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Resumo

Neste [.ra])n]ho est.Li(talhos o n]o(]e]o (]e aitalise dc cox.t]riancia. (orn iiri] fi\tor ('

cito cif' ille(lida rla. covariiível. A f)iescntilmos est.inlêl(fores de niaxinla vciossiiriilha.nq:

pêlra os pala;met.ros de int,eressc e testes pa.ra a hipótese de inexist.ência. (lc (:feito (lc

trataill :nto nos rliodelos nonnais fttncionitl e estr\itural. Para contorna.r o l)rol)lcril;

dc não identificabilidadc do modelo cst.rllt.ural o\i de nã,o existência de est.ima(lorcs (lc

niáxiilaa ve!'ossimilhança no nlo(leio funcional: stlpomos que a razão entre as x,'üFiãll(:iHS

dos crias ó conhecido,. Desenvolvemos t.aml)ém diversos cst.usos de siinulêtq:ã.o l)a.ra

a\alia.i algumas propriedades dos est.iliba(fores propostos e o desempeniio dos t.estes

cle [!i])ót.ese apresentados.

Abstract

lii t.l.Lis work we study the covíLriance anlllysis modal with one ftictor and nlcasillc

eiroi in tule covariate. We prcscnt. inaxiniurn likelihood estirnators for thc pa.ranlctcrs

of iiitercst and test.s for the hypothesis of inexistence of t.real.menu efTect. for íunc

tioíial a.nd st.ructllral normal niodels. To avoid t.lie no identifial)ility prol)lctn in t.[ic

struct.tirai nlodel or incxistence of maximtnii likelihood estimators in tl:le fun( t.ioiiFil

iiioclel wc sttppose t.hat t.}le eirors varianccs ratio is kilown. \Ve algo develop sevcit\l

sitiittl Lt.ioll st:udies t.o evn.luar.e some prof)ertics of t.he proposed cstiíllat.ors }\n(l tlií-

l)cita\ ior of the considered hypot.hesis t.cst.s.
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CAPÍTULO I

Introdução

A }l.nálisc de covariãnciíl (ANCOVA) ó ilmíl técnica que comi)ina. caract.eríst.iras (le
?uití.pise de regressão e de análise (]e variância.

Uln cxerilplo do emprego da ANCOVA é dado por N'lontgomery(19911. Urn cstliclo

foi (lcscitvolvido com o objetivo dc se determinar se há diferença na resist.anciã. mó(lia
dc: uni; . fibra produzida por três má(quinas (t.ratamcntos) diferentes. Sat)e sc, potótli.

(]ue a tesistõncia da fibra é t.anil)éin afetada pela sua espessura (uma fil)ra grossa
iiittit.o provavelment,e será mais iesist,ent.e (late uma fina.). A ANCOVA ent.ão á ttst\(lêl

l)aía icinovcr o efeito da espessura (rl na rcsist.ência (y) ao se tesa.ar o eícit.o da.s
nláquil)as, que é o que de fato int.ercssa. A variável z é chamada covariável. vara;l\-ol

concon)iti\nte. variável explicar.iva oii mesmo variável independente.

A teoria clássica de ANCOVA considera a covariiívcl r como fixa e mc(lida sem

eno. Na prática, apesar dos const.antes ilvanços tecnológicos estarem tornando (:?l.(ia

\;ez mais precisos os procedimentos de mensuração, não é realista suT)oi quc a. cu
v:l.fiável :z; se.li\ medida sem erro c o mais comum ó não termos acesso a,os seus vcr-
d?i(leiras valores. Neste trai)alllo é desenvolvida a ANCOVA sob o enfoque (le (lu(' }l

VFtriávcl explicar.i'ç'a é ilicdida com erro. erro esse (lue pode ser devido à iniprccis;lo

clo êl,l)a.icllio: por exemplo. Nos ilioclclos dc regressão com crias nêle \êiiiáveis (Fitllet,
1987). a va.Fiável explicativa obsç'lvada é tratELdí\ como aleatóiiil e se\is ver(lFI(loiros

l
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v;i.lort's(t)âo ot)seivadosl podetn ser fixos(nio(tolos f\iiicioii;\is) ou itlettt(Idos(iilodclot..

est ill{. \iraisl .

Alguns autores sc declicarani esl)ecificiurlcntc ao estudo do modelo de ANCoVA
c;oil] erro de medi(la rlêl covariável. Dc Glllcic e Fuller (1972) propõena uni est.tília,(lor

lJêLO x'ici:\do pt\ra o vetar de parãniet.ros que mede o efcit.o dos trai.amciitos no lno
(leio funcional. derivam urna expressão para a sua variância e propõcni lim teste
/'' assilit.ético ])ara. t.cst.ar a. hip(3tese ({e igua]da(]e ent,re os efeitos dos tratatneltt.os

jexigiildo para isso o conhecimento da variãncifl do erro de nlcdida dít covíLrili.vcl).

C:a.liol, Galão e Glesei (1985) }lpresentaill est.irnadorcs consistentes para o vct.or (]e

Flua.metros de un} modelo funcional e fornecem a expressão da sua matriz dc (:o-
vê-uiãtlcia. Raadmakers e Pieters (1987) cliscut.em a i(lentihcabilidade e a. est.iriiêiq:ã.o

dos pftr:\.metros dos ino(lclos funcional e estrutural e apresenta tíuiit)ém mini t.este
al)roxiiila.do (com simulações) p?lra n. hipótese de igualdade entre os efeitos dos t,r}).ttl-

illeiit.os no modelo funcional e rcssalt.a a iinT)ortância do conhecimento acerca (]o erro

(la covitriável para a ob{.unção de resultados confiáveis. Cí\rro1 (19891 disclit.e alguns
Tnodelos (regressão linear. não linear, logística, exponencial) aplicados à ANC:OVA
(:oln crio nll covariável nos enfo(lhes funcional e c:st.gutural e comenta quc o fato clc não

levar em conta o erro de r1ledida qutnido este existe pode levar a conclusões erróneas.

Chefe (] 997) apresenta uma. t,écílica não parainétrica (equiições de estiinn,çã.o base?i.dn.s

í:HI postosl para est.içar os parâmetros de int.eresse. coment.a sobre a vant.}}.gcm (lc
exigir lneilos pressupost.os c mostra, via simulação sua nitiior eficiência q\tardo os a-
ios são assinlótricos ou miai-especificados. Andrítde Filho (2001) apreseiit,a iiriiê\ classe

(le est.iiil&\dores parti o efeit.o (]os t.ra,t.{tmeiitos no modelo de ANCOVA estrttt.\ti tl t-

lriost.ra. (lue os est.ilha(toics que contetnplam o erro (le medida são nlellos eticient.e.s

(l\te os cst.irnadores de míniiiios quadrados usuais.

Este t.rELha.Iho é coinpost.o por t.rês capít.ulos. No primeiro são fornecidas êls idéias
l)êlsicas acerca\ de um modelo de análise de covarlância nos eiifo(luas clássico e cona
erro (lc Incdida ntl covariável. Os Capít.usos 2 c 3 trtLtam: rcspectivaincnt.e. dos lllo(tc
los cle ,\NCOVA cor]] uni fatos funcioiin.l e csTrut.ura,l. Nestes capít.ralos são disc:ut.i(las

as iestiições df} ca(lzt modelo. seus T)ressupostos. c apresent.a,dos os cst.irJla,doics (le
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iil;]xinla vcrossiíni]]tançzt (]os panulict,ros. Testes dc hit)ótese para o cfclt.o do tratil
iilf'ilt.o e diversas sl11itilaçoes sao (leseiivolvt(lêts i)est.cs (loas (apltLllos. ('olr)(}lltpl.rios

gf'reis a])rcseilt.a.dos no Cí}.pit.ulo 4, concluem o t.rabalho.

1.1 Análise de covariância clássica

O isto(leio de ANCOVA clássico para iim experiment.o com um favor e unia cova.riá.vel.

(lue assuTnc unia relação enlear entre :l variável resposta e a covartavel, e d:t(1o por:

EJ = a + 'r.: + /7;r.J + ci,: l ] . l )

eii] que

y,:,, é o valor da variável resposta avalitLda na j-ésima unidade experimental sul)iricti(la
}lo i-ósirno tra.tarncnt.o ou nível do fatorl

.l., é o \dor da covaritl.vel ol)servido conjunt.amante com VJJi
r} é o ilit.crcepto do modelo;

rí é o efcit.o do i-ésimo tríitan:tento. sujeito ;L restrição >.k l l-i:: 0;

.'7 é o coeficiente cle regressão linear indiciando a (dependência de y;J em :r,l l

í ,.j ó o oiro aleat.ócio;

á = ] : ..., k e .if = 1, ..., rl.

Asstiiliintos ainda (lue os oiros c,:j são index)eíi(lentes c normalmente (listiibuídos corri
nlódiit zero e variância alÍ cotistant.c para todos os tratamentos e ({ue a, covaliávcl .l-

:lão é {tícta(la pelos trai.amcnt.os

Usando ( 1 . 1) t\ modelaiiclo os dados na foinia ntatricial t.amos

Y = XO -t c,

seio(lo Y =(yll,. ... y-",. . . , ykt, .. . . h.,,I', X a naat.iiz de planejarnento corícsl)oil

(lc:ntc(vcr(1.41).0=((-p,rl,.. .rÉ: i.Oycc=lcii,. ,'-".. .,'k*,. .,eü«l

Usa.tido o n]et.oclo (los lllllllrllos (]ui\(irados t.enlos (lttc o \rct.or de pE\râmetros csti



1. 1 .An:alise (le covatiáncl clÁssiczl

filados OMQ é (la.do l)ot

r] lvQ

OMQ (X'X)'X'Y

'rh IJ\'rQ

Nosso int.ercsse e t.est.tl.r a hipotese /7o : rl

pelo Hienas tuna diferença.

rk 1 = 0 coiit.ra Hi : cxist.c

Sot) a hi!)ót.cse: nula, o n)odeio (1.1) se reduz a

Ej :: (v + /3r.J + (i.j,

(iti(. iia forma intLt.racial ó (ta(lo por

Y ::= XnOn -t c, l l .:} l

sendo Xn a mat.riz de planejamento corresponcleilte jver (1.5)) e On - (rv, ríl

Parti t.esta.r //o usados o t.este /? exêU.o. A estatística de teste é dada por:

SQRK -- SC2R.c . So c
k -- l ' rzk -- k -- l

sciido SQRc e S(l?Rn as somas (te quttdraclos dos resíduos dos rrlodelos completo e
tc(ittzicto dados. respect.ivamentc, })or it.2) e (1.3). Sob /7o, F'* tem dist.ribuiq;ão f'-
Síledc(:or comi k -- l graus de liberdade no nttmertidor e rl,k -- k -- l graus de li))eira(le
iio (.It11ioniinador

P*

Va,lhos aplicar o liLodelo de ANCOVA clá.ssico dado em (l.L) êlo exetnplo t},pic

seno.lido em \lontgoinery (1991). cit.ado allteriorrneiit.e. Uma amostra de cillco fil)rtts
prndtizida.s T)or cada miíqttina foi selecionti(la: de (:a,da fi})ra arnost.rtida íort\.nl meilsli-
i- .(los a, rcsist.êiiciêt à t.ração ly') c o seta (tiãinet.ro (;l. Os dados est.ão ]nost.]-ê](los ila

T?i ])e]a ] . l .
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TiLbclêl 1.1: Dados (le resistõticia. ;l t.raça.o y hein libras) c (ie diàrnetro .l; (ciii 10 3

l)olcga.clasl

Ut.ijizando a forma inatricia1 (1.2) temos

sa 1 1 L l

49 l l l l

40 1 1 1 0

44 1 1 L o

s5 l l l l

32 l l l -i

0 20

1 22

1 28
1 2]

1 15

TI

B

0 -x- li.a)

X/máquina l À/lá,(luinii 2 Nlá(ltiina 3

}'' z    
36 20 40 22 35 21

41 25 48 28 37 23

39 24 39 22 42 26

42 23 45 3o 34 21

49 32 44 28 32 15



1. ] .4iiálisc dc cova)riãiicia cJêíssica

Ajlisttido o modelo l 1.21 obt.amos

1 7, 1 LI

o, ] 82

1,219

0.954

c SQ/?c = 27. 98(5

Sob o modelo (1.31 t.eiras

1 20

1 32
1 22

Xn. (1 5)

1 28
1 21

1 15

. t la.142 l
A.j\isto.ndo esse mo(leio, encontltimos crltão On :: 1 1 , b'(l?Rn -- 41. 270.l l.oso l

O va.lor da est.atíst.ica de teste é (lado poi F'* :: 2, 61. A distribuição /'e:l l fotilece

uitl iií-,-e] (]cscrit.ivo igutt] a 33.4%), valor quc indica quc não devemos re.]eit.ar a. !iiÍ){3t.esc

il\tla. ou seja. as mii,(latinas não difererii entre si (lttant.o ;l resist.ência illé(lia das ht)ias
{abricadtis.
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1.2 Análise de covariância com erro na covariável

Sc.iil o niodclo dehni(to cln (l.ll. No eliío(lue clílssico: o vet.or de covaiiáveis x =
(.l;ll , . . . . :z:#,.y é coi-lsiderado fixo e conhecido. No entanto o pcscluisador po(le t.er

lllotl\ros l)tira a('re(fitar (l\le o valor o})sei'va(lo da covariavcl Fino comi'esl)onde ao va,lor

cxl\TO. ou sc.la. contém eno, erro est.e que T)o(le ser devido a ca.libraçã.o do a.l)inclino

(lc l tc'(tição. por exeiriplo.

Assim.rl . a,o invés da observação de x (o vetar de valores 'ç'erdadeiros da cova.ri:l.vcl),

obscrvanios

X,:J :: zÍj + uíj,

cni (late tz,:j representa o corrcspolldent.c erro na. medição de zij, i= 1, ..., k. .J
1 , . . . : rl .

(1.61

Eni modelos comi erros nas va,risíveis as seguint.es suposições sobre os erros aleat.(Silos

sã.o conluniente est.abelecidas:

+l E(e:,) - 0, L''"'(':.jl ('ol,(':.,c.,J'l

ii) E(ui,) = 0. L'ar(uÍJ) = a:, (;ot,lu.{j, rl.,,,)
âái) ('ou(ei:Í, ui,) = 0

?l/) Col;(z,,,ct,) Gou(rij, l/.J) -0

o. i # 'i' , j :# j'
; o, {. + i' . j :# :j'

(1.7)

O niodclo definido pelas equações (1.1), (1.6) e (1.71 é derlorJiinaclo inodclo (le

.\NCOVA comi erro na covariável. A considcraçã.o de que o vedor de co\alia.vens x

l \;aloies x.'erdadeiros, não ot)scrvados) é suposto fixo ou aleiLtório leva a dua.s fortliêls (lc

t.r l.tai e (lcnorniltar este ino(leio. Anil)os os clifo(luas aÍ)rcsentatn cera.os incoilvenicllt,es

(lttc dihcultani a est.imação consist.ent.e dos pal'ânlet.ros de int.viesse do ri)odeio.
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*) NTodelo e:srr\tturiil

Supõe que .'l'l l . .... :l;À:,. sao \rHriáv(,is alcatorias nã.o (.:ourela(:iona(las Oll ind(:pedi

dc:ires, cona dist.ribuição comiun de rliédia /[;. e vê]riãn( ia ail, iirnbas descoilliccid-

&.LS. No eiifo(lue est.rut.ura! temos (lttc o rno(leio pode ser não ident.ifi(:?lvcl no
sentido de que valores difercnt,es do vedor de parâmetros po(len) dar origciil à
iiiesina (listril)unção (las ot)serva,ções. lst.o acont.ecc, por exemplo, com o tltocle-

lo de regressão rlonnal (Fuller, 1987, pp. 9-10i Andiade Filho. 2001. Sf'q:ão

4.1), a menos de uma suposição adicional, além das dêl(ias em (1.7), (ltic l)er-
mita reduzir o número de parâmet.ros e!)volvidos no modelo. Considero.il(lo a,
nona)alidade. [)ara o inode]o tornar-se idcntif]cáve] basta ía.zer unia suT)ostçao
adicional ater('a (los paranlet.ros cilvolvidos. As mais comtlns são:

+ ao menos limo das variâncias (a:, alia é conhecidtt;

e o coeficiente de atenuação li:l::lq-) é conhecido;
e a. razão ent.re as varia.iLcias dos Giros ("f ) é conhecida

Nest.e t.rabalho a suposição t\(liciona! }Ldot.}lda será a de que a razão tlnt.re as
variância.s dos erros À :: o:/o-e é conhecida. Est.a é unia suposição erii (ltic o
l)esquisador embora nã.o coiihcça os valores cla variârlcia dos erros. sabe (luc eles
ni n[t.ên] entre si det.erminada proporcionalidade.

b) ).modelo ftmcional

Supõe que :rli , ..., rk,, são valores fixos (não aleat.ócios), de iiiodo quc sã.o tinta
dos como parámet.ros desconhecidos (denominados parâmct.ros incidentais) (ltie
devem ser estimados. Neste caso, o pa.râmetro p.z e alÊ po(}em ser iiit.crprctFidos

c:onio os limit.es quando rz --, o(.) das seqiiõncias (7zk) l )l,k l >,j.t -r:J = R« e

(rl.A) ' :ll:f::i >ll:T..(rij -- E:) = S':,,, respectivament,e. Note que o it.elii ivl de

(] .71 é irrclevtult.e se est.ivernios t.ra.tendo com o modelo funciona.l. Dc (itlill-
quer forma. supondo (lue /i 1 , ...: zk,, são vaiitl.vais aleat.árias degenera,(las. est(.

tifo(tolo [)ode scr considerado unl caso paiticuliir de a).

No eiifoquc flincioiitll temos(l\ie o núliicro (le parâmetros inca(tentttis(:l i: .... ./ü")
(:!esse ('on] i}. e com A: o (lue cni gerttl mil)(:(le a ot)terlção de est.inca:dol(-s (on
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sisa.eiit.cs dos parâmetros (ie iiitcresse. Bolfarine, R.o(Irigues c Coidani( 1992)

liiostrar 1111 qttc! não exist:(. solução dc rllilxinia. \rerossilnilhanq:a para H 110 mod-

elo de regressão fltnciorial iiornla.l, sendo que o post.o crítico da ítuiçã.o á [la

verdade um poilt.o de sela. A est.ímação por rnáxiirla vcrossimilhança.: então:

s(3 é possível com suposições adicionais kit.as acerca do vedor de T)arâmctros.
Assim como no rnodc]o est.rttt.tirai. a sul)osição adicional adorada neste traballlo

é a. de que a razão entre as va.riâncias dos erros seja conhecida.



CA.PÍTUL0 2

Modelo funcional

O modelo definido eil] (1.1), (1.61 c ( 1.7), com o vet.or de covariáveis não observável
x seíldo considera.do constant.e c fixo, caract.cruza o chamado modelo funcional. Con-
si(lcnl.ndo. }tl(Im (listo, que as variáveis aleat.óiias e:j e uiJ têm distribuição norrnai.
t.cílios o modelo de ANCHOVA fun(;tonal normal. Como .lá comentado no Cílpít,ulo l:

])}\iê\. contei'nar o i)ioblenia de não existência dc estilnadores (le máximêl verossinJi-
Ihllilqa sela. s\tl)osso que &l rilza.o ent.re a.s v?Lriã.ncitls (ios erros ,\ := a:/cr2 c conhecida.

NestFI. sit.unção. t.amos que o vct.or de parâmetros é con)posto dos elenleíltos O ::

1«:ri, . .,ü .,d,x'.alia, sendo x ],.. ,r~,,y, ou seja, O é composto poi (l?A;+
A t 2) pê\râ.rilet.ros.

2.1 Estimação e teste de hipótese

No ido(leio (lc A.NC'o\rA. ftti](:ionê\l riorii]ê]l cona ,\ (:onhecido t.ermos que o vctoi cie

\,';\ii;i,\;cis o1)selva(las pode sei escrito (:orilo

-. N'z
"«: .

(2. L )
r} + r,: t .r7.riJ

1{)



2. 1 Est.tÍlIa ão c teste de tlipót.csf,

o lognrit:mo da. fltnção de verossiiililllêlnqa é da(lo por
k n,

i.:p«á«D lhEEa,r(o; x, vl = r(0j /'J.';':. )''

. k n.

e']]] (1lle X = (XI ! , . . . : .Vk,.y é o vet.or de covariêl,vens observadas c Y

c o veT.or (le variáveis respostas observadas.

.}'i,,y

Deriva.ndo é'(O) em relação a cada\ tim (los coinponent.es de O clieganios Elos scgliintcs
estilnÊ\dores de mtí.xinia verossiiJiilhança:

-b + v/p'::ii. ] - 2a

-- a -- /?X{., í = 1. . . . , k.

[?(h .:].=$L+--àJ-', J -

k it

ã;ll( : 1: J ã
l.=1 =1=l

.,-\')

1 , . . . , r],,

k n,

.ü :j): + À }, }l:(x.j f:j ) ') .
{=1 ,j=].

sendo
k

1)= S\,\ XSxx n
k

,,>'T.V. Sx»., .
-i::'.!

LtÊ*.,, ,;.
:= J=t

k ll.

EE.vli.

à-'.l

.Àa.

,:. -:t ',,
A rz

S'** - >:)1. x:jK,
k )l,

.S Y .., s.~, \'\'Z.z Z..#
{:- '.i j-i 'í-'i j-'.t {-'! j-:!.



2. [ Est.irntt.ção e tesa;c de !iipóT.esc !2

S(:ja. O* := (a,ri; ...,Tk l, Oy o vet.or (ie paranlet.ros es{.rutliiLLis. Cluiol. (.;\llo e

(l;lcscr (]985) most.param quc o vetou vkn.O á aproxiiíladí\inCUte norma.l cle rlió(titt
O e i-íia.t,riz (ie covariância igual }i

(' '*' ' '='1 ' '1Co'u(0 l
0k,.k

l2.e)
Oi;..ü

en} (!tie

/ ali(Á7' + À)

1 o o
2 '1
k k

2
k

1 31. --=1c
k k
l Z2.' ak
k k

2 E(k--i). '=k
k k

.S:;.: + E:

«:-do = - (1/k«) E:::. E;-. «:j, S:l. - (]/k«) Xf::- E;..(";J
iliaclor (lc máxima verossiinilhança de O*

.''-+
f ); . 0' . .-t.i

Lin-ta, ( 1996) most.ra que o est,amador de máxima verossimilhança alÍ nãn ó cortsis-

t.ent.e, pois ã2 + alÍ/2 qutuido ll t.onde ao infinito. Segue então que lun cstinia(tor
c:orlsistent.c da variância do erro u.J é dado por ã:* :;: 2ã:

Queremos t.est.}\r a inexistência\ dc cfeit.o de grupo (t,rat.cimento) , ou sejêt: a llipótese

t[ttl;t. //t) : TI ::= Tz := ... :;= Tk :: 0 colit,i?i a }iipotese íiltelriíitlva, //] : ('xisto p('lo lllcilos

unlêl. (diferença.

.\ hipót.ese genérica /7Ú : (]O* -: O pode ser test.ada por riieio dê] est.:ttíst.icê] de

\\'êl.}d
,,-\+r / .---""""- ..-"\+. /. -i .'"'.+

W - Ó' C'(C x éov(Ó') x C') 'CO



2.2 SiilJuJaÇÕe.s

('ni (ltle Cov(O*) é nll-Ltriz de cov?l,riància. apresenta(]a eln (2.2) avalia(lêt nos csti-
ina(lares cle nláxitnêt verossimilhançt\ coi-lsistentcs e (l: é escolhida conveiiient.crlicilte.

Sot) //n, ['t/' convcigt: pari\ tinta clist.rit)tiição (]ui-(]tta.aliado caIU ntlmclo de gi-ates clc
libcrd t.(lc igual ao post.o da mat.riz C. Para t.estar //o (nulidade de efeit.o clc grua)o),
a niat.riz C. de dimensão IA: 1) x (À; -- tl e posto (k 1) édada por

0 0

0 0
0 0

o o l o

o o o lC

0 0 0 0 ... L O

Como no modelo furlcionít! o número de parãmet.ros cresce com o tíLmaiiho da

amost.rit. a implenlent.ação dos testes da. razão de verossimilhtLnças e encore fl(:ott

impossibilit,a.da. Uma. alt.ernat.iva, poi exemplo. seria desenvolver est.es tesa.cs c:on]
base inml&\ tunçã.o estore corrigida (ver Ginlenez, 1997).

2.2 Simulações

Nesta scçã,o avaliados nun)cricaniellte: em amostras finit,as: pioprie(ia(]es dos csti

nla(!pies e o desempenho do t.es{.e de Wa](] propostos rlcste capít.ulo. Para il obt.ciição
dos resliltados ut.ilizamos o pacote estatístico S-Pltls 4.5 (Venal)les e Ripley, 10001.

Em lama primciia et.at)a coinparan)os os est.im?iclores de máximêl verossitiiilhança

(le a, d c: r incorporando o erro de riiedida da covariável com os estirnadores \tstt:lis de

niílliiilos quadrados (apreseiit.idas iio Capítulo 1 ) colisideian(lo a cova\fiável iiic(tida
seno Crio. Ein seguida. niostiarnos o comportanicnto dos cst.imadoles de iii;ãxinia

vtlrossiriiili-Lança; simula.ndo os valores (lixos) da covariável .r.:.j tl partir de (lií(.iexifcs
(iist.ii})lições dc l)rol)abilidadcs. Fizcnios ain(la liiil est.udo de simulação c:oral a.lg\tílias

violam:ões nils distribuições dos erros piora av::tliaçã.o do conlportament.o dF\s estini \t.i\-lLS
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. lc illáxitni\ verossirtiilliança. destes casos

O coillportanient,o da, cst.&tt.ística, (le \Víi.Id l)ara o rnodclo fun(:lona,l e \,-cria(:a(lo

na segttndil l)arte dest.a seçã.o. Prirneiraincllt.c, avaliamos o tamanho observa(lo (1o
tesa.c cle Wa.Id da hipótese de inexistência dc efeito de t.ratamer)to píLrit ditcl-elites

dist.rilniiçõcs da covariável, distribuições dos erros aleatórios e diferentes v:llorcs dc
/t. A: c t.aiiianhos nominais. Em seguida, est\iclíLmos o poder do t.este (tc Wald. Fi
nitlnlcnte. comparamos o tamanho ot)servido e o poder do teste (ic Wa;ld com os (lo

t( ste F ttstiitl em que não se considerant os entes de me(lida-

2.2.1 Estimação dos parâmetros

Foiani geradas 10.000 amostras do modelo flulcional normal definido por (2. 1). Em
todas as amost,tas os valores usados ptLra os parãmet.ros foram Q -: /3 - 1, À: = 2

grtlpos e ri ::: r2 := (]. Na Tal)ela 2. 1 conipar -mos os vícios mé(tios e os respectivos
oiros (1tiadrát,ecos médios (EQMsl dos estiinadores dc máxima verossintilliançêt (los

ptlràillet.ros n, .(3 e r do modelo cona erro na covariável com os tios estima.dores dc
nlíninios tina(irados ignorando o erro de me(lida. Os vícios médios sã.o da(los l)or

li=io""(Ür -- d;)/l0.000 e os erros qua(irás.ices médios por >-.t l)'o(lh -- íD)'/]0.(]00.
cni (lue 0 é uln estiniador (le Ü e t/p :: n, r, 'i. As amostras foram gera.das comi n.:
o número dc ot)servações por grupo, igual a 5. 20 e 50. O component.e do crio (Itt
\-aria.vcl it'aposta (eij) foi gerado de a,cor(lo com uma distril)lição normal (le iiJódia
zcl'o e variância linit.ária, ao passo (luc o componente do erro da covariávei Itl,:J) íoi

get'a.(lo (ic unia llornial de média tain})étn zero mas com variância (a2) igltê\l a l:
1/5 t' l/lO (,\ = 1: 5 e 10. respect.ivaniellte). A (:ovariáxel foi gera.da scgunclo uiiitl
dist.ril)unção \uniforme U(0.SI.

Observando a Tabela 2. 1 , verifictllnos (!ue os valores dos vícios e dos erros (llt?i Iriít.ecos

iné(tios dos dois estilliadores de r sã.o pc(luenos e estão próximos. O E(.2XÍ do tsti-
ilaêtdot (le iilaxinta verossiniilha,nça (lc r c nl iiot do (late o (lo cstirnador dc iiiítiitiios

(lua(]ia,(]os eill todos os casos, lilás e mais e\ri(lcnt(! paro\ rl ::= 5 e ,\ ::= 1. veria(:;l11ios.
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].'lt])c]i\ 2. ] : Víc:ios médios jorros qliadráticos ralé(tios) simulêldos para os cstimadores

do iliííxirl:!ti. ve

tiillll)élli. (lue os va.]orcs dos vícios nié(tios dos estirníidores (]e míniliios qua(irados de
íp e '7. icspect.ivament.e, são maiores do que os dos estima(leres dc máxima verossiini-

lliFtilça. Eln gcial, os valores dos EQN'ls dos dois esticadores de n e /3 são próximos:

('x(:et-o l)ara z? := 5 e À := 1, qttan(lo os E(2r\.Is dos cstimadores (le niaxilna verossiini-

lllft ça são nitliores. Ainda com relação elos [)arâmctros a e .8, os EQNls dílninuem
(:oiii o }i.ttilierit.o (io t.ama,i)lio (Itt aiiiost.ia, })ala t.o(lo valor (l(' À e ctiriliiiticiii coiii o

liiilci t.o dc À, para. t.odo vt\lor dt: r},.

Ntls Ta})elas 2.2 a 2.4 sirnulamos os vícios médios e os erros qliadtá.t.ecos médios
dos cst,iliba.dores de niÁxii 1 1 verossiiiJilllêinça. de a. r e .i, lespecti'ç'ainentf:. do r)modelo

(le .ANCOVA com erro de medida na covariêível l)a,rt\ as seguillt.cs distribuições da

'"'~,-:i;l~,.l: Uj0. il, U(0, 10), N(0; 1). N(0. 10) . 1.g-rn«al LN(0. 1). Os «lor« d.
1? e (lc ,\ }\(cotados foram os niesnios ut.iliba.dos nas sinltilações da T:\bela 2.1.

A a.] á.lisa das Tabelas 2.2 }\ 2.4 mostra quc para os três parâmetros estimados

os x;](ios c os erros qua(Irai.ices rne(tios, cni geral: se apresent.a,riini nlaloies (l\itlndo
;] (ov;l.i-i?l\.cl tem (iist.ribuição U(0,1). independeíit.ement.e do taíllaill\o da amostra,.

(lltiil:l(]o n, (oval.rizlvel tctna distiit)tiiç:ão LNj0, L). o E(i2XI é gran(ic aT)eilEls f)i.rtt ri

L 1 1( b=\l l l l (l V\flvLJblllllllll\#XX\.ILU v vLP \ v Á +A++AA%rn l V\ nVq\+ -FF'    
n À   6 3xÍQ

  0,1.t5(27.227) 0.772(1.:Jt):3) 0,017(],258) 0,004(0,196) 0,063(4,048) 0,303(0,]76)

) 0.0:7(0.822) 0:207(0,657) 0,009(0:16jl 0.007(0.141) 0,{] }8(0, ] 14) 0,081(0.083)

1 o 0,{]05(0.669) 0.128(0,618) 0,009(0,}34> 0,010(0,]31) 0,003(0.086) 0,52(0,078)

  n.033(0:2701 0.80](0:707) -o:oni(o.osn) -o.ooi(o,Ola) 0,013(0,033) 0,322(0,1]7)

3 o.016(0.1341 0,206(0.is7) o.ooo(o.o:ii> -o.ooo(o.030) 0,005(0,017} 0:08'1(0,021)

E ( } 0.0i)3(0,]23) 0.112(0.125) 0,001(0.028) 0.001(0.027) 0,003(0,0]3) 0.043(0,0]5)

30 ] o.012(0,10i) 0.814(0.7jl) o:ool(o.02n) o:ooo(o,017) 0,006(0,013) 0,325(0.] ]0)

5 0.008(t).053) 0.213(0:090) {),0(]2(0.0]3) i],002(0.0]2) 0,002(0,007) 0,086(0.0]3)

} ( ) 0,009(0,047} 0.106(0*055) 0,00](0.011) 0,00](0:0] 1) 0.002(0,006) 0,044(0:007)
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T;l,l)cla 2.2: Víc:ios médios (entes qut\diáticos médios) simulados cte ã l)n.ra. (lifcrciites

disttil)tiiçÕcs da covariávei.

Distribuição da coviiriavel

r2, ,\

5 1
5

1(}

LN(O,l )

0,126(81,37;3)

-0,143(33,380)

0,007(1,329)

2o 1
5

5

l)c(l\teimo je À :- l no caso de r). De uun modo geral, os vícios e os erros (ltt;t(l! l.t.ices
ni(}clios dos t.tês est.ilnadores aprescnt.am os menores valores quando a co\.'ariii,vcl teirl

dist.ril)tlição U(0, 10) ou N(0. 10).

os cst.amadores de niaxiina verossiniilhança (los paranlctros a, r e /'i ol)ti(los ri

Scção 2. 1 stop(5em dist.ribuição nona:tal paira os erros c,:.j e u,il Na Tabela, 2.5 {lvalialnos
o \leio nláclio c o E(2N'i destes cst.ilha(lotes sob a suposição de normalidade dos erros
e ti nlt)f;in violando esta suposiçã.o. NíLS duas pririieiras colunas da Tabela. 2.5. a,s

(iisttil)uiç:ões dos erros va.riam scgun(]o a normal padrão, a [ de Studcnt com i3 glatls
(lc li})cidade ([3,) a U(-2.2) e a. (]ui (quadra(lo coili l grau de lit)er(iacle (X2). Os

vFtlot(:s cle ,\ variiilil (onfornle a rn,zão entre as variâncias dos Giros e selas x,itlores est.ão
(lis(:iil)liiia(los na. t.ercelra, coluna cla Tal)eltl 2.5. Gera.mias a covaltêl.xrel x st fundo uma

u(o,l) u(o.lO) N(O,l) N(O: IO)

1,311(2.668,7) 0.106(],407) 0.050(9,642) 0,005(0,282)

1,983(11.779) -0,013(0,696) 0,023(1,325) 0,004(0,137)

0,643(3.030,7) 0,016(0,630) 0,008(0,158) o.ooo(o,1261

0.573(438,04) 0.0]0(0,230) 0,008(0,069) 0,004(0,054) 0,023(0,121)

0,379(1.765,6) o.o05(0,1281 0,002(0,031) o,ootlo,os2) 0,001(0,060)

0,033(46,044) -0,005(0,117) 0,006(0,028) 0,004(0,027) o,o02(0,0531

0,041(258,30) -0,008(0,084) 0,002(0,021) 0.000(0.020) 0.00:3(0,039)

0,007(16,721) 0.003(0:050) 0,001(0,012) 0,001(0.012) 0,004(0,022)

o.026(1.2801 0,000(0,046) o,001(0,011) o,ooo(o,Oll) -0,002(0.020)
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T:l.l)e1:l 2.3: Vícios niódios (erros (luÉI.drííticos lilé(tios) simulados (lc f par l difcrctlt.es

(lisa.ribuições da, covariável.

Distribuição da covariável

5 1
5

1(}

20 1
3

5

1()

distrit)liição U(0,5) c fixamos rl 30 e k 2

AnEtlisan(to il 'lapela 2.5, podem)os ol)salivar que (quando i\ dist.ribuição dc (:i./ e

unitoiilic ou noiirlal c a. de uiJ é simét.rica., o vício rnódio dos três cstinla(iorcs ó

pe(ltteilo c quando a (iistrit)lição de 71.j é qui-(l\tadl-ado, o vício de 8 é gritnde. (:olli
í',; scguili(lo unia [3, os vícios médios de r} e /7 são bem maiores do quc o de f c ern
senil os EQNÍ dos três estimêidores são grau(]cs. (2tiando ciJ segue uma (]ist.rit)unção

Xf, os vícios médios de r c /3 são pcquciios c o vício riiéclio de a é bem initior cto (lue
os de f e .í3. Ern geral. ? é o ]lienos afetado (quanto ao vício e E(i2X/i.

u(o,l) u(o,lO) N(O,l) N(O,IO) [,N(O, ] )

0,684(1.625.1) 0,009(0,263) -0,076(18,604) 0:013(0,247) -0,09:3(15.904)

-0.177(1 173,7) 0,007(0,137) 0,017(1,098) 0,001(0,141) o,ool(0.2421

o,042(197,251 0,004(0,134) 0,004(0,144) 0.014(0,125) -o ,o05(0 ,i'n )

-0.145(34,089) 0.002(0,051) 0.013(1,102) -0,001(0,051) 0,000(0,054)

0.014(3,940) 0.001(0,031) 0,001(0,031) o,ool(o,0311 0,003(0.0:3L)

0,007(0,326) 0,001(0,028) 0.001(0,028) -0,002(0,028) 0,001(0,[)28)

-0,003(]7,807) -0,001(0,019) 0,002(0.021) -0,000(0,020) 0.000(0,021)

0,001(0,034) 0.003(0,012) -0,003(0,012) 0,002(0,012) 0,002(0.012)

0.003(0,027) o,001(0.011) 0,003(0.011) o,ooo(o.Oll) o,ool(o,Ollj
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'T;ll)cl;l 2.4: Vícios médios (erros (lha,clrát:ecos médios) simula(los de (3 par?l diferentes

distli})\lições (la covariável.

Distril)unção da covariávcl

U(0:101 N(O,i) N(O,iO)

o,021(0,049) -o,05s(i19,20) o:023(0,0561

0,002(0.022) 0,111(29,109) 0,006(0,020)

o,o03(0,020) o,oui(o:ss2) o,o02(0,0181

5 1
u(o,l)

1,665(4.732,41

-4,815(74.526)

1.3Srli2.289)

LN(O,l)

0,075(98,663)

0,142(36,746)

0,009(1,441)

5

10

20 1
5

1{)

5

1{)

Teste sobre os efeitos dos tratamentos

Ncstê] sttbseção avalia.mos o t.este de \Vala (aÍ)rebentado nil Seção 2.1) pa.ra o mo-

delo ftuiciona.l por meio de algumas siilttilaçõcs. A hiT)ótese nltla de interesse é /7o:
não }i:l; cfeit.o (le t.rat.aniento e a hip(3tesc alt.ernativa considerada é /71 : há efcit.o de

trt}.t a.menu.o .

[''otalll gera(]as 1(].000 alliost.ra.s (to nio(leio ftincioi]al normal (lefiilido por (2.11

hxii.n(lo (} := H := 1.

Eiii \tina l)riineira etapa rct}.lizanios siliutla.q:ões piora civil,lit\r o tainiuiho ot)scrvado
clo [est:c (l L hiT)ótese /]ro.

1:290(1.722,2) 0.002(0,007) 0,016(8,298) 0,003(0.006) 0,014(0,041)

0,576(6.181,2) -0,001(0,004) 0,009(0,040) 0.001(0,003) 0,002(0,014)

-o.096(210,921 0:001(0,004) 0,007(0,034) 0,000(0,003) 0,001(0,012)

0,0]9(992,107) 0.002(0,00:3) 0.018(0,036) 0,001(0,002) 0.003(0,008)

0.008(67,150) o.001(0,001) 0.004(0,014) o,ooo(o.001) 0,001(0,004)

0.057(5,469) o,ooo(o,001) 0,o02(0,013) o,001(0,001) 0,001(0.004)
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T:l.t)eln. 2.5: Vícios iiiédios (erros (liladráticos nló(lias) simulados elos est.iiliFI.(loí-es (le

nillxitila. verossinlilhêulça para. difcrent.es distrit)uições dos Crias.

Dist i' ib\ tição

de c:.J

Nlo.t)

Dist i' ibuição

de ?lf.f

N(O:l)

É.?

Ul- 2 ,2)

Xl2

Estimadores

TÀ

l

1/3

3/4

1/2

(1
?

t.?

ul-e,21 N(0,11

t.

u (- 2 ,2 l

4/3

4/9

L

2/3

N(O. l )

Í.?

U(- 2. 2)

2

2/3

l

-0,235(0,176) 0.o00(0,021) 0.245(0.074)

-0,185(1,387) 0.000(0.084) o.073(0.1621

0,030(0,208) 0,001(0.041) 0,014(0.027)

-1,071(1,740) 0,000(0,054) o,026(0:0551

wCo:í l 3 0.383(2.383.0) -o,os4lls,4ssl -o,139(351,319j

Ê.? l o,Si2lSSS,2tol 0,029(2,3]1) o,124(52:5621

J(-2.21 9/4 0,237(41.729) o,o02l0.2sõ) 0.097(Cj:989)

  3/2 1,494(141;133) 0.001(0,831) o,]s] ( ] 1 .7ec;l

0.026(0,200) 0,000(0,004) o.ooolo,02s)

-0,194(0,721) 0,004(0.075) o.07Slo,i0:3)

-0,031(0,221) 0,009(0,048) o,014(n.0281

-1.089(1,845) 0.000(0,058) 0 .o32( t) .063 )

0,93L(1,295) 0.003(0.055) 0.027(0,080)

0.613(4.123) o,o02(0.L251 o.156(0.7111

0.007li.Sü7) -o.oollo.065) 0.031)(0.104)

0,211(1.9'}7) 0,002(0,078) 0 .[)70(t) . ] 1]5 )
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Na TFil)ela 2.(i considctamos A: := 2 grua)os e a.prcserlt.a,mos os tamanhos ol)sel\'?Idos:

cil] l)otccilt.agem, do tesa.(' de Wa.l(l (li) liipotese //o : ri := 12 :: T :::: 0. As tltilost.i .s

for:lii) geradas assumiliclo (late os Giros c,:J e t/..J t;inham (lisa.ribuições norrliêlis (lc móciit\

zelo, fixa.ndo r :: 0. viiriando o t.ainiulho tlinost.rFi] 71, ri. :; 5. 20 c 50, a. razão dc
\, }riã.n(:ias ,\, ,\ :: 1, 5 e 10 e a variância, cto crio cij, au :: 1,0 e 5,0. A covariêl,xcl foi

gelada segundo uma dist.rit)lição U(0.5) e os t.a.ina.lhos nominais fora.rn fixa(!os cln
l X,. S(Z) e LO(%). o t.alma.n]io ot)serva(]o do t.este (]e Wal(i e í] propoiçao (ie ie.]elçoes

(lc r/o dent.rc as 10.000 amostras geradas. Na Tabela. 2.7 repetimos }}.s simtllêl.çõcs

})n.ra k :: 3 gntpos. Ot)servanlos, por meio cita a.nálise dessas tabelas que os t.ínnanlios
ot)servidos são bem maiores do que os nomirlais para rl, -: 5 e se tlproxiinaiTI dos
iiicsnios à medida qlie cresce o núlncro dc element.os por grupo. De um mo(lo gcrFll,
1) \.ra r}. :: 5, os t.anlanhos observados estão mais dist.antes dos nominais à Trio(]i(lFI cine
,\ ti\it)aent.í\. Não parece lltwer (diferenças significativas ent.re os t.amanhãs o})seiva\dos

l)ara. os diferentes valores dc al?

Nus Tal)elas 2.8 e 2.9 exibirnos os tamanhos o})ser't'idos. em porcentagem. (lo tflste

(le \Va.Id fixando À = 1, 0 e (liferent.es distribuições para a covariável. a saber: U(0, 1 l,

Uj0.LO), N(0,1), N(0,101 e LN(0,1). As distriT)iiições dos erros, os valores de a/, o
número dc ol)servações })or grupo c os t,amallhos nominais foram fixitdos colho na
Tt},bela 2.6. Na Tabela 2.8 gera,mos a,s arnostrt\s para k :: 2 grupos. Q t)t sso (lttc na

Titbela 2.9 temos k -: 3 grupos- Essas tat)elas mostram que os tamanhos obsct'\riLdos

sc! }lpi'oxiillanl dos nominais à me(lida (iue aumenta o tala)anho cla. amost.ra,. os

t.Unia.iihos ot)servidos são grail(les apenas para rt :: 5. Em geral, EI vara?i})ilicla(lc

(lo silo(leio (o-:) e íl distrit)lição dêl covariávcl não parecem influenciar os t.ên iatlllos
obser..,idos.

Na Ta.t)cla 2.10 temos os t.i\rnanhos ol)servidos do tesa.e dc \Valcl (luLnldo o l)rcs-

sttl)testo de normíilida(le de um (los erros não est.á siitisfeit.o. Os pa.iãmet.ros (las
(]ist.lit)lições dos erros foram escolhi(!os de foirna a torrla!. ,\ = 1. Os aios íoraili

gerados scgttildo uma N(0:2). i4, U(-2:4;2,41 e Xf. /\- covariável foi gcrti.cla scgttn(lo
ulilê]. (iistiil)tiição U(0, 5), o vftlor de r foi Hxado cnl zero: o número cle grttl)os foi
igu;ll a, 3. o ta.nlanlio anlost.ral foi igtlal a 5. 20 e 50 e os tema.nãos noiilin;i.is }l(lot. (los
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Tiil)ela, 2.6: Taliianhos ol)serva.(los (io t;cst,e (le \Vala T)arêt A- :: 2 grttl)os (por(:cntê\gem

(lc io.lciçf)cs en] L0.000 iéplicasl

5

10

l

5

1(}

l0,8 13;8 15,0

15.9 19,7 23,5

2() o,9 1,9 2,1

3,9 6,9 7.3

9,9 12.2 11,7

5() l

5

1()

1,3 1,3 1.6

4.6 5,4 4,2

9,6 10,7 ]1.7

1.0 }

5

5,7 6,5 8,2

11,9 14.4 14:5

17,8 20,4 21.8

20 ]

5

]

5

}{)

1.9 1.6 1,8

6,7 6,4 5,9

l0.8 11.8 11.7

L.1 1.2 1:3

4,6 6,1 6,2

1o.1 ] 1.2 12.1

J.{iuti lepi l(:êls; .        
  Tamanho   À  

«F ,' Noiiiina,l( UX: ) l 5 10

5,0 5 l 4.4 6,4 6,5
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].a,])c]a 2.7: T:-tman]ios observados (io teste de \Vê:t](i para

(tc r(:.feições em 10.000 róplit::ts)

3 grua)os ll)orcei\têl.gem

5

1()

12.4 13,3 13,9

16.2 19,4 21:4

2() l

5

1()

l

5

1()

l

5

1()

0:9 1,1 1.6

4:9 3,6 5,7

10,1 8,7 9,4

5() o,9 0,8 0,7

4,8 4,4 4.]
l0,3 8,7 10,1

1,0 5.2 7,3 6,8

12,9 14.2 15.1

18,9 21:3 21.3

2() l

5

1()

]

5

L{)

1,1 1,] 0,8

3,8 6.5 5,6

10:5 ] 1:4 1].2

5(} L.o 1.2 o.8

4,9 5.3 4:4

1{).1 1(}.6 9.1

J.{jUtJ I'(:!)lit:êl.S; -        
  Tamttiiilo   À  
": ', Nominalj'X, ) l 5 1()

5.0 5 l 4,8 5,9 $.2
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'T;ll)cItE 2.ê$: TanlaJlltos obsctvados (io t.est.e dc Wttlcl l)ara ÁT

(listril)uicões (li\ covar[avel (T)orcc[)T.a. cn] de releicões em LO

2 grupos e (litcrcllt,es

5,0 5 l

5

!

5

!0

l

3

1()

5,7

13,1

19.8

7.7

15,3

21,9

7,3

16,0

22,4

6,3

13,8

20,4

8,3

]6,]

22,8

2() 1,2

3,1

l0,4

1,4

6,5

12,3

1,9

5,5

11,0

1,8

7,0

12,1

1,4

6,4

L2,7

1,0

6,3

11,8

1,1

5,3

1}.1

1,6

5,{)

l0,3

4,0

5,3

l0.2

L,4

5,3

11.4

1.0 5 l

5

1{)

}

5

l

b

1()

6,5

12,9

]9,4

8,3

16,1

22,1

6,7

L3:8

21,0

6,4

13,5

19.2

8,5

}7,3

23.9

20 2,5

8.1

14,3

}.2

7:0

}3.9

}.8

6,6

11.4

1,4

7,6

13.8

1,7

5,6

] ],, l

50 2.1

3.4

1].2

1,0

'},7

9.8

},6

5.6

} {} . 3

1.7

5.9

11.6

],0

4.o

8.7

Ik\lt;D {I(I, \,IIV(LI ICLVt;I \IJ\JL UI t C CII! \It; It;It;IkLICD t;ÍII L\J.\ltJU LU}JIILZI.bJ-

Tanlan[io Dist ribuição (]a covariávc]

af ll Notninal(%) U(0,1) U(0,101 N(0,11 N(0,10) 1.N(0,11
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Ttl[)oia 2.9: Ta.lna.n]ios o])servo\dos (io tesa.c (]c W'il]d pil,ia k :: 3 grupos c di]ercnt.es

([istli[)lições (]a covaril].vc] (DorcciltaHem (]e rejí'ições em ]O.(]00 réD]icas]

5.{) 5 l

5

1()

5.9

12.4

17,5

6.4

12,9

20,6

6,0

13,9

23,2

6,6

}1,2

18,8

8,5

13,3

19,9

2t) }

.5

1{)

1:2

4,9

10,0

},]

5,9

11.5

1,7

5,1

l0,8

1,0

5,9

l0,3

1,3

5,2

[ 1,]

5() 1,1

5,1

]0,2

t),9

5,o

l0.6

1,3

5,4

l0,3

1,4

5,9

10,0

l : l

5,2

11,4

5

10

1,0 5 l

5

1()

l

.5

1()

].

5

1()

2() 1,8

5,]

},2

4.9

9.4

1.2

5,{)

10.0

IÇ{){;:5 (1tl C{)VIIIItLVÇ;I \P )IL,t;Ilt 4ÇIII \I ; I }t;Jk(JÇ CIII I\J.U\l\I IÇljLItãI, J.

Tan)anho Dlstrit)liição da covariável

al? « No«:i«a](í%c) U(0,]) U(0:10) N(0,1) N(0.10) LN(0,1)

5,6 8,9 5,1 3,6 5,6

l l,l 14,4 10.0 9,6 13.(]

16,2 2o.5 14,3 !8,7 2},5

1.9 [.3 },2 1,0

6,3 5,1 5,9 5,8

l0,9 l0.4 12.0 1 1,6

0,9 1,1 1.3

5.2 3,6 4.8

l{). } 9.9 } {) . 2
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íoJ' 111 dc 1%:. 5%. e 10u%). OUseI'\rü,ralos que, em geral, a violttção lhos pressupostos

(tos oiros faz comi que os í.anlanhos observados scjant t)em maiores que os tamanho
noiltiiiais l)ara os t.anianl)os élniost.lilás iguais a 5 e 20. Já, para ri = 50: os tan)arlhos

ol)s( rvados estão mais proxnilos dos iloininêns.

A l)ióxima et.a.pa consist.e no cst.llclo do poder do teste de Wald da hipótese //o

ri = rz = r = 0 para k=2. Na.s sirriulações fixamos À = 1,0. a: = 1,0. tamanho
iloiriinÊll iglla.l a, 5%) e gerados a covartável segundo uma distribxüção U(0,5). Na

Tãt)c]a. 2.1] e na Figura 2.1 apreseiit.amos o poder observado, em torcer)tarem, para
/l. = 5. ]5 e 30 c diversos valores de r. O poder observado do teste de Wald é
a l)ioporção de rejeições de //o (lcntre as 10.000 amostras geradas sob diferentes
x.piores de r. Os tesult.idos verifica,dos indicam que o poder do teste aumenta com o

ta,nianllo da anlost.ra e à medidzl (l\tc o VFtlor de r sc distancia de zero.

FiiialnleiJt.e. procuramos comparar o desempenho do teste de Wald com o do teste

F cliissico que ignora o erro de me(!ida dti covariável. Para obt.ennos os tamanhos
c ])odt:res observados dos (bois tesa.cs, litilizfLmos o modelo de ANCOVA funcional

lloiiiaal dado eni (2.1), gelando a covariável segundo uma distrit)lição U(0. 3) e os
paios ciJ e t/.{J segundo a distribuição normal padrão. fixando Q ;:: r3 :: 1, k :: 2
grupos, t.ama.nllo noniiné\l igltal a 5% e rl. iguitl a 5, 20 e 50. A Figura 2.2 apresenta
os tailla,nlios ot)servidos dos dois testes (consideramos a })orcentagem de rejeições,

eiii 10.000 réplicas: da l-Li])ótese rittl?\ f/o : fi - r2 = r ::: 0). Nas Figuras 2.3 a 2.5

a,l)icscnt.amos os poderes ol)scrvados, cm porcentagenl, para diversos valores de r

.r\ Figure\. 2.2 mostra que os tê:nna,ilhas simulados do teste F' estão sempre próximos
dc 5%.. .]á o t.est.e de Wald re(quer amost.ras grandes para apresentar o rnesnio comi)or-

t.anil:nto. l)el?ts Figuras 2.3 a 2.5 t.ermos que o poder de ambos os testes attmellt.a, com
o tailli\iilio da €1niost.ra. P.ira r]. := 5, o teste dc Wald é mais poderoso que o clli,ssico

pa.ín. x-dotes pequenos dc rl com r se dist.andando de zero, o teste clássico é rrlais
1)ode'rogo. Pêlrl\ a.mostras maiores. cln})ora os poderes dos dois t.estes se aproxiinetii
l)n.r;l v:llorcs de r distant.es (le zero, o po(ler clo t.este clássico é se11ipre iTiaior que o

(lc \Ai.'H.Id. Pa.rtt r?. := 50, o t.este clássico á mais poderoso para to(lo valor de r
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'TÉit)e]a. 2.]0: Tanlilnlios ol)scrvados do tcst.c de \\'ald: para A: ' 3 grupos, violando

os pressupostos das dist.ribtiições (los ermos jporcentagem de rejeições em l0.000

ióplicasl .

5

1()

25,3 10,9 6,4

37,7 22,8 14,8

N(0. 2) U(-2,4;2.4) !

5

1()

lO,1 0,9 1.4

26.1 9.0 5.5
46.1 16.7 11.4

N(0. 2) X{ l

5

1()

l

5

1()

14,9 3,4 1,1

28,8 11,6 6,3

51,3 22,8 15.9

i. N(0, 2) 10:0 0.7 0.8

24.4 8.6 5,0

38.9 12.7 11.5

ul-2,4;e,4) /v(o, 2) l

3

1()

l

5

1{)

8.9 ].7 0.5

26:1 12,0 5.4

35.5 17.0 14.6

x:f .x'lo. 2) 11:8 2.2 0.7

28:8 6:3 5,9

40.2 16.0 12.8

Dis t.ril)uiç ão Distribuiç ão Tanlan ho   n  
de cij de t/..:j Noínina] (%;) 5 2() 50

/v(0,21   l 9,4 1,7 2,1
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Ta.bela 2.11: Po(ter observado (!o tcst.c de W'ald comi tamanho nominal igual a 5%)

ll)oicciit.a,gemi de rejeições ei-n 10.000 ról)ligas).

Valores de r

1,0 1,3 1,6
63,6 79,7 85,1

93,1 98,3 99,6

99,6

0,0 0,1 0,3 0,5 0)7
12.9 14,8 22,6 30,9 46,2

7.2 9.7 24,6 51,7 76,7

5,3 9,0 39,6 78,o 96,1

2,0 2,5
90,4 92,8

3,0

95,7

4,0 6,0
96,9 98,4

7?,

n,

7?,

5

3()

100

=
#

8

'a

'©
0
#

80

60

40

20

0
65.5543.5320,50

n = 5 ------- n = ''t5

Figura 2.1 Poder ol)scrvado (lo tesa.f: de Wald
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]o%

9%

' B%
$ '''

6'

õe 5%

4%
20

1}

Wald ---- Clássico

Figura 2.2 Tamanhos o})servidos dos t.estes de Wald e F

=

Figura 2.3 Porei ot)scrvítdo Gins T.csT.cs cle Wald e F para rl 5
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100

=
4

!

$F
0

'a

60

40

20

0
2.01.5l.ü

Wald -----Clássico

Figura 2.4 Poder ot)servido dos tesa.es de Wald e F para 71 := 20

'lQO

B
0

'=

8
Q

©r
#

60

4Q

20

Ü

1.00.8

Clássico

Figura 2.5 Poder observa.(lo (ios t.este:s de \Vald e F para 50



CAPÍTULO 3

Modelo estrutural

Ncst.c ca.título faremos lula estudo acerca do modelo de análise dc covariância estro
t.urê\.l. isto é, o vet.or dos verdadeiros valores da covariável é considerado aleatório.

.Ao (oiitrário do q\ic ocorre com o modelo funcional, no modelo cstrut.ural o

ntinic:ro dc paralilet.ros dcsconliecidos nao cresce com o t.iLnlanho (ia amos{.ra. unia
vcz que o vctor de verdadeiros valores (]tl covariávcl (x) é trai,ado irão como um
pêuã.]lict.ro a scr estimado. mas como varitl,vcl aleatória à (letal atribuímos unia dis-
[.ril)tiição de probabi]idade. O fato do número (]e parâmetros não crês(:er com o
tí\.iiitlnho (]a, amostra t.arda possive] a (derivação Lias testes da. razão (le verossinti-

lliêl,ilçêl.s e esGoTe (ver Seção 3.3) não a.f)licávcis no modelo ftulcional; por outro lado,

}l cst.inibição de mtl,xinla verossiiiiilhaíiça dos parâmetros é mais complexa: exigindo
al)li(:nç:ã.o de rllét,nãos nlunóricos pa-ra a obt.cação ates cst,iliiêltivas.

S{'j:l. o tnodclo definido por(1.11.(1 6) c(1.71. Com o pressuposto adicional de que

f:;/ . r/,f c .l:l l sno noriilalment.o distrit)uídos, temos o modelo de análise dc covariâi-toa
í:st:ilitiiral nornliil com erro na. cova,rias.-el. Para tornar o modelo i(lcntificável, va,lidos

sli!)or êl.inda. (lue À :: ol?/a2 (rELzão entre as variánciêts dos eiras) é conheci(It\. Dest.tt

forilia o \etor de pa.râinctros O::(o. ri. ..., rk 1, ü,//,;l-.al;,o:y é composto por(A:+4)
1):ti;\n ct.ios c' o n]odelo csT-]]it.urí].l nortnal fico. dcvidament.c identiflcii,vcl.

;]o
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3.1 Estimação

Sc.i:] o nioclelo de análise de covariâiicia estriltulal normal com a lazão (le variâncias
dos ('ires conhecidêl. Ten)os então (late

,[*:; ;1] )
Corso(liieilt.ementa, o vet.or das variáveis observa.das po(le ser escrito colho

1=: 1-«, 11' ':.:'"'1,1*':;;:': .:11:1 1À.-: + o'":
(3.1)

P«

Ail(liil.de Filho (2001) apresenta expressões para o logaritmo da função clc veros-

siiiiilllança e sua.s primeira e segtmda derit,ilhas para modelos estrutiirais bastante
gcrêl.is. Aqui. pa.rt.ictilarizai-nos suas exprcssoes ao modelo cle análise de covariãncia
caiu lm] favor.

Deflilill(to Yj =(}'1,,..., yx:,y c Xj =(Xij,..., Xkjy, J = 1,. . . , rl., unia outra forma

(le! psd'ever (3.1) é

::l - «'« l l=, 1. « 1
( :( ) I'l'l

ini ;1111 l «,- --*';- l ll l,«-:-*i ":=;:':
lk scn(lo ft. niat.riz idcntida.dc de ordcirt k e "8"denotando o produz.o de l<roneckei.

c} + rl + [3É/.. \
'tl t .I''' ' J

.'«: .=t:l
C) Ioga.]it]]]o da ftuiç:ão de verossilnilhança, é (lado por

r(0;Y,X) '',A;log(2"l - :logjV - !)l:diV 'dj.lJ
(:3 2)
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clli (!iic V :: Ót,V l :: IK B T , õ ali)(N' + À)(l + À),
«! +:.'j'":

Y =(YI', ..., Y.'y. X =(XI', ..., X.'y e dj =

Dcfiriiiiios M = )1.djdj/r? tulitnlta.[,i-iz 2A; x 2k e P = V :(M V)V '. Sejam

u/,,, c é?,. elcment.os genéricos (le V e O, rc:spectivamente. Definimos também Vo, a

iliatriz 2k x 2AT com element.o a,ril,,./dr?,., da, o vetor 2k x l com expressão

lJ

-. - .s.;-;l::l .
ell] (ltic (l Y :=

y k. I'll!-x.

yi. Q rl -- /'i/zz

S}Lt)ando q\ie a. e 0.s são elemerltos genéricos de O e design)ando por r7zt. um

elerliclit.o qtialqtter dc M, definimos do.,o, o vedor 2k x l dado por õdo,/Oé)s, lbllo, a
mat.tiz 2k x 2A: fornlt}.dii pelos õn7./,,/aO,. e Va.,o,. a matriz 2k x 2A: dada por OVo,/Oé?,.
.\rt(Irado Filllo(2001) nlost.rou(ltle

}li.r(o) - '1lo, 5 x /,r(PVo.) db,v :ãl

o (ltt(:

o'r(o)
i)o;i)o.. 7?l/.r( V IVa,V iMV tVo.+V tMo,V tVí?,

V iMV iVo,V iVo, +V' IMV tVo,.o, +V tVa,V IV..

V 'Vo,,o.) -- do,:o,V i;i -} dl,.V "V.?,V iã dl?.V 'da;l,

f:ill (lue ''í7-''in(ligo. o t.Faço (te linlêl iiiat.tlz
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A tttllçao encore e dada por

st'H(]o p o número clc para.nLctros do modelo. A mata-iz hessiana é defillida. como

u(ol - }õ/(o) ::: ür(o), .. , árw)

l/w - i?l:fl! -
a2é(0) a'f(0)
3ã;ã© ' ' ' ãq

e pí\.ra ot)termos a matriz de informação de Fishcr 1(01 tit.ilizanios a expressão IAn
dra.(]c F]]ho, 2(]01):

''.,) - «-.. ' * '«'" :",," "".., * -:,"':«.;',
(ltie fornece liin cleniento genérico dessa mat.riz.

O processo de o})t.unção dos est.imttdores (lc máxima verossimilha.nça se dará pela

}llF\ximização (]o logaritmo da função de verossimilhança (3.21. No modelo de análise

de c:ovatiãncia estrtlt.tirai normal os ENIV não têm expressão fechada. A solução
(.lltã.o sela ol)t.ida via mét.odor nttrliéricos. Nest.e traball:lo mostramos os métodos de

NcwT.on-Rêiphson e o Scoring de Fist3er.

Sc.ja. O(o) lirn vedor de valores iniciais para o vctor dc paránietros O. Estes valores

il)i(:l;l.is podem st:r obt.Idos, por exemplo, batendo-se nos estinladores de uni modelo
{tinclol:la.} silnilt}.r e iio inét.odo (ios nioinentos.

O ]laót.oclo cle Newt.on-R.aphson t.cin no passo llz a expressão

oo'ü - o(«' ') -- n '(o(" :)lu(oo" u).

A ni \triz l)essianit (leve scr iiiversÍvcl }:L c:aGIa passo, c o l)rocesso e repetido até con

x'oigciicia .

O método Scoritig de Fislter subst.itui a iiiatriz llessiana poi seu valor esperado,
r('ti(lo etitao iio passo ?n. a (3xprcssao

o("') - o("' ') +i *(o'": '))ulo("' ')).
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Ell] giandcs amostras c sob condições de regula.cidade a distribuição do El\lV é? á

}[l)toxiiJ[ (ta.J ie] t.e normal de. médio O c mê]t.riz (le vê]riância covariãii(:ia igual a l LIO)
(At!(Ira.{lr Filho, 20011.

3.2 Testes de hipótese

Elli êl,rlillisc dc covariância, o principal int.eresse é saber se há efeito dos tiatament.os
sol)tc a. VEtriável resposta. Nesta. acção, (lerivamos t.lês testes: o da razão de ve-
tossilllillianças: o de \A/'ald c o encore. Seus fundamentos e desenvolvimentos serão
nplcst'ilt.idos em seguida.

Considera,ndo o modelo de análise (ie covariãncia estrutural normal com a ra,zão

entre }ls variâncias dos erros conhecicta. estamos int.eressados em testar a hipótese

//o : rl :: rz :: ... :: 7k :: 0 contra a hipótese alternativa //l : pelo menos um rí e

difcrellt.e de zero. i:: 1, .... k.

O t.este da razã.o de vcrossimilhatiças envolve est.irnação do modelo sob a hipótese

nltln e sot) a hipótese alternativa; o t.este de Wald envolve est.ilação apenas sob a
llil)ótcse alt.eriiat.iva e o teste escora cn'-'ouve estio)ação apenas sob a hipótese nula.

3.2.1 Teste da razão de verossimilhanças

Se.la O = (n, ri . ..., rk i, Õ, //,:,, o-l:, 2y, o vetou de pílrãmetros do mo(leio de análise de
co\-n.riflilci est rlltural ilortnal.

Se.la,nl O e O est.amadores (lc mil,xilria verossimilllança, de O sot) a llipót.esc nula e
sol) €1 llil)ótese n,it.ernativa.. respect.ivíiment.e. Scjain t.êlrnbéin, iespecti'.'arllent.c, (1(0) e
r(O) os [ogaritnlos das fuiiçõcs de verossinli]]ianças (o])tidos de (3.2)) aplicados nos

cstiilla(leres cie lnaxllna vcrossilnillln.ílq:n, sot) f/i e: sol) r/o. 'zX estatísticít (lê\ !a.zao de
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vciossimilhl:ulç:as é dada por

RI' oi é(0))

Sol) a hipót.ese dc igualdade dos tratamentos (//o) a estatística. Rv tem dis-
t.iil)uiçã.o af)roxiriií}.da (r?.k grande) qui-q\ladrado com (Á: 1) graus cle liberdade,
crn (ltie (/1: 1) é o número de parâínct.ros do modelo sot) //l menos o número de
})arã.l)leitos do modelo sob /.h.

3.2.2 Teste de XVald

Podcnaos pari.icionar o vedor cie parâmetros O em O = (OI,Ol:y, em que O]
(ri. ..., rc ]y e O2 = (a,/7,/z-,ail.alíy. Estamos interessa(los em testar a hipótese

//o : Oi = O cont.ra a hipótese alternar.iva Hi : Oi # O.

Colho visa.o no final dit Seção 3.1 , t.amos que a variância assintót.ica, do estima(lor
(te i-náxirna verossiinilltança a de O é igual à inversa da mat.riz de informação de Fisher

[jO). O teste de Wa]d ent.ão pode scr dciiva(]o da forma seguinte.

Ru.,i-i«iljeillos oselenient.os (ie 1(0) e façamos 1(0) = :: : , sendo lit un:a

l .i21 i22 l

nllJtriz de dimensão(A: 1) x(k-- 1) cujos elementos se referem aos(k-- ll J)arârnetros
(lc Oi e, zl.ilalogaTlacnte, It2 = llzi ir\at.dizes de dimensão (A 1) x 5 e l22 matriz cle
lii l(:cisão 5 x 5. O invciso da mat.riz de informal:ão cle Fisher pode ser escrito na

fc,rllla l '(OI
ltl li2

l2t l22

n' - õ'. (í''l 'õ.

Temos então que a estar.íst.ica de Wftl(l é dada por

edil (late Íil é a. ili it.riz lti a.vt)lia.da lias estilnadores (le máxima verossinlilhança, clo
irlodelo sot) a hipót.ese ÍLlt.erilativa.
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A esta.t.íst.ica W converge (7?A: gra.ndc) parEI umÉI distribiiição (lui-qtiiLdra.(io com

IÁ: ll graus de liberdade.

3.2.3 Teste encore

Da nlesiila forma quc na Subseç:ão 3.2.2, rcdefinimos o vedor escora (ver Seção 3.1)
cn] ftiilção dos ptirãinet.ros de interesse e dos parâmetros de pertlirbação: U(O) =
(U\,Uly. sendo Ui ]m] vedor com (A: -- ll componentes relativos aos parâmetros

(]c iiit,elcsse r],....rk l e U2 um vet,oi relativo aos 5 parâmetros de perturbação
rr. /'?. //.;-, a:: o-lÍ. Semelhantement,c ao t,este de Wald, o int.eresse é t,estar Ho : Oi = O

coiit.ta. a hipót.ese alt.ernat.iva //i : OI # O.

A est.ntíst.ica estore é da(lo pela expressão

.s - ÜIÍ- -Ü: ,

eín qtlc o " -,"em cin-La dos con-Lpol:lent,es significa os mesmos avaliados nos est.inladores
de illáxilna verossimilhança. sol) a hif)ót.ese nula.

3.3 Simulações

(]on] o pacote estatíst.ico S-Paus fizemos }L]gumas siniu]ações para, avaliar proprie(jades

(los (.st.ii]]adores e desempenl]o dos tesa.cs propostos nest.e capítulo, en] aniost,ras fini-
t.as

Enl c:ada caso íoranl geradas 1.000 aniosf.ra.s clo modelo estrut\Irai normal, e eui

t,nãos e]cs lisanlos n -: Ü -: ]

Prilileiranlerlt.e, comia.iti.lhos os cst.inibi(lotes de rná.xinia verossiínilhança. de n, ü

c r. ;ll)resent.idos na Senão 3.1 com os est.iinadores usuais de míilirrlos qua(ira.(!os.

Del)ois verifica.mos o coiTiportanlent.o dos estimadores de rná.xinla vcrossinliJhança
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c}. .i c r com os pressupostos de moer }t\lida.de da, c:ovariável e dos erros dc me(lida.
vio] a.dos .

Fixem ios ta,irlbém simulações para. avt\,miai o comporttlrncnto dos testes apresenta-
dos na. Seq:ão 3.2. Ava.liainos os tamaillios ot)servidos dos t.estes da lazão de vcros-
siillilha.nuas, de Wald e encore da tiipótese de inexist.ência de efeito de tratainerlto.

Avaliamos o comporttlnlento dos tcst.es na presença de violações na norma]i(]a(le (los

erros c da. cov?iria.ve]. Fina]nlcnt.e. estudairlos o poder (]os três testes apresenta.dos.

3.3.1 Estimação dos parâmetros

Na. Ta.l)cli\. 3. 1 comparamos os esticadores de máxima verossimi]hança do rno(leio es-

t.rut.urFt] nonnal a.presentados i-tcst.e cat)ítulo cona os estimadores de mínimos quadra-
(los ustii\is (Seção L.l), por navio dos respectivos vícios médios e oiros quadráticos
illó(tios. As amostras foram geradas com k :; 2 grupos, ri :: r2 :: r :: 0, covariáveis

/,J geral.(tas coiiformc uma distribuição N(0 ,1) (p,. = 0 e o-' = 1, 0) e variância do

crio c,J igual a 1.0. Usamos t.ambérli rz = 5. 20 e 50 e À =1, 5 e 10. 0 corpo da
Tabc[a, 3. ] rJlostrzl os vícios médios >:1:?Í)o(h -- @l/1 .000 e os erros quadráticos médios

>ii:l:!Í)'(ül ,):/1 .000, em que Ü é um est.amador de ü e @ = a, r, 0.

OI)soft'ando a Tal)ela 3.1, vcrificanlos quc. em geral, os valores dos vícios e dos

erros (lii&ldrát.ices médios dos dois estimadorcs de r e de Q são pequcr)os e estão
pióxiinos. Para r}, = 5 e À = 1, os EQF\'ls do estimados de máxima verossiitlilhança
c[e ;[ii[bos os parâmet.ros são rnaiorcs do que os (]o cst.imador de mínimos q\iadrados.

P;tra. r?, :: 20 e ,\ = 1, temos (i\ic o EQX'i de ã é bastante maior quc o EC2N/r de
r} \rc?. Verificamos também que. eln gera.t]. os valores dos vícios e dos E(bvl nléciios do

ostiirlacloi (le tnlnilnos quadrados (l(: /l? são n)cnores do (luc os do est.imíldor de nlaxiina

vt'lossilnilhança. Pala os três parâmetros. os EQTKls diminuem com o \unlento do
t.anil lírio da anlost.ra. pa.ra t.odo valor clc} À.
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'['a})c]êl 3.] : VÍ(:ios médios (erros (!iiê].(]rát.idos médios) silnu]ados para os est.iiiia(lares

A T'apela 3.2 apresenta os vícios c os erros quadráticos simulados dos estinln,dores

(ie Jiláxima vcrossimilhança dos parâmetros a , r e /3 do modelo de ANCOVA estrut.u-

m.l !)a;la difcrent.es dist.ri})uições da covariável. As 1.000 amostras foram geradas com

A: = 2. ri = r2 = r = 0, o-; = 1, 0, À :: 1, 0 e rl = 30. A covariável foi gerada segundo
;ls segtüllt.cs ciist.ril)tiições: U(0.1). U(0,10), N(0.1), N(0,10), nestes dois últimos casos

o l)ressu{)ost.o de normiili(lado da covariável está satisfeit.o, e LN(0, 1).

     
  #  

5 ] 1,293(726,61) 0,012(0,188) 0,028(19,034) 0,027(0,194) 6.274(1 1.136) -0,513(0,392)

5 -0,010(0,211) -0,013(0,117) 0,005(0,115) 0,005(0,115) 0,181(0,732) 0,026(0,158)

l0 0.002(0,130) 0,003(0,122) -0,003(0.111) -0,003(0,111) 0,125(0,213) 0,024(0,149)

20 1 0.021(0,3321 o,o06(0,03s) o,ooz(o.040) o,o07(0,040) 0,007(8,402) 0,501(0,273)

5 -0,001(0,027) 0,000(0.025) -0,001(0,025) -0.001(0,025) 0,186(0,077) 0,007(0,030)

l0 0.015(0:026) 0,014(0,025) -0.005(0,026) -0,005(0,026) 0.104(0,046) 0,003(0,028)

30 1 -0,002(0,021) 0,001(0,016) -0,002(0.015) -0,002(0,015) 0,007(0,036) o,sotl0,260)

5 -0,007(0,010) -0,006(0,010) 0.002(0,010) 0.002(0,010) 0,098(0,054) 0,004(0,01])

io o.ooa(o,oio) o.o04(0,010) -o,o03(0,0101 -o,o03(0,010) 0,097(0,023) -o,001(0,011)
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1;1.1)c1;l 3.2: Vícios itié(tios (erros (ria(iiíit.ices tiiédios) simulados dos estiniadorcs de

nlêlxilna r:3

l)ara analisiLr os result.idos da Tat)ela 3.2, tomamos como referência os valores

([os vícios e erros quadrát,ecos nlé(aios das amost.ras geradas com covariáve] norma],
ot)c(](.cen(]o os pressupost.os (lo modelo de ANCHOVA estrut.ural normal. Nestes ca-

sos. os est.imlldores apresent.am vícios médios próximos de zero e os menores erros

(iria.dlát.icos médios. Quando a covariável tem dist.ribuição uniforme, os estilnadores

.lc r} c /3 }tpresenta.m os maiores ví(ios e erros quadráticos médios. A distribuição
[,N(0.] l afet.a os est.imadoies de n e de 0 de forma menos acena.ua(]a. A conclusão

(l (lue o pressuposto de normalidade da covariável deve estar atendido para termos
})oas propriedades dos estiinadores.

Na Ta,bela 3.3 {.Cílios os vícios e os erros (luadrát.ic:os médios simulados dos es-
tiliza.dotes de lná.xima. verossinlilhança paiêi o modelo de ALCOVA estrut.ural na

])iesciiç:n de violação dos prcsstipostos dos erros. As an)ostras foram geradas com
Á: := 2, ri :: r2 :: r :: 0, r], :: 30 e o vet.or de covariáveis foi gerado segundo uma

N10:] l. Os erros f:ij e lz.J fora.In gera.(ios segundo as distribuições N(0.1), [3, U( 2.2)
P

.À Têl.bclFI. 3.3 nos permit.e conclttii q\le em geral f é o menos afetado (quanto ao
ví(:io c' ao oiro (quadrático médio. Se um dos Crias é normal e o outro tem distiil)unção

l\.PtÜ b/L01t \LXLLXvXl\l\ l \ll )\:lll/Ltlvv\ L} \l(.b \PvV(lllCLVt/l.

D lst.rit )uiçã.o Estirnad odes
 

da covariável ã ? .r3

r/(0,1) -0,156(267,98) 0.007(0,017) 0,134(1L9,71)

U(0, 10) 35,214(8.058,4) -0,060(1,192) 20,407(166,07)

N(o,ll -o.020(0,1is) -o,o06(0,027) o.026(0,079)

.v(o,]o) -o,02u(o.]40) -o,o03(0,0321 -o,02u(o,074)

L/v(o.i) 0,523(3,1241 0,001(0,0271 -o,is7(0,409)
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sintótrictt. os vícios e oiros quadrát.ices médios dos t.rõs estiiiladores são potlco afe-
tados. A cxceção de f:, quando lin} ou os dois erros tõm distiibtiição À.2, os erros
(lt: [(Irás.i(.os médios dos estimiLdores são, en] geral, muito grandes. A dist.ribuição ts

pplra pelo illenos um dos erros, ein gera,l, conduz a est.iniadores dos três paiâmctros
(:oil] erros quadráticos médios grandes. O estimador de H é, em geral, o mais afetado
})cln. violação nos pressupostos dns erros.

3.3.2 Testes sobre os efeitos dos tratamentos

N(.st.}L stibseção avaliam-nos os testes apresent.idos na Seção 3.2. por meio de simulações

de tn[tost.r?ts de tamanhos r]. = 5, 10, 30 e 50. Alguns casos ocorreran] em que a
convergência dos est.imíidores não foi alcarlçada ou algumas matrizes não puderam

ser invertidas. Para /1: :: 2 grua)os. esses problemas ocorreram principalmente para
}? = 5 (iio rná.xiino em 4%, da amostras). Para k = 3 o problei-na é minimizado. Para
est.es cllsos gerimos amostras adicionais para que sc completassem ils 1.000 amostra.s.

Npls Tabelas 3.4 e 3.5 t.amos os tailianhos observados (em porcerltagerii) dos testes
cla. nlzã.o de vcrossimilhanças (RV), (!e Wald e estore para o modelo de ANCOVA
est.iut.ural norrllal. As amost.ras foram geradas com k = 2 grupos, r :: 0. covariável

N(0,1). f',:, e tl{, nonnais de médiêt zero, À = 1. 5, e 10. n = 5, 10, 50. Usamos
ta,illanhos nomillais iguais a 1(%), 5%) e L0%). Para a construo:ão da Tabela 3.4, fixamos

a: := 5. ao passo (file iia Tabela 3.5 fixa,iiios a: := 1. A hipót.ese nula em questão é a
dc igitaldade entre os tratamentos.

P;[.ia ê]] il)os os valores de a:, os t.amanhos observados se apioxinlam Gins nomiiJais

; iilcdida. que cresce o valor de 7t. Os t.estes de Wald e o da razão de verossinlilhanças

{l})iesent.anl tam iiilios observados bcm mt\fores (ltie os noirlinais para alalost.ras cle

t.aniaiiilo pe(ltteno (11, = 5). O tesa,e de Wttld é o menos conservador dos t.rrES, apresen-
t.a.lido scnlpre o maior número de rejeições (]a hipótese nula. Est.as conclusões valem

T)ara os tlõs t.anianhos norllinais c:onsiderados. O test.e escora tem cor)sport.tnlietlt.o

lim pottc:o difcreílt.e dos out.ros dois. aprcseiltfindo mtiit.as vezes número de ic.feições
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Tê).l)elêl. 13.4: Tt\illalthos observados (los t.cst.es para k = 2 gl'tipos e olf ::: 5; 0 (porcen

t l-gcili (lc rejeições eln 1.000 réplicas)

5

1()

l

5

1()

l

5

10

12,3

20,1

1,6

6.2

11,3

1,2

7,1

12,7

16,4

22,0

1,8

7,6

12,6

1,4

7,6

13,3

6,0

12,9

1.0

4,5

[,]
6,9

]2.1

2()

5,0 5 l

5

1()

}

5

1{)

l

5

1()

20

50

!0,{) 5 l

5

1()

l

5

}()

}

5

1()

2()

5()

LXJ & a vvv l \ /ll\ -lLLJ/      
-l'amanho   leste  

À ri Nominal (%l RV \Va,!d Escora

1.0 5 1 4,4 7,6 0.6

4,3 7.6 0,7

12,7 16,6 6.1

}9,6 22,0 13,5

1.5 L,8 1,0

6,0 7,4 5,3

  12,6 l0,5

1,1 1,3 }.0

7,0 7,6 6,2

!2.7 12,9 12,1

4,1 9.8 0,8

12,5 16,6 3,8

18,8 22,6 13,o

1.4 2,0 1,0

6.0 7,2 5.2

1].6 }2.7 }0,5

1.0 L.3 0:9

6.5 7.0 6.1

12.5 }3,0 12.}
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];a.l)clip. 3.5: Tanta.lhos observados dos t.Pst.es para Ã;

t&i.gclil (ic rc.jeiçõcs em 1 .000 réplica.s)

2 grua)os e o: 1 , 0 (}..r««

5

1()

l

5

1()

l

5

1()

l0,6

16,5

1,4

6.0

12,6

0.8

3,7

10,0

]4,7

23,2

1,7

7.3

13,4

o,9

4,2

]0.5

5,1

11,1

1.1

5,1

1],2

0,6

3,7

9,1

2()

50

5,0 5

20

l

3

1()

l

5

10

!

5

10

5()

!0.0 5 l

5

10

]

5

1()

]

3

1()

3,3

l0.7

16,8

1.3

7.5

12,5

o.8

4.3

9.6

8,4

!5,9

23*3

2,0

8.0

13,0

1.o

4,3

1{).3

0,6

4,7

11,8

0.9

6.3

l0,9

0,8

4.8

9.2

20

1 / \ ' '" ' / '      
Tanlanllo   leste 

À rl. Nnininal(%) RV Wald Escora

L*0 5 1 3,3 7,4 0,3

3,2 8,2 0,4

l0,7 }5,3 4,7

16,7 23,2 11,6

1,4 1,8 0,7

6,9 7,7 6,}

11,7 12,9 L1,0

0,9 1,1 0*9

4.2 5,0 4,8

9,8 1o,5 9.2
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da, lliT)otcse ntili\ at)eixo do esperado. [)c iiln rno(]o geral, est.e teste pELrecc ser o
Inclllnr dos três ]lo que se refere à simulação do t.amanho ll)roba})ilidade de rejeição

(l(t //o da.do quc Ho ó ver(ladeirti), pois ê\present.a ntlmero cle rejeições da hipótese

ilttla bFlsta.nt.e próximos do esperado jú para amost.ras de moderado valor de ri..

Sci-r]elha.nt.en]ente às Ta})clãs 3.4 c 3.5, ]la Tat)ela 3.6 t.enios os tamanhos obser-
vFldos dos t.est.es do modelo estrutural normal parte k = 3 grupos. As amostras foram

gera.das fixando ri = r2 :; r3 :: r :: 0 e a2 :: 1: 0. A covariável foi gerada segundo uma

N(0,1 1, os erros cij e ?l j segundo nonnais de média zero, os valores de À foram iguais
a 1. 5 e 10 e n, ;: 5. 10, e 30. Para est.c caso. a hipótese nula é f/o : rl :: r2 :: ll :: 0.
/\s conclusões acerca dos t.estes são parecidas cona as das Tabelas 3.4 e 3.5. O teste

(le Wald é o (lue apresenta n-maior tarnanllo observado, seguido pelo teste da razão
(le verossiniillianças e pelo t.este esgote, este o mais conservador dos três. Todos os

tesa.es; no entanto. t.êm t.amanhos ol)scrvados se aproximando dos tamanhos nominais
; iilcdida (lue cresce o tamanho da amostra oti aumenta o valor de À.

Verificamos o efeit,o da violação do pressuposto na normalidade da covariáve! na

Tal)cla 3.7. Est.a fornece os t.amanhos observados dos t.estes para êlmostras gera-
(lê[.s cona 2 e 3 grupos, ta.ma.lhos i]oniinais de 1%, 5%) e 10% e distribuições para a
co-,-nl-lavei U(0,11, Uj0,101, N(0,1), N(0.10) e LN(0,1) Usamos ainda para a geração

Lias ainost.ras erros normais de mé(lia zero e variância igual a l e íz :: 30. De um
Díodo gera.l, os tamanhos ot)servêLdos dos testes não são muito afetados quando o
l)tcsstiposto de normalidade (la covariável não est.á atendido. Clom k :: 2. a covariável

N((],lO) apresentou tamanhos o})serva,(ios acima dos nominais (5%, e 10%) para os três
t.cst.cs. Já. quando a distri})ttiçÉio da c:ova.riá.vel é U(0.101, os tamanhos observados
são irlciiores do que 5%) e 10% em todos os três test.es. Em amostras geradas com
À = 3 grupos, il dist.ribuição N(0, LO) post.rou porcentagcns de rejeição diferentes das

('spelada.s para o teste da razão de verossimilhanças. O teste encore, para Á: :: 3,
}t.l)reseiit,o\l coiriport,anlento (lent.ro (lo espera.do para t.odes as covaritl,vens geladas.

Nn, Tabela 3.8 temos os tamalil)os (tos testes (quando o pressuposto de normalidade

(le lili] dos eiras não est.á satisfeito. Os pí\rãmetios elas distribuições (los anos fora\m
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T;lbcia. 3.7 Tiullanhos observa(los dos tesa.es para diferentes distribiiições da co.

'variava

2 RV ]

5

1()

1,3

4.8

10,1

2,4

4,4

8,5

1,0

5,6

l0,7

1.2

8,4

13,6

0,8

4,8

9,6

UULD }

5

10

1,5

5,8

1o,8

1,2

3,6

7,6

1,4

6,0

l ] ,l

2,0

8,8

13,6

1,0

5,5

l0,2

EStoRE ]

5

1()

1,0

3,5

9,0

0,8

2,8

7,2

0,7

4,5

9,4

0,8

6,4

13,7

0.7

4,5

9,4

:3 RV l

5

l

5

10

l

5

1{)

1,3

5.4

}0,4

0,8

4,5

]0,9

1,5

5,9

2,0

3,5

8,9

1.1

5.2

1o,4

1,4

5,8

12,]

\VALD 1,6

6,0

1 1,6

1,6

6.0

12,8

2,2

6,7

].2.6

1,9

4,6

9.9

ESCol.E 0,8

4,6

1o.4

0,7

4,4

10.0

1.0

5,4

l0.8

1.7

5.1

10.1

1,0

4.5

9,5

L \i/l/A\#vxx\r\ue:)\'L4+ \4v b\jvx\5'v\FU \P x4\Pvv \ 1/ xv\x r/P

 
A Tesa.e Tamanho Distrit)unção da covariável  

Sola\nata:b U(0.11 U(0.10) N(0:1) N(0:10) LN (O : l )
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cts( olhiclos dc foinla a t.oiiizlr À := 1. Os erros falam gciil.dos segun(lo unia N(0,21, t4,
ul 2:4ie,41 e Xf. O vct.or de verde,deiros ví\lorcs da covariíí\el foi gerado segundo luila

noinaal padrão; o núllicro cle grupos foi fixado en] k :: 3, adotamos ll :: 30 e tamanhos

iloitiinêtis iguais a i'X: 5%) c 10%). De lim rilodo geral, a violação do pressuposto dc
i)ornlêl.lidado de um dns erros afct.íi l)ottco os tamanhos observêldos dos Eras testes. O

t.cst.c csc:oic ó o quc iiprcscnt.a. [nenores porccnt.agens (le rejeição di\ hipótese nula.

Na. ].'abc]a 3.9 est.ão os resultados das sirnu]ações que fizemos para o poder (]os
t.est:cs (]a razão de verossimilhanças, de Wald e encore para o modelo ANCOVA es-
t.r]]tura.l ]ionna.l cona A: :; 3 grua)os. As amost.ras foran} geradas comi rl::5 e 30,

a/ :: o-lÍ :: 1, covariável llonliitl pa.deão e r2 -: 0. O corpo da, Tabela 3.9 fornece

a. porcent.agem de rejeições da hipótese de igualdade entre os tratament.ós para di

velhos viilores de ri : 0,0, 0,1, 0,5. 0,7, 1,0, 1,5, 2,0, para n, - 5 e 30. Assim) como
no Lama.iiho, o teste de Wítld é o que apresenta sempre o maior número de rejeições
jscrldo post,aria.o o t.est.e mais poderoso), seguido pelo t.este (la razão de verossimi-

llltlnças e, por últ.ilno, pelo t.este encore. O fenómeno é mais evident.e en} amostras

pc(lueiia.s. As Figuras 3.1 c 3.2 i]ust.ram o comportamento (]os poderes simulados dos
t('ste's al)resent.a(los na Tabela 3.9.
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'Ta})cla 3.ê$: Tü.rna.nhos ol)servidos dos testes pura (diferentes dist.ribuições dos erros

(porca

3

10

6,5 7.4

}.1,7 12,8

6,0

1o,5

A'(0, 2) U( 2, 4; 2. 4) l

5

1()

l

5

1{)

1,9 2,5

5,8 7,1

12,4 13,4

1,6

5,0

].1.7

7v(o,u) xf 1,0 1.2

4,9 5,4

l0,2 10,6

0,6

4,3

9,1

t4 N(0. 2) l

5

}{)

l

5

1()

}

5

1()

1,3

5,8

11.2

1,9

6,5

12,0

1,1

5,0

l0,6

U( 2, 4;2, 4) V(0, 2) 1 ,1

6,4

12,1

1,6

6,7

13,2

0,7

5.5

l0,7

x:l w(o. 21 1.1 1,4

5.o 5.6

l0.5 11.6

0,8

4,7

9,5

t i:tbt:iii tlt; tclçi\. Jç;õ çiii i.uul/ l çlllll,clõ/.    
Distribuição Distribuição Tamanho   leste

de e.J de uij Nominal (OZ;)   WALD ESCOA.E

N(0,2) ta l 1,2 2,1 1,0



:3.3 Sirnttlaqõcs 49

Ta.t)e1:]. 3.9: Podctr ot)servido dos t.est.es cona t.a.rnanho notlainal igual a 5%) (porcenta-

gcln de rejeições erl] 1.000 réplicíLsl.

Teste

\VALD ESCOL,E

19,5 5,4

18.8 5,4

38,7 14,5

4o,3 17,4

73.8 44.0

95.3 89.9

98,7 93,9

n

5

TI

0,0

0,1

0,5

0,7

1.0

1,5

2,0

RV

11,7

12,7

28,7

31.6

63,9

92.1

98.6

3() 0,0

0.1

0,2

0.3

0.4

0.5

o.6

0,8

1.0

6,6

8,4

21.2

35,4

58,4

80,2

93:3

99.6

99,9

7,6

9,2

23,4

37,8

81,5

94,1

99,8

100.0

6,2

7,4

19.3

33.6

56,2

78.6

92.7

99,5

99,9
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Figura 3.1 Poder observado dos testes RV, Wald e escora pa.ra it

RV VVALD ESCORE

Figura 3.2 Poder observa(lo dos testes RV. Wald e es(:ore para r] 30



CAPÍTULO 4

Comentários anais

Neste t.rabalho est.udamos o modelo de ANCOVA com um favor e erro de medida

na covttriável sob os enfoques funcional e estrutural. Desenvolvemos estudos de

sirnulaçã.o pi\ra avaliar os vícios e os erros quadráticos médios dos estimadores dos
p&l;râmet.ros envolvidos e o desempenho (tamanho e poder) de testes de hipót.ese so})re

os pa.rã.]lictros (lue medem o efeit,o dos tratamentos.

C)s resllltados dessas simulações mostram ({ue parti os moctelos funcional e estrtl-

t.lll-al normais, o vício e o erro quadrático rné(iio dos estimEI(fores de máxima verossim-
illiança dos efeitos dos tratament.os são pequenos. C2uando a suposição de normali-
dade (los erros dos modelos é violada., os esticadores de nláxinla vcrossimilhança (los
cfcit.os dos t.rat.cimentos são os rneilos afet.idos qua.ndo comparados aos estimados'es

dos (]eilillis parãmet.ros da regressão. Observamos t.a,mbém que no modelo estrutural.
a. suposição de itornlalidade da covariá.vel é importante paira que o$ estimadores dos

l)êirâ.nlet.ros (le rcglessão t.enhanl boas propriedades.

Com relêição ao teste de Wald no modelo funcional noniial, os estudos de simulação

rllost.iam que os t.alllanhos observados estão próximos dos nominais para amostras de

t. ui atillo (7?) moderado ])ara qual(lttcr valor cla razão entre as variâncias dos erros (ÀI.
[lâFÜ r], pe(ltieno. o {.anlan]io observado crês('e com o êliimento (]e À. A (distribuição da

covariável hão pa.rege a.feto\r os t.amaitllos observa.elos clo t,este de Wald. Já. quando
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violFt.mos }l suposiq:ão de norrliali(lê\(ie dos elmos, os tamanhos observa,dos são maiores

(]lic os non\irlais para t-amanhos amostrais pequenos e moderados. Para /z grílnde os
[.a.ina.nl]os estão proxiinos.

Compêlraiido os desempenhos dos t.rõs testes no modelo est.gutural normal, os
result.duos das simulações apresent.a.m t.amanhos ot)servaclos dos testes da razão de

vetossiiliillianças (RV) e de Wald maiores que os nominais. Esse resultado se inverte

polia o tesa.e escora. Enl geral, já para um tamanho amostrar moderado, o t.este escora
aptcscrlt.a tamanhos observados ma.is próximos dos nominais. Para os três t.estes. a,

\-tola.q:ão da suposição de normttli(lado da covariável ou (!e uni dos erros nao parece
afet.a.r os tamanhos observados. O t.este de Wêild é o mais poderoso seguido pelo teste

RV e pelo test.e escora.

F'ini\lizando, iiiesmo (!atando é sabido que a covariável é medida com erro, o teste

F clá.ssico (que ignora o erro de medida) t.ern borra desenlt)anho tanto em relação ao

t.&uliallho quanto a.o l)odor.
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