, e

Y.

«)l (0 0)l (c o)l(o o))*,

sob o modelo expandido. Desta forma, a média populacional, (a + b + c + d)/4, é estimada
por

(c + a)/21

o vedor de parâmetros

individuais,

y = (a

(4/2)a \

0

(4/2).
0

b c (/):,

é estimado

por

1

l
/

e o vetou da peimutação aleatória é predito por
l

c
a

(1/2)(« + .::)
\ (1/2)(« + c)

2.4 Estimação em situaçoes com erro na resposta
Nesta seção introduzimos uma componente aleatória individual nos rliodelos clesciitos
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acima-Essa componentrvepesenta:tmr possívelêna nF íegiiõítiã:Mõitramos como se
modifica a inferência tendo em conta esta nova fonte cle alento..ieclade.
No 1ugai do parâmetro individual g/j, a quantidade potenciali:nenteobservável para a
uniclacle.j

é

b*

(2.15)

em que q-ssul-nimosque as variáveis }rj são independentes e iclenticamentedistribuídas
cona média zero e variância
" Pala
>l: UijK*

J

o modelo

V'(WJ)

de permutação

e notan)os

que Y*

= a?
aleatória

= Uy + UW,

definimos
onde

Y''

W

=

= (WI

(b*
- . . Wwy.

}'; ' ' - }';y,

com

X*

O vetou de médias

e

a matriz de covaiiâncias de Y* são respectivamente
E(Y* )

(2.16)

e

'V('Y*) :: o'2Pw +
com ã2 := /V-t

\'

J ]

(2.17)

õ'21/v,

a2

No modeloexpandido, temos Y* = (Dy (8 1;y)uec(U) + (Dw ® IW)uec(U)

O vedor cle

médias e a matriz de covariâncias de Y* são respectivamente

E(Y* )

(l.« ® N

:lw)y,

(2.18)

e
7V

V(Y*)

= a. ® Pw + JV':

© 'j:.«,

(2.19)

7V

onde (1) Aj denota uma matriz diagonalen] blocos, com os blocosdados por Af.
J

Comparandoas exp"ssões(2.4),(2.5),(2.7)

e(2.8) com(2.16),(2.17),(2.18) e(2.19)

observamos (lue a introdução de elmosnas respostas não niocliflca.os momentos cle primeira

ordem mas sim os momentos centrais clesegunda ordem
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No 'A'pêndice4=2 provámos que sob ost mo'depor(2:3} ir (2 6); Õgpi:êdítõfê93't'amos para

0 = (;Y*

obtidos a parir dos Teoremas 2.2 e 2.3 ainda são ótiinos na presença de eno

na. resposta, sendo que neste caso as matrizes cle covaiiâncias dos ecos preditivos são
respectivamente

(a' + ã')Gn(lw

«

+ 7z 'Jw-«)Gh

e

GR(A + ã'IN) ®(IN
sob a suposição

«+

n':J]V-«)Gh,

cine ã2 = aj para todo .j :: 1., . . . , Ar. Esta suposição

parece razoável

em

situaçõesonde o ergona resposta é um ergode medição.

2.5 Estimação em pequenas áreas
Em muitos estudos há interessena estimação de características de pequenasáreas ou
domínios especificadosapós o planeamento ainostial e colete dos dados. Os estiniadores
baseados só nos dados amestrados da pequena área de interesse muito pl'ovavelmente terão

eixospadrões inaceitáveis devido ao pequeno Lama.nhoamostral (Ghosh e Rao, 1994). Nessas situações, o dilema cloestatístico é produzir estimativas precisas sem coletai dados adicionais (HOJE et al., 1979). Uma solução razoável pala este problema é utilizaminformação
de outras áreas ou fontes que possam melhorar a estimação. Esta idéia está relacionada

com o desenvolvimentode metodologiasalteinativas tais como estimaçãosintética, estil-naçãodependente do tamanho amostial, BLUP empíricos, estimação empírica de Bayes
ou estimação hierárquica de Bayes (ver Ghosh e Rao, 1994, pol uma descrição geral destes
métodos) .

Admitamos que o interesse estqa focado nos totais das peclueilasáreas. O estimados
sintético para o total de uma pequena área .4, em particular, é

T]

/
J l

com .j indicando os difereíltesestratos, NJ.,l o número de unidades da pequerJaárea.,4 no
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esl;ra;t;a'fe y;Ídenotandra;méd:ianbserva'da data;íaRl;ei:ht;ic#de lnteiesse no estrato J A
precisão deste estimados depende da semelhança entre a. pequena área e os correspondentes

estratos, assim como também da precisão do conhecimento dos tamanhos usados como
ponclel'ações (Naj).

O termo "sintético"

refere-se ao fato cle estimei as características de

interesse nos grandes grupos ou estratos aos cine pertence a pequena área, e supor que a
pequena área é similar ao estrato no sentido de que as médias das observações de cada
pequena área coincidem com as médias dos estratos a que elas pertençein. Assim, usamos
a informação dos estratos para inferir sobre a pequena área.

Holt et a1. (1979) obtiveram o melhor preditor linear não viciado para o total cleuma

pccluena área usando um nloclelo INOVA (lue supõe, assim conho ]lo caso do estimacloi.

sintético, que todas as unidades pertencentes a uni mesmo estrato têm a mesma média,

independentementeda pequena área à qual elas pertencem. O BLUP coincide com o
estimador sintético quando não temos dados amostrados na pequena área.de interesse.
O problema de estimação em pequenas áreas, no contexto até a.qui descrito, tem inte-

resse na amostragem estratificada. Assim como no estimador sintético e como em volt et

a1. (1979), a variável estratificadoia representa um critério pelo qual unidades de áreas
diferentes podem inteicambiai informação para melhoial a precisão dos estimadoies.
Com o mesmo intuito de Hall et a1. (1979), consideremos que a população finita está

dividida em ./ estratos e que a amostragem é estratificada com a.mostrarem aleatória
simples em cada estrato. Denotemos poi PJ = {1, ..., AÇ.} um conjunto de AÇ. (conhecido)
tmidacles

rotuladas,

.j =

1, . . . , J.

Associada

a cada

(parâmetro individual) g/jk, k = 1, ..., Nj.. Sda y.j

unidade

de Pj,

temos

um valor

fixo

= (yji ' . - 3/jNj.y o vedor de tais valores

fixos. Os elementosem cada estrato são classificadosem / pequenasáreas mutuamente
exclusivas e exaustivas, rotuladas por i ' 1, ..., /; estes rótulos classificam completamente
as unidades em /J caselas que supomos, como mole et a1. (1979), têm tamanhos conhecidos,
N.7z

Pala todo .j = 1,..., ./ e u = 1,..., AÇ., deÊnimos

b«
k l

(2.20)

com (4Z) igual a l se a unidade A do estrato J está na posição u após a peimutação aleatória
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0 êíií casa cõíiitii;ái;íõ ]t VãiíiãVõl ãlêãltióíia rj, representa o que

é observadona posiçãou no estrato .j depois da permutaçãoaleatória. Salientamosque
em

cada

estrato,

o vedor aleatório

Yj

= (bl

' . . bwJ.y

desempenha

o mesmo

papel

que

Y no modelo clepermutação a.leal(áriana Seção 2.2. O vetar aleatório Yj pode se! escrito
colmo Y.Í = U(j)y.Í

com

uÍ{)
U(j)

U (j)

uÍ.o

3

rr(J)

'' Nj+\

rr(j)

v Nj+o- ' ' '

,r(i)

uNj.N=i.

Consideremos a.nlostias aleatórias simples de tamanhos ?zj., .j = 1, ..., J, obtidas, sem

deposição,independentemente
em cada estrato. Sob o modelode permutaçãoaleatória,
isto ecluivalea observaros primeirosn.f. elementosde cada Yi. Seja nji o númerode
tmidades pertencentes à pequena área i observadas na amostra do estrato .j. Como o planejamento a.mostral não está direcionado às pequenas áreas, nji é uma variável aleatória.

Consequentemente,pala podel aplicama teoria descritana Seção 2.3, a inferênciaserá
condicionada ao núnleio de unidades observadas em cada pequena área e em cada estrato. Este condiciona.mentomodifica os naomentosde YÍ. Podemos paiticionar Yj nas
componentes observada e não observada

b,,..y e

YJW

Y}(R) = (b(«,.+1) b(nj.+2)

bwJ. y

O vedorde médias e a matriz de covariânciasde Y.Í da.doo vedorn.Í:..= (n.Íi nj2 . nj/):
são respectivamente
E(Yj

l "j*) - E (l

v'';,

l l «j*

(Nj.

--nj.)'lw

--«,

® (Nj*

--nj*y l pj*

(2.21)

e

V(Yj

)

(2.22)

com

V.f(s) = pj(s)l,,,. + qj(s)J«,.
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"''«,- l(«..p'..
- «..»-'
E]"uk-'ü.i l,«,.*."'.-«,.,
- ";'",
Z

e

Vj(n)

=

pj(R)INJ.-«,.

+

qj(R)JNJ.-«,.

'

onde p.j* = (#ji pjz ' . pj/): é o vedor das médias da variável de interessenas pequenas
áreas no est:ato

'«;,

,««,

.j, N.Í* = (/V,:

j\Ç, . - - j\Ç.ry,

-Íi('*:x? --Já'ç:ll) 'Ã --CL.;'',
"...,-$=e'À': Ü';'',,

)

- É("ãT;=h;"*
+ x::ll:=:T"j(")

e

qj(n) = -- ' 1/ j. -- "j.Jt/vj. -- "j. -- iJ/"j a$ '

R;:':;;;::T'j(n),

onde aÃ é a variância com denominador AÇi -- l da população finita de unidades da,
pequena área i no estrato.j,

/

«?w,-E=h.:

P....D',

«j'«,-x.2ç='".:
/

lzj.p) '
e

''..«,
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Como as va;riáveíralea;tórtanqm(msü-t;uem a vetar Y;ÍiÍ gãa Íiõi;iiíiítiáivõií;
iiõiiõiiiõi
supor que as primeiras n.íi unidades de Yj(s) são da pequena área 1, a.s seguintes nj2,
da pequenaárea 2, e assim sucessivamente,até que as últimas rzj.rtulicladesde Y.f(s) são
da pequena área /. Supomos a mesma estrutura pata Y.Í(n), que inclui as unidades não
observada.s de cada pequena área.

O vedor das variáveis aleatórias pode ser escrito como Y = (YÍ . . Yby e de (2.21) e
(2.22) obtemos o vetou de médias

E(V l :--)

(2.23)

com
x-

'

l (AÇ.--":Í.)'

INJ ""'(Nj*--nj*y

l

e

P

(pÍ* pl:*. -. pl,*y

e a matriz de covariâncias

v'(Yjnn)-

' v'(Yjjnj*)-

' lv.'ns)

V'.j(SX)

'Vj(n)

(2.24)

O parâmetro de interesse0, cujos elementossão os totais cletodas as pequenas áreas,
pode ser escrito como uma combinação linear do vedor aleatório Y, i.e., 0 = GY com

J

G -(iÇ

'8 1,)(D
.j=i

/

1
(11)
ií.,. (11)
tk,...,. l.(2.2S)
L {=i

Pala estimar 0 pretendemos usar o Teorema 2.1. Obtemos
./ r as variáveis aleatórias Ys

e YR fazendo
Ys = KsY e Yn = KRY comKs = .j=i
(lt)l(1)l«,.
O«,.x(NJ.-n..)
e Kn =
Li=i
' J
J

J(1) IO(NJ.-n,.)xnj.

(IDl(NJ.-nJ.) l ' O modelo no qual baseamosa nossa infel'ência é do tiPO

(2.2), com
./

xs=(ID l
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J

(D vj(s),

vsx

.j=i

De (2.25)
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- (11)}''j(SR) '
.j=i

podemos escrever o parâmetro

vns e Vn =

a) VJ(n)

0 como (2.9), i.e., como combinação

]ineai de

Ys e Yn, da seguinte
forma

0

al/)(D(IDi:,:

L

.j=1

{=i

J

l Ys+ l(il, ®l/)(11)(DlwJ.-.''l Yn.
L

.j=i

{=i

J

O posto de Xs é J e o núl:netode colunas é /J. Cromofoi observado na Seção 2.3, ainda
podemos aplicamo Teorema 2.1 assegurando a. existência de estiinadoies não viciados de O,
desde cluba relação(2.11) seja válida. Sob o modelo de pelmutação aleatória condicionado,
a relação (2.11) é satisfeita só se em todos os está,alas
l

/

\"\
t

/

--,

J v.j{

l

para todo i=l )

)

/

(2.26)

Isto implica que estimadoresnão viciados de 0 sob o modelode petinutaçãoaleatória
condicionado existem só quando, em cada estrato, a amostt agem nas pequenas áreas é proporcional ao tamanho das mesmas. Isto não é razoável neste contexto, pois a amostragem
originariamente não está clirecionada pala as pequenas áreas. Nos casos em que (2.26) é
válida, o estimador não viciado M ótimo cle 0 é

'*-l.:,«:.,É$::,1.'.*
1:,»:,,é
~* ::,l.';

(2.27)

A matriz de covariâncias dos ermospreditivos é
J
IE(Õ*

0)(Õ* -- 0y = }:1.AJDN,*-«,*
J l

+ Z?j(Nj* -- nj*)(Nj:.. -- nj..,yl,

com

"''

"««,

. ",-

sendo que para todo .j =
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Quando-usamos (2T27} rz concliçãa daplõpoícimna;l-ída.dí(2:261 iíãFs(Í gãtiÍfaz, o VJiliÕ
deste pieditol é

EP*-Oi«.)-$1:

"
,:: ;=E7N::i=

Nji

Ni.

(Nj.. - «j*),

que como era de esperai é nulo sob a condição de piopoicionalidacte(2.26).
Salientamos(lue sob (2.26) o estimados obtido sob o modelode pelmutação aleatória
condicionado é o mesmo que aquele obtido sob um modelo de ANOVA com um favor em
Holt et al. (1979). Destacamos que em situações onde a proporcionalidade está satisfeita,
é mais fácil justificar o modelo baseado rlo planqainento do cinealgum modelo de supei-

população. Além disso, o modelo ba.sendono planeamento peiinite uma definição mais
clamae intuitiva dos parâmetros de interesse.

2.6 1)iscussão
Na inferência pala populações finitas, os métodos baseados no planejamento e os méto-

dos baseados em modelos de supeipopulações são abordados sob enfoques totalmente
separados (ver Casel] et al., 1977, Hedayat e Sinta, 1991,e Valliant et a1., 2000, por exem-

plo). Neste capítulo considera.mos modelos probabilísticos induzidos pelo planeja.mento
que permitem obter estimadores ótimos de forma similar àquela utilizada sob o enfoque
de superpopulações, uniÊcando ambas metodologias, ao menos com relação à estimação
ótima.

Na literatura estatística, o modelode pelmutação aleatória rlo contextode superpopulaçõesjá foi utilizado para estimar a média populacional (Rao e Bellhouse, 1978). A
utilização do modelo expandido para estimar as diferentes características da população
finita é nova. Em particular, o enfoque usado para obter estimacloles M-ótimos quando o

modelo é baseado no planeamento parece ainda não ter sido considelaclo.
Podemos aplicama metodologia descrita neste capítulo para outros tipos de amostiagenll
os clifeientes nloctelos se veiiana modificados na estrutura cle covaliância da matriz U
assim como possivelmente no seu momento cle primeira Ordem. No Apêndice A.l estão
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Consequentemente, a generalização dos resultados desta seção para outros planejamentos
pode ser feita a parir da especificação das variâncias coiiespondentes. Em particular, na
Seção 2.5 consideramos o problema em ul-naamostragem estratificada. Embota esta seção
tenha sido clirecionaclaa estimação em pequenas arcas, a teoria ali desenvolvida representa
uma abordagem pala a inclusão de covariáveis categóricas e a estimação cle características
cleinteresse em grupos ou domínios.
Notamos que qua.ndoo conjunto de possíveis valores de Wj en] (2. 15) é finito e é possível
obseivai várias vezes a resposta lias uniclacles a.mostradas, o problema. de amostragem em

um estágio com erro na resposta pode sei considerado como um problema de amostragem
com dois estágios, que sela estudado no Capítulo 3. Qualldo esse conjunto é infinito e,
em particular, quando as variáveis correspondentes obedecema clistiibuições normais, o
problema é sinlilai àquele tratado em Voss (1999) para resolvera controvérsia em modelos
mistos, situação que será abordada. com maior profundidade no Capítulo 4.

Lencine, V. B

INIE/USP

ClaPÍtulo 3

Estimação ótima em amostragem com dois
estágios
3.1 Introdução
Em muitas situaçõeso principal objetivo de um estudo é a estimação da resposta de
um grupo, tratamento ou até mesmo de uma unidade amostrado. No caso das unidades,
quando a característica de interesse é observada sem erro, o valor observado para uma

unidade amostrado corresponde diretaniente ao parâmetro individual ou valor latente,
como em Stanek e O 'Hearn (1998). Este casojá foi abordado na Seção 2.3.2. Enl situações
onde a resposta pode variar dentro do grupo, tratamento ou unidade, o valor latente sob

interessepode ser a resposta média de um grupo amostrado. Como o grupo é amostrado
aleatoriaJnente,o valor latente correspondente ao i--ésimo grupo amostrado constitui uma
variável aleatória e sua predição está naturalmente relacionada com a predição do efeito
aleat(briocoriegpondenteao grupo realizado. Este problema também pode se visualizamno
caso de unidades amostradas quando a resposta sob estudo é observada com erro.
Para predizer os efeitos aleatórios tem-se usado principalmente o BLUP, com base na

teoria de modelos mistos (A'lcLean et a1., 19911Robinson, 1991). Os diferentesgrupos
ou trata.mentessão consideradosníveis do fatos aleatório. Neste contexto supõe-seuma
distribuição para os efeitos aleatórios, o que implicitamente corresponde a supor que o
conjunto de níveis clo favor aleatório é infinito ou finito e muito grande.
Existem muitas situações onde os diferentes níveis realizados do fatos aleatório podem,
e até conceitualmentedevem, sei considerados como amostrados de ul-napopulação finita.

Pieclizer efeitos aleatórios tendo em conta a poJ)ulação finita dos denominados níveis

3.2 Modelo probabilístico
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do -fa;toraleaióri(r parece u-rTr])roblcma:íelevant;e Sah a êãítiqüíbã:ãêãão no moctêlãUê
supeipopulação este problema.já foi abordado por Scott e Sniith (1969), Bolfaiine e Zacks

(1992) e Valliant et a1. (2000), e pode sei atacado sob uma abordagem de amostragem
com dois estágios.
Neste capítulo estuclainos problemas de inferência em populações finitas sob amostragem
com dois estágios, orientando-nos especificamente para a predição de efeitos aleatórios re-

alizados ou dos valores latentes correspondentes às médias dos grupos realizados, bluesob
este enfoque podem sei definidos claramente como combinaçõeslineares dos elementosda
população finita. Assim como no Capítulo 2, a aleatoriedade das variáveis aleatórias no
modelo abolclado é induzida diietamente pelo planeJamento, sendo que sob este enfoque, o

problema parece não ter sido estudado na literatura estatística. Na Seção 3.2 mostramos a
existência de diferentes modelos probabilísticos que podem ser considerados pala abordar
a.mostragens com dois estágios. Na Seção 3.3 estudamos a obtenção de estimadores ótimos

dos valoreslatentes. Na Seção 3.3.1 apresentamos um caso particular que pocleiáajudar
na comprensão do modelo aqui adorado. Na Seção 3.4 discutimos como as abordagens de
modelos mistos e de modelos de superpopulação são usadas pala resolver este problema,
comparando os resultados nelas obtidos com os tesultaclos da Seção 3.3.

3.2 Modelo probabilístico
A teoria desenvolvidaaqui segue as linhas apresentadasem Stanek e Singei (2002).
Consideramos uma população filaita dividida em Ar grupos com M unidades cada uma.

Assim como no Capítulo 2, associadocom cada unidadef do grupo s admitimosum
parâmetro y,f. Representamoso conjunto de tais parâmetros individuais por meio do vedor

y = (y{ yji . . yhy, com y. = (3/.l y,2 ' ' . Z/.,wy e focamos nossa atenção em combinações
lineares dos parâmetros individuais. Pala cada grupo s = 1, . . . , /V, a média e a variância

são definida.spor

.

«. -

M

;-E«;.
t::l

.

. «Í -

M

M-lT É'",. - «J',

respectivamente, sendo cinea média gelame a variância entre grupos são respectivamente
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definidas])OI

.{ E., . «,- x-LEü.
-d'.
l
S

S

Em seguida definimosum modelo probabilístico cinerefletea aleatoriecladeinduzida pela
amostragem em dois estágios. A amostlagein aleatória simples dos grupos pode ser identificada como a seleção dos primeiros n grupos numa peimutação aleatória e a amostragem
aleatória simples das unidades dentro de cada grupo pode sei identificada como a seleção
das primeira.s m unidades numa peimutação aleatória dentro do grupo

No modelo de peimutação aleatória correspondenteà amostragem com dois estágios,
definimos pala i - 1, . . . , Ar e .j = 1, . . . , /4,f, as variáveis aleatórias

x. -

/v

El E K.d;'«..,
S

t

(3.1)

l

onde [A, = 1 se o grupo s aparece no i--ésimo ]ugar da permutação aleatória dos grupos

e t4, = 0 em caso contrário, e ii4;) - l se a unidadet aparece no .j--ésimo lugar da
permutação aleatória das unidades do grupo s e i:'d;) - 0 em caso contrário. A variável
aleatória (3.1) representa o valor observado na .j ésima unidade selecionada no i--ésimo
grupo selecionado. Definindo U(')
e U

= (UI

ser escrito

U2

. U/v),

com U,

= (U:')

= (t/i,

U,') . . . U(s)), com U.')

a2, . .

t/W,)*,

= (U:.) Z.,d;) . . . [/mly

o vetou de variáveis

aleatórias

pode

con-lo
/v

\

®iw)l(IDuwjr.

Y

S

l

(3.2)

A matriz U(') desempenhana amostragemcom doisestágiosa função blueU(j) derem.
penda na amostragem estratificada na Seção 2.5.
O vetou de médias e a matriz de covaliâncias do vedorY sob o modelo de permutação
aleatória são dadas poi
Ee

.Ü(Y)

(3.3)

e

Vüc,(Y)(Pw
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jv

respectivamente,

com

X

=

IW

(D lm

e a:

=

}1:

o?/N.

Em

(3.3)

e (3.4),

os

subíndices

(i

e

{2 denotam a esperança com despeito às peimutações dos grupos e das unidades em cada
grupo, iespectivarnente.

O vetou (3.2) é particionado ein duas componentes,

Ys = (j1« 0«x(w-«)] ® j1« 0«x(,w «)])y
e

Yn=

jl« o«x(]v-«)lg) to(m-«)x«. IÀ4..l
lO(/v «)x«

lw-«l

® IA/

Y,

collespondendo aos elementosobservados e não observados após a anaostragem,respectivamente.

Assim como no Clapítulo2, é possível definir um modeloexpandidoque identificaos
grupos e as unidades escolhida.sem cada estágio. As variáveis aleatórias consideradas neste
modelo sao

Ri;i. = Ui,U\?u:..
O coitespondente vetor aleatório é
R = rR( . R:. . . - RI.,.)'-

(3.5)

com
R«

R:,

R:m):

' R;,

lO)y.*,

e o vedorde médias e a matriz de covariâncias são dadas por
IEe.

{,(R)

l«,«./NM

e

vc.ü (R)

respectivamente.

llbl$.«:, «,)1*;:~*ú-«*

* ««:«ú-~*ú'«

»«'*©;a-~«ú,«,

Como neste capítulo o interesse está focado na estimação dos efeitos aleatórios realiza
dos e conseqtienteitlentenão precisamos cla identificação de todas as unidades em todos
os grupos, não consideiaiemosmais detalhes sobre este último modelo
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3.3.Eut;ilação
O parâmetro de interesse é o vetou dos valores latentes coiiespondentesaos grupos
realizados, i.e., o vetou das médias elosgrupos selecionados na amostragem. Nesta seção
só consideiaiemos a estimação sob o modelo de peimutação aleat(5iia. Os valores latentes
conespondentes a todos os grupos podem sei escritos como combinações]ineales do vetar

(3.2), o« sda
:«,

" à-:h ) ''''

Como o parâmetro de interesse é o vedor de valores latentes dos grupos realizados temos

. - (':«.«*.~-«,.«
á:,) «,
que poi sua vez pode ser escrito como (2.9) fazendo

Gs
e

'«-

l:«*l:h..

l '«*.«.-«'"l

O conjunto de possíveis preditores é formado pelas combinações lineares da componente

observada do modelo piobabilístico, i.e.,

(CE = {LYs

L é uma matriz n x nzn de constantesj}

A obtenção dos preditorcs não viciados M-ótimos é feita com base no Teorema 2.1.
Neste caso particular, o modelo de permutação aleatória com dois estágios também pode
ser escrito como (2.2) com
/3 =
}'';

ysn
e

l(''''
-IÍ})l«

- «'(l«

P, XS = 1.. e
-

® Jm*(w-«o

««-
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XIR = INA/
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'D J«*(M-m)
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'com

}''R*:

(l«

- {J«)

2

} Rt2 :: -Ar J.x(N-n)

e

}''R22 = a:(IN-«

+ a31« ® (l«.-m - ljklm

® JM-m

«),

(8 J(h/-m)xM :: I'''n2t

-- ;JN-«)

® JM

+ a'IN..

® PM.

Aplicando o Teorema 2.1 podemos concluir que o BLUP de é?é
Õ* -

onde /2 =(nm)''ll«Ys,

=-Y.

+

!fÚ-e

]i«»

+ k(v'

-

i«»)]

(3.6)

,

X's = «.-:1«e)IÍ,,Ys e A =(a:+«.(a'--a:/M)

.: IÀ'r).

)''«(«'

A matriz de covariâncias dos oiros preditivos é

b*«L**":

E(õ* - o)(õ* - oy

com ./m = 1 -- m/M e o erro quadi'ético médio generalizado é
7n
A

dificuldade

na

utilização

deste

pieditor

'
é que

na

prática

não

conhecemos

o2

nem

o-l?

Uma forma de contoinai este problema é substituindo estas componentes de variância por

estilnadoies obtidos a partir da.s soma.s de quadrados da tabela de iNOvA

Os valores espetados dos quadrados médios podem sel calculados diretamente como as
médias das seguintes foilnas quadráticas

;!T >1:«.(x. - E.)' - ;R;L-DV& (P« e' J«) Y'

e

;G;l:T E Ea. - E.y - ;GiÇ-ÕV& U« ® P«)

Y;

Com basena Tabela 3.1, um possívelestimadospala Ã;é
Â.

l

«.(n

1) Yk

(P« ® J«!) Ys
(l« ® P«)

Ys

O estimados obtido ao substituir na expressão do preditol ótimo k poi k não vai coincidir

com o estimaclotótimo. Deixamos para pes(luisas futuras avaliamquanto perdemos em
ternos do EQMG ao fazei esta troca.
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V.J,

JILrüL&üOO\- LÜÇ UL&f ÜLÜ/ÜÇÜLÓ/ÜU U//bUOb/ t&t/Ç//l- ÇC///Z. t&t/ÜÕ t;õ&(&(/Z(/.5

Fonte de

Qu adiados

variação

Valores esperados
sob o modelo
de pei'mutaçãoaleatória

médios

n

Entrega'upos(n--l)'')l:m(E.i:=l
Dentro dos grupos (n(m -- l))':

R.)'

E >:(Xj

E.)'

i=ij=i

ma'+a3/m

a3

3.3.1 Exemplo descritivo
Nesta seção palticularizamos os conceitos desenvolvidos na Seção 3.2 e 3.3 para o caso

de uma populaçãofinita constituída por iV " 4 grupos de &/ = 3 de unidadescada.
Selecionamos, mediante uma amostra aleatória simples sem reposição, n = 3 grupos e eln
cada grupo selecionado, escolhemos aleatoriamente m = 2 unidades.

Sd-m

v:

«, «;y,

y,

z,, ó;y,

y;

,

;y

e

y«

d, d;):,

os parâmetros individuais clãs 3 unidades dos grupos 1, 2, 3 e 4, respectivamente
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Conseqüenternente;Baba madêlaTlaliêmlútiãçããÂlêãtoiia temos

t':: Ê(«.uf;') + u:, g:«,,uf?')+ t/:; g:(..uÍ?b + u:, g:H.uf:b
t l

t l

t:]

:]

t=:

t::l

t:]

t:]

í::

t :: l

t := 1

t =l

u:: g:(«.d;b+ u., É@,d?))+ u:; g:p.d?))+ u« g:w.ulfb

u:: g:(«.d;))+ u., g:(ó.d?))+ u.; Ê(.:d?)) + u.. EP.d;))

yii

+ b, E(Ó.uf?)) + U« E(auf?)) + ü2. E(a.uf;))

yi2

U2- E(«.t/Í;))

y2i

U,: t::
g:(«:Ü;))
+ h, tE(Ó.d?))
+ K; zX('.dÍ))
+ U2. tE(a*d:))
l
:: l
:: l
=l

t:= 1

y22

Y

l

t :: l

t := 1

t =l

ya3

U2: X(«.d;))+ U« E(Ó.dÍ))+ U2; g:(':Ü?))+ U2- E(a.d;))
t=1
t=1
t=1
t=l

y32

H3: z::E(«.uf;))
l

+ U3, tE(Ó.uf?))
+ Ua; tE('.uf?))
+ U3. t=lE(a.uf;))
:= 1
=1

Ua: X(«,dJ))

+ Ua, {E(z,.d?))
+ U3; zX('.d?))
+ U3- t=l
E(a*Ü;')
:: 1
:=1

U3: X(«.d;))

+ U3, tX(Ó*d?))
+ U3; tX('.d?))
+ Us, tE(a.df))
=1
=1
=l

U4: E(«.t/f;))
t=1

+ U4, t=1
E(Ó.UÍ?)) + U4; t=1
E('.uf?)) + U4- t=l
E(a.uf;))

U4: X(«,dJ))

+ Ua, tE(z,.d?))
+ U4; tE(',U!?))
+ U4. f=lE(a.dr))
:: l
-: l

u4: x(«.d;))

+ n,, tE(ó.df))+
=1

ysi
y33

y4i
y42
y43

t=1

t:: l

{=1

t:: l

Ua; X('.d?))+ U4- E(a:d:))
t-: ]

t ::]

t/-:t=1
É(',uf})) + u:, zE(ó
af?))+ u:; tE(auf?))
+ u:- tE(a.uÍ;))
=1
:: ]
=]
u«:t::Él («.dJ)) + u:, tj:o*ür')
+ u:; tÉ(.:.d?))
+ u:, tg:(a,d?))
:: l
:= 1
=l
Ys

U,: t=1
g:(«:ufJ))

+ U2, z=1
g:(Ó.ufÍ)) + U2; t=1
E('.uf?)) + U2. í=l
E(a.uf:))

U2: X(«.d;))

+ H;, E(Ó U!?)) + U« X(..d?)) + u2, E(a,d:))

U3' E(«.uf;))

+ U« E(ó.uff)) + U3. E('.uf?)) + Ua. E(a.uf:))

f:: 1

íi:= 1

{ :: 1

U3: E(«:U!;)) +
t:: l
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t =1

f =]

t= l
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f= l
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'e

u-: f=1
Í:h.d;b + u:, t=1
Ê@,df)) + u« t:=1
j:ü.d?)) + t/:, t=]
g:w.ü;))
u2-

Yn=

x(":d;)) + t/« Ê(ó.d?)) + u2; E(''df)) + u« E(a:d;))

t=1

t =1

t :: l

t =l

u3: x(«:d;))

+ u3, tE(z,:df))
+ u3; Íl::x('.d?))
+ u3- dlE(a.d?))
:: l
l
= ll

Ua: E(«.UÍ;))

+ U4, tE(ó.uf?))
+ U4. tE('.t/Í?))
+ U4, tE(a.uf;))
=1
:: l
=l

U4: X(«,d;))

+ Ua, E(ó.ujf)) + U4; E('.UIÍ)) + U4, E(a.t/!f))

U4: X(«:d;))

+ Ua, f=1
E(Ó:d?)) + U4; f=1
X('.d?)) + U4. t=l
E(a.d:))

t :: l

t:= 1

z:: l

z=1

t := 1

t :: l

t =l

Suponhamos que na amostra selecionacla,os grupos escolhidosem primeiro, segundo e
terceiro lugar tenham sido os grupos 3, 1 e 4 respectivamente,e as tmidades escolhidas

no primeiro grupo selecionadotenham sido as 2 e 3, no segundoe no terceiro grupo
selecionadoas unidadesl e 3, nessaordem. Consequentemente
o valor realizadode Ys é
C2
C3

al

Ys

a3

di

d3

3
Desta forma

a média geral,

3

3

3

1 )11:a. + >: 6t + >: ct + >: dt l /12, é estimada

t:=1

t=1

t:=1

t=l

por â

(c2 + c3 + ai + aa + di + d3)/6, o vedor Vs é dado por

(1/2)(.::, + .;)

Y.

/2)(«: + «;)

(1/2)(d-+ d;)

O vedor de valores latentes realizados é

(1/3)(.:::+ c, + c;)
(1/3)(«: + «, + «3)
(1/3)(d: + d2+ d;)
blue é estimado pol

(k/2)(c2+ c3)+(l A)(c2 +c3 +al+a3+di+d3)/18
(k/2)(ai+ a3) +(l -- A)(c2+ c3 + ai+ a3 + di + d3)/18
(É/2)(di + d3)+(l -- A)(c2 + c3 + ai+ a3 + di+ d3)/18
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onde # =stlpõe:srconheciduWart;ií-daalgtima::fbatza êxEêííiã

3.4 Clomparação dos preditores obtidos sob diferentes
enfoques
E de interesse comparamo desempenho de (3.6) com o de outros pteditores M-ótimos
sob outros modelos no contexto de amostragem cona dois estágios. Poi isto, nesta seção
desenvolvemos a teoria de predição de efeitos aleatól ios sob modelos mistos e sob o modelo
de supeipopulação

de Scott e Smith

(1969).

Os efeitos aleatórios realizados podem sei pieditos com base no seguinte modelo misto

Y- XP+Zb+E,

(3.7)

com Y representando o vedordas variáveis aleatórias observáveis,/3 o vetor de parâmetros

desconhecidos(efeitosfixos), X e Z matrizes de constantesconhecidas,e b e E, vetoies
aleatóriosnão observáveiscom média O e matriz de covariâltcias

.,[bl

[C

"I E l ' l o

o]

R I'

onde G e R são matrizes definidas positiva.s conhecidas com exccção de algumas constantes. Segundo Henderson (1930), os BLUP cle P e b podem ser obtidos colho as soluções
do seguinte sistema de equações
[ X'R':X

X'R

'Z

] /' P \

/' X'R-t

\

[ Z*R':X m:R':Z + G'D ] Ç L ,J ' ] 'i'Ú-: ,J v.

0.q

Usando os mesmos argumentos da derivação clássica dos BLUP da Seção 4.3 cle Robinson (1991), piovamos em seguida, que o BLUP de KP + Mb, com K e M denotando

matrizes de constantes conhecidas com p linhas, é K/3 + Mb em que /3 e b indicam
soluções do sistema (3.8). Admitindo a existência de todas as matrizes inversas envolvidas,

Hendeison et a1. (1959) mostraram que as soluções do sistema (3.8) podem sei expressas
como

P = IX:(R+ ZGZ')':XI'"X'(R+ ZGZ')':Y,
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f+f??pl'editores obtidos sob diferentes enfoques

Ê -(ZIR'LZ-FG-L)::L{Z:R::L-a-li-üX[XIR+q'GZ')':XtüX'(R:FZGZ')'':FY'
Observandoque todo estimador não viciado de K# + Mlb pode sei escrito na forma
K/3+Mb+AY,

com AX

= O, e que E((/3

P)Y:A')

= O e E((Ê

b)Y'A')

= O, segue

rlllP

E({K(Õ #)+m(l; -b) +AVllK(Õ -p)+m(Í;- b)+AV}')
E({K(Õ - P) + M(Ê' - b)}ÍK(Õ - P)+ M(É' - b)}')+ E(AYY'A')
ClamoE(AYY'A:)

é uma matriz semidefinidapositiva, l(P + Mb é M-ótimo entre os

estimadores não viciados de KP + Mb. Isto implica que as expressões dos BLUP ainda

são válidas quando o palâmetio de interesse é vetorial e que a M-otimalidaclepode se
constituir num critério pala procurar o pieclitot ótilno entre os não viciados.
Collsideianclo agora o problema em dois estágios, um modelo misto pode ser especificado

usando (3.7) e fazendo X = 1«m, Z = 1« ® 1«, # = p =média geral, b = (-BI Z?2 B«y
denotando o vedor de efeitos aleatórios correspondentes aos m grupos amostrados, G = J21.
denotando a. matriz dc covaliâncias de b, õ2 denotando a. variância entre grupos e por
último R = (IDl afl. indicando a matriz de covaiiâncias de E com o? indicando a val iância
clentio do i--ésimo grupo.
Neste contexto,

XtR'lXI
Z'R':X

é igual a
(E

L

"-n«f+.?/m,k*

(Z'R':Z

l/«:)':

-(E

-(E l/p;)':k*
;

o«cle }=

(E

i=1
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l/«;)':

n

l E(i/«;)E.

x-i=i

I':

+ G :) J
i/«:)':k*:

(1) a?kl'/«.+(E l/p;)''k*k*'

{=1

{=1

{=1

l

J

kl;):'k;(ó'+a?/«-);consequentemente,

l

Õ
b
n

X'R-iZ

k;(h. - }'=)

\ k;(E..- }=)
\

m

l e X.

./

J -]
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C(ml(Fqueremospredizer)fvalaies lãtnl.ít'es
lemlízadõs;(í pã:i:â:iiüetifã?lê
interessee 0 =
l.p + b e o correspondenteBLUP é
k;(h.

ÕL.,

É;(L.

}'=)

- y=)

A matriz dc covariâncias dos ermospreclitivos neste caso é
'\

#

E(O.,;,

o)(ÕL., o):

(l« - k*)(l.

k*)f

+ (Í2Di.

k,,

e o eito qua.ctiáticomédio generalizado é
õ'«(«/}l:

{-1

A; - i)

Por outro lado, Scott e Smith (1969), Bolfarine e Zacks (1991) e Valha.ntet al. (2000)
estudama. predição de efeitos aleatórios com base em modelos de superpopulação. Sob
esse enfoque, a população finita é considerada. como uma realização das variáveis aleatórias

que definem a superpopuiação. No contexto da amostragem com dois estágios, definimos
a supeipopulação por meio do modelo

Xj = p + zi:í,

(3.9)

com E(Xj )

m«(Xj , XAI)

Õ' + .'?

se

j

õ' se i = k, j:#t
0 em caso contrátio
Aqui também (f2denota a variância entre os grupos e o? a variância dentro clo i--ésimo
grupo.

Embora

trata-se

de modelos

diferentes,

as componentes

de variância

(í2 e a?

cle-

sel-npenhamo mesmo papel tanto no modelo misto a]ltes descrito quanto ]lo modelo de
Scott e Smith (1969); é por isto que mantemos a mesma notação.
Como temos conhecimento dos dois primeiros momentos cla sttpeipopulação, podemos
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'preditorMqMlnu
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VHlõiêF lat;eiitiês õtigõí

.«*.~-«,..i:,)«.

(':«

O modelo (3.9) pode ser escrito como (2.2) fa.zendo

..,

P = P, XS = 1.. e XR = INM
n

V's = (ID(ailm + ó'J«..), ysn = ]d'1« 6) J«x(À/-«)
'1 l

] O««x(N-«)M] = yns

e

ynii

yn12

R2i

}rB22

com
}''««:

- (D('''FI«.
« + ã'Jw-«..),
i-l

V'n12 :: O,z(À4«)x(N n)M :: V'R21
e
/v

(]) («?lm + ó'Jw).
Aplicando o Teorema 2.1 podemos concluir que o BLUP de O é

õ;.. - =-v. -*
onde Ys

= (m':l«

® IÍ,.)Ys

&/ -- m

= 'V-

}': + kT(h.

}'=)

}'= + kl;(yn.

L:)

= (h.

F2.. ..En.y.

Este preditor

tem a mesma

forma que aquele obtido sob o modelo de permutação aleatória em dois estágios, com
exceção das diferenças entre as respectivas componentes de variâncias. A matriz de covariâncias dos erros pteditivos é

E@;..

- q@;.;

-

-e;ãf

a)''?'Í;

'.2/M

+

M -- lm,
+
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GO el:i:oquadrático-médio genes:alisadoé

lx .'?/«;
lx',«;

l

n

Ú8 .'f/«; -'-Ú-E «:'";
]

=1

Podemoscomparei o desempenhodos três pJeditores ótimos dos valores latentes realizados obtidos sob os diferentes enfoques comparando os seus erros quadráticos médios
generalizados. Vamos denotar por 0 o pieditor ótimo obtido sob o modelo de permutaçã.o

aleatória.Pode-se provar quc os três pieditores são não viciados sob os três modelos
consicleiados.Consequentemente o critério de M-otimaliclade nos leva a concluir que:

i) sob o modelo de pernlutação aleatória
Ep"(Õ=;,

0)(ÕL:,

0y

E,.,(õl;..

o)(o... - oy

(Õ* 0)(Õ* -0y-+jn,«(ÕL.,-Õ'':)(ÕL;,-

o)(õ*

0y + ]EP., (Õl;..

Õ'''y,

Õ*)(Õ;.. Õ*)',

ii) sob o naodelode misto
in«.,:,(õ*

- o)(õ* -

oy

E«;,(Õl;.s-0)(Õ;.;-0y

:,:;(ÕL:, - o)(ÕL:, - oy + ]n«.;.;(õ* - ÕL.,)(Õ* - Õ=:,y,

:,(Õ=:, 0)(Õ=:,-0y+l w:,,(Õ;.. ÕL;,)(Õl;.;-ÕL:,y,

iii) sob o modelo de Scott e Smith (1969)
]E...(õ* - 0)(õ*

oy - tns.;(Õl;..

o)(õ;..

oy+

.;(Õ*

Õl;..)(Õ*

Õ;..)',

K...(ÕL,,-0)(ÕL:, -0y - E..s(Õl;.. 0)(Õl;.. - Oy+lE...(Õ=:, Õ;..)(ÕL:, -Õ;..y

Na Tabela 3.2 apresentamos as clifelençasentre os erros cluadiáticos médios dos diferentes pJeditoles sob os modelos de peimutação aleatória, misto e cle Scott e Smith (1969)
e daí podemos concluir que
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e40b a =modelo de pei:mutaçãonleatóri%e pi'editor obtido por $cotFe Smülr(1969il
possui menor'EQMC do que o obtido sob o modelomisto,
e sob o modelo misto, o pl'editor obtido pol' Scott e Sl-rlith])ossui menor EQÀ/{G clo
que o obtido sob o modelo de peinlutação aleatória, e
e sob o modelo de Scott e Smith, o preditor obtido sob o modelo misto possui menor

EQMG clo que o obtido sob o modelo de peimutação aleatória se M > 2m, e a
relação

de ordem

se invente quando

M < 2m.

Tabela 3.2 Dllferenças entre os erros qlzadráZácosmédios venera/ fados de OIÜ{,, Õs.s e õ*

Modelo de permutação aleatória

EQMGp«(.

)

NIGp«@'

)

IÍ,Ep',' (ÕL{, - Õ''')(ÕL{, - Õ*yi.
1:1Ep- (Õs.s Õ*)(Õ;.s - Õ*)*l.

(a' + a?/« - a?/A/)llc-c,p'' (l« - k'''):ll'
/m(a' + al?/«,- a?/W)llc-c,p''-(l« - k*yjl'

Modelo misto

EQMGMI«Ç') EQMGMI.(Õ'LÍi=]

[Í,]EÀ/i.(õ*
--õh;,)(õ*- ÕL;,):t«

(i/«.)']E
a//«; --«.'c:c!]
i=l

[Í.]E«.;,(õ;.s
- õi,,:,)(õl;.s
- õi,;,yi.

(l/h/yÍE l af/«; --«.'c:.:l

Modelo de Scott e Smith

EQMGs.sÇ.) - EQMGs.s\Ns.s)
n.

[Í.]Es.s(Õ*- Õ;.s)(Õ*- Õ;.syt.
[1.]Es.s (ÕL;,

- õ;.s)(õ=i, - Õl;.syi«

.Ü(l/m)'lEl a//«;
J'

(i/W)'lEl a//«;
Z

«.'.-.11
-- m'c:c11

0«d' ci =( {=1
E l/p;)':, '2 =(1/«.)i=lE a?/«;
p' = (1/«f

l/«;

. .i/«l:y,

e

llxll denota.a norma euclidea.nado vetor x
Das expressões da Tabela 3.2 após algumas nlanipu]ações a]gébricas também é possível

concluir que sob a suposição de variâncias intragtupo constantes nos modelos mistos e de

Scott e Smith (1969), os EQMG coincidem pala os três pieclitoiessob os tios modelos.
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Consecltientemen+eíneste-contextioíqualquei-dos preditores é ót;imo segundo:(rMéiMda

EQMCI mínimo sob quaisquer dos três modelos.

3.5 Discussão
Para estimei efeitos aleatóriosrealizadosé comum empregam-se
a metodologiade mode!os mistos, resultando na predição pol BLUP. Embora esta metodologia date de 50 anos

aliás, a interpretação dos BLUP ainda gera algtms problemas, como apontam Stanek e
Singei

(2002).

Sob o enfoque de populações finitas empregado neste capítulo, a.ssuposições são mínimas
e a. interpretação dos efeitos aleatórios realizados ou dos valores latentes como inéclias dos

grupos é direta e clara. Aflui só tratamos o problema no caso balanceado e compara-mos
o preditol com outros obtidos sob enfoquesdifeientcs. Os pieditores ótimos obtidos sob o
modelo misto e sob o modelo de superpopulação ainda são não viciados sob o modelo de
permutação aleatória com dois estágios. Em situações onde as variâncias intragrupo dos
modelosmisto e de supeipopulação são as mesmas pala todos os grupos, sob o critério cle
menor EQMG os três pieclitores são ótinaosem quaisquer dos modelos consicle.idos.
O problema para situações desbalanceadas introduz o inconveniente de que os tamanhos dos grupos observados são variáveis aleatóliasl este problema pode sei contornando
usando a população expandida (3.5) e realizando uma projeção convenientepara manter
a informação importante dependendo do parâmetro de interesse.

Por último, destacamos que ainda usando modelos induzidos pelo desenhoamostral é
possível obter pieditores ótimos com boas propriedades também sob outros enfoques, como

o clemodelos mistos e o de superpopulação. Salientamos que, diferentementedos modelos
misto e de superpopulação, o modelo de permutação aleatória pode ser considerado mais
aceitável pois é induzido pelo desenho amostral. A diâculda.de no cálculo do preditor ótinlo
também acontece sob o modelo cleScott e Smith e sob o modelo misto. Sob os três modelos
o cálculo clo estimador M-ótimo clepencledas componentes de variância neles envolvidas.
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Capítulo 4

Controvérsia nos modelos mistos
4.1 Introdução
Hocking (1973), Schwaiz (1993) e Voss (1999) estão entre os autores que centrará.m
a. atenção na cleitominada controvérsia Tios modelos mistos. Esta contiovéisia está Feia.

cionada com a existência de duas formas diferelltes de testar o efeito principal do falai
aleatórionum experimentocruzado com um fatos fixo (À), um favor aleatório (-B) e intelação aleatória (.4B). Os dois testes são derivados de dois lnoclelosamplamente usados
na literatura.

O modelo com efeitos aleatórios independentes (UP - ?érzconsf7'aÍned
7oara7neZers,
na
concepção cle Voss, 1999) pode ser escrito como

P + ai

Xjk

+ Bj + (a-8){j --F Eijk,

p'''' i ' l,...,«, .j = 1,..,be k = 1,...,«, o«de(B:
(a-B).õy

- JV(O,

.:BI.,Ó)

e (E--:

'

- -E-., . . . E-::

(4.1)

'- Bb): - N(O,aÊIÓ),((.«B)::

. . - -E..,y

-

N(O,

a'l..,)

são «to-.es

-lea-

tórios independentes.Neste modelo,aB é o parâmetro relacionadoao favor B e alia à
;nt.,...,3.

d l?

O modelo com restrições nos parâmetros (CP - constraáz2ed
paramefers, na concepção
de Voas, 1999) pode ser escrito como
X.fk = 77+ q+ Z)j+(7-D){j+ Eíjk,(4.2)
a

p":' { ' l,...,«, .j = 1,..,be A = 1,...,«, onde '1
}:q
= 0,(Z): -..Z)óy -, N(O,aBlõ),
l

l('n)::

('D)..y - iV(0,a?oP.'81.) e(-B:-: -. E:., --. E.,.: -.- -E..,y - N(O,a'l..,)

são vetoies aleatórios independentes. A estiutui a de conelação
existente enfie os termos
rl
(a'-Z)){j pode ser induzida com a adição da restrição >:(rD)ij
Z

l

= 0, pala todo .j = 1, ..., Z,.

No modelo (4.2), oÀ é o parâmetro ielacionacto ao fato! Zi e a:n à interação ,4.B

4.1 Inti'odução
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Gom dadorbalaneeadosÍa-existência-de efeitos principa;irr tntewa;çãa dava;nada:cõnn
num modelo INOVA
cluadraclos
modelos

têm

(4.1)

para efeitos fixos, já que os teimou da decomposição cla.soma de

distribuições

qui-(quadrado

multiplicadas

poi

constantes

sob ambos

os

e (4.2).

Na Tabela 4.1 apresentamos os quadrados médios espetados sob os modelos UP e CP,

onde

(a

l)QMA

(b l)QMB
(a

l)(b - l)QMAB
ab(r -- l)QME

a

SQA

}ll:(©:..
í...y,
{-1
b

SQn

}:(g.j.
a

-g...)',

à'

SQAB }:E:(g:j. - ©...
SQn

a

{=1

b

.j=i

g..j. +#...y,

r

E }: )l:(v:j. - ©:,.)'
{-l

j-i

A:l

Tabela 4. 1 C2uadrados nzédios espera(/os

Fonte de
vanaçao

QU

A

QMA.

B

AB

Erro

Qwn
QMAB
QME

# Ondes:(ai) = (a

Modelo UP

E(QM)K(QM)

Modelo CP

a'+ ra:B+ brs'(a{) a'+ ra?o "+ brs'(q)
a'+ "a:B + a,aÊ
a'+ -ab

.'+,':,
a2

l)':E(a.-a.)'es:(q)=(«
i=1

''+,«?;

a2

1)'' i=l
Ed

Na Tabela 4.2 apresentam-nos
tanto as hipótesesusualmenteconsideradassob ambosos
modelos quanto as coitespondentes estatísticas de teste. Dela.lhes podem sel encontrados

no ApêndiceB.l.
Ao avaliama "inexistência de efeito do falar B", a estatística cle teste apaientelnente
depende do modelo utilizado. Portanto, existem situações onde as análises ica.gizada.ssob
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"

la.liçlcl

't.ó

ll ü//uüçõc.o

Hipótese

ç

f cõ/Jt;C&ÓUC&S

CÕ&(l.&fSÜIC(l,S

Modelo UP

deínteiesse

Ho

(&e [(3.5[e

Modelo CP

Estatística

Ho

de teste

l1lst,atística

de teste

Inexistência

doefeito s2(a{)=0 QMA/QMAB

s2(7-i)=0 QMA/QMAB

do favor.4

Inexistência

doefeito

do favor B

aÊ=0

QMB/QMAB

a2=0

QMB/QME

a2a=0

QMiAB/QME

a?o=0

Qh/rAB/QME

[nexistência

dainteração

ambos os modelos podem conduzir a conclusões diferentes com despeito à existência de

efeito clo favor aleatório. Esta dualidade gera a denominada conZrouársa em made/os

11sãos,que aparentementese concretizana dúvida sobre qual o modeloadecluadopara
testar a hipótesede interesse
Hocking (1973) mostra blueos modelos UP e CP são equivalentes,no espaço para.métrico
coJnuln, sendo ambos casos especiais de um modelo mais geral proposto por Sche#é (1959).
Ele

conclui

que

a hipótese

Ho

: o2

=

0 sob

o moc]e]o

UP

é equiva]ente

a ]7o : a2 --a2O/a

=

0 sob o modelo CP, e Ho : oB = 0 sob o modelo CP é equivalente a Ho : aB + ol:B/a = 0
sob o modelo UP. Desta forma, fica clamoque a controvérsia não está relacionada com a

escolhado modelo,mas sim com a definiçãodo efeitodo fatos aleatórioe com a forma
de caracterizar a sua inexistênciaem função da.scomponentesde variância do particular
modelo utilizado.
Voss (1999) tenta resolver a controvérsia a paitlr do enfoque clesuperpopulação, supondo

finita a populaçãode níveisdo fatos B, mas a justificativa usada para lelacionai o efeito
aleatório com as componentesclevariância de a.i-nbos
os modelosnão é clara, conforme
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enfatizado em.Hinkelmann ('20001):-Por outr(riadoíos resultados nãu sãawt;endídõg pã=fã=
o caso infinito que é onde a controvérsia está estabelecida,.
Na Seção 4.2 piopolnos uma. definição dos efeitos dos diferentes favores envolvidos no
modelo misto usando o enfoque clepopulações finitas e a notação empregada no Capítulo

2. A definição dos efeitos é clamae precisa, peimitindo a extensão imediata ao caso de
populaçõesinfinitas o cineé detalhado na Seção 4.3. Na Seção 4.4 aborda.moso problema
de testam se alguma componente de variância é nula em situações de desbalanceamento.

4.2 ]\41odelosmistos em populações finitas
Nesta seção apresentamos definições dos efeitos principais e da interação num modelo
misto induzido pela amostragem aleatória simples de níveis do fatos B, sob a suposição
cleque a população de níveis clo favor Z? é finita, de tamanho 6*, e a resposta é observada

com erro aleatóriogaussiano.Esse termo pode ser inteipietado como um erro na resposta.
O modelo de efeitosfixos, telldo em conta todos os b* níveis do favor B, pode ser escrito
como

X«A = É".

N(0,a'), á = 1,...,a,

onde c{«Ê '-

«.,

+ ci«É,
(4.3)
= 1,...,6* e A = 1,...,r, são variáveis aleatórias

mutuamente independentes.Este modelo é comparável ao modelo (2.15), adicionando
a ele uma variável categórica definidoia dos níveis do fatal .4 e um erro gaussiano na
resposta.

Quando a variável resposta só é observada em uma amostra aleatória simples sem
reposição de níveis do favor J?, o modelo se expressa como

Xjk = j j
b

onde

ik/ij =

>1: t4.pi«,

+ Eíjk,

(4.4)

Ó

Eijk

-

E,

[4wé:Í.:,h e [/j«

=

1 se o .7--ésinlo

w=.1
w:=l
favor B é o nível u e zero em caso contrário, pala à '

nível

se]ecionado

do

1, ..., a, .j = 1, ...,ó e A = 1, ...,7-

Neste contexto, a variável inclicacloia[4. tem o mesmo pape] que na amostragem com
dois estágios; ela ieplesenta a. escolha dos níveis do favor B.
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(}modelo (4J') é o modelo de superpopulaçãuusadtr em Voas (1999)Tjá:quciieíi;Fõãigõ
temos também Ei.Ík «' N(0,a')
& -l ) ,r

mutual-nente independentes, á = 1,...,a,

.j = 1,...,Z) e

No modelo (4.4) encontramosduas fontes de aleatoliedade, uma ieJacionada com a
amostragem de níveis do favor Z?e outra ielaciolla.clacom o eito aleatório c{.x;, que I'epresenta a variabilidade na resposta de diferentes unidades sob níveis fixos dos fatos'es ,4 e

Z?. Denotamos por Q o conjLmtode todos os possíveis níveis cteB e por O o conjunto de
todas as possíveis unidades individuais. Consequentemente, XiX;, ik/ij e Ei.Íx;são variáveis
aleatórias reais definidas no espaço produto ç2 x O.
Como il/.j depende só dos níveis dos fatoies .4 e B, ela pode sei vista como uma vai lavei

aleatória el-nQ, pois assume o valor constante ]4Áj((o) pala todo 0 C C)i (testa forma fixado
w c n, ela é lmla variável aleatória degenerada em O. Finalmente, fixado coC Q, X.ÍX;(w,.)
e -Eijk(«.,,.) também são variáveis aleatórias em O.
As definições dos efeitos que cntmciamos em seguida. são baseadas nas diferenças das
respostas médias nos diferentes níveis dos favores Á e B, de forma similar àquelas consideradas em modelos com efeitos fixos e são independentes da particular parametrização
utilizada

O efeito prillcípal do nível { do fator .4 é definidocomo

b

onde Xj.

= r'i

)l, XJA,

h

l

E
b,(xj.(','))- :)l:
:
j:i
''' {-l j-i
i =

.(xj.(',')),

1, . . . ,a e j = 1, . . . , b, também

são variáveis

(4.5)

aleatórias

reais

definidas no espaço produto n x C). O subíndice b* denota o espaço Q x O, destacando a
cardinalidade de n.

A expressão (4.5) indica o quanto a verdadeira média da variável resposta no nível {
do fatos A, 6-: E ]EÓ,(E.Í.(

, )), difere da média geral (aZ,)'' E E Eó. (Ej.(-,

modelo (4.4), o efeito principal do nível i do fatos Á é /Zi.

Lencina, V. B.

.)). Sob o

P.., oncte Pi. = (ó*)'' }l;l pi.:,
IME/USP

4.2 Modelos mistos enl populações finitas
a

lli:: =a'* E7=(võma«ihõnKa$õanr
l
Z

principal

clo fatal

,4 corresponde

53

B

a pi. -- /Z.. :: 0 pata todo i = 1, ..., a.

O efeito principal do nível w do fatos B é definidopala todo w C Q como
ó(") - i }1: )1: % (x'.(",
{-l j:t

(4.6)

')) - ; )ll: }l: ]E.. (Ej.(', ')).
''' {-l J-i

O efeito b(w) mede o quanto a verdadeira média da variável sob estudo no nível a., do

falar Z?a difere da média geral. No modelo (4.4), b(w) = iÜ-(«.,) -- P.., onde iÜ-(w) =
(ab)': }' J:l- ik/ij(w). A hipótese de inexistência de efeito principal do fatos -B corresponde
a M-(w) @.. = 0 para todo w C n. Comia hz(JÜ..( )) = P.., a hipótese de inexistência
de efeitoprincipal do favor B é
&

-

"-oü-o» li+:

1

111;
bx ' ...,p x'';êa.''l«'"..,,

1-

o.

(4.7)

onde s%.(i) e sãB,(i,i') denotam a variância da população finita {/zii, p{2,-- , pió.} e a
covaiiância entre {/zii, H{2, .-., piÓ'} e {/zí,i, pi'2, -.., pi'Ó.} com { # í', respectivamente.

A illteraçao entre o nível z clo labor .'{ e o nível co do fatos B é definida para
cada á = 1, ..., a e w C Q como

lj%(Ej.(«,, .))
.:(«)- l;E
j-i

E.* (Ej.(., .))l - -:

E E 1%(Eí.(«,,))

'' {-l j:i

- E..(Ej.(.,

-))l.
(4.8)

O termoc{(w) medeo quantoo efeitodo nível w do fatal .B no nível i do favor .4,
detlmclo por
b

Z,': >:1%(Ej.(«.,, '))
J

l

- E.. (Ej.(-, ) )],

difere do efeito do nível w do falar B, definido poi (4.6).

Sob o modelo

(4.9)
(4.4),

o efeito do

nível w clo falar B no nível { do fatal .4 (4.9) é dado pol

M.(«)
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eonseqüentementieia-interação entre-o nível fliufatoi- ;'F er ntvêl allrfitiõi=Mé'

P:.

@.(«)

P..)

(@..(«)

A inexistência de interação acontece quando o efeito clo nível w do fatos .B específico

ao nível i do fatos ,4 é o mesmo pala todos os níveis do fatos .4, ou equivalentemente,
quando pala todo w C Q e pala todo { = 1, ..., a, iü/i.(«,) -- /2{.-- (jÜ..(«,) -- /2-) = 0. Como
iilh(ik/í.) = Pi., a hipótese de inexistência de inteiação enfie o fatos ,4 e o falar .B é
a

}l:l v«(©{.(') JÜ..('))
t

onde

}:
- b}B-g$Ü-u
t= v.(@.(.)-a-(.»
"-~ "~'
''~''
blb*~

$,;...«h$.,:...,.,';'''«'1

Usa.ndo os mesmos argumentos que Wilk e Kempthorne (1955), 1<empthoine(1957) e
Bio\vnlee (1960), podemos visualizar uma população com um número infinito de níveis .lo
favor B como o limite da população finita quando ó* ---}cn, no sentido ein que os respectivos

momentos cla variável resposta na população finita convergem pala aqueles da variável
resposta na população infinita. Na Tabela 4.3 comparamos as funções desempenhadas
pelos diferentes parâmetros sob os diferentes modelos com base na estiutul a de covariância

da variável resposta
Y =(hll,

- - - h:,,.

- . rabi,

' y.ó,y

loção finita (4.4), para o qual consideramossb(i) - Óllm s2 ,(i) e s2a({,{') ' ól!!:.,sâB.(í,i')
Da Tabela 4.3 e da convergência dos momentos da variável resposta na população finita
aos da variável resposta na população infinita podemos concluir (lue
a

«Í, + a:,

-

>1,'B*N

'':)aÍo

l

(4.10)

e
a

«Z,
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Tape\a 4.3 Momentos centrais cÍe segundaordem sob os modelosUP, CP e sob a versão limite
.[n

..,i.i.

,].

.......]..=.

ÇULtÇi\J \ ü ilul

í:..:l

]+

tLLUÇLtU !L'lL'bbtl CQ'lil U

.

--} Qo

Modelo

h'lomentosUP

Modelo

Nlodelo de

CP

população finita com
Z)* -} oo

V(Xj*)

al + ai,

m«(bjk, H.ÍA,), A # A'
C.«(E.ík,

h,jk,),

«B + (i « :).?, +
«b + (1 - « :).':,

+ a'

aÊ + al:,

í # {'

«B

aÊ

Ü'«(Ejx. , b.f'A,), .Í # j'

0

«'

.. :':.
0

Conseclüentemente,cle (4.7), (4.10) e (4.11) concluímos que sob o modelo UP
V-(A/-

Z,':(aã + «

( .) )

:«:,),

e sob o modelo CP

v'.( ©..( .))
Pol outro lado,
a.

>:
v.(À/..(') - ©-('))
{:1
portanto, sob o modelo UP

PI,u.}X';...,.!u,P :$.,:E.,.:,.....,

a

E v.(@.(')
{-1

e sob o modelo CIP

- @..(')) - !i'-!.,.:.,

a

E v.(@.(') {-1

Ã/©.('))

- !'i!«?..

Tendo em mente a equivalência entre os parâmetros dos modelos UP, CP e da versão
limite do modelo de populações finitas, concluímos que pala. avaliama inexistência cleefeito

principal do fatos B sob os modelos UP e CP devemos testamas hipóteses aa +a ia2B = 0
e o-B = 0, respectivamente. A inexistência de interação enfie os favores ,4 e B deve sei
testada com as hipóteses olÍB = 0 e a2o = 0 sob os modelos UP e CIP, respectivamente.
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4T3.EXt;casão pai'a'modelos:m-iscos
As definições dos efeitos enunciadas na Seção 4.2 ail)da podem sei aplicadas cluando a
população de níveis do fatos B é infinita. Com a finalidade de ser imparciais ein relação
aos modelos UP e CP, avaliamos os diferentes efeitos num modelo mais geral apresentado
em Sche#é

(1959).

O Modelo de SclleH'é pode sei descrito como

Xjk = jM:j + Eijk,
onde os vetou'es aleatói'ios
tribuição

N(p,

Em)

(À/i.Í,.

. . ,A/ajy,

com p = (pi, ' - ,p.):

.j =

1,...,b,

e EÀ/ = (aü,)

(4.12)
são independentes
denotando

e têm dis-

uma matriz

a x a,

semidefinida. positiva. Além disso, esses vetores são independentes dos erros Efjk que, poi

sua vez são independentes e têm distribuição N(0, a2).
No caso particular em que Eh/ = pl.. + qJ., fazendo p + a{ = p{, p ' al:a e q = oB,

o modelo (4.12) se reduz ao modelo UP; por outro lado, quando 77 =

P., n =

it{ -- p',

p - alto e q = ab -- a':a?o, o modelo (4.12) se reduz ao modelo CP.
Sejam Q o conjunto (neste caso, infillito) de todos os níveis do íhtoi B e O o conjunto
de todas

as unidades.

A aleatoriedade

de (JI'/i.j,

. . - , Jt4ajy

está associada.

ao fato

de que

os níveis observados do favor Z? são considerados, pelo menos conceitualmente, escolhidos
aleatoriamente de n. Em outras palavras, (ik/ij, - - . , A4ajy é uma função mensurável de Q
em R' e a medida que ela induz corresponde à Ara(P, E&4).Por outro lado, a aleatoriedade

de -Ei:Íkestá associadaà variabilidadeda característica de interesse(variável resposta) nas
unidades observadas nos diferentes níveis dos favores .4 e B. Cromoa escolha dos níveis do
favor -B que são observados é aleatória e como o subíndíce J está se referindo ao .j--ésimo
nível escolhido do favor Z?, temos blue Eilt é uma função mensurável do espaço produto

f2 x O em IR. Aclui também, fixado «, C Q, Xjk(«,, .), Mij(«.,, ) e EÍ.ft(«,, .) são variáveis
aleatórias em O e iW.j(w, -) = ik/ij(w) é uma variável aleatória clegeneraclaque independentemente de a semp'e tem o valor constante ik/i.Í(w). Neste ponto, supomos blue -Eijk(w,.)
tem distribuição N(0, o2), o que padecerazoável se pensaiinos que a a.leatoiiedadedo eito

indepencledo paiticulat nível observadode B.
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Usando a estrutura probabilística'anteriormentedescrita:;maltanloçõa

dífêí:ent;eíefêítiõg=

definidos na Seção 4.2 pala o modelo (4.12), e a partir dele particularizamos os resultados
pala os modelos UP e CP.

O efeito principal do nível à do fatos ,4 sob o modelo(4.12) é dado por p{ -- P. A
inexistência de efeito principal do favor ,4 corresporlde a
a

cr;--a':},ai
ê

= 0 paratodo í= 1,...,a,

l

sob o modelo UP, e a

G :: 0 para todo í :: l, ...,a,
sob o modelo CP.
O efeito principal do nível w do fatos B sob o modelo (4.12) é dado poi ]W..(w) --/Z..
A inexistência de efeito principal correspondente é equivalente a JÜ..(w) -- /Z. = 0 pala

cluasetodo w C Q, i.e., À/.. = P. cluasecertamenteem Q. Como Eçz(JÜ..(-)) = P., a
hipótese de inexistência de efeito principal do falar -B é caracterizada por Vs2(/Ü-( )) = 0.

Sob o modelo UP, ik/ij = p + a{ -F Bj + (cvB)ij, o que, após manipulações algébricas
simples, implica que o efeito do nível w do favor B é
,

b

.

a

b

{=i

.j=i

1;>:-aj(«,)+: ll: :(«B):j(")
.j=i

o que, poi sua vez, implica que a inexistência do efeito prii:tcipaldo favor .B corresponde a
.

b

.

a

b

v'. l l;E:
aj(') + :E:
1 - z'':«B+('z')':«:, - o.
J:l
''' {-l >:('--a):j(')
j-i
Por

outro

lado,

sob

o modelo

CP

temos

que

efeitodo nível w do favor B é

iWí.Í

=

z7 + 1} + Dj

+

(rZ))ij;

desta

forma,

o

b

t }l: Dj (")
7

l

e a inexistência do efeito principal correspondente equivale a

- ó':«B
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z:t =e o
ÀÁ.(w)

nívelídllíatoííB Íiãracadã:i =1;':';ã
pí -- (]Ü..(«.,)

-- P.).

A inexistência

de

lnteiaçao ecltuvalea
jn.(w)

- Pi - (M..(«,)

pa" quasetodo w C (2 e para tactoi=

/Z.)

1,...,a. Como IEn(JÜ..(-))
= pi a hipótesede
n.

inexistência cle ante-ação e«tre os fato:es A e B é aqui-lente

a >ll: V'n(iÜ.(

) -- Jt/..( )) = 0.

Sob o modelo UP, a inteiação ente-eo nível i do favor ,'l e o ní;él w do fatal B é

i >1:("p):j(") :
.j=i

'''

l>:
}1:('-B):j(w).
=i
J=]

a

Como Vn ( ('--B)ij( ) -- a : E(aB)ij(')
1 - (1 -- a'')alÍB pai- todo i = 1, ...,a, a:. = 0
ieílete a inexistência de interáção entre os fatoies ,4 e Z?. Por último, a. interação entre o
nível i do falar ,'l e o nível w do falar Z? sob o modelo CIP é

e procedendo analogamente, concluímos que aT20:: 0 I'efletea inexistência de interação
entre os favores

.4 e B.

O modelo UP não permite avaliaminexistência do efeito do favor aleatório na presença
de interação (c''B

> 0), pois aÊ + a :a:B = 0 e a:n > 0 são condições incompatíveis.

Fica claro que a contiovéisia nos modelos mistos, por muito tempo dirigida à escolha do
particular modelo e às correspondentes expressões dos quadrados médios espetados, está
ligada à definição do efeito do fator aleatório. Usando a definição apresentada acima, a
controvérsia

perde o sentido,

pois sob ambos os modelos

a. estatística

de teste para testam

inexistênciado efeito principal do fatos Z? deveria ser QMB/QME. No entanto, sob o
modelo UP avaliaminexistência de efeito principal do favor B não tem sentido rlà i)resença

de interação, pois ob + a'ia:.B = 0 e o2B > 0 são incompatíveis.
Como ela de esperar, a conclusão aceita da avaliação da inexistência de efeito do fatos
aleatório coincide com aquela obtida na Seção 4.2. Salienta.miasque a avaliação dos efeitos
foi feita com base no modelo mais geia1 (4.12), que inclui como casos paiticulales taílto o
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envolvidos na controvérsia no momento de avaliar as diferentes hipóteses cle interesse.

Neste contexto, destacamos que Wolfingei and Stroup (2000) consi(leiam discutível o

argumento baseadoem populaçõesfinitas apresentadoem Voas (1999), pois o modelo
CP tem a base teórica neste enfoque. Este comentário está relacionado ao fato de que
o modelo CIP pode sel obtido como a forma limite de um modelo de populaçõesfinitas
(Wilk and l<empthoine, 1955, 1':empthoine, 1957e Btownlee, 1960). Com este raciocínio,
inferir sobre o teste mais adequactopara avaliar inexistência clo efeito aleatório baseados
neste enfocluecolocaria ein desvantagem o modelo UP.

4.4 Modelos mistos com dados desbalanceados
Essencialmente,a controvérsia nos modelos mistos é gerada pela restrição de soma
nula dos efeitos no modelo CP. CoinÊeld e Tukey (1956) e Winer (1971), entre outros,
são favoráveis à utilização desta restrição. Searle (1971), Seaile et al. (1992) e outros no
entanto (incluindo as sugestões do PROA GLM no SAS) sugerem o modelo UP, em que

todos os efeitos aleatórios são independentes.Hinkelmann (2000) e Wolfinger e Stroup
(2000) desaconselha.mo uso do modelo CP baseados na falta de flexibilidadedos BLUP
obtidos a partir dele, na disponibilidade de pacotes computacionais para o modelo UP e
também na dificulda.de do tratamento de dados desbalanceados, principalmente quando
não se observam dados em alguma das combinaçõesdos níveis dos favores ,4 e .B . Ein
relação ao comentário de Wolfinger e Stroup, gostaríamos de destacamque após o trabalho

de McLean et a1. (1991), a diferençana metodologiausada para ambos os modelos,seja
em situações de dados balanceados ou desbala.tlceados,não é tao marcada assim no que
se refere à predição pontual ou intervalar.

Khuri et a1. (1998) observamque a dificulda.dena obtençãode testes para avaliar as
diversas hipótesescle interesseem situações com dados desbalanceadosdeve-se a que a
partição da soma clequadrados pode ser feita de diversas formas e que, em geral, as somas

de quadrados da tabela cleANOVA não são independentesou múltiplos de variáveiscom
clistiibuições qui-(l uadiado.
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O objel;ivo desta-seçãcrâ mostraxxomcWodemoug testaíaznu:laçao

Qe componentes dê

variârlcias sob o modelo CP quando temos dados clesbalanceados.Pala. isto utilizaremos

a metodologiadescritaem Ófversten (1993) no caso em que todas as combinaçõesdos
níveis dos fatoies ,4 e B são observadas.

4.4.1 Testes de anulação de componentes de variância
Consideremos a forma ]ineai clo modelo misto (3.7). Com a especificação dos modelos

UP e CP nesse formato,P é um vetoude parâmetrosdesconhecidosa,ssociados
ao favor
fixo ..4, b é o vedorde variáveis aleatórias associadas ao falar aleatório B e à interação

aleatória .4.B, XI é a matriz cle especificaçãoassociada ao favor fixo, Z é a matriz cle
especificação a.ssociadaaos efeitos aleatórios e E é o vedorde anos. Supondo b «' JV(O, y)
e E «' Ar(O, a'l) temos que
Y - N'(XP, ZVZ' + .''i).

(4.is)

O modelo UP pala dados desbalanceadospode ser escrito na coima (4.1) com A =
1, ..., n{.f, onde nij é o número de unidades observadas sob o nível i clofatos ,4 e nível .j do
fatos Z?. Sob esse modelo, temos

» - ( :: ) - «, (.,

l"ã:'

, E - ]V(0,a'l...),

«:,:..

b

(ID
i«.,
l

0

J

*-l:-.$:..1
. ,- Él"'
b

a

0

0

b

comn{.= .j=i
)i: zzijen.. = {=i.j=i
1:E nij.
Por sua. vez, o modelo CIP pode sei' especificado como (4.2) com A = 1, ...,niJ e na sua

fo::--«I',ç;o como(3.7) temos,

» - ( :: ) - « (.,
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e

0

Z

b

b

(D l«(...)j

J=l

(D l«(..HI'

J-l

b

b

--(Dl..

(li)in..

No modelo UP a matriz de especificação correspondente aos efeitos aleatórios pode sei
particionada em duas matrizes de incidência Z :: IZi Z21,sendo que a matriz cleincidência

associadaao favor -B (ou seja, ao efeito aleatório bi) é
b

a):"-,
b

:gi"',

z..

e a matriz de incidência associada à intetação aleatória .4B (ou seja, ao efeito aleatório
b2) é
b

a

',-©©:".,
? J l
l

O espaço gerado pelas colunas de Zi é um subespaço daquele gerado pelas colunas de Z2,
pois Zi = Z2(l. ® ló). Clonseqüentementeos efeitos de b2 estão aninhados nos efeitos de
bi e pol este motivo podemos usei a metodologia desenvolvida na Seção 4 de Ofveisten
(1993)

para

avaliar

se alguma

das componentes

de variância

do ilaodelo

UP

é J-Lula.

Pala o modelo CP, a metodologia requer algumas modificações, que clescreveielnos em

detalhe a seguir. Observemos primeiramente que IX l Zt l Z21 é uma matriz de dimensão
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n..oe(uér+-n): Como todas a;sxombtnaEÇÕes douifveigdog'fÃtDrês 'ZI'T'B iãabbgõi;Vãilãe
valem as seguintes condições:

(Z, l)ep«fojXjZ:jZ,l

PO.Zo(X)-«,po't.[XjZ:]

l)+(«

1)(b-l)

Portanto, existe uma matriz octogonal C cle ordem lz.., tal (lue,

[ Rii
C[X

[ Z:

Z,]-

Ri2 Ri3 ]

2

Re,

:«

(4.14)

l

onde Rll, R22 e R33 são matrizes do tipo triangular supeiioi de posto linha completo com

dimensões
a xa,(b--l) xbe(a

l)(b--l) x(a

l)b,iespectivanlente,e
Rt2, Ri3 e R23são

matrizes com dimensões a x 6, a x (a -- l)b e (b -- 1) x (a -- l)b, respectivamente. A matriz

C pode ser obtida a partir do algoritmo descrito no Apêndice B.2, que se baseia numa
dedução da matriz

IX l Zi l Z21 por meio de sucessivas transformações de Householder

(Rao e Mitra, 1971). A premultiplicação dos termos de (3.7) por C implica

CYem

que

ti,

t2,

É

t3 e t4 são

vetoies

de dimensões

a, ó -- l,

(a

+ CE,

-- l)(b

1) e n..

-- .zZ',

lespectivainente. Consequentemente,

1::1- (.,1
«,

':"':'.--"'-:'

":«""":;

e podemos testar a hipótese nula Ho : a2o = 0 usando a estatística

/;.. tât;/("- i)(ó- i)
tât./(n..

- «Z,)

cuja distribuição sob Xo é f' com(a--l)(Z)-- 1) e(n..
e denominador, respectivamente.

'

(4.15)

aó) graus de liberdade no numeiaclot'

Esta forma de avaliar a inexistência de efeito de inteiação é a mesma do que a encontrada

em Ofversten (1993) pala o caso clomodelo UP. Isto faz sentido em função da equivalência
dos pai'âmetros
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0 observemos qurtX tZrf%itsatisfazaíseguint;er

po;Zo(X)

PO.Z.IX

Z21

«

+

(«

1)(6

-

cõiitliçõõí

1)

e

PO.Z.IX

l Z, l Z:l

1)(6 - 1)+(b

- l).

Portanto, existe uma matriz ortogonal C2 de oictemn.., tal que,
[ R;i

',["i',í,.]-

R;,

R;3

]

: ?' l11:
l o o o l

(4.16)

onde R;t, R;, e Rj;3 são matrizes clo tipo triangular superior de posto linha completo com
dimensões

a x a, (a -- l)(b -- 1) x (a -- l)Z' e (b -- 1) x Z), respectivamente, e RT,, RT, e R;.

são matrizes cole dimensões a x (a -- l)b, « x b e (a -- l)(b -- 1) x ó, iesp"uivam.nte.

A

matriz C2 é obtida da redução da matriz IXI Z2 Zil por sucessivastransformaçõesde
Householdcr.

A piemultiplicação dos termos de (3.7) poi Cl2 implica

C2Y=

+ C2E,
$

em que t;,

t;,

tl; e tlÍ são vetores

de dimensões

a, (a -- 1)(6 -- 1), ó -- l e n..

-- ab,

icspectivamente. Portanto,

1111- (.,1''":;":t-''':''-:'.,:=...,
l
'«

e podemos testar a hipótese nuca ]7o : ab = 0 usando a estatística

/;..
q't=/(z' :J}
' t;'t;/(n- - «Óy
cuja distribuição sob Ho é -F com (b
denominador, respectivamente.

(4.17)

1) e (n.. -- ab) graus de liberdade no nuineiadoi e

Desta forma, é possível construir testes exatos pala hipóteses de anulação cle componentes de x,ariância em duais(suei dos modelos UP e CP mesmo em situações de dados
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desça;lanceados;.Estestestes coincidem com a;queresot)tidosxla:-ta;bela:deANOVA'pà:i;ítlã:
dos balanceados, mas ainda não estão disponíveis nos pacotes computacionais estatísticos
comerciais no caso de dados desbalanceados.

4.4.2 Poder dos testes
l<huri et a1. (1998) destacam a existência de testes uniformemente mais poderosos enfie

os não viciados ou entre os invariantes pata a maioria das hipóteses de interesse prático
em moctelosmistos com dados balanceaclos.Nesse caso, os testes ótimos coincidem com
os testes f' associados à tabela cle ANOVA usual. No caso desbalanceado, não podemos

obter testesótimos, mas mostraiemos, mediante um estudo de simulação,que o poder do
teste para /Zo: ab = 0 proposto na Seção 4.4.1 não diminui muito relativamente ao poder
do correspondente teste pala dados balanceadas.
Tabela 4.4 JVzímero de oóseruações nos made/os mistos simulados
Número de observações zz.. : 18

é

7711

'n12

n13

n,21

n22

l

3
3
5
1

3
3
4
1

3
4
5
8

3
2
1
6

3
3
1
1

0,96
0,75
0,51
0,31

l

l

l

l

l

7123
3

3
2
l
13

Número de observações rl.. : 36
l
0,93
0,77
0,48
0,32

6
4
1
1
1

6
8
9
10
1

6
4
2
2
25

6
6
7
1
7

6
6
8
4
1

6
8
9
18

l

O estudo de simulação é baseado em 1000 réplicas geradas pot meio de um modelo

misto CIP com dois falares, (Á com dois níveis e
patâinetios

B

com três níveis) com os seguintes

a2 . 1, a2o = 4 ou 16, e ab = 0,1,4,9 ou 16.
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Na=Tabela;4-4apiesent;amos onámero de observa:çõesxmxadanomt)haçãadõífãtiõfêã

(nij), juntamentecom a seguintemedida descritaem Khuri et a1. (1998)pala o grau de

desbalanceamento:

*--Ü,

..-«

«'

- EÉ't"
m'.

Da definição, temos 0 < @5; 1, com o limite superior alcançado quando os dados são
balanceadosl valores pequenos cle @correspondem a maiores graus cle desbalanceamento.
Tabela

4.5 Poder

oóseruado

do Zesfe para

,lira : aÊ :: 0 q?/an(Jo n..

:: 18

h.cedida de desbalanceamento
a2 ::

l

.'?o = 4
«Ê,=

.

l
4
9
16

a2 ::
aÍo

=

é

0,057
0,642
0,937
0,995
1,00

l

l

@

16

l

.'Í, = o 0,055
l

4
9

16

0,609
0,941
0,996
1,00

é-

o, 96

é -0,75

0,049
0,596
0,938
0,995
1,00

Ó=0,96 é
0,039

0,597
0,946
0,995
0,999

Ó-

0,043
0,498
0,898
0,984
1,00

o, 75 é

0,052
0,530
0,901
0,990
0,998

0,51

é - 0,31

0,056
0,433
0,841
0,974
0,997

0,068
0,408
0,816
0,974
1,00

- 0,51 é - 0,31
0,037
0,399
0,844
0,982
0,999

0,042
0,411
0,824
0,969

0.997

Salientamos que quando é = 1 o poder observado coilesponde ao do teste ótimo. Dos
resultados das simulações apresentados nas Tabelas 4.5 e 4.6 podemos concluir que
e o poder diminui à medida que o desbalanceamento aumenta,
e quando o-Ê > 1, a diminuição no poder por causa do desbalanceamento é infet'ior a
15% em relação ao poder do teste ótimo

8 o poder au]nenta cona7z..,
e não observamos mudanças importantes no poclei'em função dos valores cleafo, e
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Tabela 4.6 Poder observa(/oda fesle para Ho : aD
a2 ::

36

Medida de desbalanceamellto

l

é

.'Ê, = .

l

4
9

16
a2 ::

0 quando n..

l

":o = 16
l
4
9
16

l

0,040
0,786
0,983

L,00
1,00

é

é-

o, 93

@: 0,32

0,059
0,669
0,961
0,999
1,00

0,055
0,617
0,956

0,999

0,054
0,460
0,880
0,984

1,00

1.00

@: 0,48

@: 0,32

0,046

0,060
0,471
0,890
0,992
1.00

1,00
1,00

ÇÓ=0,93

0,052

0,055
0,784
0,988

0,991
[,00
[,00

#- 0,48

0,041
0,768
0,983

l

0,793

é - 0,77

1,00
1,00

0,77

@

0,048
0,676
0,964
0,999
1,00

0,597
0,943
0,997
1,00

e quando o-b = 1, a variabilidade induzida pelo fatos' B é da mesma ordem que a
induzida pelo ergo e consequentementeo poder é baixo, mesmo quando os dados são
balanceados onde o teste é o mais podcioso.

4.5 Aplicação
Usando os dados hipotéticos apresentados na Tabela 4.7 (geiaclos por um modelo misto

com um fatal fixo com dois níveis e um falar aleatório com três níveis), comparamos os
diferentes testes disponíveis no pacote estatístico SAS, com aqueles obtidos por meio da
aplicação tias transformações ortogonais descritas na Seção 4.4.1. Os resultados pala o
caso ba.lanceaclosão apresentados na Tabela 4.8. Nesse caso, os testes exatos coincidem
com os testes baseados na tabela de ANOVA,

como já tinha sido observado por Ofversten

(1993)

Comparação semelhante para dados desbalanceados foi realizada cona a eliilainaçãodos
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dados em negrito-darTabela-4:7:0s resultados dos testesl)aia: c(nnpanenterda variâiii:iã
nulas neste caso são apresentados na Tabela 4.9.
Tabela 4.7 ,Dados s mu lados

Máquinas

AI

A2

BI

Operários
B2

B3

71,24
70,59
71,06
71,45
71,88
73,26

68,52
70,77
70,45
70,39
70,33
70,76

70,40
72,30
70,10
70,34
71,25
71,60

132,47
133,97

130,04

130,51

130,60
139,66
130,28
130,32

132,75
132,74
132,65

132,50

130,55
127,01
128,48

]30,29

131,07
128,58

I'abela 4.8 I'estes de tllittlação de compoFtentesde uariânciu parcaos dados balnrtceadosda Tabelct

{.7

Componentes cle Variâllcia
c''b

ANOVA

PROC GLÀ4

a.b

'''á.a '"

aÍD

F=19,64(g 1.=2,30) F=4,07(g.1.=2,2) F=4,82(g.1.=2,30)

P<0,001P=0,20P=0,015

Teste Excito

Teste de Wald

PROCÀllXED

F=19,64 (g.1.=2,30)
P<o,001

F=4,07 (g.1.=2,2)

F=4,82 (g 1.=2,30)

Z-0,95
P-0,34

Z:0,73
P:0,23

Z-0,79
P-0,21

P-0,20

P-0,015

Apesar de as subrotinas PROA GLM e PROC MIXED do SAS selein fenamentas muito
uteis pala a. análise de modelos mistos desbalanceados, elas não têm implementados testes
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Tãliêla a.u l estes a

u/as para os dados desbaZanceados

d«. Tabela .4.7

Componentes de Variância
'''á.a o"

ANOVA

PROC GLM

F=16,60 (g.1.=2,25)

F=4,91 (g.1.=2,2)

F=3,38 (g 1.=2,25)

F=16,60 (g.1.=2,25)

F=9,11

F=3,38 (g.1.=2,25)

P<o,001

P-0,17

P-0,05

Teste Excito
P<o,001

Teste de Wald
PROCÀ41XED

Z-0.94
P-0,35

(g.1.=2,2)

P-o,lO

Z-0,78
P-0,22

P-0,05

Z-0,70
P-0,24

exatospala anulaçãode componentesde variância. De fato, na PROA MIXED é possível
implementar' tanto

o modelo UP quanto o CP, mas o teste de Walcl (lue a

sublotina

utiliza é uma aproximaçãomuito grosseira, como mencionadono próprio manual, SAS
(1999). O manual sugere considerar a razão clãs verossimilhançasde modelos encaixados
para. avaliar componentes de variância nulas, letnbiando que a distribuição cla estatística
correspondente é uma mistura de distribuições qui-quadrado.

A subiotina PROA GLM está baseada no modelo UP, e consequentementeos testes
para aÊ ' 0 e cr2B= 0 aparecem na saída clo programa. Para dados desbalanceados, estes

testessão aproximados. O teste pala ab = 0 também pode ser obtido da saída, dividindo
o quadrado médio do favor B pelo quadrado médio do erro. Em situaçõescle desbalan
ceamento, este teste ainda tem distribuição exala r' sob o modelo CP (ver demonstração

no Apêndice B.2.2). Neste ponto queremos salientamque em todas as simulações assim
como no exemplo da aplicação o teste proposto lla Seção 4.4.1 para Xo : ab = 0 coincide

com o teste obtido a partlii de QMB/QME quando a soma dos quadradosé tipo 111.A
equivalência de ambos os testes neste momento é lmla conjetura desde que ainda não
conseguimos piová-la formali-nente.

Ofveisten (1993) menciona blue este procedimento baseado em tiansfoiniações ortoLencina, V. B
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de inteí;egge

em modelos com fatoies aleatórioslno entanto não conseguimosgerar um teste pala
aã + l/ao2B = 0 sob o modelo UP com dados desbalanceadosusando a técnica por ele
proposta.

4.6 Discussão
A aparente controvérsia nos modelos mistos tem base na semelhança entre os modelos

UP e CP e os modelosde efeitosfixos. Os autores (lue defendemum ou outro modelo
chegam a conclusões diferentes sobre o teste para a inexistência cle efeito do falar aleatório.

Voss (1999) tenta resolver a controvérsia usando um modelo clesupeipopulação que supõe
finita a população de níveis do falar aleatório, mas é questionado poi Wolfinger e Stroup
(2000) sob o argumento de que é nesse enfoque que o modelo CP está fundament..do.
Percebendo que o problema está na falta de uma definição clara dos efeitos dos fatores

aleatóriosem modelos mistos, propomos defina-los,em função das médias da variável
resposta ]los diferentes níveis dos fatoies. Estas definições podem ser palticularizadas
tanto ])aia o modelo UP quanto para o modelo CP. Inicialmente considei'amos o enfoque
de populações finitas porque permite a visualização dos diferentes elementos e fontes de
aleatoriedade que existem no modelo misto, e mostramos que a extensão a populações

infinitas é direta. Clom as definiçõespropostas, a controvérsianos modelosmistos fica
resolvida.

Como a hipótese bluecaracteriza a inexistência de efeitodo favor aleatório não pode ser
avaliada sob o modelo UP na presença de inteiação e como o modelo CIP é questionado
tanto pela falta de implementação em pacotes estatísticos quanto pela sua limitação em
situaçõescledados desbalanceados,estudamos testes exatos pata avaliar a hipótese on = 0

en situaçõesde desbalal[ceamento.
Propomos um teste de fácil implementação,já seja
poi meio do algoritmo para a dedução com transformações de Householclei quanto por
meio das somas de cluadrados tipo 111,cujo podemem situações de desbalanceamento não

dista muito do podemdo teste ótimo em dados balanceados. Por outro lado, com respeito
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à-implemeiatação do modelo ePWeLean elpn1- (199:1} =propõem-usar os proc(ütmentoK
gerais dos modelos mistos (MMP) desenvolvidos por Hendeison (1950, 1975) para avaliar
funções estimáveis e erros padrões sem fazer distinção alguma. entre dados balanceados e
desbalanceados, sob quaisquer caosmodelos UP ou CP.

Ouvia alternativa é consideiat testes baseadosna verossimilhançapala estruturas especiais da matriz de covaiiâncias cla variável resposta. Sob este enfoque, no entanto, o
interesse não seita avaliar efeitos principais de algum favor, já que, como foi observado,

testama anulação de alguma compollentede variância não correspondenecessaiianiente
a testar inexistência cle efeito do correspondente favor aleatório. E importante salientaique sob esta.s hipóteses de componentes cle variâncias nulas, o parâmetro fica situado na
fronteira do espaço paramétrico e conseqüentementeos testes apropriados devem ser cons-

truídos de acordo corri as sugestõesde Self e Liang (1987) e Stlam e Lee (1994), tendo
como ctistribuição limite uma mistura de distribuições qui-quadrado.
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Discussão
5.1 Considerações finais
Neste trabalho discutimos problemas de inferência em populações finitas, focando nossa
atenção na obtenção de estimadores ótimos sob modelos piobabilísticos baseados no planejamento. Depois de Godambe (1955), que provou a inexistência de estimadores não
viciados com variância uniformemente mínima num conjunto geral de estimadoies, este
problema não foi muito abordado na literatura estatística. A pesquisa posterior ao tiabalho

de Godambe tem-seconcentrado no enunciado de outras propriedadesque se poderiam
espetar de estimadores ou planejamentos usualmente usados na prática estatística (Cassel
et al., 1977). Paralelamente a isso, houve um maior aprofundamento na inferência baseada
em modelos de superpopulações, o chama(to enfoque preditivo. Neste contexto, já foram
obtidos estimadoies e preditores ótimos para diversos mode]os de supeipopu]ações (Roya]],

1976,Rodrigues et al., 1985, Bolfarine e Zacks, 1992 e Valliant et a1., 2000, por exemplo), e
foram estudadas tanto a predição intervalar quanto as propriedades assintóticas de alguns
preditores em populações finitas sob algumas suposições nos modelos de superpopulações.

Ainda usando modelosbaseadosno plaüqamento demonstramosque é possíveloptei
estimadoresótimos num subconjunto próprio daquele abordado poi Goclambe (1955). Isto

foi concretizadotanto em amostragemcom um estágio quanto com dois estágios, considerando diversos modelos probabilísticos e preditores constituídos por funções lineares
de variáveis aleatórias observáveis após a amostragem. Neste contexto, geneializamos o
Teorema 2.1 cle Roya11(1976) pata situações onde o interesse decai sobre qualquer com-

binação linear das variáveis envolvidas no modelo probabilístico, incluindo ainda casos
multivariados .
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Usando um modeloxle permuta;ção aleatóriaíenlnr modelaexÍ)a.ndídai na tõüt;êít;ãUê
amostragem com um estágio, estudamos o problema da estimação ótima da média po-

pulacional, de uma particular observaçãonuma amostra e de uma particular observação
na população. No contexto de amostragem com dois estágios, estudamos o problema da
predição ótima dos valores latentes correspondentes aos grupos realizados, que aparentemente leãotem sido abordado na liteiatuia sob o enfoque baseado no planejamento. A
inclusão de um eito na resposta no modelo conespondente à amostragem com um estágio
permite ielacionai a metodologia desenvolvida para populações finitas com a teoria clássica

cle modeloslineares com efeitosfixos. Para os casos de amostragemcom dois estágios
salienta.mosa relação cona a teoria de modelos mistos.

No contexto de modelos mistos, supondo uma população finita de níveis do fatolaleatório é mais fácil visualizamas diferentes fontes de aleatoriedade envolvidas. Eni particular, sob este enfoque, abordamos o problema da controvérsia nos modelos mistos (Voas,
1999). Neste trabalho propomos definições dos efeitos de interesse que levam em consideração as diferentes fontes de aleatoriedade. Estas definições, embora enunciadas no contexto

em blueo conjunto de níveis do favor aleatório é finito, são claramenteinterpietáveise
aplicáveis também no caso infinito. Ao particularizar estas definições para os modelos
mistos envolvidos na controvérsia a conclusão sobre o teste de inexistência de efeito do
favor aleatório é a mesma independentementedo modelo empregado. Isto, permite afirmar
que a fonte da controvérsia nos modelos mistos não é bem a existência de dois modelos
diíeientes pal'a modelamum experimento cruzado com um favor fixo, um favor aleatório

e inteiação aleatória, mas é a falta de uma definiçãoclara do efeito do falar aleatório
que dependa da característica que está sendo observada e independa do particular modelo

abordado. E com este último intuito que neste trabalho falam propostas as definiçõesdos
diferentes efeitos.
A avaliação de inexistência de efeito do favor aleatório está relacionada com hipóteses
de que determinadas componentes de variância, ou combinações lineares delas, são nulas.
Este problema já foi bastante abordado em situações de dados balanceados, estando já
provada a existência de testes ótimos pala as componentes cle variância de diversos mo-

delosmistos, em particular pala aquelesenvolvidosna contiovéisia. Esta realidademuda
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para situaçõercom dados desbalanceados=EmparHcularWeuomhecídã:&iíiêRíítiêiitiãdê
testes ótimos neste tipo de situações. Também iessaltamos a dificuldade para obter testes
exatos. Neste trabalho, inspirados na teoria desenvolvida por Ofveisten (1993), propomos
testes exatos para as diferentes componentes de variância dos modelos envolvidos na. con
trovérsia dos modelos mistos em situações de desbalanceamento quando temos observações

en] todos os níveis observados dos fatoies. Em um dos modelos estes testes são aplicações
diretas da proposta cle õfversten, e no outro eles são obtidos após algumas modificações.
Por meio de um estudo de simulação, avaliamos o poder do teste proposto para a inexis-

tência do efeito principal do fator aleatório no modelo com restrições nos parâmetros.
Observamos blueo poder na preseiaça de desbalancemento não é muito menor que o poder

do teste en] situações cle dados balancea.dos,em que o teste proposto coincide com o teste
uniformemente mais poderoso da tabela de ANOVA.

No estudo de simulação observamos

que este teste coincide com o teste QMB/QME da tabela de ANOVA ainda em situações
de desbalanceamento quando a soma de quadrados considerada é de tipo 111,cuja definição

podemos encontrar em Seaile (1987). Esta. equivalência entre ambos os testes até apoia
constitui uma conjetura já que ainda não conseguimosprova-la formalmente.

5.2 Futuras Pesquisas
O trabalho desenvolvido até aqui ainda deixa abelhas algumas questões a ser abor-

dadas em futuras pesquisas. No contexto de estimação ótima, é de interesse estudar as
distribuições assintóticas dos estimadores quando tanto o tamanho cla população finita

qua.ntoo tamanho da amostra aumentam. Este problemajá foi abordado em Bolfarine e
Zacks (1992) sob o enfoque preditivo quando se supõe que a. matriz de covaiiâncias do modelo de superpopulação é uma matriz escalar. Também é de interesse aboidai este mesmo

problemasob outros tipos de planqamentoslem particular, para aquelesque também
permitam a inclusão de covaliáveis. No contexto de amostragens com dois estágios é
de interesseestudei as propriedadesclo estimador obtido a.oestimar as componentescle
variância e obter resultados para situações com estratos desbalanceaclos.
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a: ígimldada êiitii# a liêgliõ

proposto a pa-ruirde sucessivas transformações de Householder e aquele obtido da tabela

de ANOVA com somas de quadrados tipo 111.Também seria interessantecomparar o
desempenho clo teste /' exala aqui proposto com os testes aproximados para grandes

a.mostrasconstruídosde acordo com a.ssugestõesde Self e Liang (1987)e Suam e Lee
(1994), que têm como distribuição limite uma mistura de distribuições (lui-quadrado.
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Apêndice A

Estimadores ótimos
A.l Obtenção de estimadores ótimos
Neste Apêndice obtemos os estimadores ótinlos de 0 = GY,

sendo que 0 também

pode sei escrito como (2.9), i.e., como combinação linear cteYs e YR, e o modelo que
consideramos é (2.2), com V'(Y),

ys e yn naatrizes semidefinidas positivas

De acordo com Bolfaiine e Zacks (1992), um preditor linear de 0 é

0= GsYs+AYs,
cona A denotando uma matriz p x ns de constantes, onde nS e nn são o número de linhas
de Ys e Yx, respectivamente, e p é a dimensão do parâmetro de interesse

Proposição A.l. U7nesZnadar /inca-rde 0 é não z;icÍadose e só se

AXs=GnXn,

(A.l)

com Xs e Xn de ÍP.ey.
Demonstração

.

E(O - O)

O

E(AY.

{:}

AXlsP

«

AXs=

-

GnYn)

-- GaX.n/3

= 0
= 0 uniformemente

em /3

GnX.n.

n
Proposição A.2. Sob o modelo (2.2,l, a tTtatrizde couariârtciaspreditiuasde 0 é dada

por
KI(Õ - o)(õ - oyl

AI''SA'

+ Gn\'RGh

-- AV'SRGh

-- GR'I,''nSA{

(AX; - GRXR)PP'(-AX.- GRXRy

+

A.l Obtenção de estio-nados
es ótinlos
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l)em.ovtstruçã;o

EI(O - O)(O

EIAYS

GnYR - (AX.

GRX*)P+

(AX.

- GRXR)PI

IAY. - GRYR (AX; - GRXR)# + (AX. - GRX«)#I*
V(AY; - GRYR)+(AX; - G.X«)PP'(AX. - GRX«y
A}'SA'

+ GRynGh

-- AVSRGh

-- GRV'RSA'

X

+

+ (AXS - GRXB)PP'(AX; - GRX«y

n
Proposição A.3. (Corolário da Proposição A.2). Se 0 á ?zmpreditor/{neal'nâo
viciado para,O, então a suü mal,riz de couariâncias preditiuasé

0)(0

Oyl =

AysA' + Gn\''nGh A}''snGh

GR}'nsAt

(A.2)

No seguinte teorema considera.mos inicialmente o caso univariado

Proposição A.4. Sejam a e gx uetoresde domeiões ns e nR, respectiz;amenZe.
Quando
o sistema ates = gLrlXn é col-tsistente, todo uetot a, du forma

a' = ghXRX; + gh(yRS -- XRXI;yS)B'(BVSB') B+

(A.3)

+ z'jl -- B'rsB'(BysB*)'jB,
com B = 1 -- XsX.;

e Xl;

denotando

ghX.n e minÍmÍzíz at\''Sa + ghVngn

Tina

ánz;farsa gezzera/ízada

de Xs,

satÍs/az

a:Xs

-

-- 2atVsngh para gua/qwe7'oef07'de consta/ates z

Z)emozzsZração.
Comoo sistemaa'Xs = ghXn é consistente,
o conjuntode soluçõesé
dado por vetores da forma
a - XÇ'XÍ:g«

+ (l

XÇ'Xk)r,

com r um vetou arbitrário cle dimensão nS. Conseclüentemente, fazendo B = 1 -- XsX;,

a*Vsaghyngn 2atl''sngn = rtBVsBtr+ 2rIBjlrsX.Ç'X.h Vsnjgn+

+

Lellcina, V. B.
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Not,amosque orvetores rque minimizam a-expressão a:nterior'devemsa:t;isfaza

BIV'sn - V'sXÇ'XLjgn,

B PsBtr
e portanto, como (BysB')(BysB')'B
mente temos que

}''.B')'Bl\'.a

r
Logo

segue

a expressão

(A.3)

pata

=

B, este sistema é consistente e conseqiiente.

}''.XÇ'xhjg« + ll

(B }'' .B ') '(B }''sB ')jz

D

a.

Esta proposição é a base para as demonstrações elosteorema.s do Clapítulo 2
Z)emonsfração do Teorema 2./. Inicialmente vamos provar o teorema quando 0 é escalar
Como Vs é não singular no modelo (2.2), X.s é de posto coluna completo e B é idem
potente, temos que

i) x;

(XÇ}''; :Xs) ' :Xj;}''; ' ,

ii) (B}''.B')

B' }' ; :B ,

iii) B'(BysB') = B'V;:B,
i«) B'l';'B
«)

B'

li - Xs(X&l'';:X;)''XÊ.}'l;:l

e

B'(B}''.B')'(B}''.B'),

sendoque os quatro primeiros items se verificam facilmentee v) seguedo Lema 2.2.6 de
Rao e Mitra (1971).

Pela Proposição A.4, o vetou a que permite obter o estimador atYs não viciado pala 0

queminimizaV(0 -- 0) é
af

ghXnX;+ gh(yns XnX;ys)B*B'y;:B
gLXnX; + gh(T'''«}'';: XnX;)ll Xs(Xb\'';:Xs) :xl }''; : l

ghXnX; + gl:(t'''«}';' - XnX;)ll - X;X;l
ghXnX; + ghl''«}'';'li - X.X;l.
Lcncina, \''. B
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-Notemos que llÉli=\::r-+iXlbl/:iiXS)'iX:Çl?:ii:Y:g = ]g â a mt;ííiiãdõíxle ÍÜÍSiiiiÕÍtii.iã;
drados ponderados de #. Conseqüenteinente, o BLUP de 0 é

a:Ys = gLYs + ghjXnÕ + ynsy;:(Ys

x.P)j

Consideremos agora o caso rnultivaiiado. Seja O o vedor de parâmetros de interesse. Pala

todo k C RP, 0 = kt0 = k'GsYs + ktGnYn é un] parâmetro escalar, conseqüeritemente
o BLUP de 0 é

k'G;Y. + k*G.IXn.Õ + }'n.}';:(Y.

Õ

X.Õ)l

k'Õ*

Assim, como pala todo estimados linear não viciado de 0, 0 = a'Ys,

v'(o*- o) v'(k'Õ*

k:O) $ V(a'Ys

k:0),

temos que para todo estimador linear não viciado de O, 0 = AYs com A denotando

uma matriz p x nS de constantes,k:AYs é um estimadorlinear não viciado cle a e
conseqiientemente,

v(k'Õ*

k'O) $ v(k'Õ

k'O) para todo Õ

AYs e para todo k € RP

Portanto, 0' é o estimador M-ótimo de 0.
A expressão da matriz cle covariânciasdos erros preditivos de O* segue após algumas
manipulações de algebra de matrizes.

D

Z)emonsfração do Teorema 2.g. Consideremos inicialmente o caso univaiiado.

Xs = IW ® (l/N)l«, Xn = 1/v ® (l/N)IW-., ys
Ax(-/V :J«*0. «))eV«
a.x(l«,-«
JV''JW-.).

Sob o modelo expandido temos

6. x(l«-jV

:J«),V.«

Assin) é fácil veiiÊcai blue,

i) O sistemaa'Xs

ii) X.;

::: 1«, '8 (N/«)l

Lencina, V. B
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iii).BV-s:B:= A lm
A ®P

iv) B'(BysB')'B
v) X;ysB'(BysB*)'B

= Oe

vi) BysB'(BysB')'B

= a.A ®P,,

e portanto, cla Proposição A.4, temos

a' = ghlW®(l/7z)IW-«IÍ, + r'(IW -- Aa.') e) P.
Notenaos que

a'=)f-:TD.PwD.
e que uma inversa generalizada de .A é

i)ID«-D,-+x-l-=V'V-'l,

A'
onde y

representa um vetou de dimensão 7V com elementos iguais a l/yj se g/j :# 0 e zelo

em caso conta'brioe 7n e o numero de g/j nao nulos. Clonlo IAÍ -- dada = lõr -- Dix , com ly
denotando um vedor Ar x l com elementos iguais a l se yj # 0 e zero em caso contrario,
temos

a' = ghlW®(l/n)lw-«IÍ.+ r:(IN -- Di*) 6)P«
Como &t deve minimizar a expressão da covariância dos ermospreditivos uniformemente
ein y e para

aqueles

onde

iv =

IW a solução

única

é a: =

g* IW ® (l/n)lw-«l:

; conse

qüentemente,o preditoi de 0 com mínima variância do erro preditivo é
Õ* =

gsYs + ghl/v (9 n-: lx..IÍ.Ys

A generalizaçãopara o caso inultivariado é idêntica à da demonstração cloTeorema 2.2,
e a expressão da variância dos ecos pieditivos sai após manipulações algébricas.

Lealcine,.V. B
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:g+ PelaíProposíção i4::ÇWwedtt;orlillnaí'íiãa víãadtí'Faia

0 satisfaz (A.l), que sob o modelo expandido é um sistema consistente, portanto

A'

XÇ'xLch+(l xi'xb)z,

coJn Z matriz de corJstantes de dimensão nS x p, sendo que neste caso ns = JVn

O eno quadráticomédiogeneralizadoé

Klil,@-q@ q'i,l

ll,AysA'l,+ ll,GxynGh1, -- 211,AysnGhl.
a'\''sa + Gnl'nGh -- 2at 'b''sn(;h,

com a: = ]t
A e'
'P''

XhGLI. + (i- XI'XL)«,

«

sendo u =

ZI,.

Minimizando o erro qua.diático médio generalizado como na proposição A.4 e usando
as expressõescottespondentes ao modelo expandido temos
«

-

a.'a.'8P.)r

e

Z' =(1/p)l.r:(IJV -- .AA'

(8 P«)+

P.T,

com T matriz p x JVn de constantes arbitrárias. Clonseqüentemente,

A' = lw ®(1/")1«11v-.Gh +(l/p)(l -- Di,) ® P«rll, +(l

® P«)T'P,

Como a minimização deve sei feita uniformemente em y, o preditor linear não viciado de
a com mínimo eno quadrático médio generalizado é
Ê

Õ

GsYs+ IGhl/v®(l/n)lw-«IÍ,+ P.T(l ® P«)IYs

A expressão clocno quadrático médio generalizado obtém se após manipulações algébricas

D
Lencina. V. B
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Obtenção du es+iJmadoresp'nosr'modelos com erro
na resposta

No modelo de peinlutação aleatória com erro na resposta podemos usei o Teorema 2.1
para obter o estimados M-ótimo de 0 = (;Y*

Como o primeiro momento e o momento celltral de segundaordem dc Y* são dados
por (2.16) c (2.17), respectivamente, temos que Y* pode-se escrevemcomo o modelo (2.2)
com

l3 ' H,
Xs=

1.

e

XX=lW

.

e

Vs ''qsn
!qns
Vn

com
Vs = o-'(in -- jV':J«)

+ ã2ln, Vsn = --a2N''IJ«x(N-«)

' Vhs

e

Vn

(l.«

«

- N':J«,-«) + ã'lw...

Aplicando o Teorema 2.1, sob o modelo clepelnLutaçãoaleatória com erro na resposta,
o estimados não viciado M-ótimo de 0 = GY* é

Õ*

.Y.+ G.IX«Õ+ Vn.V;:(Y. - X.Õ)l,

com P = (XlsV;:Xs)':XsV;:Ys.

Substituindo pelas respectivasmatrizes do modelo,

obtemos que o estima.dol M-(5timo é (2.12) e a matriz de covariâncias dos ecos preditivos
e

(a' + õ')Gn(lw-«+ n-:Jw-«)GL.
No modeloexpandidocom erro na respostapodemosusama ProposiçãoA.4 e obter o
estimados h4-ótimo de 0 = GY* em forma análoga à obtenção do estilnador À/l-útil-nono
modelo expandido

(vel demonstração

do Teorema

2.3). O primeiro momento

e o mol-mento

central de segtmda ordem dc Y" são dados por (2.18) e (2.19), respectivamente

Lencina, V. B
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l
PolLoubro
]adoít emos que

:,Jã?ol:.==;'1;y,,.
l«,
satisfaz o modelo (2.2) coIn

y,
® iV 11.

e

Xn

'Vs
'VKS

= 1/v ® AT'iljv

.,

' VsK
''qK

com

V.

®(l«-jV':J.)+õ'l«,®l.,

Vn

Lealcine. V. B

=

A

® (]N-«

vh.

Vsn(N'':J«*H.-«))

]V':J/v-«)

+ ã'l/V

® IIV

n
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Apêndice B

Resultados em modelos mistos
B.l Propriedades em modelos mistos balanceados
B.l.l Somas de quadrados do INOVA
Embala as propliedades cla decomposição da. soma total de quadrados no caso balanceado já fora.m abordadas e demonstradas eni vários livros (Seatle, 1971, Sealle et al.,
1992), a seguia vamos apresentar uma demonstração que a nosso critério se destaca pela

sua simplicidade. Em paiticulai mostramos que as diferentessomas de quadrados, na
decomposiçãoda saDIa total, podem ser utilizadas para consta.uirestatísticas de teste com
distribuições r' para. diversas hip(5tesesde interesse pois elas são proporcionais a variáveis
qui-quadrado independentes. Denotando com SQT.

média, i.e. SQT« = Y'P.ó,Y,

a soma dos quadl'adoscoiiigidos pela

temosque SQT. = SQA + SQB + SQAB + SQE, sendo

que
a

SQA

Z,r

}:(i7i..
{-1

-- g...y

= Y:MiY,

6

SQB

ar },(i7..Í.
J

]

a

SQAB

r }.

{=i

SQK

ondeMli:: ÜP.®Jó®J,,

i7...)2 := YfM2Y,

b

}.(i7ij. -- i7i.. i7.j. + i7...y = Y'M3Y,
.j=i

>l, }.

}.(yijt

i-l j:l A-l

Üj.)'

= Y'M4Y

Ml2:: l J.(8)Pó®J,, M3

l-P. (8Pó®J, e Ml4 :: 1. ®lÕ®P,

B.l Propriedades em modelos mistos balanceados
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.Prop'sição.IB:].Soó o«fode/o aPm,47(«2'+-',l:í);SeB/(a':Far't7â:f:í'i7:i);$QÁ'B/
l.a'z-Fra'LBÕ e SQEja'z

são uariáuei,s aleatórias com distribuições qli- quadrado mútua,mente

indepeTtdentes (luas Q d\tas.

Z)emonsfração. Primeiramente observamos blue sob o modelo UP,
V(Y) = aÊJ. ® ló (D J, + álIBI.Ó ® J, + o'l.ó,

Pala provar que as diferentesformas quadráticas tem distribuição club-qua.doado
basta
p:ovar

que

a2 + arar

(M./(i.yV(Y)

+ ralis,

é idempotente

(i3 = o2 + ro2a

. (M./á:)A.'(Y)

ÉP. ® Jó,

. (M,/Ó,)V'(Y)

:J.

e (M3/'53)V(Y)

'

para

s

'

1, . . . ,4,

e á4 :: a2 (Seaile,

com

(f.

1971). Assim,

=

c,2 +

ro.:.B,

observamos

.5,

que

que é idempotente,

® Pó (8 J, que é idempotente,

= iP. ® Pó ® J, que é idempotente,

e poi último, (M4/(í4)V(Y) = 1.. ® ló ® P, cine é idempotente

Para prova: que são independentesbasta mostiai que (M./ó.)V'(Y)(M.,/á.,)
s # s'l assim observamos que
(M,/á,)V(Y)(M:/J

)

(a6r'(o'

+ rolÍB))':jJ.

(D PÓ ® J,l

x IP.

= O pala

® Jó,l

0, pois PóJó = 0,
(M;/õ;)V(Y)(M:/J

)

(6r'(.' + r.:B))

'jP. ® PÓ® J,l x IP.

JÓ,l

0, pois PóJó = 0,
(M./ó,

)V(Y)(M./á-

)

(bz'(o'2 + ro'2B))'ijl.,ó

0, pois P,J,
Lencina. V. B
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(M./á;)V(Y)(M,/á,)

(ar'(a'+

ara'+

0, pois P.J.

(M./ó-)V(Y)(M,/õ:)

ro'B))':jP.
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® Pó ® J,l x IJ. (8 PÓ ® J,l

= 0,

(ar(''' + orai + ra'B))':]l.,Ó ® P,] x ]J., (D PÓ ® J,]
0, pois P,J,

= 0,

e pot último,

(M./â*)V(Y)(M;/ó,)

(r(''-' + ,ajlB))':ll.ó ® P,l x IP. ® Pb ® J,l
0, pois P,J,

:: 0.

n
Proposição

B.2. Soó o «fode/o CP, SQ.4/(o' + rc,:o), SC?.B/(a: + al'c,Ê), SQH.B/(a' +

ra2xDh
e SQEja2 são qKi-q'ladra,do
mutuamenteindependentes
duasQ altas.
Z)emonsZração. Considerando que neste caso

V(Y)

(«Ê

(l/a)o'jlo)J. ® ló ® J,+

aÍol.ó ® J,+

o-'l.ó,,
D

a demonstração é semelhante a da proposição anterior

B.1.2 Cálculo dos efeitos nos modelos (4.4) e (4.12)
No modelo (4.4) os níveis do favor Z? são amostiaclos cle acordo com ulla esquema
cle amostragem aleatória simples sem deposição. Os momentos de primeira ordem e de
segu«claorde«' cena:al clo «to:. ale-tório U} = (q:

Vn(Uj)(ló.
Lencina. V. B.
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VLEXLLXlb\Pt.L\.lvL)

GonseqüentielnenteÍaestrutura de covariâncirda-variávelnesposta:édactaWr

=

vó-(Xlk)

Vó*(Ãã})

+ Vó.(Eíjh) + 2Co«ó.(Ad.:i, Eijh)

V'.,(PI..,Uj) + a' + 0
l

b

l

PÍ*(l.-

b*

J.* )P:* + .

2

" S2 .(i) + 0'2

V'ó,(.A'f.j)+ (Club.(-Eijk,Eijk ) + 2Cooó.(]aj, Eijk)

(lbuó. (XJA
)
t3K ) biÀ;,
''- 't3

v..(pl*uj) + o + o

ip;*(I' iJ.,)p;*-'L'u
(:ouó.

(Xjk,

X,jA,)

=

«1:ouó. (Mij,

À/..j)

+ «l:ouó. (Eijk,

+

ü«ó.

(}K,j,

-E.jk)

ü«..

(pl*uj,

pl,*uj)

-Eíjk,)

+ «l:ouó. (J14:j,

EíjA,)

+

+ o + o+ o

ipí*(I', - Z-J..)p:,* - '-'a,;o'

o«.le pl* =(p:: p«

p«.) e pÍ,* =(p;,- p:', 'p:,.,).

O vetar de médias e a matriz de covariâncias do vetou aleatório (&/i.f ik/2j ' ' W«jy são

M.i \

Í

M2j1 1 P2.
p,. 1

M.i l

Í

É*. *\

P". )
\ É-

e

S

M~á

.. Q 1 %j

S

2

2

B*(1)

AB*(2,1)

2

S

'lB *(1,2 )

S2

S

B*(2)

2

.4B *(1,. )
2

.4B '(2 ,. )

\. M.i

onde Pí. = é-

O efeitoprincipal do nível i do favor,4 é dado por
.

a

Ó

â {'=i.j=i
:)l: ,ü,J

b

1;>:
E« (M:jl
J-l
.

a

:EE

b

b

1'

.j=i

A=i
.

a

b

r

".p':,J -áXXE ":..w:,.o

»{. -- »'' ,

Lencina, v. B.
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Eb. (j%j)

= ]%(jKj)
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b

l

)P;«

u=l

-BFi«,' H:'

>l: h(UJ«)Eo

Eó* (Eijk)

w=l

(ci«)

O efeito principal do nível w do favor B é
z,(«,)

l
ab
p'is

Eo(-mija(«,,

E }l: >ll:E. ( z;j*

.

l

a.

Ú
a

{-l

Z)

I'

j:i

k-l

(«,,

P..

'))

b

>l:
}l:(A/.j- p..)
í=i .j=i

.)) = W(c{«k)

= 0

Calculamos a variância de JÜ.. sob o modelo (4.4) da seguinte maneira,

v'«(À/-)

l;Ü >:v.(}:/';*uj) + }:
Lj:i

i-i

}:

ü«.(}:

j=i.f'=i(J'#j)

i-i

pl:..u., >:pí*u.,)
í=i

l

como
'Vn

.=1

E «:*ylp., (E
a

a.

,!:..uj )

.

a

{:: l

{=1

{ :: l

il/:=l

S;B'( i,i')

e
a

c-«

(>1: pl*uj,
{:1

}l: p;:..uj' )
í-l

p;*)
-(}l: p.*yFtli;l:.-Dp. 1>:
{-1
{=1

{,{') )

{/=1

após algumas manipulações algébricas podemos concluir que

».oü.) Lencina., V. B
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O efeito do nível w do fa]ior-.B.n(nií-ve] i do-fat;oi'-Á#
-

.;(«)

1

jw'. +

ç

E E Eo(Eira(u, .))
.j=t

P;.

A=i

h/li. ii
e consecliientementea interação entre o nível { do fatos ,4 e o nível w do falar B é

/%.(«,) -- Pi.

(.M..(«,)

;Z..)

Calculamos a variância de il/.. -- JÜ.. da seguinte maneira

v.(JK. - &/..)

é- E
~''.««.* - -!
E «;,*yuJ +
.j=i
'' {/=l

-- E''-E ' '.«««;* -:lE«:,*yu.,(«:*
l

como

D

D

.

'":*

a

v.((/';* - : }: w:,,.yu.)

-l

a

a

1

.

a

;lE«:,*yuo,

.

CI

E«.,J':;p.'(":*
rs

a.

.

a

(l

;"'n - : i/=1
)l: 'â"'o,:o + &
: i*::l
>: '""'o',:o
" ií/=1
e

c"«.««:*

'1 l

«;,*yu., @;* -

ZE «;,*yu0
l

P:L-~'.««:* -lX
«;,*yuJ,
{'=1

após algumas manipulações algébricas podemos concluir que

$*.'" "-,-ç=

11$;:*
,*ü$:,;E.,,

2

s2B '(i,{')

Atola vamos avaliamos efeitos sob o modelo (4.12), onde a população cle níveis do falai
B é infinita e (À/i.Í, - - , .ad..jy, .j = 1, ..., 6, são independentes e têm distribuição iV(p, EW)
com

p

=

(p-,-
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O efeito'principal

b

do ní.reli do fatior :4-é

E h*.(Xj.)
.j=i

- Ú

E

'' ' i/=1

,

>:

h* .(Ej.

.j=l

)

Ó

t >1: %(M:j('))

:

b

r

.j=i

k=i

)l: )l: E«(w:'J('))
{'=1 j=l

il

, -)) = ]%(i%jo)

+

: E >1=%*.(E:j*(','))+
..

+

pois ]%*o(7%j(
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>ll: }:

{/=1 .j=1

= pi e ]%*o(EÍjk(.,.))

>:

k=l

E«*.

+

(-E.,j*(-,

U

= 0

O efeito principal do nível w do favor B é

b(u)

l

l

,.hLa La

À/.j(«,)

{-1

a

+
b

r

\

{:l j:i A-l
7W'.
p'is E'(E..Í*(«,,

'\

\

'\

\

a.br Z--a Z--' Z.-. EO (Eijk(«,
i=i .j=] k:l
En * o( .Eij'k(

-

))]

11

)))

Observamos que

"'"-,
-Â g"'':«,, -á l$*$.,:$,.,.*.1

Sob o modelo UP, oi{

«Ê + a:,

. «*,

v-(M.J
Sob o modelo CP, oü

.'B+(i

crBI consequentemente,

- l;(«É,+ :-«l:,)

1/«)a3« . a-,

(1/«)al?.; co«seque«temente,

v.,(M.0 - -}«Ê
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O efeito dmíveln
.
b

E

90

d(rfa;tor'B específica na nível :f da'fztõi' ;:l-e

b

lj% (Ej.(«,,

.))

1%*o(Xj.(- , -))l

}l: ]E.(E;i*(«,

.7=l k:l
b

â )l: >: E«* . (E;j*('
.j=i

)]

A=i

e consequentemente
a interaçãoentre o nível i do fatal ,4 e o nível w do fatos B sob o
modelo (4.12) é
jW.(«,)

- p;

IA/-(«,)- p.)

Observamos que

V'(À/i. &/..)

iÉ"'..; (i/")i.yMj)
- l;

E E''';,

{*=1

{/=1

e conseqÍientemente
a

>:
v(@.
í-l
Sob o modelo UP,

"..,-ç(:t«.:.=1

®hÊ..É,.,;.,
'
'
â=1 {'=1(i'#{

E v'-(@. - ©..) - !.Í!.':«
a.

{-1

e sob o modelo CP,

a

E v-(@. - @..) - !i--!.?,
{-1

B.2 Propriedades em modelos mistos desbalanceados
B.2.1 [1\'ansformações ortogonais
As matrizes ortogonais C e C2 da Seção 4.4.1 obtêm-se após sucessivas transformações
de Householder
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Uma'mau-iz-H-é de-Householder se e s&se
H = 1 -- 2hll',

sendo h um vetou de norma 1, i.e., que satisfa.z hth = 1. Entre a.s pior)piedadesde uma
matriz de Householdei ll podemos mencionar a.s seguintes:
i) H é unammatriz ortogonal e simétrica

ii) Pala todo x C R", existe um vetoull C IR" tal que
/

Hx=

\

0

0

para H = 1 -- 2/z/z: com

í

/l«:l)~&ç

À

l z:: 1111:'i;:=.
. ,n
2,

A triangularizaçãode uma matriz por meio de sucessivastransformaçõesde Householdei é descrita em Ra.oe h/mitra
(1971,pp. 215). A seguirc]escrevemoso a]goritmo pala
a implemerltação da triangularização.
Seja X = (xl X2 'Xm), com x{ dellotamos o respectivovetar coluna, i.e., xi CR

n

pala i ' 1, . . . , m. Para a C IR", com a(j) denotamos o vetouque se obtém de a excluindo
as primeiras .j componentes, i.e.,

,"-l::'l'-''

Algoritmo de triangularização de X
. SEJA J

0, { = 1, P

= 1. e M =X

. ENQUANTO M(j) # O e o númerode filas de M(j) é maior que l FAÇA
Lencina. V. B
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.ESGO]=HA- líí(d S m) tm] que pa;ta=todcr {c ::t+vale
na(J) .

O

e

m(j) # O,

e conforme a descrição apresentada. em ii) construa Hi tal que
/ À
0
Himjj)

=
\ o

FACA

* --(: :, )-,
# .j +- J + i,
+ M +-- PXI.

AFIM
A matriz P obtida a partir deste algoritmo é ortogonal e tiiangulariza X

B.2.2 Distribuiçãodo teste QMB/(i2ME sob o modeloCP
Na Seção 4.5 conjeturamos pelo observado na aplicação e no estudo de simulação que
o teste exala quc avalia o-i) = 0 proposto na Seção 4.4.1 coincide numericamentecom

QMB/QME. Isto permite afirmei que, sob o modelo CP, QMB/QME tem distribuição
excita F' sob .#o :

ao = 0. Como este resultado não aparece na literatura, demonstra.mos

esta afirmaçãoa partir das somas de quadrados tipo 111obtidas nas tabelas de ANOVA.
Notamos que SQB = Y'MBY,
onde

sendo que MB = TIA':TI

«« a.

com T: = (Tj:l . . IVÍ.)

111%:?r$L:'
l
,

e A = >: n;j:Jó-i + J(1)(>1:
2 2 l nÜ'). Por outro lado, notamos tambéJn cine SQE =
Z
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onde Mr--l-

T.-

1llbG:Fj=endo

l«..

l«..

o

l«,.

o

l«:.

l«..

o

o

que G-
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(T5'l'ã)"íermatí;izTÍ

é

b

o (Di«:,

0

b

o (D i«,,
1«..

0

0

0

Sob a hipótese nula, Ha : aÍ) = 0, a expressão da 'V(Y) sob o modelo CP fica V(Y)
a-?oVi + a'V2,

onde
b

(a - l) (D J«.,
Ó

«:,

lí.,)

b

b

- G)(l«.,

J::]

©(l«,, lí..,' )

7=1

b

.7::]

e V2 :: l.

b

G) (i«., ij,:,

íí.., )

- J=1
G) (i«., iÍ..,l'
b

©(1«,, 1:. , ) la 1) J-l
(1) J.,
b

b

)

la l) J-l
(DJ«.,

Para provamque ambas formas quadráticas têm distribuições qui-quadrado multiplicadas

po' consta.ntes basta observar que (a')':Ma'V(Y) e (a') :MzV(Y) são idempotentes.
Para isto observamos (lue T:Vi

= O e que consequentemente, Movi

(a')':MBV(Y) = MBI..

= Oe

MB,

sendo que MB é idempotente pois TfTi = A. Por outro lado, como as colunas de Vi são
combinaçõeslineares das colunas de Tz, temos que T2GT$Vi
Movi

= O, concluindo

desta folha

:: VI e consequentemente,

que

(C,')':MEV(Y) = MEI... = ME,
sendo que Mz é idempotente poi piopriedacles das inversas generalizadas.

Desta coima fica prova.doque sob o modelo CIP, quando ob = 0, SQB/a2 e SQE/o2
têm distribuições (lui-quacliado.

Observando ainda cine MxW(Y)MB
Lencina. V. B
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eolunarde4-2rpodemos afirmar que a2:M-Fl\4:R - [t:-'il'ía.TÍJ't'j-)â ''l
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Ti = 0 a iiÕÍiiãiiÍiiÕ

temos assegul.aulaa independência entre SQB/a2 e SQE/o-2, quando oi) = 0.
De esta forma temos que, sob o modelo CP, quando o-B= 0,

F
"m

p«ío(MB)

(SQB/posto(MB))/(SQE/posto(Mz)) «' Fp«t.(m,),p-'.(M.)
= b -- l e p«t.(Mz)

= n..

(B.l)

«ó.

Então sob o modeloCP, podemosavaliar //o : crÊ)= 0 a partir das somas de quadrados
tipo 111da tabela cleINOVA. A estatística de teste tem distribuição exala r' com (b -- l)
e (n..
ab) graus de liberdade no numerador e denominador, respectivamente.
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