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Resumo 

Apresentamos neste trabalho um procedimento sistemático de seleção ótima das potenci

ais variáveis concomitantes envolvidas no ajuste por covariância introduzido por Rao (1965) 
• 

do modelo de curvas de crescimento polinomial proposto por Potthoff and Roy (1964). São 

obtidas combinações lineares ótimas destas variáveis que minimizam o traço, o determinante 

e a norma euclidiana da matriz de covariância do estimador ajustado de contrastes entre os 

coeficientes polinomiais . Soluções para o problema de otimização são encontradas em termos 

de autovetores de matrizes e restrições quanto ao número máximo de combinações lineares que 

devem ser consideradas no ajuste são também obtidas. Além disso, procedimentos numéricos 

de otimização são abordados através do método de Lagrange e de uma técnica de projeção 

estereográfica para incorporar r_estrições convenientes na função objetivo, seguidos do uso do 

método de Newton-Raphson . Aplicações considerando dados descritos na literatura estatística 

indicam que o procedimento proposto é eficiente para a classe de problemas estudada. 
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Abstract 

We develop a systematic procedure for optimum selection of the potencial concomitant va

riables in the context of covariance adjustment introduced by Rao (1965) for the polinomial 
• 

growth curve model proposed by Potthoff and Roy (1964). We obtain optimum linear combi

nations of these variables which minimize the trace, the determinant and the Euclidean norm 

of the covariance matrix of the adjusted estimators. Solutions to the optimization problem are 

obtained in terms of the corresponding eigenvectors. The maximum number of linear combi

nations to be considered in the adjustment is also determined. Finally, numerical optimization 

procedures using Newton-Raphson method is considered with the adequate restrictions in to 

the objective functions incorporated by the Lagrange method and stereographic projections. 

We illustrate these procedures with data sets described in the statistical literature. 
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Capítulo 1 

-INTRODUÇAO 

Para localizar a proposta deste trabalho no contexto da análise estatística de dados lon

gitudinais, na seção 1.1 abordamos aspectos gerais relacionados com este tema. Na seção 

1.2 consideramos o ajuste de curvas de crescimento a partir do modelo multivariado proposto 

por Potthoff and Roy ( 1964) e descrevemos como a precisã.o de estimadores, neste caso, pode 

ser melhorada através de um ajuste por covariância adequado. Na seção 1.3 fazemos uma 

exposição dos vários critérios encontrados na literatura sobre a escolha de variáveis concomi

tantes que serão usadas neste ajuste . Finalmente, a proposta deste trabalho é feita na seção 

1.4, acompanhada de uma descrição do conteúdo dos capítulos subsequentes. 
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1.1 CARACTERIZAÇAO DE DADOS LONGITUDI

NAIS 

Estudos com dados longitudinais surgem com frequência em áreas aplicadas das c1enc1as 

factuais corno a Epidemiologia (Goldstein, 1979) , Farmacologia (Bryant and Gillings, 1985) , 

Química (thberts and Raison , 1983), Ciências Sociais ("[\:esselroade and Baltes, 1979), Econo

mia (Dielman, 1983), entre outras. De um modo geral, nesse tipo de pesquisa, unidades amos

trais (por exemplo, indivíduos, peças, árvores, animais , etc.) são atribuídas aleatoriamente a 

dois ou mais tratamentos (por exemplo, tipo de cirurgia, tipo de dieta, etc.) ou ainda, sào 

classificadas em diferentes subpopulações segundo um ou mai s fatores ( como sexo, raça, etc.) . 

Respostas de interesse são então obtidas ao longo de diversas ocasiões de medição, também 

chamadas condições de avaliação, em uma escala ordenada ( como tempo, doses, distância, 

etc.). As respostas avaliadas podem ser categorizadas ( presença ou ausência de um sintoma, 

por exemplo) ou contínuas ( como pressão arterial, tamanho de um osso, etc.). As observações 

de cada unidade amostral são comumente denominadas perfis multivariados de respostas, re

fletindo a possível correlação entre essas medições . Neste trabalho concentramo-nos nos casos 

em que uma única variável resposta contínua é observada e um modelo normal multivariado é 

apropriado aos dados. Situações envolvendo a observação simultânea de muitas respostas nas 

diferentes condições de avaliação são consideradas, por exem pio, por Reinsel ( 1982). 

Um aspecto importante na caracterização de dados longitudinais refere-se ao conjunto de 

ocasiões em que são realizadas as observações. Podemos destacar duas situações: 

(i) o planejamento pré-determina os tempos ou as ocasiões em que as unidades amostrais 

serão avaliadas ; 

(ii) essas ocasiões variam de um indivíduo a outro. 

Na situação (i) todas as unidades são avaliadas , por exemplo, no mesmo conjunto de tempos 

( ou distâncias) e dizemos que os dados resultantes são balanceados relativamente ao tempo. A 
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estrutura básica dos dados neste tipo de planejamento pode ser representada através do formato 

indicado na Tabela 1.1. Nesse contexto, Yi jk corresponde à resposta da i-ésima unidade de 

investigação atribuída ao j-ésimo tratamento sob a k-ésima condição de avaliação, i = L ... , J\'9 

, j· = 1, ... , g e k = l, ... , p. Mesmo nestas situações, dados desbalanceados em relação ao 

tempo podem surgir devido a observações incompletas resultantes da impossibilidade de realizar 

todas as observações planejadas em alguns indivíduos. Menos frequente é o planejamento prévio 

de dados desbalanceados (ver , por exemplo Helms, 1992) . 

A situação (ii) é comum em estudos onde a entrada dos indivíduos não pode ser contro

lada e ocorrem em momentos distintos. Qualquer que seja o processo de geração dos dados, 

a presença de dados desbalanceados ou incompletos exige cuidados especiais na escolha da 

técnica estatística a ser empregada na análise. Se houver um número grande de observações 

incompletas a eficiência de alguns métodos de análise fica prejudicada, sendo necessário impor 

restrições nos modelos propostos para a estrutura da matriz de covariância entre as observações. 

Algumas referências sobre a anilise de dados desbalanceados ou incompletos são Woolson and 

Leeper (1980), Berk (1987) e Laird (1988), por exemplo . Neste trabalho consideramos dados 

longitudinais completos com estrutura balanceada relativamente ao tempo. 

Frequentemente, os estudos envolvendo dados longitudinais são conduzidos para atender os 

seguintes objetivos: 

(i) verificar a existência de interação entre os tratamentos e o fator que define as p condições 

de avaliação; 

(ii) comparar os g tratamentos com respeito a alguma característica da distribuição das 

respostas médias; 

(iii) comparar as p condições de avaliação considerando a distribuição das respostas médias 

para os g tratamentos ; 

(iv) ajustar modelos, geralmente na forma polinomial, para expli car a variação das respostas 

médias como função do fator que define as condições de avaliação. 
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Tabela 1.1: Formato padrão para dados longitudinais balanceados em relação ao tempo 

Tratamento Unid. lnvest. 

1 

Médias 

g 

Médias 

Médias 

1 

2 

1 

2 

Ng 

Cond. de Avaliação 

1 

Y111 

Y211 

Y .11 

Yl g l 

Y2g1 

YNggl 

Y .gl 

Y .. 1 

2 

Y112 

Y212 

Y.12 

Ylg2 

Y292 

YNgg2 

Y .g2 

Y .. 2 

p 

Yllp 

Y21p 

Y .l p Y .1. 

Ylgp 

Y2gp 

y Nggp 

Y .gp 

Y .. p 

Y .g . 

Y ... 

São descritas a seguir algumas situações experimentais que podem ser estudadas segundo 

esses objetivos. 

Exemplo 1.1: Potthoff and Roy (1964) consideram um conjunto de dados obtidos de um 

estudo realizado na Faculdade de Odontologia da Universidade da Carolina do Norte (E.U.A.) . 

Foram medidas as distâncias (mm) entre o centro da pituitária e a fi ssura pterigo-maxilar em 

11 meninas e 16 meninos aos 8, 10, 12 e 14 anos . As medidas observadas são apresentadas na 

Tabela 1.2 e as médias para as diversas idades estão representadas graficamente na Figura 1.1. 

Para a análise desses dados ortodônticos há interesse em es tudar o comportamento dos perfis 

médios de respostas dos indivíduos de cada sexo ao longo do tempo . 
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Tabela 1.2: Distância (mm) entre o centro da ptuitária e fiss1tra pterigo-maxilar 

Idade (anos) Idade (anos) 

8 10 12 14 8 10 12 14 

Meninas Meninos 

1 21,0 20,0 21,5 23,0 1 26 ,0 25,0 29,0 31,0 

2 21,0 21,5 24,0 25,5 2 21 ,,5 22 ,.5 23,0 26,5 

3 20,5 24,0 24,5 26,0 3 23 ,0 22,.5 24,0 27,5 

4 23,5 24,5 25,0 26,5 4 25,.5 27 .:S 26,.5 27,0 

5 21,5 23,0 22,5 23,5 5 20 ,0 23 ,.5 22,.5 26,0 

6 20,0 21,0 · 21,0 22,5 6 24 ,.S 25 ,.5 27,0 28,5 

7 21,5 22,5 23,0 25,0 7 22 ,0 22 ,0 24,.S 26,5 

8 23,0 23,0 23,5 24,0 8 24 ,0 21 ,.5 24 ,5 25,5 

9 20,0 21,0 22,0 21,5 9 23 ,0 20 ,.5 31,0 26,0 

10 16,5 19,0 19,0 19,5 10 •)~ ,-
~ I , .J 28.0 31,0 31,5 

11 24 ,5 25,0 28 ,0 28,0 11 23 ,0 23.0 23,5 25,0 

12 21 ,5 2:3..5 24 ,0 28,0 

13 17 ,0 24,:S 26,0 29,5 

14 22 ,5 25 .. S 25 .. 5 26 ,0 

15 23 ,0 24 .. 5 26 ,0 30,0 

16 22.0 21.:S 23.5 25,0 

Médias 21,2 . 22,2 23 ,1 24 ,3 Médias 22.9 23.8 25,í 27,5 

5 



Figura 1.1: Perfis médios da distância (mm) entre o centro da pituitária. e fissura. pte

rigo-maxilar 

30 

28 

distância (mm) 26 

24 

22 

meninas -e
meninos~ 

20 L----'----------'---------'--------'-----' 

8 10 12 14 
idade (anos) 

Exemplo 1.2: Um conjunto de dados resultantes de um delineamento longitudinal é apresen

tado por Izenman and Williams ·( 1989), envolvendo o peso de 3.S ratos machos ele uma linhagem 

específica. As medidas foram obtidas do nascimento ao desmame. A Tabela 1.3 apresenta parte 

desses dados, de que faremos uso em análises posteriores. Trata-se das medidas de peso de 14 

ratos obtidas em intervalos sucessivos de 3 dias, desde o segundo dia após o nascimento até ao 

desmame, o que corresponde às idades de 2, 5, 8, 11 , 14, 17 e 20 dias. O objetivo do estudo 

é estimar uma curva de crescimento que caracterize o ganho de peso desses animais durante o 

período de amamentação. A Figura 1.2 ilustra as médias de peso para as idades consideradas. 

Exemplo 1.3: Este exemplo considera os dados apresentados por Singer and Andrade 

(1994) . Essencialmente os dados referem-se a um experimento na área de produção animal 

conduzido no Centro Nacional de Pesquisa de Suínos e Aves (CNPSA-EMBRAPA) e corres

pondem à média diária de conversão alimentar (kg de alimento consumido por kg de ganho 

de peso), observada após 7, 14, 21 e 28 dias em frangos submetidos a três diferentes tipos de 

dietas (tratamentos). Esses dados estão apresentados na. Tabela 1.4 e o correspondente gráfico 

com os perfis médios ele resposta é apresentado na Figura 1.3 . 

6 



Tabela 1.3: Peso de ratos machos 

Dias ( do nascimento ao desmame) 

2 5 8 11 14 17 20 

1 0,190 0,388 0,621 0,823 1,078 1,132 1,191 

2 0,218 0,393 0,568 0,729 0,839 0,852 1,004 

3 0,211 0,394 0,549 0,700 0,783 0,870 0,92.5 

4 0,209 0,419 0,64,5 0,850 1,001 1,026 1,069 

5 0,193 0,362 0,520 0,530 0,641 0,640 0,7,51 

6 0,201 0,361 0,502 0,530 0,657 0,762 0,888 

7 0,202 0,370 0,498 0,650 0,795 0,858 0,910 

8 0,190 0,350 0,510 0,666 0,819 0,879 0,929 

9 0,219 0,399 0,578 0,669 0,709 0,822 0,9.53 

10 0,225 0,400 0,545 0,690 0,796 0,825 0,8:36 

11 0,224 0,381 0,577 0,756 0,869 0,929 0,999 

12 0,187 0,329 0,441 0,525 0,589 0,621 0,796 

13 0,278 0,471 0,606 0,770 0,888 1,001 1,105 

14 0,141 0,260 0,472 0,662 0,760 0,88.5 0,878 

Médias 0,206 0,377 0,54.S 0,684 0,802 0,85:3 0,94.5 

,.., 
1 



peso 

Figura 1.2: Perfil médio do peso de ratos machos 

1 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

2 5 8 11 14 17 20 
dias 

Figura 1.3: Perfis médios da conversão alimentar média (kg) 
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2 
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dietal ~ 
dieta2 -B
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8 



Tabela 1.4: Conversão alimentar m édia (kg} de alim ento consumido por kg de ganho de peso 

Dias de observação 

Tratamento 7 14 21 28 

Dieta 1 (N1 = 4) 1,399 1,526 1,720 1,899 

1,369 1,616 1,783 1,927 

1,389 1,618 1,800 1,95,5 

1,461 1,667 1,836 1,979 

Médias 1,405 1,607 1,785 1,940 

Dieta 2 (N2 = 4) 1,427 1,627 1,826 1,981. 

1,480 1,681 1,843 2,034 

1,501 1,689 1,880 2,049 

1,505 1,712 1,890 2,082 

Médias 1,478 1,677 1,860 2,037 

Dieta 3 (N3 = 4) 1,484 1,549 1,658 1,910 

1,529 1,56:3 1,678 1,926 

1,629 1,641 1,730 1,939 

1,720 1,656 1,737 1,9.52 

Médias 1,591 1,602 1,701 1,932 
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Figura 1.4: Perfis médios do tamanho médio (mm) de pupilas caninas 

10 
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tempo (min) 

Exemplo 1.4: Um experimento completamente aleatorizado foi relatado por Dziezyc et al. 

(1992) para estudar os efeitos da prostaglandina e leukotrina em algumas características de 

olhos de cachorros . Trinta animais foram aleatoriamente atribuídos a 5 tratamentos: prosta

glandina e leukotrina em dois níveis (alto e baixo) além do controle. Entre outras variáveis, 

o tamanho da pupila (mm) dos olhos direito e esquerdo foi medido antes e aos 5, 15, 30 , 45 

e 60 minutos após a aplicação do tratamento. Esses dados estã.o apresentadas na Tabela 1.5 

e o gráfico para os perfis médios correspondentes está indicado na Figura 1.4 . Kshirsagar and 

Smith (1995) na análise desses dados consideraram uma média das observações de ambos os 

olhos corrigida pelos valores pré-tratamento (O minutos). 

Para a análise de dados desta natureza algumas características específicas devem ser leva

das em conta na escolha da técnica estatística de análise. Uma característica fundamental é 

que a estrutura de correlação imposta pelos modelos seja tal que observações realizadas na 

10 



Tabela 1.5: Tamanho (mm) de pupilas caninas 

Tempos de observação (min) 

o 5 15 30 45 60 

Tratamento / O lho D E D E D E D E D E D E 

Controle (N1 = 6) 10 9 8 8 8 9 8 4 7 4 7 5 

8 8 8 8 8 7 '7 6 '7 6 7 3 1 1 

5 4 6 5 5 5 5 5 5 5 5 4 

11 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 

8 9 10 10 9 10 10 11 10 11 10 11 

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

PGF Baixo ( N2 = 6) 7 8 1 1 1 2 2 2 ;3 2 3 2 

10 10 1 2 1 1 1 2 2 3 3 3 

8 8 2 2 2 2 3 3 5 5 6 6 

9 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

11 11 1 1 1 1 2 1 ;3 2 3 3 

12 12 2 2 2 1 ;3 ;3 5 6 7 8 

PGF Alto (N3 = 6) 
,.., 

8 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 

12 12 3 4 1 1 1 1 1 1 1 2 

12 12 3 3 1 1 1 1 1 1 2 2 

8 . 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

11 12 1 4 1 1 1 1 1 1 2 2 

11 



Tabela 1.5: Tamanho (mm) de pupilas caninas 

( cont.) 

Tempos de observação (min) 

o 5 15 30 45 60 

Tratamento/ Olho D E D E D E D E D E D E 

LTD Baixo (N2 = 6) 8 9 9 8 9 8 9 I 10 7 10 8 

11 11 11 11 11 11 11 11 10 11 10 11 

10 10 8 7 9 9 9 9 10 11 9 9 

11 11 11 11 10 5 3 2 5 4 7 7 

10 10 9 8 9 10 10 10 10 10 10 10 

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

LTD Alto (N3 = 6) 11 11 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 

8 8 6 6 7 8 8 8 8 8 8 9 

7 7 5 4 9 6 8 6 8 7 7 6 

7 . 8 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 

9 9 8 9 8 9 8 10 8 11 9 11 

10 10 9 7 8 9 10 11 11 11 11 11 

12 
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mesma unidade de investigação possam exibir correlações não nulas. Vários modelos têm sido 

propostos para representar a estrutura da matriz de covariância das observações. O objetivo 

básico desses modelos é melhorar a precisão de estimadores ou mesmo incorporar informações 

sobre a variação individual (ver por exemplo \Vonfinger. 199:3 e Suyama, 1995). O modelo 

mais simples supõe um padrão uniforme para as correlações , o que pode não ser apropriado, 

pois é comum que observações mais próximas estejél.m mais correlacionadas entre si . O caso 

mais geral consiste em supor que tal matriz seja não estruturada. Algumas referências sobre 

modelagem da matriz de covariância são Jennrich and Schluchter (1986), Lavange and Helms 

(1983) e Jones (1993). 

Na análise estatística de dados, em geral ( e, em particular, na análise de dados longitudinais) 

a escolha da técnica estatística apropriada é feita levando-se em consideração os seguintes 

aspectos: 

- oB objetivos experimentais e a natureza do fenômeno sob estudo; 

- a validade das suposições do modelo estatístico imposto às observações; 

- presença de dados incompletos. 

Uma proposta para a análise de dados longitudinais é usar medidas resumo. Esta ferramenta 

é útil tanto na situação de dados balanceados relativamente ao tempo como na situação de dados 

desbalanceados ou incompletos . Caracteriza-se por reduzir a dimensão do problema através 

da construção de indicadores com algum signi:iicado prático. Além disso, pode ser utilizada 

como método exploratório que permite a análise de dados longitudinais através de técnicas 

univariadas. Maiores detalhes sobre esse tipo de procedimento podem ser obtidos em Bryant 

and Gillings (1985) ou Domenech (1989), por exemplo. 

Sob outro enfoque, e especificamente quando os dados sao balanceados relativamente ao 

tempo, a classe de procedimentos descritos na literatur·a sob o título de Análise de Perfis é 

bastante difundida na prática, sendo útil para investigar comparações como as anteriormente 
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citadas nos ítens (i) a (iii) . Esta classe reúne procedimentos baseados em modelos multiva

riados ou em modelos mistos univariados. Os primeiros são adequados quando não existe 

uma base teórica ou empírica para assumir uma estrutura de covariância especial e portanto 

é adotada uma matriz de covariância não est ruturada para as medidas observadas na mesma 

unidade amostral. De acordo com esse modelo , as variâncias da resposta em cada condição 

de avaliação podem ser diferentes, assim como as covariâncias das respostas entre condições 

distintas podem ser não homogêneas . A estimação e testes de hipóteses sobre os parâmetros 

envolvidos são realizados através das técnicas de análise de variância multi variada ( ver por 

exemplo, Morrison, 1976, Timm, 1980 e Singer e Andrade, 1986) e deste modo, para garantir 

estimativas eficientes, esta alternativa de análise requer que o número de unidades amostrais 

(N) seja grande relativamente ao número de observações por unidade (p). 

Por outro lado, quando o padrão de variação da resposta ao longo das condições de avaliação 

sugere estruturas mais restritivas para a matriz de covariância entre as observações, ou ainda, 

nas situações em que o número de unidades amostrais ( N) é pequeno e existirem muitas ocasiões 

de avaliação (p), um modelo misto uni variado tem sido usado para análise de perfis ( ver por 

exemplo, Winer, 1971, Timm, 1980 ou Singer e Andrade, 1986) . Trata-se de uma análise 

baseada num modelo split-plot que assume uma alocação aleatória dos tempos às unidades 

amostrais. Yates ( 1982) critica tal análise com base no argumento de que esse procedimento 

não se justifica. Estas suposições induzem um padrão uniforme para a estrutura de covariância. 

Desvios da suposição de uniformidade podem ser estudados através de testes da razão de 

verossimilhança generalizada, como indicado em Winer (1971), por exemplo. Mesmo quando 

esta estrutura de covariância não é razoável, correções nas estatísticas de teste são ainda uma 

alternativa para a aplicação apropriada deste método de análise. H uynh and Feldt ( 1970) 

mostraram que o padrão uniforme é uma condição necessária mas não suficiente para a validação 

da análise split-plot a dados longitudinais . Esses autores demonstraram que uma condição 

necessária e suficiente é que a matriz de covariância satisfaça a condição de circularidade. 

Esse modelo split-plot é um caso particular de uma classe ampla de modelos mistos para 

dados longitudinais proposta por Laird and Ware (1982) . Esta classe compreende modelos com 
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estruturas bastante flexíveis , podendo incluir situações em que tanto as ocasiões de observação 

quanto o número delas são específicos para cada sujeito. São úteis portanto em situações de 

dados desbalanceados. Além disso , generalizações interessantes desse modelo podem surgir da 

imposição de estruturas específicas para a matriz de covariância. como os modelos de séries 

de tempo a dados longitudinais (ver por exemplo , Lavange anel Helms , 1983. Jennrich and 

Schluchter, 1986, Wilson, 1988 e Jones, 1993). 

Na análise de dados long~ udinais , quando o objetivo.i_ estabelec~ um relacionamento fun

cional entre o efeito dos tratamentos e o tem o ou mesmo estimar ou redizer esses efeitos em 

um tempo futuro, modelos estatísticos têm sido propostos na literatura sob o título de Curvas 

de Crescimento. Neste caso, a idéia é adotar um modelo que seja apropriado para explicar o 

fenômeno em estudo e ue considere a ossível correia ão entre as observações. Seu estudo é 

útil no entendimento de como se dá a variação de uma resposta de interesse ao longo de uma 

sequência tem oral ou es acial. 

Duas classes de funções paramétricas de crescimento podem ser destacadas: regressoes 

polinomiais ou baseadas em curvas com assíntotas. O uso de funções polinomiais tem sido 

recomendado principalmente no ajuste de curvas de crescimento a séries curtas de dados. Para 

situações onde a resposta se aproxima de uma assíntota horizontal à medida que os valores 

na escala onde varia a condição de avaliação crescem, sugere-se o uso de curvas como aquelas 

propostas por Gompertz ou von Bertalanffy (ver por exemplo, Stevens , 1951, Gallant, 1987 e 

Seber, 1989). O uso de funções polinomi?'is tem sido sugerido (ver h:owalski and Guire, 1974 

e Van't Hoff et al., 1976, entre outros) como uma alternativa aos modelos assintóticos que 

apresentam problemas metodológicos relacionados com a estimação e testes de hipóteses sobre 

os parâmetros envolvidos . 

O uso de funções olinomiais ara ex licar o padrão de variação da resposta ao longo das 

condições de avaliação evita muitas dificuldades de análise. \Ni shart ( 1938) pesquisou o uso -------· . 

de coeficientes polinomiais de baixa ordem na comparação do padrão de crescimento de uma 

determinada resposta entre vários grupos. Rao ( 1958, 19.59) reali zou um cuidadoso estudo dos 

problemas e vantagens decorrentes de se combinarem na mesma equação , diferentes potências 
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da variável independente que define as condições de avaliação. Box (19.50) e Hills (1968), 

seguindo outra proposta, mostraram que o uso de diferenças finitas é também adequado para 

sumariar curvas de crescimento. 

A principal vantagem do uso de curvas polinomiais de crescimento é que elas apresentam 

uma expressão funcional simples, o que facilita a interpretação de resultados , possibilitando a 

aquisição de um maior conhecimento sobre o processo de variação da !'e·,posta ao longo das 

condições de avaliação. Além disso, como em outras alternativas , estas curvas apresentam uma 

estrutura apropriada para se fazerem predições sobre o fenômeno envclvido. Pesquisas nesta 

linha têm sido desenvolvidas por vários autores (por exemplo, Geisser, 1970 e 1981 , Lee and 

Geisser, 1972 e 1975, Rao, 1987 e Lee, 1988) que se utilizam de uma interação, não usual, 

entre procedimentos de inferência clássica e bayesiana. Tais estudos têm trazido inovações e 

muitas contribuições para-a análise de curvas de crescimento através de rpétodos de inferência 

preditiva. Basicamente, sob a hi ótese de que foram observados N indivíduos ( unidades de 

investigação) com dados compl~tos , três roblemas de predição são tratados: 

- predição de observações futuras, isto é , predição de todas as p respostas de n novas unidades 

de investigação, n < N; 

predição condicional ou parcial, isto é, predição de um subconjunto nao observado de q 

respostas, q < p, assumindo que o restante foi observado; 

- predição estendida, isto é, predição das respostas nas condições (p + 1), (p + 2) , · · · , (p + k) , 

k < p, que não foram observadas em nenhum dos N indivíduos . 

Uma outra aplicação destas técnicas é na seleção de modelos em curvas de crescimento. A valian

do-se medidas de discrepância entre valores observados e preditos para as respostas são feitas 

seleções do grau polinomial e da estrutura apropriada para a matriz de covariância intra

individual. Liski (1985) e Liski and Numi (1990) impondo o esquema de predição condicional a 

um conjunto de dados longitudinais obtêm um preditor para. as observações incompletas a partir 

do uso do algoritmo EM para calcular iterativamente as estimativas ele máxima verossimilhança. 
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Em geral , considerando a análise de curvas de crescimento polinomial , dois problemas 

importantes tratados na literatura são: 

• estimação de curvas de crescimento médias ; 

• estimação de curvas individuais. 

O primeiro problema citado tem recebido maior atenção. Em geral , o modelo multivariado 

proposto por Potthoff and Roy (1964) é considerado, quer sob o enfoque clássico (por exemplo, 

Potthoff and Roy, 1964, Rao, 1966 e 1967, Grizzle and Allen, 1969, Kenward , 1985, Stanek and 

Koch, 1985, Liski, 1985, Liski and Numi, 1990 e Kanda, 1992), quer sob o enfoque bayesiano 

(por exemplo, Geisser, 1970, Lee and Geisser, 1972 e 1975, Lee, 1988 e 1991 e Barry, 1995) . 

Contudo, esses métodos consideram que os dados são balanceados relativamente ao tempo e 

não impõem uma estrutura à matriz de covariância intra-individual. 

A estimação das curvas iüdivi<luais está diretamente relacionada com a possibilidade de se 

considerar uma matriz de covariância mais restritiva, que assume que a cada unidade amostral 

está associada sua própria curva. Basicamente, nesta classe de procedimentos tem-se a espe

cificação de um modelo para as médias e de outro para a estrutura de covariância. Elston and 

Grizzle (1962) e Rao (1965) consideram modelos de regressão com parâmetros estocásticos. 

Esse mesmo enfoque tem sido explorado por outros aut_ores: na classe de modelos hierárquicos 

em dois estágios (Fearn, 1975 e 1977, Dunsmore, 1981 , Strenio, vVeisberg and Bryk, 1983 e 

Wilson, 1988) e na classe de modelos de efeitos aleatórios _(Lange and Laird, 1989, Laird and 

Ware, 1982 e Jenrich and Schluchter, 1986). Estas abordagens são especialmente úteis quando 

os dados são desbalanceados ou incompletos. 

Nossa atenção neste trabalho será dirigida para a análise de dados longitudinais através 

de curvas de crescimento polinomiais utilizando o modelo multivariado de Potthoff and Roy 

sob o enfoque clássico. Os métodos envolvidos nessa abordagem são apropriados para dados 

balanceados e completos. 
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1.2 O MODELO MULTIVARIADO DE 

CRESCIMENTO 

O modelo linear multi variado generalizado introduzido por Potthoff and Roy ( 1964) é 

(1.1) 

onde YpxN é matriz de observações, Xpxm e ÁgxN são matrizes de especificação intra e entre 

indivíduos conhecidas, de postos me g, respectivamente e T mxg é matriz de parâmetros ( desco

nhecidos ), contendo os coeficientes de polinômios de grau ( m - 1) para os g grupos. As colunas 

da matriz de erros aleatórios EpxN são supostas independentes, tendo distribuição normal com 

vetor de médias Üp xl e matriz de covariância :Epxp· O caso em quem= pé excluído, pois reduz 

(1.1) ao modelo usual de análise de variância multivariada com /3pxg = X-r representando a 

correspondente matriz de parâmetros desconheci.àos. Mais especificamente temos: 

Y11 Y12 Y1N 

Y21 Y22 Y2N 

1 i1 t2 
1 

im-1 
1 

1 i2 t2 im-1 

Xpxm 
2 2 

1 ip t2 
p 

im-1 
p 



To1 To2 Tog 

T11 T12 TJ g 
Tmxg 

T(m-1)1 T(m-1)2 T(m-l)g 

1:Vl o o 
o i' o 

AgxN 
N2 

o o 1' 
Ng 

onde 1N
1 

é um vetor com Nj elementos iguais a 1, j = 1, 2, ... , g. 

O valor esperado de Y e sua matriz de covariância são, respectivamente 

E(Y) = XrA e V(Y) = Var(vec Y) = IN 0 :E (1.2) 

onde IN indica a matriz identidade de ordem N, vec Y = (y; y; . . . YN )' e ® denota o produto 

de Kronecker. 

De acordo com o modelo (1.1), todos os indivíduos do J-es1mo grupo têm as mesmas 

respostas esperadas, isto é, 

(1.3) 

i = 1, 2, ... , Nj, j = 1, 2, . . . , g e Yij = (YiíI , . . . , Yijp )' representa o perfil aleatório do i-ésimo 

indivíduo submetido ao j-ésimo tratamento e Xk, k = O, 1, . .. , m - 1, é a k-ésima coluna de 

X. Tratamentos distintos podem ter diferentes valores esperados mas suas funções resposta 

devem ter o mesmo grau polinomial. Contudo, isto não exclui a possibilidade de que alguns 

dos parâmetros da matriz T sejam nulos. Logo, o valor esperado da resposta para unidades 

amostrais submetidas ao j -ésimo tratamento no k-ésimo tempo de observação é da forma 

( 1.4) 
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i = 1, 2, ... , Nj, j = 1, 2, . . . , g e k = l, 2, ... , p. 

Com a finalidade de facilitar cálculos envolvidos no ajuste , é usual propor uma reparame

trização do modelo ( 1. 1) em termos de polinômios ortonormais. Se os níveis do fator que define 

as condições de avaliação são equidistantes , tabelas para obtenção dos valores de polinômios 

ortonormais são úteis (ver por exemplo, Pearson and Hartley, 1972 ). Para situações em que 

estes valores não são equidistantes existem programas computacionais apropriados (por exem

plo, Ten Have et al., 1992 ou módulo CM do aplicativo NTIA/ErvlBRAPA) . Além disso, tal 

estratégia não representa nenhuma limitação à análise, dado que as estimativas resultantes 

podem ser apresentadas em termos dos polinômios naturais através de uma transformação 

mversa. 

Como em Rao (1973), é conveniente usar a notação 

{Y; X-rA; :E} (1.5) 

para denotar um modelo linear m~ltivariado (generalizado, neste caso) , para o qual as definições 

e suposições apresentadas para o modelo (1.1) são válidas. 

Para facilitar a obtenção dos resultados de estimação dos parâmetros do modelo (1.5), uti

lizaremos operadores de projeção ortogonal em espaços vetoriais ( ver por exemplo, Dempster, 

1969, Rao, 1974, Rao and Yanai, 1979 ou Basilevsky, 1983). Sem perder generalidade, consi

derando M uma matriz positiva definida, o símbolo P A';M será usado para denotar o projetor 

M-ortogonal em C(A') , o espaço gerado pelas colunas de A' (ver Apêndice Al). O termo 

M-ortogonal indica que o produto interno< a, b >= a'Mb está sendo definido para quaisquer 

vetores a e b no espaço euclideano. Como pode ser visto em Rao ( 1973 e 197 4) ou Takeuchi 

et al. (1984), P A';M admite a representação matricial 

p A' ;M = A'(AMA't 1 AM. ( 1.6) 

Se (AMA') é uma matriz singular, alguma inversa generalizada dessa matriz deve ser usada. A 

matriz P A' ;M é idempotente e MPA' ;M é matriz idempotente e simétrica. Se M = I, a notação 
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simplificada P A' será utilizada e neste caso, P A' é matriz idempotente e simétrica. Haberman 

(1975) considera a relação entre os projetores PA':M e PA, para estabelecer comparações entre 

estimadores de mínimos quadrados resultantes do uso de um ou outro tipo de projeção. 

Neste capítulo, mediante o uso de projetores , obteremos inicialmente o melhor estimador 

linear não viciado para o valor esperado da variável resposta que está sendo modelada e então 

deduziremos resultados referentes à estimação do parâmetro , . 

As soluções apresentadas na literatura para o problema de obtenção de estimadores de , 

no modelo (1.1) envolvem transformações convenientes da Vc.riável aleatória Y , reduzindo esse 

modelo ao modelo linear usual de Gauss-Markov . Neste contexto, Potthoff and Roy (1964) 

consideram a seguinte transformação 

(1. 7) 

onde G(pxp) é uma matriz arbitrária positiva definida. De acordo com a notação (1.5), o modelo 

( 1.1) fica reduzido a 

(1.8) 

A partir do modelo (1.8) podem-se utilizar diretamente resultados conhecidos do teorema de 

Gauss-Markov (ver por exemplo, Haberman, 1975 ou Morrison , 1976) para realizar inferências 

sobre os parâmetros . Neste caso, o melhor estimador linear não viciado de , A, denotado por 

rcA, é obtido pela projeção ortogonal de Y e em C(A') , isto é 

rcA = YcPA'· (1.9) 

Logo, o melhor estimador linear não viciado de , pode ser obtido pela pós-multiplicação dos 

dois lados da igualdade acima por A'(AA't 1
, sendo dado por 

( 1.10) 
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onde a notação f G está sendo usada para indicar que o estimador de , obtido sob ( 1.8) 

depende da matriz G . Para finalidade prática, esse procedimento apresenta limitações pois 

não é evidente como a matriz G deva ser escolhida. Potthoff an<l Roy ( 1964) sugerem as 

seguintes alternativas: 

• se :E for conhecida, usar G = :E; 

• se :E for desconhecida e não estruturada usar G = S, onde S = Y(I - P A' )Y'. Pode-se 

ainda, neste caso, usar G = I. 

Rao (1965 e 1966) considera tais sugestões insatisfatórias pois , na prática, :E é geralmente 

desconhecida. Além disso, esse autor critica a possível perda de informação decorrente do tipo 

de redução dos dados proposto por Potthoff and Roy através de ( 1. 7). A matriz de observações 

Y é transformada em Y G e, se m < p, poderá existir perda de informação a menos que algum 

conhecimento sobre :E possa ser usado na obtenção de G , o que nem sempre está disponível. 

Estes problemas são contornados por Rao, que sugere a redução do modelo (1.1) para um 

modelo condicional do tipo Gauss-Markov que inclui variáveis concomitantes como forma de 

incorporar alguma informação sobre :E . 

A base do método de redução de Rao é uma matriz não singular 

(1.11) 

tal que 

(1.12) 

onde s = p- m. Assim, a pré-multiplicação de Y por H' transforma o modelo ( LS) no modelo 

(1.13) 
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A matriz H satisfazendo essas condições nao é única e as implicações deste fato serao 

abordadas futuramente . Se h for conhecida. ao escolhermos H 1 = h- 1X(X'h- 1X)- 1 e H 2 

com linhas formando uma base gerada pelas colunas de (I- Px:~-1) . obtemos em (1.13) dois 

conjuntos independentes de variáveis ( associadas às linhas de Y 1 e Y 2 ) e neste caso, T pode 

ser estimado a partir de Y 1 , somente. 

Rao (1965) considera situa,ções em que h é desconhecida mas estruturada. Se h = 0" 2IP 

ou h = XTX + H~0H2 + 0"
2lp, onde r pxp e E>pxp são matrizes de covariância desconhecidas 

e 0"
2 é um escalar, esse autor demonstra que ao escolhermos H 1 = X(X'Xt 1 e H 2 com 

linhas formando uma base gerada pelas colunas de (IP - P x ), dois conjuntos independentes de 

variáveis (linhas de Y 1 e Y 2 ) são obtidos em (1.13). Assim, em tais situações Y 2 não fornece 

nenhuma informação sobre Y 1 e pode ser desprezada para finalidade de inferências sobre T. 

Por outro lado, se um experimento prévio produzir algum conhecimento sobre a ma

triz h que mereça ser incorporado na análise através de G , uma possível escolha é H 1 = 

c- 1 X(X'G- 1 X)- 1
, onde G é uma matriz arbitrária positiva definida e H 2 tem linhas corres

pondentes a uma base gerada pelas colunas de (I - X(X'G- 1Xt 1X'G- 1 ) . Neste caso, em 

particular, Y1 = Y G· 

Grizzle and Allen (1969) supondo h desconhecida e não estruturada sugerem selecionar 

H1 considerando G = I. Tal escolha simplifica os cálculos quando os elementos da matriz 

Xpxm são expressos como valores de polinômios ortogonais de baixa ordem , isto é, os de graus 

( O, 1, ... , m - 1) dado que H 2 pode ser facilmente obtida a partir dos valores de polinômios 

ortogonais de ordem mais alta, isto é, os de graus (m, m + 1, . . . , p - 1). Neste caso, toda a 

informação contida em Y que não estiver em Y 1 pode ser recuperada através de Y 2 , contrari

amente ao método de Potthoff and Roy (1964). 

A partir da transformação H'Y, uma alternativa é realizar inferências sobre o parâmetro T 

considerando a distribuição marginal de Y 1 . Usando (1.13) isto corresponde a trabalhar com 

o modelo 

(1.14) 
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Nesse caso, adotando H 1 = X(X'X)- 1
, o melhor estimador linear não viciado do parâmetro 

rA é da forma 

Y 1P.4' 

(X'X)- 1X'YA'(AA')- 1 A (1.15) 

o que corresponde à proposta de Potthoff and Roy (1964) com G = I. Neste caso, usando o 

mesmo procedimento algébrico de (1.10) obtemos 

(1.16) 

A matriz de covariância de f-0 é 

V( To) = Var( vec To) = (AA't 1 0 :Eu. ( 1.17) 

Rao (1965 e 1966) considera o problema de estimação de T sob o modelo (1.13) como um 

problema de ajuste por covariância. Na transformação imposta aos dados Y , as linhas de Y 1 

são interpretadas como variáveis principais e as linhas de Y 2 como variáveis concomitantes 

dado que E(Y2 ) = O. Apesar de a densidade marginal de Y 2 não depender do parâmetro r , 

é possível que as variáveis concomitantes (linhas de Y2 ) estejam associadas de tal maneira 

com as variáveis principais (linhas de Y 1 ) que sua presença no modelo aumenta a precisão 

dos estimadores de T. Neste sentido, se as covariâncias em :E 12 = H~:EH2 , no modelo (1.13), 

forem diferentes de zero, inferências sobre T reali zadas com base no modelo condicional de Y 1 

dado Y 2 podem conduzir a estimativas mais precisas. 

Usando as propriedades da distribuição normal multivariada, o modelo condic ional de Y 1 

dado Y 2 obtido de (1.13 ) é da forma 

( 1.18) 
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onde . 8 = ( r '1), D = ( : 
2 

) , 'I = :E 12 :E;-,' é a matriz de parâmetros assoei ada às variáveis 

concomitantes e L 112 = L11 - L12L2i L21-

Pode-se mostrar (ver Apêndice Al) que L112 = (X'L- 1 X)- 1
, isto é. V(Y1 IY2 ) no modelo 

(1.18) não depende de H 1 ou H2 dado que H;X = Im. Além disso , a média dessa distri

buição, E(Y1 IY2 ), independe de H 2 . Assim, a distribuição condicional (1.18) depende da 

transformação H'Y imposta aos dados originais somente através de uma particular escolha da 

matrix H 1 , ou mais especificamente, de uma particular escolha de inversa generalizada dé X. 

Como veremos a seguir, inferências sobre T obtidas sob (1.18) ou (1.5) conduzem ao mesmo 

estimador. 

Rao (1966) caracteriza o modelo condicional (1.18) como um modelo de análise de co

variância generalizado que incorpora, como variáveis concomitantes, funções lineares das 

variáveis em estudo, cujas esperanças são nulas . 

A principal finalidade desse ajuste por covariância é aumentar a eficiência do estimador de 

T resultante de (1.18) relativamente àquele obtido sob (1.14). Contudo, Rao (1965 e 1966) e 

Grizzle and Allen ( 1969) discutem a possibilidade de usar um subconjunto das linhas de Y 2 

como variáveis concomitantes no modelo (1.18). Como veremos adiante , nem sempre a inclusão 

de todas as potenciais variáveis concomitantes (isto é, todas as s linhas de Y 2 ) conduzirá a um 

estimador de T mais eficiente relativamente a -f o. 

Considere Y;kxN = H;' kxp YpxN, onde H;' kxp = Mkx sH;sxp e M é uma matriz de in

cidência cuja função é selecionar k (:S s) llnhas de H 2 . Nestes casos, o modelo condicional 

toma a forma 

(1.19) 

D * ( AgxN ) ""* ""*-1 ""* ~ ""'" ""*-1 ""* = * , 'T/* = LJ12LJ22 e L,112 = LJ11 - LJ12LJ22 LJ21 · 

y2kxN 

O melhor estimador linear não viciado de 0 .D* = TA + 'TJ* Y 2, é 



0.D· r.A + 11. Y2 

Y1P n•' = Y10•' (o·o·' )-10· (1.20) 

onde r * denota o melhor estimador linear não viciado ajustado por covariáveis de r obtido sob 

(1.19) e 11. <lenota o estimador de 11. correspondente. Neste caso, para a obtenção der. e 11. 
podemos usar a decomposição do projetor P D•'. Para isso, note que 

( 1.21) 

isto é, o espaço gerado pelas colunas de D*' representa a soma direta dos subespaços gerados 

por A' e Y;', De fato, em (1.21) está sendo assumido que C(A')nC(Y2') = {O}, o que concorda 

com as suposições sobre o posto (g + k) da matriz D*. Da teoria de decomposição de projetores 

(por exemplo, Haberman, 197.5 , Rao and Yanai, 1979 ou Basilevshy, 1983, entre outros) temos 

(1.22) 

onde P(I-PA,)Y/ representa o projetor definido no complemento ortogonal de C(A') relativa

mente a C(D*'). Logo, 

p D•' p A' + (IN - p A' )Y;' (Y;(IN - p A' )Y;'f 
1
Y;(1N - p A') 

p A' + p A' .L y;' (Y;P A' .L y;' )- ly;p A' .L (1.23) 

onde P A' .1. = (IN - P A')- Assim, de (1.20) e (1.23) 

(1.24) 

Pós-multiplicando ambos os lados da igualdade acima por p A' .L Y;' (Y;P A' .L Y;'f 1 resulta 
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1] -
I 1 -} 

Y 1P.4 1 .t Y2 (YiPA'.t Yi) 

s· s·- 1 
12 22 (1.2,5) 

-,\A (Y 1 - 1]. Y; )P A' 

Y1(IN - p A'.l y;' (Y;P A'.l Y;')-
1
Y;)P A' 

( 1.26) 

. ..\través do mesmo procedimento usado em (1.10), temos de (1.26) 

• - · - S* s•- 1Y*A'(AA')- 1 
T * - To 12 22 2 · ( 1.27) 

O estimador f . pode também ser obtido a partir de (1.19) usando em (1.20) técnicas 

algébricas para obtenção de inversas de matrizes particionadas (por exemplo, Rao, 1973) como 

urna alternativa ao uso de procedimentos de decomposição de projetores . Nesse caso, os cálculos 

envolvidos são mais extensos. 

A seguir, estes resultados serão usados na obtenção do estimador de, sob o modelo (1.18) 

que incorpora todas as s potenciais variáveis concomitantes de Y 2 . A expressão ( 1.26) pode 

ser reescrita como 

( 1.28) 

onde 

s 

Pw -s 
2 ' 
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Sem perder generalidade, considerando o ajuste do modelo (1.18) obtemos o estimador de 

r (digamos rs) substituindo H 2 por H 2 em (1.28) . Então 

r s A H; (IP - P¼-
2
;s)YP A' 

H;Px ;s-1YPA, 

(X's- 1x)- 1 x's- 1YP A' . (1.29) 

Dado que H;X = Osxm e Spxp é uma matriz positiva definida, usamos na segunda igualdade 

acima a decomposição P H2;s = IP - P' x;s-1 demonstrada no Apêndice Al e o fato de que 

H~X = Im . Novamente, através do mesmo procedimento usado em (1.10) obtemos 

(1.30) 

Assim, o estimador de T ajustado por todas as variáveis concomitantes não depende de 

H1 ou H 2 e corresponde ao estimador (1.10) ponderado por S. Khatri (1966) mostrou que 

este é o estimador de máxima verossimilhança obtido sob o modelo original (1.5). Rao (1967), 

Kshirsagar and Smith (1995) obtêm a forma explícita (1.30) usando diretamente o lema de 

Khatri ( 1966). 

Vários autores têm estabelecido equivalências entre a classe de estimadores de T resultantes 

do procedimento de Rao e da proposta de Potthoff and Roy (por exemplo, Grizzle and Allen , 

1969 , Lee, 1974 ou Baksalary, 1978). Essas pesquisas sugerem que sempre é possível reduzir 

um estimador ao outro fazendo uma escolha apropriada da matriz de ponderação G. Contudo 

o método de Potthoff and Roy (1964) não deixa claro como obter G. A proposta de Rao 

(1965 e 1966) é mais abrangente no que se refere ao procedimento de escolha dessas matrizes 

de ponderação, além de permitir o julgamento do quanto a inclusão de tai s matrizes pode 

melhorar o ajuste do modelo ( 1.1) . 

Na análise de curvas de crescimento é comum o interesse em estimar contrastes envolvendo 

os coeficientes polinomiai s em estudo . A análise dos coefi cientes angulares, por exemplo, 
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permite uma comparação das taxas médias de crescimento e aquela dos coeficientes quadráticos 

permite uma comparação da velocidade de mudanças nas taxas de crescimento. 

Vamos supor que o interesse da pesquisa esteja centrado em contrastes do tipo C'-rU, onde 

C e U são matrizes de constantes fixadas. Em particular. suponha um único contraste do 

tipo c'-ru, onde Cm x l e u9 x 1 são vetores não nulos. Por exemplo, considere que dois grupos 

de indivíduos (g = 2) são observados durante p condições de avaliação e um modelo linear 

( m = 2) é adequado para explicar o comportamento da resposta observada. Se neste caso o 

interesse é comparar as correspondentes taxas de crescimento da resposta, podemos definir o 

contraste como 

(O 1) ( To1 

Tu 

(1.31) 

Neste contexto, e de maneira geral, um estimador de c'ru pode ser obtido de (1.27) como 

c'(Y1 - 77,.Y;)A'(AA't1u 

c'Y1(IN - P A'1. Y;"(Y;P A'1. Y;"t1Y;)A'(AA't1u. (1.32) 

A variância de (1.32) obtida a partir do modelo condicional (1.19) é 

(1.33) 

Para finalidade de inferências sobre o parâmetro r , muitos autores (Grizzle and Allen, 1969, 

Kenward, 1985 ou Calinski and Caussinus, 1989, por exemplo) , em contraste à prática usual 

em análise de covariância, sugerem o emprego da distribuição não condicional de -f . devido à 

natureza especial das variáveis concomitantes, que neste caso, são variáveis aleatórias (Y2 = 
H~"Y) e não refletem nenhuma característica física com influência sobre a distribuição de Y 1 · 
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Gleser and Olkin (1966) expressam a distribuição não condicional (marginal) der. integrando 

a densidade conjunta de ( r. Y2). Sob uma abordagem diferente e usando a teoria de espaços 

vetoriais, Calinski and Caussinus ( 1989) obtêm os dois primeiros momentos da distribuição 

não condicional correspondente. Esses autores mostram que a esperança condicional de ( 1.32) 

não depende de Y2, isto é 

c'ru (1.34) 

e assim, é igual a esperança não condicional. 

Pelas razões já expostas, a variância não condicional 

V( ' ~ ) '(AA')- 1 N - 9 - l 'b* cr*u =u uN-g-k-lc 1 12c ( 1.3.S) 

tem sido usada para avaliar a pre~isão do estimador ajustado. 

A expressão (1.3.S) mostra que, dados os vetores e eu, a variância depende de b;: 12 através 

de e e do espaço C(A') através deu. Essa variância também é afetada pelo número de variáveis 

concomitantes (k) introduzidas no modelo indicando que o uso de muitas delas pode diminuir 

a precisão do estimador ajustado. 

Uma medida de eficiência do estimador ajustado por covariáveis relativamente ao estima

dor não ponderado e utilizada por Grizzle and Allen ( 1969) , henward (1985) e Calinski and 

Caussinus ( 1989) é 

E(c,k) 
V ( c'r0u) 
V( c'r*u) 

N-g-k-1 

N -g-1 

30 

(1.36) 



onde 

(1.37) 

é o coeficiente de correlação múltipla entre c'Y 1 e Y2. 

Assim, essa medida de eficiência depende de e (mas não de u) e do número de variáveis 

concomitantes, k. Estando fixados e e k, a eficiência do estimador ajustado de c',u cresce 

com o aumento do coeficiente de correlação (1.37) . Este por sua vez depende exclusivamente da 

particular escolha das k variáveis concomitantes. Analisando ( 1.37) como função de e , sabemos 

(Rao, 1973 ou Lin, 1990) que o valor máximo de p~ corresponde ao maior autovalor, digamos 

À, obtido como solução da equação l:E;' 2 :E;21 :E;1 - >-:Eu 1 = O. 

Por outro lado, deixando livre a escolha do número das variáveis concomitantes ( k) e do 

correspondente subconjunto delas a medida de eficiência é influenciada pelo termo multiplicador 

(1 - N-~-I) e pelo valor do coeficiente de correlação múltipla p~ . Neste caso, um ganho na 

eficiência pode ser obtido quando o número de variáveis concomitantes puder ser diminuído 

sem prejuízo da quantidade de informação contida em :Ei2 , que é medida através de p~. 

Esses critérios para seleção do melhor subconjunto das potenciais variáveis concomitantes 

estão definidos em termos de parâmetros. Na prática, os procedimentos de seleção usam 

estimativas das matrizes de covariância obtidas a partir dos dados sob análise. Estimadores 

para V(c'f0u) e V(c'f .u ) podem ser obtidos considerando o modelo marginal de Y1 e o modelo 

condicional de Y 1 dado Y;, respectivamPnte. No primeiro caso, um estimador não viciado de 

:Eu é dado por 

( 1.38) 

onde Su = Y 1(IN - P A')Y~ é a matriz de covariância amostral de Y 1 . 

Considerando as hipóteses distribucionais impostas ao modelo marginal de Y 1 , sabe-se 

(Morrison, 1976, por exemplo) que a distribuição de Su é proporcional a uma distribuição 
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vVishart central m-dimensional com N - g graus de liberdade denotada por Wm(N - g, 1:: 11 , •). 

Logo, substituindo 1:: 11 por seu estimador 't 11 em (1.17) podemos concluir que 

· .( 1 • 1 (AA')- 1 'S v cr0u)=u \" uc 11 c 
1 -g 

(1.39) 

é um estimador não viciado para a variância de c'f-0u. 

Por outro lado, sob o modelo condicional ( 1.19) , a forma quadrática s;- 12 = Y 1 (IN-P D•' )Y~ 

condicionalmente a Y; tem distribuição Wishart central, Wm(N - g-k , :Ei 12 ,-). Uma proposta 

natural é adotar 

'Ç'* 1 S* 
LJ112 = N k 112 -g-

( 1.40) 

para estimar 1::;: 12 . Contudo, podemos apenas afirmar que 

( 1.41) 

Logo, o estimador 

V( I A ) '(AA')-1 N - g - 1 / Si12 
cr*u =U uN-g-k-lc N-g-kc (1.42) 

frequentemente usado para medir a precisão do estimador ajustado de c'ru é condicionalmente 

não viciado. O cálculo da esperança não condicional de Si 12 , dada por 

E [E(Si 12 IY;)] 

E[(N - g - k):E;12l 

(N - g - E(k)):E~ 12 (1.43) 

apresenta dificuldades pois envolve a distribuição do número de variáveis concomitantes se

lecionadas das linhas de Y 2 . h:enward ( 198.S) considera tal cálculo intratável algebricamente 
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e através de simulação conclui que o uso de (1.42) como medida de precisão do ajuste por 

covariância pode ser inconveniente no sentido de subestimar a verdadeira variância. 

Contudo, estimadores não viciados da medida de precisão desses ajustes podem ser obtidos 

sob o modelo condicional (1.18) que incorpora todas as potenciais variáveis concomitantes 

(linhas de Y 2). Neste caso, condicionalmente a Y 2, a estatística S 112 = Yi(IN - Pv,)Y~ tem 

distribuição Wishart, Wm(N - _q- s, :E112 , ·), que depende de Y 2 somente através de seu posto 

s que é um parâmetro do modelo de crescimento original (s = p- m) . Portanto a distribuição 

de S112 é a mesma, condicionada ou não a Y2. Neste caso, o estimador da variância de c'ru é 

VA ( ' A ) '(AA')-1 N - g - l / S112 e Tsu = u u------c ----e. 
N-g-s -l N-g-s 

(1.44) 

Pode-se mostrar (Grizzle and Allen, 1969, por exemplo) que 

Este resultado está diretamente relacionado com a invariância do modelo condicional ( 1.18) 

em relação a H 2 . Khatri (1966) mostra que S 112 é função somente dos dados originais , ou mais 

especificamente que S 112 = (X'S- 1 Xt 1
. 

, 
1.3 A ESCOLHA DE VARIAVEIS CONCOMITAN-

TES NO MODELO DE CRESCIMENTO 

Para situações em que a matriz :E é considerada desconhecida, a exposição feita no final 

da seção anterior justifica o interesse em procedimentos de seleção das variáveis concomitan

tes (linhas de Y 2 ) no ajuste por covariância de curvas de crescimento. dado que sua inclusão 

no modelo pode conduzir a estimativas mais eficientes relativamente àquelas que não incluem 
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nenhuma delas. O problema básico é a escolha do 'ºmelhor" subconjunto das variáveis con

comitantes , ou mais especificamente, a escolha do 'ºmelhor·· espaço condicionante que define 

o modelo (1.19) . Casos extremos referem-se ai) não usar variáveis concomitantes (k = O) , 

conduzindo ao estimador não ponderado r 0 , ou ii) incluir todas as variáveis concomitantes 

( k = s), conduzindo ao estimador de máxima verossimilhança sob o modelo original ( f-5 ). 

No primeiro caso, alguma informação contida nos dados pode estar sendo ignorada pois as 

variáveis associadas aos graus dos polinômios de ordem mais alta não estão sendo usados no 

procedimento de estimação. No segundo caso, a precisão do estimador resultante é influenciada 

pelo número ( s) das potenciais variáveis concomitantes de Y 2 . 

A informação trazida pelo uso do conjunto de todas as variáveis concomitantes pode não 

compensar a perda em termos de graus de liberdade. No entanto, ambas as propostas (k = O 

ou k = s) conduzem a estimativas não viciadas da variância dos respectivos estimadores. 

O estimador ajustado por um subconjunto das variáveis concomitantes ( f-*) apesar de não 

satisfazer esta propriedade tem sido bastante utilizado ( ver por exemplo, Allen, 1982 ou Roberts 

and Raison, 1983), sendo que várias propostas para a seleção das variáveis concomitantes têm 

sido apresentadas na literatura (por exemplo, Rao, 1965, Grizzle and Allen, 1969, Geisser, 

1970, Fearn, 1977, Chinchilli and Carter, 1984, Kenward, 1985, Fujikoshi and Rao 1991 ou 

Chinchilli and Gregg, 1991) . 

Conhecimentos prévios sobre a estrutura de :E, podem ser usados como critério de seleção . 

Observe que na transformação dos dados para coeficientes de polinômios ortonormais, as co

·unas de H 1 e H2 são ortogonais (isto é, H~H2 = O) e o mérito do ajuste p0r covariância é 

anto maior quanto mais :E 12 = H; :EH2 for diferente da matriz nula. Desta forma, podemos 

dizer que o ganho na precisão do estimador ajustado depende do quanto :E modifica as colu

nas de H1 e H2 na direção da colinearidade entre as linhas de Y 1 e Y 2 . Nesse sentido, Rao 

1967) investiga vários modelos mistos que geram estruturas específicas para :E e que indicam 

a necessidade ou não do ajuste por covariância. 

Williams (1967) and Verbyla (1986) discutem a redução previa (à coleta de dados) do 

::iúmero de variáveis concomitantes examinando algumas classes de matrizes de especificação 
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:ntra indivíduos (X) e algumas estruturas de :E. Eles mostraram que em certas situações 

é melhor replicar um delineamento longitudinalmente curto sobre muitos indivíduos (isto é, 

-ornar p pequeno e N grande) do que observar a resposta sob muitas condições de avaliação 

p grande). Calinski and Caussinus (1989) avaliam a eficiência do ajuste por covariância com 

espeito ao ajuste não ponderado, considerando :E como uma matriz aleatória com uma certa 

distribuição a priori. 

Por outro lado, sem usar informação adicional sobre :E , a definição do grau do polinômio 

a ser usado na análise e o número e natureza das variáveis concomitantes, tem que ser feita 

a partir do exame preliminar dos próprios dados. Esse procedimento pode gerar estatísticas 

que superestimam a precisão de -f •. Rao (1965 e 1966), Kenward (1985) e Verbyla (1986) 

alertam para esse tipo de problema, mas salientam que tal comprometimento não é restrito 

à análise multivariada de curvas de crescimento; ele ocorre igualmente em qualquer situação 

onde, primeiro, se usam os dados para selecionar o modelo, e então, se ajusta aos mesmos 

dados o modelo escolhido. Na prát'ica esses autores sugerem que o mesmo modelo seja imposto 

aos vários tratamentos com a finalidn.de de minimizar o efeito de usar estimativas viciadas das 

medidas de precisão. 

Com essa ressalva em mente e supondo :E não estruturada,, duas linhas de pesquisa para 

a seleção de covariáveis podem ser destacadas na literatura. A primeira, introduzida por Rao 

(1965), se baseia na idéia de suficiência estatística. As variáveis principais (linhas de Y 1 ) são 

suficientes para estimar os coeficientes de um polinômio de grau ( m - 1) se todas as correlações 

entre as linhas de Y 1 e Y 2 forem nulas . Um teste da razão de verossimilhanças pode ser 

construído para verificar se há independência entre as variáveis principais e concomitantes , ou 

mais geralmente, para verificar se há redundância de um dado conjunto de variáveis concomi

tantes. Uma implementação dessa técnica usando os recursos do "software" SAS é dada por 

Allen (1983) e generalizações dessa técnica são consideradas por Chinchilli and Carter (1984) , 

Chinchilli and Gregg (1991) e Fujikoshi and Rao (1991) . 

A segunda linha de pesquisa consiste em selecionar as variáveis concomitantes que produzem 

o estimador ajustado com máxima precisão estimada. O método de seleção usado por Grizzle 
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and Allen (1969) se baseia no exame das correlações amostrais entre as linhas de Y 1 e Y 2 

e utiliza a variância generalizada de -i. para todos os possíveis subconjuntos de variáveis 

concomitantes como um critério de seleção. l(enward (198.S), através de estudos de simulação, 

examina o efeito de selecionar variáveis concomitantes para minimizar a variância (verdadeira 

e estimada) de contrastes entre tratamentos quando cada coeficiente dos polinômios de baixa 

ordem é considerado separadamente. Esse autor pesquisa também o vício das estimativas da 

variância de -i * e conclui que a magnitude desses vícios é relativamente pequena e pode ser 

ignorada em problemas práticos quando o número de variáveis concomitantes (k) é pequeno 

e o número de graus de liberdade do resíduo (N - g) é grande. 

Sob o enfoque bayesiano, a pesquisa sobre seleção de variáveis concomitantes tem rece

bido poucas contribuições. Além de Geisser (1970), o trabalho de Fearn (1977) que usou a 

informação do ajuste das curvas individuais para a seleção das variáveis concomitantes de Y 2 

pode ser citado nesta direção. 

1.4 PROPOSTA DO TRABALHO 

Nosso objetivo é obter estimadores mais precisos no ajuste por covariância de curvas de 

crescimento, a partir do uso de variáveis relacionadas aos coeficientes polinomiais de ordem 

maior do que o grau do polinômio considerado. Inicialmente apresentamos uma notação que 

unifica as várias alternativas de inferência sobre o parâmetro T do modelo ( 1. 1). Com esta 

finalidade, no capítulo 2, o modelo reduzido de Rao (1965) é considerado sob uma estrutura 

geral para o espaço condicionante. 

Neste escopo sugerimos um procedimento sistemático de seleção ótima das vanave1s con

comitantes buscando o menor número dessas variáveis, sem perda significativa da informação 

contida nos dados originais . Entendemos o problema específico de seleção das variáveis conco-
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mitantes como um problema de redução de dimensionalidade. Para esta finalidade, propomos 

reduzir o conjunto das s variáveis concomitantes ( as linhas de Y 2 ) a algum subconjunto de k 

combinações lineares destas variáveis, digamos. 

(1.46) 

tal que 

, { 1 se i = j 
b/E22bj = 

O se i -/- j 
(1.47) 

i, j = 1, 2, ... , k. Nos capítulos 3 e 4 apresentamos justificativas para a 1mpos1çao destas 

restrições. 

Para seleção dessas combinações lineares, isto é, dos vetores b;, i = 1, 2, . .. , k, buscamos 

otimizar algumas funções da matriz de covariância do estimador ajustado de C'rU. Neste 

sentido, adotamos algumas alternativas que são frequentemente usadas em problemas multi

variados deste tipo (ver, por exemplo, Rao, 1973 ou Kshirsagar , 1972), que correspondem a 

minimizar o traço, o determinante e a norma euclidiana da matriz de covariância do estimador 

ajustado de C'rU. 

No capítulo 3, as soluções para os problemas de otimização são encontradas em termos de 

autovetores de matrizes específicas . Inicialmente a seleção de uma única combinação linear 

ótima é abordada e então a generalização para mais de uma combinação linear das linhas de 

Y 2 é considerada. 

Em uma abordagem diferente, no capítulo 4 usamos o método iterativo de Newton-Raphson 

para resolver o problema de otimização. Neste caso, o método de Lagrange e uma técnica de 

projeções (estereográficas) são utilizados para incorporar restrições canônicas convenientes na 

função objetivo. 

Aplicações dos resultados de otimização são consideradas no capítulo 5 através da análise 

de alguns conjuntos de dados descritos na literatura. Nos comentários finais são discutidas as 
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vantagens e limitações do método proposto e argumentações são feitas sobre estudos futuros 

nessa área. 
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Capítulo 2 

MODELO LINEAR COM AJUSTE 
"' POR COVARIANCIA 

Neste capítulo vamos considerar uma formalização alternativa do procedimento de redução 

do modelo (1.1) . No contexto de ajustes polinomiais a dados longitudinais, na seção 2.1 é 

proposta uma gen eralização da estrutura do modelo condicional (1.19) sugerido por Rao (1965 

e 1973) que apresenta duas vantagens adicionais: 

- unifica as propostas existentes sobre a obtenção de estimadores para o parâmetro -r 

e 

amplia as possibilidades de seleção das vanave1s concomitantes permitindo incluir pon

derações das linhas de Y 2 . 

Sob esta generalização, uma situação particular de invariância das distrib ·uições { Y 1 Jls Y 2 } 

e { YiJB:Y2 } é considerada na seção 2.2. Esse resultado será explorado no próximo capítulo 

com a finalidade de seleção ótima de variáveis concomitantes. 
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2.1 USO DE COMBINAÇOES LINEARES DAS VA-
, 

RIA VEIS CONCOMITANTES 

O ganho na precisão dos estimadores ajustados por covariância do parâmetro , no modelo 

(1.1) é um problema de interesse na análise de curvas de crescimento. Vimos no capítulo 

anterior , que, supondo E desconhecida e não estruturada, a dificuldade nesse tipo de ajuste é 

fazer a seleção das variáveis concomitantes de Y 2 no modelo ( 1.13) para obtenção do modelo 

reduzido (1.19) , sob o qual serão realizadas inferências sobre o parâmetro de interesse. Os casos 

considerados na literatura propõem o uso de nenhuma variável concomitante, de subconjuntos 

delas ou ainda o uso de todas e indicam que esses procedimentos correspondem à obtenção de 

ponderações específicas para o estimador de , . 

Nesta seção ampliamos as possibilidades de seleção das variáveis concomitantes incluindo 

o uso de combinc,ções lineares quaisqu er das linhas de Y 2 . Nesse sentido, considere a pré

multiplicação de Y 2 por uma matriz B~< de ordem (J{ x s) e de posto J{ ( 1 ~ J{ ~ s) , ou 

b' 1 

b' 2 
(2.1) 

bis)', b;i E R., z = 1,2, .. . , K e j = 1, 2, ... ,s . Cada linha b~Y 2 

representa uma combinação linear das linhas de Y 2 onde a coordenada bi j corresponde ao i

ésimo peso imposto a j-ésima linha de Y 2 e é o mesmo para as N unidades de investigação 

(colunas de Y 2 ) . A matriz BK é a matriz de uma transformação linear do espaço R.s em R.1<, 

que associa os vetores y 2j (a j-ésima coluna de Y 2) aos vetores B~<Y2i, j = 1, 2, . .. , N. 

Sob o escopo do ajuste por covariância podemos nos restringir à classe de modelos reduzidos 

com o espaço condicionante definido como o espaço das combinações lineares das variáveis 

concomitantes , isto é, o espaço gerado pelas linhas de Y 2 • Considere o modelo 
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( 2.2) 

Seguindo os passos utilizados para a especificação do modelo (1.19) e usando as linhas de 

B~ Y 2 como as variáveis concomitantes selecionadas podemos obter o modelo reduzido 

onde 1JB(mxs) = E12BK(B~,:E22BK r 1 
é a matriz de parâmetros ligados às variáveis conco

mitantes B~ Y 2-

A seguir mostraremos que o procedimento de redução do modelo (1.1) para o modelo 

(2.3) deixa explícito que quando E é desconhecida e não estruturada, o problema de obtenção 

de ponderações na especificação do estimador de T é um problema de seleção das vanave1s 

concomitantes. Considere as seguintes situações: 

- Seleção de um subconjunto das linhas de Y 2 

(i) Seja B r: uma matriz nula ou tal que B~ Y 2 = OK x N . Neste último caso, os vetores 

y 2j em R-5 constituem o núcleo da transformação imposta pela matrix B K , isto é, 

suas imagens correspondem ao vetor nulo do RF. Usar B~,-Y 2 em (2 .3) corresponde 

a omitir todas as observações concomitantes e o estimador de T resultante é -f0 , dado 

em (1.16); 

(ii) Sejam os elementos da matriz BI-, iguais a O ou 1 e tais que, se b;j = 1, os demai s 

elementos da linha i e da coluna j são nulos. Neste caso, BK é chamada de matriz 

de incidência, pois é responsável pela seleção de um subconjunto de J{ variávei s 

concomitantes. Se 1 :'.S J{ :'.S s - 1, o estimador resultante de (2.3) é denotado por 

-f. dado em (1.27); 

(iii) Sejam !{ = s e B I,· = Is; então todas as vari ávei s concomitantes são selecionadas e 

o estimador -is , dado em (1.30), é obtido. 
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- Seleção de combinações lineares quaisquer das linhas de Y 2 

A seleção das variáveis concomitantes a partir do modelo (2.:3) é ampliada para a inclusão 

de outras combinações lineares destas variáveis . Usando a medida de eficiência ( 1.36) como 

critério de seleção do "melhor" modelo de ajuste por covariância e se as variáveis concomitan

tes forem não correlacionadas, basta investigar os modelos que incluem subconjuntos dessas 

variáveis. Porém, se as covariâncias entre as variáveis concomitantes não forem nulas , o uso 

de combinações lineares pode ser vantajoso. Por exemplo, o uso uma única combinação li

near no ajuste por covariância, pode corresponder a uma situação ideal, dado que corresponde 

à inclusão de ponderações de todas as variáveis concomitantes usando o número máximo de 

graus de liberdade, isto é, ( N - g - l). Passando por casos intermediários, a condição mais 

geral, num outro extremo, seria considerar no ajuste, s combinações lineares das s variáveis 

concomitantes. 

Fazendo um paralelo com os resultados apresentados na seção 1.2 o estimador de um con

traste do tipo c'ru, ajustado pelas linhas de B~< Y 2 é da forma 

c'r~Bu = c'(Y 1 - rfBB~{Y2)A1(AA't 1u (2.4) 

onde 'TJB = S 12 BJ-:.:(B~,-S 22 BK )-1
. Este estimador é condicionalmente não viciado, pois 

E( c'f-BulB~< Y 2) 

e' E[Y1 -S12BK(B~<S22B1,-)-1B'r;Y2 1 B~-Y2] A'(AA')-1u 

e' E[Y1 - Y1(IN -PA')Y;BK(B~,-S22B1,·)- 1B~<Y2 1 B~<Y2] A'(AA't 1u 

C
1
T AA1(AA't 1u - c'(r A(IN - p A' )Y;BK(B~{S22BK r 1 

B~{y 2)A1(AA')- 1u 

c'ru 

dado que A(IN - P A')= O. Como (2.5) não depende de B~,-Y 2 temos 

E(c'f-BulB~<Y2) = E(c'f-Bu), 
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ou seja, o estimador considerado é (incondicionalmente) não viciado. 

A variância condicional de c'i-Bu pode ser obtida de (2.3) , sendo dada por 

V( c'i-BulB~ Y 2) 

V[c'Y1(IN - P A'LY;Bg(B~,:S22B1,d- 1 B~,:Y2)A'(AA't 1u I B~Y2] 

u'(AA't 1(I9 + A'Y;BK(B~\·Y2PA'i Y;BK t 1 B~-Y 2A'(AA't 1 )uc' EBc. 

A variância não condicional desse estimador pode ser obtida de 

(2.7) 

(2.8) 

O segundo termo da expressão acima anula-se como consequência de a esperança condicional 

(dado Y 2 ) de c'i-Bu ser constante. Assim, substituindo (2 .7) em (2.8), temos 

V(c'i-Bu) = {(u'(AA't 1u+ 

+E[u'(AA't 1 AY;BK(B~Y 2P A'i Y;BK t 1 B~,:Y 2A'(AA't 1u]} )c'EBc. 

(2.9) 

Considerando o modelo (2.2) , os seguintes resultados distribucionais podem ser obtidos 

~ (2.10) 

e 

(2.11) 

onde Ng(µ; E) denota a distribuição normal K-dimensional com vetor de médias µ e matriz 

de covariância E e l1Vi..-( N - g; E) denota a distribuição Wishart central /{-dimensional com 
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parâmetros (N-g) e E. Essas distribuições são independentes, implicando que (ver Kshirsagar , 

1972, por exemplo) 

T 2 = (u'(AA')- 1ur 1(N - g)u'(AA'r 1 AY;B1\(B~\ y 2P.4 1 .1. Y;Br: )- 1 B~Y 2A'(AA')- 1u 

(2.12) 

é uma estatística com distribuição Y:1 de Hotelling central K-dimensional com (N - g) graus 

de liberdade. Portanto (ver, por exemplo, Kshirsagar, 1972) 

(N -g)-1J<- 1(N -g- J{ + l)T2 ~ F(K; N - g- J( + l), (2.13) 

onde F( a; b) denota a distribuição F central com a e b graus de liberdade no numerador e no 

denominador, respectivamente. Assim, 

(u'(AA'r 1u) N I< y E[F(I{ ; N - g - I< + l)] 
- g - \ + l 

u'(AA'r 1u J{ , 
N-g-li.-l 

(2.14) 

Finalmente, (2.9) pode ser reescrita como 

'( ') 1 ( l{ ) / u AA - u l + N F e .EBc 
- g - \ - l 

'( ') 1 N - g - l , u AA - u N F e E BC . 
- g - \ - l 

(2.15) 
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No apêndice A2 é obtida uma expressão para V ( f-B). 

Um estimador de EB pode ser obtido com base no modelo (2.3) . Para isso, considere a 

matriz 

(2.16) 

onde 

( 
A ) DB= 
B~Y2 

(2.17) 

e 

A distribuição condicional de S B dado as observações transformadas B~{ Y 2 é W m ( N -

g - K; EB)- A esperança desta distribuição só depende da matriz D8 através de seu posto 

(g + K), isto é 

posto(IN - D~(DBD~)- 1DB) EB 

(traço(IN) - traço((DBD~f 1 DBD~))EB 

(N - (g + K )) EB . 

Assim, podemos estimar E B através do estimador 
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(2.19) 

que é condicionalmente não viciado. Logo, um estimador condicionalmente não viciado da 

variância de c'rBu é 

(2.20) 

A 

2.2 INVARIANCIA DAS DISTRIBUIÇOES CONDI-

CIONAIS 

Considere inicialmente os modelos { Y1llsY2} e { YilB:Y2} que incluem todas as 

variáveis concomitantes. A transformação induzida por uma matriz B s não singular corres

ponde a uma mudança de coordenadas dos vetores em ns ou seja, a uma rotação no sistema 

de eixos do espaço ns. Se Bs for uma matriz ortogonal, isto é, n:Bs = Is, trata-se de uma 

rotação ortogonal. Um tipo de rotação mais geral é a rotação oblíqua obtida quando Bs é tal 

que n:MBs = Is com Msx s denotando uma matriz positiva definida. 

As covariâncias entre as linhas de Y 2 são, em geral , não nulas e podemos obter escolhas 

específicas da matriz B s que tornem as linhas de n: Y 2 não correlacionadas, facilitando a 

seleção do "melhor" modelo de ajuste por covariância. Além disso , os modelos ajustados por 

covariância resultantes de Y 1 IIsY 2 ou Y 1 IB:Y 2 são equivalentes e portanto conduzem ao 

mesmo estimador rs. Este resultado é estabelecido no teorema a seguir: 
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Teorema 2.1 Seja Y pxN uma matriz de observações satisfazendo o modelo {Y ; X r A ; .E} 

onde X pxm é uma matriz de posto m e .Epxp é uma matriz positiva definida. Então , para 

H~xp = (H1(pxm)H2(pxs))' tal que H1 e H2 têm postos me s. respectivamente , com s = p-m , 

e H;x = O, a distribuição condicional { H; Y n:H; Y} é invariante relativamente a 

escolha de Bs, para toda matriz quadrada B s de posto s. 

Prova: Nas condições do teorema a variável H'Y tem distribuição normal p-variada dada 

por (1.13); consequentemente (ver Rao, 1973, por exemplo), temos que {H;Y I n:H;Y} 

e {H~Y I H;Y} têm distribuição normal m-variada seguindo os modelos (2.3) e (1.18), 

respectivamente. Dado que B s é uma matriz não singular temos que ( ver apêndice Al) 

(2.21) 

e portanto, 

(2.22) 

ou seja, as expressões dos projetores dependem exclusivamente do espaço de projeção e não do 

particular conjunto de vetores que geram tal espaço (ver Takeuchi et al., 1984, por exemplo) . 

Logo 

e, 

L -

.E12Bs(B:.E22Bst1B:Y 2 = H;.EH2Bs(B:H;.EH2Bst1 n:H;Y 

H; p~2B,;Y:, y = H; p~2;I:. y 

H;.EH2(H;.EH2t 1 H; Y = .E12.E~i, H;Y 

(2.23) 
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EB E11 - E12Bs(B:E22Bs)-l B:E21 

E11 - H;EH2Bs(B:H;EH2Bs)- 1 B:H;EH1 

Eu - H;P~2 B,;r.EH1 

Eu - H~P~12 ;r,EH1 

E11 - H;EH2(H;EH2t 1 H;EH1 

E112 • (2.24) 

O teorema anterior é extensivo a situações que incluem subconjuntos das variáveis conco

mitantes, ou seja, a distribuição Y 1 IY;, com Y; denotando uma matriz de ordem k x N, é 

a mesma que aquela de Y il B~ Y 2 onde B k é uma matriz de incidência de posto k e tal que 

C(H;) = C(H 2Bk)-

Estes resultados indicam que, estando fixo o conjunto de variáveis concomitantes, a ob

tenção do estimador de r ajustado por covariáveis sob o modelo ( 1.1) é invariante sob rotações 

no sistema de eixos que define o espaço condicionante do modelo reduzido afim, isto é, sob a 

escolha da base que gera este espaço. Apesar dessa invariância distribucional, pode ser van

tajoso usar rotações específicas dos vetores em ns, com características convenientes em algum 

sentido. Por exemplo, para o julgamento da utilidade de cada variável concomitante no ajuste 

por covariâr::.cia pode ser vantajoso incluir aquelas que sejam não correlacionadas. Restrições 

desse tipo serão utilizadas no próximo capítulo para a seleção ótima de combinações lineares 

das linhas de Y 2 -
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Capítulo 3 

- , , 
SELEÇAO OTIMA DE VARIA VEIS 

CONCOMITANTES 

O modelo reduzido (2.3) formulado no capítulo anterior especifica o espaço condicionante 

a partir de combinações lineares das linhas de Y 2 . Neste capítulo investigamos alguns proce

dimentos de seleção ótima dessas combinações lineares . Nosso problema de seleção é verificar 

quantas e quais combinações lineares tornam o ajuste por covariância mais eficiente. O termo 

''ótima" refere-se àquela escolha que conduz ao estimador ajustado mai s preciso relativamente 

a outras escolhas. Dad') que se trata de um problema multivariado, isto corresponde a otimizar 

alguma função escalar da matriz de covariância do estimador ajustado de T. 

Sejam C'rU contrastes envolvendo o parâmetro T , onde C e U são matrizes de constantes 

fixadas. Em situações multivariadas deste tipo, é comum, considerar como medidas de precisão 

do estimador de C' rU as seguintes funções de sua matriz de covariância: 

(i) traço; 

(ii) determinante; 
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(iii) e norma euclidiana. 

O uso do traço da matriz de covariância do estimador como uma medida de precisão leva 

em conta somente a soma das variâncias dos seus componentes, sendo , por esta razão, frequen

temente entendida como uma medida de variância total (Dempster , 1969) . 

Como outra alternativa, o determinante da matriz de covariância do estimador, apesar 

de incluir também as covariâncias correspondentes, apresenta a desvantagem de se aproximar 

de zero quando qualquer autovalor desta matriz se aproxima de zero, independentemente de 

os demais autovalores serem diferentes de zero. Wilks (1932) introduziu o termo variância 

generalizada para estas quantidades. Além desta caracterização, o determinante de uma matriz 

quadrada pode ser usado para conceituar volume em um espaço euclideano ( ver Dempster, 1969 

ou Basilevsky, 1983, por exemplo). 

A norma euclidiana é uma outra proposta de medida resumo para quantificar variabilidade 

multidimensional. Norma euclidiana ou norma de Frobenius de uma matriz A= (aij) denotada 

pelo símbolo IIAII é definida por (ver, por exemplo, Rao, 1973 ou Basilevsky, 1983) 

(3.1) 
J 

Rao (1973) ressalta que o uso desta medida, em vantagem ao traço e ao determinante, está 

ligado a uma particular definição de métrica para matrizes , tornando-a mais efetiva como 

medida de comparação ( distância) entre matrizes. 

Neste trabalho, a precisão do estimador ajustado de C'rU será avaliada considerando as 

seguintes alternativas: 

- C ( = e) e U ( = u) correspondem a vetores de constantes fixadas, isto é, e' TU representa 

um único contraste entre os coeficientes polinomiais. Neste caso particular, as medidas 

de precisão dadas em i), ii) e iii) se reduzem à variância do estimador ajustado de c'ru; 

- C = Im e U = 19 ; as medidas de precisão dadas em i) , ii) e iii) equivalem ao traço, ao 

determinante e à norma euclideana da matriz de covariância do estimador ajustado de T , 

respectivamente. 
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Na seção 3.1 é proposta uma solução ao problema de otimização destas funções para a 

escolha de uma única combinação linear, isto é, 11· = 1 em (2.3). Na seção 3.2 generalizamos 

o procedimento para a seleção ótima de mais do que uma combinação linear das variáveis 

concomitantes. 

3.1 SELEÇAO DE UMA ÚNICA COMBINAÇÃO LI

NEAR 

Uma sugestão inicial para o problema de seleção das variáveis concomitantes é usar no ajuste 

por covariância uma única combinação linear de todas as variáveis relacionadas aos coeficientes 

polinomiais de ordem maior do que o grau do polinômio considerado. Esta proposta apresenta 

a vantagem de incluir ponderações de todas as possíveis variáveis concomitantes usando apenas 

um grau de liberdade. 

Seja b'Y 2 uma combinação linear dos vetores de Y 2 , com b E R/ denotando um vetor de 

constantes. O modelo condicional de Y 1 dado a combinação linear b'Y 2 é da forma 

(3.2) 

onde 1Jb = E 12 b( b' E 22 b t 1 é o vetor de parâmetros ligados à variável concomitante b'Y 2 e 

Eb = E11 - E12b(b'E22bt 1b'E21-

Dos resultados apresentados na seção 2.1 (ver apêndice A2) , a matriz de covariância do 

estimador de T ajustado por b'Y 2 ( com l{ = 1) é da forma 

(3.3) 
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A expressão (3.3) depende de b através da função f : ns ~ ns definida por 

e é estimada por 

V(-h) (AA')- 1 0 
N-g-l Sb 

N-g-2 N-g-1 

(AA')- 1 0 
1 

N-g-2 
Sb, (3.5) 

Para facilitar o tratamento do problema de otimização a ser considerado neste e no próximo 

capítulo, vamos estabelecer a notação a seguir. A matriz (3.3) é diagonal em blocos com o 

j-ésimo bloco (j = 1, 2, ... , g) , denotado por ½ ( Tb), correspondendo à matriz de covariância 

dos coeficientes polinomiais estimados para o j -ésimo grupo; esse bloco é dado por 

. 1 N-g-l 
Vj(rb)m xm = Nj N _ g _ 2Eb (3.6) 

onde Nj corresponde ao tamanho amostral do j-ésimo grupo. Assim , os blocos diferem entre 

si apenas por uma constante multiplicativa. Considere ainda a matriz Eb expressa como 

(3.7) 

onde 
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O"bij(l x l) 

O"i!]j(l x l) 

I;il2(1 Xp-m) 

I:21j(p-m x l) 

0",11 j - .E,12b( b' .E22b t 1b' h21j 

H~ ;.EH1J 

H~;.EH2 

H;.EH1 j 

(3.8) 

i,J = 1, 2, . . . , m e Hu é a [-ésima coluna da matriz H 1 . Rao (1973) interpreta O"bii como a 

i-ésima variância residual, ou seja 

(3.9) 

decorrente do uso de .Ei12b(b' .E22 b )- 1b'Y 2 como um preditor da variável aleatória y 1; (Yti = 

H~;Y) a partir de Y 2 . 

(i) Otimização da Variância de Contrastes do Tipo c'-hu 

Utilizando (3.3), com o objetivo de selecionar o vetor b que minimiza a variância do esti

mador ajustado de c'ru, temos que minimizar 

V(c'·hu) = (3.10) 

se b = O 

onde b nulo caracteriza o ajuste sem a inclusão de vanave1s concomitantes, isto é, aquele 

obtido através da distribuição marginal de Y 1 , e neste caso, (3 .10) corresponde à variância 

do estimador não ponderado de c'-ru . Além disso , a expressão acima indica que obter b que 

minimiza V( c'+bu ), para b -=/= O, é equivalente a maximizar a função 
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Figura 3.1: Gráfico da Junção .f1 para os dados de Potthoff and Roy ( 1964) 

f1 

5 

4 

3 

2 

1 

o 
-10 

10 10 

(3.11) 

que depende de b através de .f(b) dado em (3.4) e não depende de u. A Figura 3.1 mostra um 

gráfico da função fi no caso particular dos dados de Potthoff and Roy ( 1964) com e = ( O 1 )' 

e substituindo E 12 e E 21 por S 12 e S 21 , respectivamente. 

A função .f1 pode ser escrita como 
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!1 ( b) 
e' E12bb' E21 e 

b'E22 b 
b'E 21 cc'E 12 b 

b' E22b 
(3.12) 

Quocientes d9 tipo obtido na expressão (3.12) sã.o conhecidos como quocientes de Rayleigh 

(ver Basilevsky, 1983, por exemplo), um número que aparece frequentemente em problemas 

de otimização de formas quadráticas . Utilizando i·esultados gerais sobre extremos de funções 

quadráticas (Rao, 1973, ou Basilevsky, 1983) o vetor b ótimo, neste caso, deve satisfazer às 

seguintes equações 

(3.13) 

sujeito a b' E 22 b = 1. Neste caso /3 e b correspondem aos autovalores e autovetores associados 

' -a equaçao 

(3.14) 

A solução para /3 obtida a partir de (3.14) é equivalente àquela obtida de IT;-1 E 21 cc' E 12T21-

/3Isl = O, para E 22 = T; T2. Como (E21cc' E12) é matriz simétrica de posto 1, existe somente 

um autovalor (digamos, /31 ) não nulo satisfazendo (3.14). Portanto, o vetor b que maximiza 

f 1 corresponde ao autovetor associado com /31 e obtido de (3.13). Como em Dempster (1969) 

para os autovalores obtidos de equações da forma (3.14) usaremos a linguagem /3 é autovalor 

da matriz E 21 cc' E 12 com respeito a E 22 . 

Em particular, para este problema de otimização Johnson and Wichern (1992), sem usar 

a notação de autovalores e autovetores de matrizes, apresentam soluções explícitas para este 

tipo de problema, obtidas através da desigualdade de Cauchy-Schwarz estendida. Pode ser 

mostrado que 

(3.15) 
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com o máximo ocorrendo em b = aE2l E 21 c, para toda constante real o (o=/= O). 

Estas soluções estão apresentadas em termos de parâmetros . Um estimador do vetor b 

ótimo pode ser obtido substituindo diretamente E 12 , E 22 e E 21 por suas estimativas S 12 , 

S 22 e S 21 , respectivamente, em (3.15). Neste caso, para os vetores b restritos a b'E22 b = 1 

devemos tomar o= J1/(c'E12E22
1 E21c). 

(ii) Otimização do Traço da Matriz de Covariância de ib 

Neste caso, devemos minimizar 

g 

L tr½(ib) 
j=I 

onde 

i=l 

{ 
(I:L1JJ~=!=~trEb seb=J.O 

(I:;=1 .~J irE11 se b = O 

m m 

L O"illi - L Ei12f( b )E21i 
i=l i=l 

(3.16) 

(3.17) 

Portanto, para b =/= O, o problema de otimização de (3.16) consiste em maximizar a função 

h : 7?.,5 --t R definida por 

m 

h(b) tr(E12f(b)E21) = L E;12f(b)E21i 
i=l 

m 

L Ei12b( b' E22b t 1 b' E21i 
i=l 
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Figura 3.2: Gráfico da Junção fz para os dados de Potthoff and Roy (1964) 
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(3.18) 

Como no caso anterior a função objetivo fz depende de b através de f(b ). A Figura 3.2 

mostra um gráfico da função fz no caso particular dos dados de Potthoff and Roy (1964). 

Na expressão (3.18) a matriz E 21 E 12 é simétrica, positiva semi-definida e de posto J{ = 

min(m; s) e a matriz E 22 é simétrica, positiva definida e de posto s. Da teoria de extremos de 

razões de formas quadráticas (por exemplo, Rao , 1973) temos que o extremo absoluto de fz é 
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solução das equações 

(3.19) 

que são resolvidas em relação a 0 (2 O) e b sujeito a b' E 22 b = l. Estas soluções correspondem 

aos autovalores e autovetores associados à equação 

(3.20) 

A solução para 0 obtida a partir de (3.20) é equivalente àquela obtida de JT;- 1 E 21 1J12T21 
-

0Isl = O, para E 22 = T;T2. Logo, o máximo absoluto da função Í2 é o autovetor associado 

com o maior autovalor (digamos 01 ) da matriz E 21 E 12 com respeito a E 22 . Na prática, esta 

solução é obtida através das raízes e correspondentes autovetores da equação 

r3 r) ' .~1 

que é obtida de (3.20) com os estimadores S 12 , S 21 e S22 substituindo os parâmetros E 12 , .E21 

e E22 , respectivamente. 

(iii) Otimização da Variância Generalizada de ib 

Nosso interesse é obter b E ns que minimize 

g 

II l½(ib)I 
j=l se b = O 

(3.22) 

Dado que Eb é matriz positiva definida, seu determinante assume um valor positivo e portanto, 

para b =/- O, este problema é o mesmo que minimizar a fun ção h : Rs --t R definida como 

58 



Figura 3.3: Gráfico da função h para os dados de Potthoff and Roy (1964) 
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IL\I = IE11 - E12b(b'E22bt1b'E21I 
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-10 

(3.23) 

Como para as demais funções objetivo consideradas (!1 e h), também a função h só 

depende de b através de J(b) definida em (3.4). A Figura 3.3 mostra o gráfico da função h no 

caso particular dos dados de Pottho-ff and Roy (1964). Dado que E 11 é matriz positiva definida 

existe uma matriz não singular T mxm tal que 
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,ogo, 

1711 = T'T. 

h(b) IT'T- 1712f(b)1721I = IT'(Jm - T
1

-
1171if(b)17:nT- 1)TI 

IT'I IJm - T'-l 1712f(b)1721T-ll ITI 

IT'TI llm - T'-l 171iJ(b)1721T-ll 

117111 IJ m - T'-l 1712b(b' 1722b )-1b' 1721 T-11. 

(3.24) 

(3.25) 

~orno T
1

-
11712 f(b)17 21T- 1 é uma matriz simétrica e de posto 1, sua decomposição espectral 

da forma 

(3.26) 

•nde .P 1 = diag( c/>1, O, ... , O) é uma matriz diagonal com os elementos da diagonal representando 

s autovalores (c/>1 , O, . .. , O) e a matriz Q = -(Q 1 , Q2 , .. . , Qm) é ortonormal, isto é, Q'Q = Im, 

om as colunas definidas pelos autovetores Qi. Logo, 

h(b) 11711 1 llm - Q'P1Q'I 

= 11711 1 IQ'QI IIm - Q-P1Q'I 

11711 1 IQ'I IIm - Q-P1Q'I IQI 

117111 IQ'Q - Q'Q-P1Q'QI 

117111 llm - 'P1I 

117 11 1 ( 1 - c/>1 ) . 

Como c/>1 é autovalor não nulo de T
1

-
11712f(b)1721T-1 temos 
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(3.28) 

Good (1969) ou Basilevsky (1983) mostram que o autovalor não nulo de uma matriz simétrica 

de posto 1 é calculado como a soma dos elementos da diagonal desta matriz. 

Logo, de (3.27) e (3.28) 

f (b) = l:E 1 (1 - b':E21:E~/ :E12b \ 
3 11 b':E22b )· 

(3.29) 

Assim, a função objetivo h atinge seu ponto de mínimo quando b corresponde ao autovetor 

associado ao maior autovalor da matriz :E21 :E~/ :E12 com respeito a :E22 , isto é, quando b é 

obtido como solução das equações 

(3.30) 

Na prática o vetor b pode ser estimado a partir de 

(3.31) 

onde os estimadores S 11 , S 12 e S 22 substituem os parâmetros :E 11 , :E 12 e :E22 , respectivamente , 

em (3.30) . 

(iii) Otimização da Norma Euclidiana da Matriz de Covariância de ib 
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Nosso interesse é obter o vetor b que minimize 

= { ( I:;=1 ~) (~=;=D 2 
IIL\ ll

2 
se b # O 

( I:;=1 ~) IIE1111 2 
se b = O j=l 

(3.32) 

Como IIEbll = IIE11 - E12 b(b' E22b )- 1b' E21 li a escolha do vetor b ( b e/ O) ótimo em (3.32) 

representa a melhor aproximação para E 11 , em norma euclideana, entre todas as matrizes de 

posto 1 da forma E 12b(b'E 22bt1b'E21 , com bem 1?.,5. Fazendo a decomposição espectral da 

matriz E 11 temos 

(3.33) 

Dado que E 11 é matriz simétrica, positiva definida e de posto m, os autovalores À; ( i = 
1, 2, .. . , m) são todos números reais positivos e satisfazem À1 > À2 > .. . > Àm. A matriz 

P = (P 1 P 2 .. . Pm) é ortonormal e suai-ésima coluna (Pi) é o autovetor associado com À;. 

3eja a função f 4 : ns --t R definida como 

f4(b) IIEbll 2 = IIE11 - E12f(b)E21ll 2 

IIP AP' - E12b(b' E22b)- 1b' E21ll 2 = IIA - P' E12b(b' E22bt 1b' E21Pll 2 

f (À;_ P:E1;bb'E21Pi)
2 
+ f (- P:E 1~bb'E 21 Pj)

2 

i=l b E22b ifj b E22b 

> f (À·_ P:E12bb'E21P;)
2 

i=l i b' E22b 
m 

(3.34) 

.,embrando que o posto da matriz P'E 1d(b)E 21 P é um, na última desigualdade escolhemos 

0 ~E12f(b)E21P 1 = À1 e P~E1d(b)E21P; = O (i = 2, ... , m) . 

Vamos supor que exista um vetor b tal que 
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(3 .35) 

Então, como 

{
o i=f-j 

P~Pj = I se . . 
se i = J, 

(3.36) 

3ubstituindo (3.35) em f 4 temos 

m m m 

L (-P~>.1P1P~Pj)
2 = O e L (>.i - P~>.1P1P~Pi )

2 = L >.;. (3.37) 
iij i=l i=2 

Logo, para b satisfazendo (3.35) o limite inferior de f 4 é atingido. 

A matriz E 12f( b )E21 é simétrica e de posto 1. Logo, (3.35) impõe a obtenção de b tal que 

~ 1 e P 1 sejam o autovalor não nulo e o correspondente autovetor dessa matriz. Além disso , a 

:ondição (3.35) é equivalente a 

P; E12bb' E21P1 
----- - À1 (3.38) b'E22b - . 

\ expressão (3.38) é obtida de (3.35) pela pré e pós multiplicação de ambos os lados dessa 

gualdade por P~ e P 1 , respectivamente. Para demonstrarmos que a condição (3.38) implica 

3.35) observemos que de (3.38) 

: portanto, 

P;E 12 bb'E21P1 
b'E22b 

(3 .39) 
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O. (3.40) 

A expressão (3.40) indica que o vetor Pi pertence ao núcleo de (.E i2b( b' .E 22b t 1 b' .E 21 -Àil m ). 

Neste caso, existe Pi não nulo se e só se a matriz (.Ei 2b(b'.E22b)-ib'.E2i -À1lm) for singular, 

isto é, se e só se 

(3.41) 

Portanto, À1 e Pi são respectivamente o único autovalor não nulo e o correspondente autovetor 

de .E12b(b'.E22b)-1b'.E21- Sejam, Ai= diag(Ài,O, ... ,O) e P = (Pi P2 ... Pm) uma matriz 

ortogonal. Obtemos a seguinte decomposição espectral 

(3.42) 

que verifica o resultado requerido. 

Observemos que (3.38) por sua vez é equivalente a 

b'.E21P1P;.E12b _ >. 
b' .E22b - i 

(3.43) 

pois 

(3.44) 

Assim, o limite inferior (3.34) é atingido se e somente se existir b tal que a igualdade (3.43) 

seja satisfeita. Neste caso, b pode ser obtido resolvendo-se a equação 

(3.45) 

com À1 fixo. Entretanto, considerando que a matriz .E21 P 1P;.E 12 é simétrica e de posto 1, 

temos 

64 



(:3.46) 

onde 11 (> O) é autovalor de .E21P1P;.E12 com respeito a .E22 com 11 = P'1.E12.E~2
1.E21P1 

(ver Johnson e \Vichern. 1992). Logo, se À1 não pertencer ao intervalo [O, ,i] não existe solução 

para b que satisfaça (3.4:3). Neste caso, minimizar (:3.:34) não é simples (Rao, 1963). Então 

o problema de minimização precisa ser resolvido por ou~ros métodos . No próximo capítulo o 

método iterativo de Newton-Raphson é aplicado a este problema de otimização. 

Na prática as expressões (3.4.5) e (3.46) devem ser avaliadas substituindo os parâmetros 

.E 12 , .E22 e .E22 por seus estimadores S12, S21 e S 22 , respectivamente. Neste caso, a constante 

f 1 e o vetor I\ devem ser obtidos como o maior autovalor e o correspondente autovetor da 

matriz S u , respectivamente. 

3.2 GENERALIZAÇAO 

No modelo linear com ajuste por covariância (2.3) a utilização de uma única combinação 

linear das linhas de Y 2 não garante que toda a informaçã.o sobre a precisão do estimador de r 

associada às demais combinações lineares possíveis seja levada em conta. Para incorporar essa 

informação é necessário generalizar o procedimento de escolha das variáveis concomitantes. 

Para tanto, considere os modelos reduzidos {Y 1 1 n :Y 2}. com B s denotando uma matriz 

não singular e {Y 1 1 Y 2 }, ou seja. com B s = l 5 . Vimos na seção 2.2 que as distribuições 

das variáveis respostas consideradas nesses modelos são equivalentes. ou seja, são invariantes 

sob rotações no sistema de eixos que define o espaço condicionante. Nesta seção usaremos 

esse resultado escolhendo os vetores de B s sujeitos a n :.E22 B s = diag(Vi, 112, .. . , v~) , com 

Vi= V(b:Y2) = b:.E22b;. 
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A primeira vantagem dessa escolha específica é obter um conjunto não correlacionado de s 

combinações lineares das variáveis concomitantes. De ( 1.36) sabemos que o ganho na eficiência 

do estimador ajustado é tanto maior quanto menor for o número ele variáveis concomitantes in

cluídas no modelo sem .. prejuízo" ela quantidade ele informação contida em E 12 . Neste contexto, 

inicialmente pretendemos obter uma ordenação elas s combinações lineares não correlacionadas 

B: Y 2 , de tal forma que possamos identificar qual é a " mais informativa", a próximc'v " mais 

informativa" , e assim por diante. Finalmente, tendo realizado tal partição, basta julgarmos a 

perda em graus de liberdade obtida pela inclusão de cada combinação linear . 

Esse tipo de estratégia é comum em situações multivariadas cujo objetivo é reduzir a di

mensionalidade do problema, como em Análise Discriminatória (Albert anel Kshirsagar , 1993) , 

Análise Fatorial (Cattel, 196.S) ou Análise ele Componentes Principais (Anderson , 1984) . 

Como veremos a seguir , para o problema que estamos tratando. dependendo do critério de 

:::>timização adotado, nem sempre será necessário avaliar as s possíveis combinações lineares , 

mas somente /\. = min( m, s ). 

Para generalizar o procedimento de seleção das combinações lineares ótimas das variáveis 

::oncomitantes (linhas ele Y 2) vamos fazer um paralelo com os resultados apresentados na seção 

mterior. Considere a função F : ns X ns X .. . X ns = R 1"\S ---+ nn·s definida como 

(3.47) 

)nele as colunas de B 1-; estão sujeitas às restrições 

. . 
se i = J. 

(:3.48) 
se i # j 
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-1 
b11 b21 b/-d \, 'j o o b11 b12 bis 

b12 b22 br.·2 o V2 o b21 b22 b2s 

o o o 
b1s b2s b1,· s o o \ii,· b1d b1,;2 b1,; s 

Lt~l bf1/\:; LÍ~1 b;1b;2/V; 

LÍ~1 b;1b;2/Vi LÍ~1 bf2/Vi 

"Ç"'l'\ b2 /\1 
L...,i=l is , 

1,· 

L bi(b~E22b;) - 1b~ 
i=l 

1,· 

L J(b;), (3.49) 
i=l 

mde J está definida em (3.4) . 

Considere a generalização do procedimento de otimi zação de (3.10) tendo como função 

,bjetivo V(c'-i'Bu) , com e eu vetores de constantes fixadas. Seguindo os passos especificados 
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para a avaliação da função f 1 dada em ( 3.11) e usando (3.49), a função objetivo é F 1 : 'R.,5 x 

... X ns = nns ~ R, onde 

;..· 

c'E12F(B1\·).E21c = I:,c'.E1d(bi).E21c 
i=l 

(3 .50) 

Assim, maximizar a função F 1 corresponde a obter os l{ maiores autovalores de (.E21 cc'.E12 ) 

com respeito a .E22 . Contudo, para e fixo, esta é uma matriz simétrica e de posto 1, e portanto, 

só existe um autovetor bi ( digamos b1 ) associado com o autovalor não nulo dessa matriz. Neste 

caso, b1 corresponde à solução obtida em (3 .15). Os demais autovetores (digamos b2 , ... , bK) 

estão associados com autovalores nulos. Portanto, para atingirmos o máximo absoluto de 

F 1(BK) é suficiente escolher b1 , ou seja, tomar J{ = l. 

Considerando na generalização do procedimento de otimização a função objetivo tr .EB e 

fazendo um paralelo com os resultados obtidos para a otimização da função h dada em (3.18), 

a função objetivo é F2: ns X ... X ns = nKs ~ R, onde 

m 

tr(.E12F(BK ).E21) = L E12jF(BK ).E21j 
j=l 

m J{ J{ m 

L L E12jf(bi).E21j = L L E12jf(b;).E21j 
j=I i=l 

J{ 

L h(b;) 
i=I 

(3 .51) 

De (3.51) o ponto de máximo absoluto de F 2 é atingido quando os vetores bi correspon

dem aos autovetores associados aos maiores autovalores de .E 21 .E 12 com respeito a .E22 . A 

matriz .E21 .E 12 tem posto igual ao min(m, s), pois existem min(m ,s) autovalores 0; (i 

1, 2, ... , min(m, s)) não nulos satisfazendo 0 1 > 02 > . . . > 0min(m ,s ) e os demais (s-min(m , s)) 
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autovalores são todos nulos. Fixemos I<, com I< s; min(m,s). Para maximizar F2 (Br.:), basta 

tomar bicomo o autovetor associado a 0; (i = 1, 2, . . . , I<). 

Considere agora a função objetivo F3 : ns X .. . X ns = nKs ---+ 'R., definida como 

IEBJ(I = IE11 - L'12F(BK)E21I 

IL'11 I IJ m - T'-l L'12F(BK )L'21T-1 I 

onde na última igualdade usamos (3.24). De (3.49) temos 

K 

í::: T'-l L'1d(bi)L'21T-1 
i=l 
K 

I:: c/>;Q;Q:. 
i=l 

(3 .52) 

(3.53) 

A segunda igualdade expressa em (3 .53) representa a decomposição espectral de cada matriz 

T'-l L' 12f(b;)L'21 T-1, que é simétrica, positiva semi-definida e de posto 1, com Q; o autovetor 

ligado ao autovalor não nulo e/>; e Q~Q i = l ( i = 1, 2, ... , I<). Considerando que o posto da 

matriz do lado direito dessa igualdade é K, os autovetores Q i ( i = 1, 2, . .. , I<) são linear

mente independentes e se Q~Qj = O (i-=/- j, i,j = 1, 2, ... , I<) a expressão (3.53) representa a 

decomposição espectral da matriz T'-i E 12F( B K )L'21T-1. A restrição de ortogonalidade dos 

autovetores Q; é de interesse, pois teremos 

K 

I:: c/>;Q ;Q~ = QtPQ' (3 .54) 
i=l 

onde tP = diag(c/>1 c/>z ... c/>K O ... O), Q = (Q 1 Q2 ... QK QK+l ... Qm) com Q; (i = 1, . .. , I<) 

os autovetores ligados aos autovalores não nulos e/>; de T'-l L'12 F(Br.:)L'21 T- 1 e Q'Q = Im. 

Nesse caso, substituindo (3 .54) em (3.52) 
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l\. 

117 11 1 11 (1 - </>;), (3.55) 
i=l 

e <lado que q>; é autovalor positivo de T'-t :E 12 f(b;)17 21T- 1
, uma matriz obtida da multiplicação 

de um vetor por seu transposto (ver expressão (3.28)), temos 

i = 1,2, .. . ,I<. (3.56) 

Logo, 

(3.57) 

e portanto, sob a ortogonalidade dos autovetores Q; em (3.53) o mínimo absoluto de F3 ocorre 

quando os b; (i = 1, 2, ... , I<) são obtidos como os autovetores associados com os maiores 

autovalores da matriz 1721 T- 1T- 11 17 12 = 17 21 171} 17 12 com respeito a 1722 . Além disso, temos 

a restrição J{ :S min( m, s) que corresponde ao número máximo de autovalores não nulos da 

matriz 172117·;} 1712-

Dado que Qi é autovetor de T'-l 1712f(b;)1721T-1 (i = 1, 2, ... , /\.) a restrição de ortogo

nalidade destes autovetores implica os seguintes resultados 

(
T'-l 171;b;b~1721T-1) Q; 

b;l722b; 

==} (T'-l 1712b;b:1721T-1 )Q; 

==} Qj(T'-l 1712b;b:1721T-1 )Q; 

==;, (QiT'- 11712b;) 
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parai=/:- j , i , j = 1, 2, ... , K . A última implicação de (3.58) ocorre dado que b:E21 E 1/ E 12 bi > 

O (ver expressão (3.56)) e b;E21 T- 1Qi =/:- O. Logo, a solução do problema de otimização da 

função F3 obtida em (3.57) está restrita aos vetores b1 E R-5, tais que b'.E22 b1 = 1, b'.Enbj = O 

e além disso, de (3.58), são ortogonais aos vetores E 21 T- 1Qj onde Q j é função de bj (i # 
j,i,j = 1,2, .. . ,K). 

Finalmente, considerando a função objetivo IIEall 2 para a generalização do procedimento 

de escolha das combinações lineares , seja F4 : ns X .. . X ns = nKs ---t 'R, uma função 

definida como 

IIEB/( 11
2 = IIE11 - E12F(BK )E2111

2 

IIPAP' - E12F(Bn·)E21ll 2 = IIA -P'E12F(BK)E21Pll 2 

m m 

L)Àj - PiE12F(BK)E21Pj)2 + '5:)-PJE12F(BK)E21P1)2 

j=l j:f-I 

m 

> L(Àj - PjE12F(BK)E21Pi)2 
j=l 

m 

> I: ÀJ 
j=K+l 

onde A e P estão definidos em (3.33) . Vamos supor que exista B 1-.: tal que 

K 

E12F(BK )E21 = E12BK(B~{E22BK t 1 B'r;E21 = L ÀiP;P'. , 
i= 1 

(3.59) 

(3.60) 

para K < min(m, s ), que é o posto da matriz E 12 F(Br: )E 21 . Substituindo (3.60) em F4 

temos 

m m K 

I:(-PjE12BK(B'r:E22BK )- 1 B~{E21P1) 2 = I:(- L À1PjP;P'.P1) 2 = 0 (3.61) 
j:f-1 j:f-I i=l 

e, 

m K m K m 

L(Àj - Pj(L ÀiPiP'.)Pj)2 = L(Àj - L ÀiP jP iP'.Pj )2 = L ÀJ- (3 .62) 
j=1 i=l j=l i=l j=K +1 
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Logo, sob (3.60) F4 atinge um mínimo. 

Substituindo (3.49) em (3.60) obtemos 

1\· !{ 

E12F(B1..; )E21 = L E1if(b;)E21 = L À;P;P;. (3.63) 
i=l i=l 

Supondo que (3.63) representa a decomposição e~pectral da matriz E 12 F(B1..; )E21 , em 

paralelo aos resultados apresentados em (3.54) e (3.58), isto implica que os vetores b; são 

ortogonais a PjE 12 . Neste caso, de (3.63) temos 

(3.64) 

De (3.38) a (3.43) resulta que a condição (3.60) é equivalente a 

b;E21P;P;E12b; _ \ . 
b' E b - /\" i = l, 2, ... '11.·. (3.65) 

i 22 i 

Analogamente ao caso discutido na seção anterior (ver expressão (3.46)) tal solução para b; 

(i = 1, 2, ... , K), existe somente se À; pertencer ao intervalo [O,,;], i = 1, 2, ... , I<, onde 1; é 

o autovalor positivo de E2 1P;P;E 12 com respeito a E22 e 1; = P;E 12E 2l E 21 P;, respecti

vamente. Se todos os À; pertencerem a tais intervalos, os correspondentes b; que otimizam F4 

podem ser obtidos como solução das equações 

(3.66) 

Se À; não pertencer ao intervalo [O,,;], para algum i, o limite inferior (3 .59) não é atingido. 

Assim, mesmo impondo que (3.63) represente a decomposição espectral de E 12 F(B 1\· )E 21 , não 

fica garantida a existência da solução ótima obtida em (3 .66). No próximo capítulo, o problema 

de otimização da função F4 é tratado mediante o método iterativo de Newton-Raphson. 

Os resultados obtidos para o procedimento de generalização estão em termos de parâmetros. 

Estimadores para as soluções ótimas são obtidos substituindo os parâmetros E 11 , E 12 e E 22 

por seus respectivos estimadores S 11 , S 12 e S 22 , nas expressões correspondentes. 
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Capítulo 4 

, 
PROCEDIMENTO NUMERICO DE 

-OTIMIZAÇAO 

Neste capítulo, os problemas de otimização considerados anteriormente são abordados 

avaliando-se algumas propriedades das funções objetivo envolvidas . Em adição aos resultados 

obtidos no capítulo anterior, exploramos a utilização do método iterativo de Newton-Raphson 

para obtenção das soluções ótimas considerando a função objetivo norma euclidiana da matriz 

de covariância do estimador ajustado, dado que neste caso nem sempre é possível obter expli

citamente essas soluções. Na seção 4.1 consideramos a otimização da função f 4 definida em 

(3.34), isto é, a seleção de uma única combinação linear das linhas de Y 2 e na seção 4.2 a sua 

generalização, isto é, a otimização da função F4 dada em (3.59). 
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, -
4.1 USO DE UMA UNICA COMBINAÇAO LINEAR 

DAS LINHAS DE Y2 

Os critérios de otimização de V(fb) estabelecidos no capítulo anterior indicam f1 , h , h 

ou J4 , definidas em (3.11), (3.18) , (3.23) e (3.34), respectivamente, como funções a serem 

otimizadas no procedimento de seleção de uma única combinação linear das linhas de Y 2 

( digamos b~ Y 2 ) para obtenção de estimadores ajustados por covariância no contexto do modelo 

(2.3). Uma propriedade das funções f;(bi) (i = 1, 2, 3, 4) é que para todo vetor b1 ( E 'R-5) 

temos 

( 4.1) 

para toda constante real a i= O. Tal propriedade caracteriza as funções f; ( i = 1, 2, 3, 4) como 

funções homogêneas de ordem zero (ver Piskunov, 1978 por exemplo). Neste sentido, note que 

f; (i = 1, 2, 3, 4) depende de b1 através de f(bi) dada em (3.4) e para todo a E R - {O} , 

(4.2) 

A otimização de funções deste tipo envolve dificuldades pois o conjunto de soluções conterá 

pelo menos uma variedade linear. Observe que se 61 E ns é ponto de ótimo, também o são 

todos os pontos da forma ab1 , para toda constante a E 'R - {O}. Os vetores solução têm 

apenas direção determinada mas norma arbitrária. Para contornar tal dificuldade, é necessário 

que os zeros do gradiente de f; , isto é, o conjunto de pontos que anulam a imagem do gradiente 

da função, sejam unicamente determinados. Para as soluções ótimas obtidas no capítulo 3 em 

termos de autovetores de matrizes, a imposição natural da restrição b~ E 22b1 = 1 aos vetores 

b1 E ns é suficiente para garantir a unicidade das soluções para funções homogêneas do tipo 

que estamos otimizando (ver, por exemplo, Piskunov , 1978). 
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Considerando especificamente a função objetivo .f4 para incorporar restrições em seu domínio, 

vamos considerar dois procedimentos : 

(i) método de Lagrange (ver , por exemplo, Bard. 1974); 

(ii) uso de projeções convenientes (ver, por exemplo, Milnor, 1965). 

O método de Lagrange é usualmente aplicado a situações de otimização com restrições de 

igualdade. Segundo este método, a função a ser otimizada é 

( 4.3) 

onde v é uma constante real. Para a otimização de ( 4.3) é necessário determinarmos os zeros 

do gradiente de h4 , isto é, (b1 ,D) soluções da equação 

( 4.4) 

onde ôh4 /ôb1j corresponde à derivada parcial da função h4 com respeito a b1j, o j-ésimo 

element0 do vetor b1 (j = 1, 2, . . . , s) e ôh4 /ôv corresponde à derivada parcial da função h4 

com respeito a v. 

As soluções de (4.4) obtidas pelo método iterativo de Newton-Raphson (ver Bard, 1974, 

por exemplo) constituem uma aproximação do ponto que otimiza h4 (b 1 , v). A partir de uma 

aproximação inicial ( b~o), v(0)) as iterações são definidas por 

( 4.5) 

onde H h4 ( b1 , v) representa a matriz hessiana de h4 dada por 
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~ ô2h1 ~ 
ôb11 ôb1,ôb 11 ô11ôb 11 

Hh4(b 1 , v) = 
a2h1 ô

2
q1 ~ 

( 4.6) 
ôb 11 ôb,, ôbi, ô11ôb1, 

~ ~ ô2 h1 
ôb 11 ô11 ôb1 ,ôv 8112 

Um programa computacional que utiliza os recursos do módulo CM do aplirntivo NTIA / EM

BRAPA foi desenvolvido para a implementação do método de Lagrange a partir dos elementos 

de Vh4 e Hh4. 

O método de Lagrange apesar de ser muito aplicado em problemas de otimização com 

restrições de igualdade pode apresentar o inconveniente de serem necessárias muitas iterações 

para se atingir a convergência. Nestas situações recomenda-se sua substituição por outros 

métodos. 

Uma estratégia alternativa consiste em projetar, em algum sentido conveniente, o domínio 

da função a ser otimizada sobre uma variedade afim, de tal forma que o conjunto de soluções da 

função projetada não seja uma variedade linear e então utilizar técnicas usuais de otimização. 

Neste caso, optamos por projetar f 4 sobre os elipsóides com centro na origem, b; E 22 b1 = 1, 

definidos no espaço R,5. 

Dado que E 22 é matriz simétrica e positiva definida, sua decomposição espectral é da 

forma E 22 = M!JM' , onde M sxs é uma matriz ortonormal com colunas representando os 

autovetores de E 22 e n = diag(w1 , ••• ,ws) é uma matriz diagonal contendo os correspondentes 

autovalores como elementos de sua diagonal. A equação do elipsóide pode ser reescrita como 

1 b;E22b1 = b~(M!1M')b1 

(b;Mn 112 )(n112M'bi) = (4.7) 

onde u 1 = n1!2 M'b 1 . Além disso, pode ser estabelecida uma dependência linear entre os 

pontos b1 do elipsóide e aqueles u 1 da esfera de raio unitário , obtida pela interseção destas 
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Figura 4.1: Dependência linear entre direções definidas na elipse e no círculo unitário . 
b12 

-1 
11 

-1 

duas superfícies com retas que passam pela origem. A Figura 4.1 ilustra esta dependência 

linear considerando uma elipse com os eixos principais definidos como os eixos cartesianos. 

Seja b1 ponto de ótimo de f4 (b 1) , b1 E ns tal que b~E 22b1 = 1. Considerando (4 .1) e (4.7) 

temos 

(4.8) 

para algum u1 = f3b1 , /3 uma constante real, u1'u1 = 1 e todo b1. Sob (4.8) o problema fica 

então reduzido a minimizar a função 

(4.9) 

onde 5s-l é o espaço das variedades lineares do tipo u~ u 1 = 1, u 1 E ns e g4 ( ui) = f 4 ( ui) . 

Para ilustrar este procedimento vamos supor b1 = ( b 11 b12 )' E R 2
. Queremos encontrar 

b1 tal que f4(b 1 ) :S f4 (bi) para qualquer b1 em R 2
• Como f 4 é função homogênea de ordem 

zero basta resolver o problema considerando b1 tal que b~ E 22b1 = 1, ou por conveniência e 
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sem perder generalidade, considerando os vetores u 1 do espaço S 1
. Em termos das variáveis 

u 1 , basta aplicar o método de Newton-Raphson a uma função definida através de 

----r R 

----r 

Dado que a imagem da função g4 é a mesma considerando pontos antissimétricos do círculo 

de raio unitário, optamos por definir somente os pontos do semicírculo superior, isto é, u 12 = 
+Jl - uL. A Figura 4.2 ilustra a função f4 em sua forma projetada e nas variáveis u11 e u 12 , 

u 1 -/- O, considerando os dados de Potthoff and Roy (1964). 

Considerando u1 ponto de ótimo da função g4 , podemos obter o ponto de ótimo 61 como 

solução de 

(4.10) 

onde /3 é uma constante real. De ( 4.10) temos 

( 4.11) 

A partir de um ponto inicial Ui~) E [-1, 1], obtemos de maneira iterativa as soluções apro

ximadas na ( r + 1 )-ésima iteração ( r = 1, 2, ... ) , como 

( 4.12) 

Contudo, pode acontecer que ui;+i) não pertença ao intervalo [-1 , 1] para algum r no 

processo iterativo. Nesse caso, a direção ótima definida na iteração ( r + 1) pode ser identificada 

com os pontos do intervalo [-1, 1] através de 
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Figura 4.2: Representação gráfica da função f4( u11 ) para os dados de Potthoff and Roy (1964). 

275 

270 

265 

260 

255 
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u11 
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ou 

(r+l) > l se u 11 

(r+l) - (r+l) 9 . t (ui;+l) - 1) se u(r+l) < -1 
U11 - U11 - ~ zn 2 11 

onde int( a) denota a parte inteira de um número real qualquer a. 

( 4.13) 

( 4.14) 

Para situações mais gerais, por exemplo, u 1 = ( u 11 u 12 u 13)' E 5 2, se na iteração ( r + 1) 

a direção ótima 

( 4.15) 

é tal que ui;+i) ou ui;+l) não pertencem ao intervalo [-1 , 1], não temos como identificar a 

correspondente direção ótima descrita na esfera E R 3
. Contornamos esta dificuldade aparente 

considerando a projeção estereográfica ( ver Milnor, 1965, por exemplo) 

Il: 5 s- 1 - {PN} --+ ns-1 
' 

( 4.16) 

onde 

Il(ui) 
( 

--1!:l.L_ ....!:!.J.i._ U !( , - 1 ) o ) 
l-u1 , ' ''' ' l-u1 , ' '' ' ' l-u1 5 ' 

( 4.17) 

para u 1 E 5s-1 - { P N} e P N = (O , . . . , O, 1 )' é o polo norte da esferas-dimensional. 

Como ilustração vamos considerar u 1 = ( u 11 u 12)' definido em 5 1 - { (O , 1)}, isto é, tal 

que ui1 + ui2 = 1 e (u11,u12)' =/= PN = (0,1)'. A projeção estereográfica de 5 1 -{(0, 1)} 

em R está representada na Figura 4.3. Por exemplo, para o ponto u = (1/2 ~/2)' temos 

Il(u) = (3, 73 O)'. Deste modo, todo ponto u = (u 11 ,u12 )' E 51+ _pN pode ser univocamente 
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-1 

Figura 4.3: Projeção estereográfica de pontos do círculo unitário na reta. 

PN 

' ' ' 

PN 

-----
/ 

/ 
/ 

representado por II( u) E ( -oo , -1] U [1, oo) e todo ponto u = ( u 11 u 12 )' E s1
- por II( u) E 

[-1, 1], onde 5 1+ e 5 1- definem os pontos da calota superior e inferior da esfera de raio unitário, 

respectivamente. Note que a exclusão.do polo norte não acarreta problema JJOis para a função 

em questão, que é homogênea, temos g4 (P N) = g4(-P N). 

Com esta projeção , os pontos da esfera s-dimensional menos o ponto { P N} definida em 

5s-1 estão projetados no hiperplano ns-l e deste modo reduzimos o problema ao de otimização 

da função 

definida por 

sendo 

II-1 : ns-1 --+ 5s-l - { p N}' 

II-1(x1) = (u11,••· , Utj,••·,Ut(s-l),U1s) 
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( 4.19) 

( 4.20) 



com 

2x1z . 1 2 1 2 + + 2 +1, J = , . , . .. , S -
XII . . . XI( , -!) 

Desta forma, a solução do problema original pode ser aproximada por 

'li1 = { rr-1(x1) se f4(x1) ~ f4(0) 

O se f4(x1) > f4(0), 
. ( 4.22) 

com x1 obtido pela aplicação do método de Newton-Raphson ao problema projetado, a partir 

de uma aproximação inicial xiº) E ns-l (uma escolha conveniente sendo xiº) = (O, ... , 0)), 

com as iterações definidas por 

( 4.23) 

onde HG4 (xir)) e v'G4 (xt)) representam a matriz Hessiana e o gradiente de G4 calculadas no 

ponto xir). Em termos da função original as iterações ficam descritas por 

( 4.24) 

O ponto de ótimo de f 4 em termos da variável b1 é determinado através de ( 4.11) . 

Um programa computacional que utiliza os recursos do módulo matricial CM do aplicativo 

NTIA/EMBRAPA foi desenvolvido para a implementação do método de otimização através 

do uso de projeções. 
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~.2 GENERALIZAÇAO 

Vimos na seção 3.2 que as funções Fi(B1,;), i = 1,2,3,4, definidas em (3.50), (3.51), (3.52) 

(3.59), respectivamente, dependem de B K através de F(B1,;) dado em (3.49). Para todo 

E R - {O} 

(aBK )[(aBK )' E22(aBK )J- 1(aBK )' 

BK(B~{E22BK r 1 B~ 

F(BK) - ( 4.25) 

ubstituindo ( 4.2E:;) nas expressões das Fi -( i = 1, 2, 3, 4) demonstra-se que estas são também 

mções homogêneas de ordem zero. Logo, sua otimização exige a imposição de restrições nos 

~tores de seu domínio (ver, por exemplo, Piskunov , 1978). A restrição 

(4.26) 

)S vetores bi E ns além de ser suficiente para garantir a unicidade das soluções para funções 

)mogêneas do tipo que estamos considerando, representa uma padronização das combinações 

1eares b~Y 2 ( i = 1, 2, ... , s), isto é, restringe o proce-:limento de seleção ótima àqueles vetores 

~ mesmo tamanho em ns sob uma norma convenientemente estabelecida e impõem que a 

Jeção seja feita dentre aquelas não correlacionadas. 

O método de Lagrange pode ser utilizado no procedimento de otimização para incorporar 

.is restrições à função objetivo. Neste caso, temos interesse específico em aplicar este método 

função F4 dadas as limitações encontradas. A função a ser otimizada é, então, 

(4.27) 
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onde v = (v11 ,v12 , .. . ,VJ<K)' é um vetor de constantes e diag(vec(B~-.EnBK - IK)) é uma 

matriz diagonal , tendo os elementos do vetor vec( B'r:.E22 B l, - I K) em sua diagonal. 

Para a otimização de ( 4.27) precisamos determinar os zeros do gradiente de h:K , isto é, 

( Ii K, v) soluções da equação 

vhK(BK,v) = ( ôhK/fJbu fJhr:/fJb12 ... ôhK/ôbKs fJhK/ôvu .. . ôhK/ÔVKK )' = Ü 

( 4.28) 

onde ôhK / ôbij corresponde à derivada parcial da função hK com respeito a bih o j-ésimo 

elemento do vetor bi, i = 1, 2, ... , J{ e j = 1, 2, . .. , s, e fJhK / Ôvk1 corresponde à derivada 

parcial da função hK com respeito a Vk/, o (k, !)-ésimo elemento do vetor v , k, l = l, 2, . .. , K. 

As soluções obtidas pelo método iterativo de Newton-Raphson (ver Bard, 1974, por exemplo) 

representam uma aproximação do ponto que otimiza hK ( B 1.;. v ). A partir de uma aproximação 

inicial ( B~), v<0)) as iterações são definidas por 

( 4.29) 

mde HhK(BK, v) representa a matriz hessiana de hK dada por 
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&2h~ 82he:.· a2 he:.· &2 hi; 
&b 11 élb I, ,élb1 l élv11 élb11 él v1, 1, él b11 

a2h e:.· a2 ~K 82h e:.· &2 he:.· 
8b11 8b 1, • 8b 1, • &v11 élb1, , &v 1, 1,élb 1, , 

HhK(BK ,v) = ( 4.30) 

a2he:.- _q_2hi;_ ª2\I< 82hi; 
8b11 ôvll &bg,&v11 éJvll &vKK8nu11 

a2hff 82hT< a2 hci &2qe:.· 
8b 11 8VJ(J( 8bK,&v1u, &v11&vgg &vKK 

A utilização do método de projeções para incorporar restrições no domínio da função obje

) F4 não será considerada neste trabalho pois , neste caso, não é claro que tipo de projeção 

ia conveniente usar para facilitar a resolução do problema de otimização. 
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Capítulo 5 

-APLICAÇOES 

Este capítulo tem como finalidade ·básica ilustrar, através da discussão de exemplos práticos , 

a aplicação dos resultados obtidos nos capítulos 2, 3 e 4 para a escolha de variáveis concomi

tantes na análise do modelo de crescimento. 

Na seção 5.1 1 discutimos especificamente o problema de seleção ótima de variáveis concomi

tantes que devem ser incluídas no ajuste por covariância do modelo de crescimento ( 1.1) através 

da minimização da variância do estimador de contrastes de interesse, do traço da matriz de 

covariância do estimador ajustado ou de seu determinante. Para alguns conjuntos de dados 

analisados na literatura estatística, as combinações lineares ótimas das variáveis concomitantes 

são obtidas em termos dos autovetores de matrizes calculados segundo os resultados mostrados 

no capítulo 3 e os resultados são comparados com aqueles que usam subconjuntos das variáveis 

concomitantes. 

Na seção 5.2, sob o modelo de crescimento (1.1) , consideramos a seleção das combinações 

lineares ótimas que minimizam a norma da matriz de covariância do estimador do parâmetro 

T ajustado por covariáveis. Para isso, são utilizados os métodos de otimização baseados na 

técnica de projeções e em multiplicadores de Lagrange. 
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, , 
5.1 SELEÇAO OTIMA DE VARIAVEIS CONCOMI-

TANTES UTILIZANDO AUTOVETORES 

Nesta seção apresentamos exemplos de obtenção do "melhor" estimador do parâmetro r do 

modelo de crescimento ( 1. l) minimizando o traço da matriz de covariância do estimador ajus

tado correspondente, seu determinante e a variância do estima.dor de contrastes do tipo c'ru , 

onde e e u são vetores de constantes conhecidas de dimensões m x 1 e g x 1, respectivamente. 

Os cálculos foram realizados através da utilização de um programa especificamente desen

volvido para essa finalidade com os recursos do módulo CM do aplicativo NTIA/EMBRAPA 

(1995). 

A análise estatística de um conjunto de dados sob o modelo de crescimento (1.1) supõe que 

um polinômio de grau (m - 1) se adapta às observações. Pelas faci~idades de cálculo que pro

porcionam, a utilização de coeficientes de polinômios ortogonais 011 ortonormais é recomendada 

para a especificação das matrizes X e r desse modelo. Neste trabalho, optamos pela repara

metrização em termos de polinômios ortonormais. Variando m de (p - 1) até 2 e testando as 

hipóteses de ajuste do modelo correspondente, podemos determinar o grau de polinômio mais 

conveniente para explicar o comportamento da variável. Estes testes são baseados na atri

buição das linhas de Y 2 = H /Y ao espaço de erros ( ver Grizzle and Allen, 1969, ou Singer, 

1977, por exemplo) . A matriz A é função do esquema de atribuição de unidades experimentais 

aos tratamentos considerados . 

Exemplo 5.1: Para esta ilustração, usamos os dados de Potthoff and Roy (1964) apresen

tados na Tabela 1.2. Neste caso, o seguinte modelo linear se ajusta aos dados: 

E(yi1t) = fo1'lj)o(t) + f;,i 1'lj)1 (t ), i = 1, 2, .. . , N1, j = 1, 2. (5 .1) 

onde 'lj)1(t) é o polinômio ortonormal de grau l calculado no ponto t (l = O, l ). São os valores 

ç1 = (fo1 !;,ii)' que constituem as linhas de ç, a matriz de parâmetros de interesse em sua forma 
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reparametrizada. Portanto, as linhas da matriz Y 1 são variáveis relacionadas com os valores 

de polinômios ortonormais de graus O e 1 ( m = 2) para as 27 unidades experimentais , e as 

linhas da matriz Y 2 correspondem a variáveis associadas aos valores dos polinômios de graus 

2 e 3 ( s = 2) , respectivamente. As correlações entre as linhas de Y 1 e Y 2 são 

linhas de Y 1 

GrauO Graul 

linhas de Y 2 Grau2 -0,0424 -0,2859 

Grau3 -0,2255 -0,0742 

Essas correlações indicam que a variável concomitante ligada ao grau cúbico está mais cor

relacionada (-0, 2255) com a variável principal correspondente ao grau zero e aquela ligada 

ao grau quadrático apresenta maior correlação (-0, 2859) com a variável associada aos coe

ficientes angulares . Na Tabela 5.1, considerando os vários critérios de seleção das variáveis 

concomitantes, estão indicadas as estimativas do parâmetro e e o bloco básico VB(ê) da ma

triz de covariância correspondente; essa matriz é diagonal em blocos, com os blocos diferindo 

apenas por uma constante multiplicativa ( 1 / Nj) que não é indicada na tabela. Além disso, na 

leitura desta tabela considere 

S* 

const 

S S * S*- 1 S* 11 - 12 22 21 

(N-g- l)/(N-g-K-l)(N-g-K) 

( 5.2) 

onde S;j = Yi(IN-P A')Yj e s;j = Y7(IN-PA')Y;'. A notação* usada em alguns estimadores 

indica que o modelo associado inclui subconjuntos de variáveis concomitantes: similarmente, o 

índice B indica que combinações lineares das variáveis concomitantes estão sendo consideradas . 
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Tabela 5.1: Estatísticas para análise dos dados de Potthoff and Roy ( 1964} 

Ajuste por Covariância com Subconjuntos das Linhas de Y 2 

nenhuma (1{ = O) 

Grupo GrauO Graul 

Traço 

F 

M 

trS* 

const 

trV(ê.) 

Determinante 

1s·1 
( const )2 

IV(ê.)I 

45,29 

49,93 

2,14 

3,50 

15, 11 o, 60 

0, 60 2, 36 

437,082102 

0,04000 

17,483284 

22128 ,04098 

0,0016 

35,404866 

Variáveis Concomitantes 

uma (J{ = 1) 

{ Grau2 } { Grau3 } 

GrauO 

45,29 

50,00 

Graul 

2,13 

3,68 

16 , 40 0, 58 

o, 58 2, 36 

431,564531 

0,043478 

18,763675 

20314 ,808453 

0,00189 

38,402284 

GrauO 

45 ,33 

49 ,79 

Graul 

2,13 

3,52 

15 , 59 0, 77 

0,77 2, 55 

417,532558 

0,043478 

18 ,153589 

20791 ,218447 

0,00189 

39 ,30287 

Contraste e= (O 1)' u=(l -1)' 

c'S*c 

const 

V(c'ê. u) 

59 ,16733 

0,04000 

2,366693 

54 ,329531 

0,043478 

2,362154 

89 

58 ,841494 

0,043478 

2,558326 

todas (K = 2) 

{ Grau2 Grau3 } 

GrauO 

45,33 

49 ,87 

Graul 

2,13 

3,69 

16 , 96 0, 74 

0, 74 2, 56 

411,840227 

0,047431 

19 ,533924 

19102,609258 

0,00225 

42 ,974827 

54 ,07815 

0,047431 

2,56497 



Tabela 5.1: Estatísticas para análise dos dados de Pottho.ff and Roy (1964) 

( cont.) 

Ajuste por Covariância com Combinações Lineares Ótimas das Linhas de Y 2 

Traço Autovalores = (20 ,163232 5,078643) 

K=l K=2 

{bi}; b1 = (0,039545 0,124284) {b1 b2 } ; b2=(0 ,192030 -0,021516) 

Grupo Grau0 Graul 

F 45,33 2,14 

M 49,86 3,50 

( 15,55 0,68) 
0, 68 2,57 

trSB 416,91887 

const 0,043478 

trV(êB) 18,126907 

Determinante Autovalores = (0,089843 0,051509) 

Grau0 Graul 

45,33 2,13 

49 ,87 3,69 

( 
16, 96 O, 74 ) 

0,74 2,56 

411,840227 

0,047431 

19,533924 

K=l K=2 

{bi} ; b1 = (0,171786 -0 ,057259) {b1 b:?} ; b2=(0,094492 0,112386) 

Grupo Grau0 Graul Grau0 Graul 

êB F 45,30 2,12 45 ,33 2,13 

M 49,83 3,69 49 ,87 3,69 

VB(êB) 
( 16,36 o, 78 ) ( 16 , 96 0,74) 

0,78 2,36 0, 74 2, 56 

ISBI 20139,997752 19102,609258 

( const )2 0,00189 0,00225 

IV(êB)I 38 ,071829 42 ,974827 
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Tabela 5.1: Estatísticas para análise dos dados de Pottho.ff and Roy {1964) 

(cont.) 

Contraste Autovalores = (5.089215 O) 

{bi} ; bi=(0, 189679 -0,028035) {b1 b2 }; b2=(0.049609 0,122977) 

const 

Grupo Gra!.10 

F 

M 

45 ,29 

49 ,92 

( 

16, 42 

0,67 

Graul 

2,13 

3,69 

o, 67 ) 

2, 35 

54,07811 

0,043478 

2,351222 

GrauO 

45 ,33 

49 ,87 

( 

16, 96 

0,74 

Graul 

2,13 

3,69 

0,74) 
2,56 

54 ,078115 

0,047431 

2,56497 

Sem considerar os ajustes que não incluem variáveis concomitantes ( I< = O), os resultados 

da Tabela 5.1 confirmam que o uso das combinações lineares ótimas mencionadas no capítulo 

anterior , conduzem a estimativas de e mais "precisas" se comparadas com os ajustes que usam 

subconjuntos das linhas de Y 2 como variáveis concomitantes. Para um contraste correspon

dente à comparação dos coeficientes angulares das curvas de cada grupo, isto é, tomando c'ru 

com e= (O l)' eu= (1 -1)', o uso de uma única combinação linear conduziu ao melhor ajuste 

(V( c'ê8 u) = 2, 351222); nos demais casos (minimização do traço e do determinante da matriz 

de covariância de f-), o modelo selecionado é aquele que não indui variáveis concomitantes 

(trV(ê0 ) = 17, 483284 e IV(êo)I = 35, 404866). Realmente, o contraste examinado envolve 

apenas os coeficientes angulares, que apresentam as maiores correlações com as variáveis con

comitantes ( especificamente aquela associada com o grau quadrático) e neste caso, o ajuste 

com a incorporação da combinação linear b~ Y 2 onde b1 = (O, 189679 - O, 028035)' , reduziu 

a variância do estimador ajustado a ponto de compensar a perda em graus de liberdade. Note 

que esse autovetor atribui um maior peso para a variável associada com o grau quadrático. 
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Exemplo 5.2: Este exemplo considera os dados apresentados por Elston and Grizzle (1962) 

e analisados por Rao ( 196,5) e Grizzle and Allen ( 1969) . Os dados referem-se a medidas do 

comprimento (mm) de um osso mandibular de 20 garotos nas idades de 8, 8,5 , 9 e 9,5 anos. 

Neste caso, uma reta se ajusta aos dados, sugerindo o seguinte modelo para as observações 

realizadas na idade t 

i = 1, 2, . . . , 20 (5.3) 

onde 1P1(t) é o polinômio ortonormal de grau l calculado no ponto t (l = O, 1). 

As variáveis principais (linhas de Y 1) podem ser definidas como variáveis associadas com os 

valores dos polinômios ortonormais de ordem zero e um ( m = 2) e as variáveis concomitantes 

(linhas de Y 2 ) como variáveis relacionadas com os valores dos polinômios ortonormais de ordem 

dois e três (s = 2) calculados para as 20 unidades experimentais. As correlações entre estas 
• , . ~ 

vanave1s sao 

linhas de Y 1 

Grau0 Graul 

linhas de Y 2 Grau2 -0,0828 0,1517 

Grau3 -0,0629 -0,5912 

A maior correlação ( -0, 5912) é obtida entre a variável correspondente ao termo cúbico 

( segunda linha de Y 2 ) e aquela correspondente ao coeficiente angular ( segunda linha de Y 1). 

Os resultados apresentados na Tabela 5.2 seguem uma notação semelhante àquela descrita 

em (5.3) e sugerem que tanto sob o critério de minimização do determinante da matriz de 

covariância do estimador do parâmetro quanto sob o critério da minimização da variância de 

um contraste de interesse, o termo cúbico deve ser usado no ajuste por covariância, dado que 

este modelo conduz a estimativas mais precisas dos parâmetros da reta. Além disso , nestes casos 

a perda em precisão do estimador ajustado decorrente da inclusão de uma variável concomitante 
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é compensada quando incluímos a primeira combinação linear ótima mencionada no capítulo 

3 (ver expressões 3.31 e 3.14, respectivamente) . Note que essas combinações lineares dão peso 

maior ao termo ligado ao grau cúbico. Contudo, considerando o critério de minimização do 

traço da matriz de covariância do estimador ajustado o modelo selecionado é aquele que não 

inclui variáveis concomitantes. 

Tabela 5.2: Estatísticas para análise dos iados de Gleser and Olkin ( 1966) 

Ajuste por Covariância com Subconjuntos das Linhas de Y 2 

20 v(ê. ) 

Traço 

trs • 

const 

20 trV(ê.) 

Determinante 

1s·1 
( const )2 

2021V(ê.)I 
Contraste 

c'S*c 

const 

20V(c'ê.u) 

nenhuma ( 1{ = O) 

GrauO Graul 

100,15 2,80 

25 , 05 0, 80 

0, 80 1, 69 

508,3831 

0,052632 

26 ,757005 

15125,301737 

0,00277 

41 ,898343 

Variáveis Concomitantes 

uma (K = 1) 

{ Grau2 } { Grau3 } 

GrauO 

100,11 

( 27 , 81 

. 0,99 

Graul 

2,10 

C,99 

1,85 

504,380697 

0,058824 

29 ,669453 

14619,257203 

0,00346 

50 ,585665 

GrauO Graul 

100,14 2,07 

27 , 89 0,62 

0, 62 1, 23 

495 ,226657 

0,058824 

29 ,13098 

9837 ,689577 

0,00346 

34 ,040448 

e= (O 1)' u = ( 1) 

32,2581 

0,052632 

1,697795 

31,5160 

0,058824 

1,853883 

93 

20 ,984371 

0,058824 

1,234375 

todas (J{ = 2) 

{ Grau2 Grau3 } 

GrauO Graul 

100,09 2,08 

31 , 12 0, 77 

0,77 1, 37 

491,111155 

0,066176 

32,500003 

9616 ,862836 

0,004379 

42,11537 

20,734046 

0,066176 

1,372106 



Tabela 5.2: Estatísticas para análise dos dados de Gleser and Olkin (1966) 

(cont .) 

Ajuste por Covariância com Combinações Lineares Ótimas das Linhas de Y 2 

êB 

20V(êB) 

trSB 

const 

20trV(çB) 

êB 

V(êB) 

ISBI 

(const) 2 

202 1v(êB1 

Traço Autovalores = (13 ,269582 4,002363) 

K=l 

{bi} 

b1 = (O , 053949 O, 541464) 

GrauO Graul 

100,13 2,06 

( 27, 86 

0, 59 

0, 59 ) 

1,213 
I 

495,113518 

0,058824 

29 ,124325 

K=2 

{b1 b2} 

b2 = (O, 485275 - O, 001123) 

GrauO Graul 

100,09 2,08 

( 31 , 12 

0 , 77 

0, 77) 

1. 37 

491 ,111155 

0,066176 

32 ,500003 

Determinante Autovalores = (0,357887 0,009811) 

K=l K=2 

{ bi} ; b1 = (-0 , 075397 O, 522750) {b1 b2} ; b2 = (O , 482408 o, 141127) 

GrauO Graul GrauO Graul 

100 ,14 2,08 100,09 2,08 

( 27, 94 

0, 68 

0, 68 ) 

1, 21 

( 31 , 12 

O, 77 

0,77) 
1, 37 

9712 ,151014 961 6,862836 

0 ,00346 0,004379 

33 ,606059 42,11537 
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Tabela 5.2: Estatísticas para análise dos dados de Gleser and Olkin (1966) 

( cont.) 

Autovalores = (11,524054 O) 

K=l 

Contraste {b1} ;b1 = (-0,071962 0, 523741) {b1 b2};b2 = (0 , 482932 0, 137403) 

GrauO 

100,14 

const 

( 

27, 94 

0,68 

Graul 

2,08 

0,68) 
1, 21 

20,734046 

0,058824 

1,21965 

GrauO 

100,09 

( 

31, 12 

0,77 

Grau] 

2,08 

0, 77) 
1, 37 

20,734046 

0,066176 

1,372106 

Exemplo 5.3: Procuramos neste exemplo ilustrar a aplicação do procedimento de seleção do 

melhor modelo com ajuste por covariância, considerando um conjunto de dados apresentados e 

analisados por Grizzle and Allen (1969) . Eles se referem a medidas da concentração de potássio 

após 1, 3, 5, 7, 9, 11 e 13 minutos da oclusão da coronária de cachorros submetidos a um de 

quatro tratamentos. Para estes dados, um polinômio do terceiro grau se ajusta às observações. 

Neste caso, temos 

i=l,2, ... ,Nj, j=l,2,3,4. (5.4) 

onde Yijt é a variável resposta correspondente a i-ésima unidade experimental do j-ésimo grupo 

no instante t e 'l/J1(t) é o polinômio ortonormal de grau l calculado no ponto t (l = O, 1, 2, 3). 

Podemos então definir as variáveis principais (linhas de Y 1 ) como variáveis associadas com 

os valores dos polinômios ortonormais de ordem O, 1, 2 e 3 ( m = 4) calculados para as 36 

unidades experimentais e as variáveis concomitantes (linhas de Y 2 ) como aquelas associadas 

com os valores de polinômios ortonormais de ordens 4, 5 e 6 ( s = 3). As correlações entre estas 

variáveis são 

95 



linhas de Y 1 

Grau0 Graul Grau2 Grau3 

linhas de Y 2 Grau4 0,2355 -0,2521 -0 ,7341 0,2260 

Grau5 -0 ,0628 -0 ,0525 0,0477 -0 ,5634 

Grau6 0,0468 -0 ,0401 -0,0731 0,3529 

Existem, relativamente, altas correlações entre as variáveis do espaço de erros ligadas aos 

graus 4 e 5 e aquelas ligadas aos termos quadráticos e cúbicos do espaço de estimação. Como nos 

demais casos , a notação usada na Tabela 5.3 segue (5.3). Estes resultados nos permitem avaliar 

a influência das correlações indicadas em ( 5. 7) no ajuste por covariância. Havendo interesse em 

estimar um contraste entre o grupo 3 e o grupo controle relativamente à tendência quadrática 

dos perfis médios da resposta, podemos definir c'eu , tal que, e= (O O 1 O)' eu= (l O - 1 O)'. 

Neste caso, o modelo selecionado é aquele que inclui a primeira combinação linear ótima b~ Y 2 

com b1 = (-0, 563815 - O, 014793 - O, 052243)'. Para o critério de minimização do traço 

da matriz de covariância do estimador ajustado, o modelo selecionado é aquele que inclui a 

primeira combinação linear ótima, que atribui um peso maior para a variável relacionada ao 

coeficiente de grau 4, enfatizando a alta correlação que este termo tem com o de grau 2. 

Tendo como critério a minimização do determinante da matrix de covariância do estima

dor ajustado (variância generalizada) e considerando somente os possíveis subconjuntos das 

variáveis de Y :.:, Grizzle and Allen (1969) selecionam o modelo que inclui todos os coeficientes 

de ordem mais alta (graus 4, 5 e 6) no ajuste por covariância. Os resultados indicados na 

Tabela 5.3 mostram que uma redução ainda maior na variância generalizada amostral pode 

ser obtida considerando o modelo que inclui as duas primeiras combinações lineares, que dão 

pesos maiores para as variáveis associadas aos graus 4 e 5. 
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Tabela 5.3: Estatísticas para análise dos dados de Grizzle and Allen ( 1969) 

Ajuste por Covariância com Subconjuntos das Linhas de Y 2 

Traço trs · const trV(ê.) 

K=0 84 ,015118 0,03125 2,625472 

K= l 

Grau4 75,331699 0,033333 2,511057 

Grau5 82,43895 0,033333 2,747965 

Grau6 83 ,315365 0,033333 2,777179 

K= 2 

Grau4 Grau5 74,002043 0,035632 2,636854 

Grau4 Grau6 74,752201 0,035632 2,663584 

Grau5 Grau6 81 ,768062 0,035632 2,913575 

K= 3 

Grau4 Grau5 Grau6 73,439899 0,038 177 2,80374 

Determinante 1s·1 ( const) 4 IV(ê.)I 
K=0 12911 ,446669 9,536743e-7 0,0123 13 

K=l 

Grau4 5053,058702 1,234568e-6 0,006238 

Grau5 8133 ,058104 1,234568e-6 0,010041 

Grau6 10988,320107 1,234568e-6 0,013566 

K= 2 

Grau4 Grau5 3117,098872 1,612018e-6 0,005025 

Grau4 Grau6 4197,41098 1,612018e-6 0,006766 

Grau5 Grau6 6302 ,753232 1,612018e-6 0,01016 

K=3 

Grau4 Grau5 Grau6 2298 ,151593 2, 124333e-6 0,004882 
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Tabela 5.3: Estatísticas para análise dos dados de Grizzle and Allen ( 1969) 

(cont.) 

Contraste e= (O O 1 O)' u = (1 O - 1 O)' 

c'S•c const V(c'ê.u) 

K=O 8,169787 0,03125 0,255306 

K=l 

Grau4 3,766952 0,033333 0,125565 

Grau5 8, 151222 0,033333 0,271707 

Grau6 8,126158 0,033333 0,270872 

K=2 

Grau4 Grau5 3,764690 0,035632 0,134144 

Grau4 Grau6 3,753848 0,035632 0,133758 

Grau5 Grau6 8,108386 0,035632 0,288920 

K=3 

Grau4 Grau5 Grau6 3,751473 0,038177 0,143221 
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Tabela 5.3: Estatísticas para análise dos dados de Grizzle and Allen {1969) 
{cont.) 

Ajuste por Covariância com Combinações Lineares Otimas das Linhas de Y 2 

Traço Autovalore=(9,028127 1,546251 0 ,000841) 

const 

K=l {b1} K=2 {b1b2 } 

b1 =(-0,540677 0 ,097644 -0 ,140624) b2=(0,171561 0 ,538307 -0.464617) 

74,986991 

0 ,033333 

2 ,499566 

73,44074 

0 ,035632 

2,616854 

K = 3 {b1 b2 b3} 

ba = (-0,024524 0 ,328308 0 ,82264) 

73,439899 

0 ,038177 

2,80374 

Determinante Autovalores = (0 ,715609 0 ,374056 0 ,000112) 

1SB1 
(const)4 

IV(êB )1 

Contraste 

const 

b1 =(0,438869 -0,287254 0,308156 ) 

3671 ,905287 

1,234568e-6 

0 ,004533 

b2=(0,359154 0,464241 -0 ,379596) ba =(-0,027736 0 ,330242 0,820568) 

2298 ,408306 

1,612018e-6 

0,003705 

2298,151593 

2,124333e-6 

0 ,004882 

e= (O o 1 o)' u = (1 o - 1 o)' Autovalores= ( 4,418314 O O) 

K = 1 {bi} 

bi=(-0,563815 -0,014793 -0,052243) b2=(0,053661 -0,042747 -0,952151) ba=(-0,040005 -0,636434 0,055358) 

3 ,75 1473 

0 ,033333 

0 ,125049 

99 

3 ,751473 

0,035632 

0 ,133673 

3 ,751473 

0 ,038177 

0 ,143221 



Exemplo 5.4: Os dados apresentados na Tabela 1.3 são discutidos a seguir. Neste caso, um 

polinômio do segundo grau é apropriado para explicar a variação do peso dos ratos ao longo das 

três semanas após o desmame. Logo, as variáveis do espaço de estimação (linhas de Y 1 ) estão 

associadas aos valores dos polinômios ortonormais de ordem O, 1 e 2 ( m = 3) e as variáveis 

do espaço de erros (linhas de Y 2 ) estão associadas aos valores dos polinômios ortinormais de 

ordem 3, 4, 5 e 6 (s = 4). As correlações entre estas variáveis são 

linhas de Y 1 

Grau0 Graul Grau2 

linhas de Y 2 Grau3 -0,5848 -0, 7678 0,7301 

Grau4 0,1029 0,0602 -0,2904 

Grau5 0,3704 0,2607 -0,2695 

Grau6 -0,1345 -0,0800 0,0795 

Os termos associados ao grau 3, seguido daqueles ligados ao grau 5, correspondem às 

variáveis associadas às linhas de Y 2 que apresentam as maiores correlações com as variáveis 

associadas às linhas de Y 1 . Os resultados apresentados na Tabela 5.4 refletem o efeito deste 

relacionamento, dado que a inclusão destas variáveis nos modelos com ajuste por covariância, 

em geral, conduzem a estimativas mais precisas. Se temos interesse em estimar o contraste 

c'eu onde e = (O O 1)' e u = (l), isto é, a tendência quadrática do crescimento do peso 

médio dos ratos, o estimador mais preciso é aquele resultante do modelo que inclui a primeira 

combinação linear das variáveis concomitantes que dá maiores pesos às variáveis concomitantes 

associadas aos graus 3 e 4. Se o traço da matriz de covariância é usado como alternativa para 

medir a precisão do estimador, o modelo selecionado é também aquele que inclui a primeira 

combinação linear ótima, que atribui maiores pesos às mesmas variáveis concomitantes, isto é, 

aquelas referentes aos graus 3 e 5. 
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Tabela ,5.4: Estatísticas para análise dos dados do peso de ratos 

Ajuste por Covariância com Subconjuntos das Linhas de Y 2 

Traço trS* const 14trV(ê.) 

J{ = o 0,832835 0,076923 0,064064 

J{ = 1 

Grau3 0,491778 0,090909 0,044707 

Grau4 0,822836 0,090909 0,074803 

Grau5 0,734679 0,090909 0,066789 

Grau6 0,820516 0,090909 0,074592 

J{ = 2 

Grau3 Grau4 · 0,465025 0,109091 0,05073 

Grau3 Grau5 0,459194 0,109C91 0,050094 

Grau3 Grau6 0,487924 0,109091 0,053228 

Grau4 Grau5 0,730128 0,109091 0,07965 

Grau4 Grau6 0,814199 0,109091 0,088822 

Grau5 Grau6 0,66736 0,109091 0,072803 

J{ = 3 

Grau3 Grau4 Grau5 0,439466 0,133333 0,058596 

Grau3 Grau4 Grau6 0,463688 0,133333 0,061825 

Grau3 Grau5 Grau6 0,434089 0,133333 0,057879 

Grau4 Grau5 Grau6 0,664646 0,133333 0,088619 

J{ = 4 

Grau3 Grau4 Grau5 Grau6 0,422929 0,166667 0,070488 
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Tabela 5.4: Estatísticas para análise dos dados do peso de ratos 

(cont.) 

Determinante 1s·1 (const) 3 
143 IV(ê.)I 

J{ = o 0,000551 0,000455 2,508034e-7 

J{ = 1 

Grau3 0,000104 0,000751 7,827004e-8 

Grau4 0,000495 0,000751 3,71622le-7 

Grau5 0,000461 0,000751 3,467093e-7 

Grau6 0,000537 0,000751 4,035442e-7 

J{ = 2 

Grau3 Grau4 5,60597 4e-!:; 0,001298 7,278079e-8 

Grau3 Grau5 8,866382e-5 0,001298 1,151098e-7 

Grau3 Grau6 0,000101 0,001298 1,304 788e-7 

Grau4 Grau5 0,000419 0,001298 5,4370le-7 

Grau4 Grau6 0,000483 0,001298 6,276669e-7 

Grau5 Grau6 0,000394 0,001298 5,121296e-7 

J{ = 3 

Grau3 Grau4 Grau5 4,525239e-5 0,00237 1,072649e-7 

Grau3 Grau4 Grau6 4 ,766045e-5 0,00237 1, l 29729e-7 

Grau3 Grau5 Grau6 7,242441e-5 0,00237 l ,716727e-7 

Grau4 Grau5 Grau6 0,00036 0,00237 8,523575e-7 

J{ = 4 

Grau3 Grau4 Grau5 Grau6 2,047452e-5 0,00463 9,478946e-8 
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Tabela 5.4: Estatísticas para análise dos dados do peso de ratos 

(cont.) 

Contraste c=(00l)' v.=( 1 ) 

c'S*c const l4V(c'ê.u) 

J{ = o 0,034846 0,07693 0,00268 

J{ = l 

Grau3 0,016272 0,090909 0,001479 

Grau4 0,031907 0,090909 0,002901 

Grau5 0,032315 0,090909 0,002938 

Grau6 0,034626 0,090909 0,003148 

]( = 2 

Grau3 Grau4 0,011347 0,109091 0,001238 

Grau3 Grau5 0,016011 0,109091 0,001747 

Grau3 Grau6 0,016268 0,109091 0,001775 

Grau4 Grau5 0,029967 0,109091 0,003269 

Grau4 Grau6 0,031902 0,109091 0,003480 

Grau5 Grau6 0,030839 0,109091 0,003364 

K =3 

Grau3 Grau4 Grau5 0,011319 0,133333 0,001509 

Grau3 Grau4 Grau6 0,011098 0,133333 0,001480 

Grau3 Grau5 Grau6 0,015904 0,133333 0,002120 

Grau4 Grau5 Grau6 0,029365 0,133333 0,003915 

J{ = 4 

Grau3 Grau4 Grau5 Grau6 0,011088 0,166667 0,001848 
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Tabela 5.4: Estatísticas para análise dos dados do peso de ratos 
(cont.) 

Ajuste por Covariância com Combinações Lineares Otimas das Linhas de Y 2 

Traço Autovalores = (0,394374 0,013843 0,001689 O) 

const 

b1 =(4,493078 -2,008884 b2=(3 ,639922 -4,475906 b3=(0,478426 12,995526 b4=(0, l 79359 -0,263771 

-4,09722 2,127354) 13,821315 -9,619705) -0,731596 2,422095) 4 ,357068 9,113641) 

0 ,438461 

0,090909 

0,424618 

0,109091 

0,03986 0,046322 

0 ,422929 

0 ,133333 

0 ,056391 

0,422929 

0,166667 

0,070488 

Determinante Autovalores = (0,94578 0,265833 0,066547 O) 

ISBI 
(const)4 

IV(êB)I 

b1 =(-5,654826 5,228554 b2=(-0,879672 1,935637 b3=(0,956449 12 ,722759 b4 =0,179359 -0,263771 

-3,645018 3,335338) -13,901186 9,176795) -1,349842 2,755514) 4 ,357068 9,113641) 

2,98763le-5 

0,000751 

2,244651e-8 

2,193419e-5 

0,001298 

2,847654e-8 

2,047452e-5 

0 ,00237 

4,853221e-8 

2,047452e-5 

0 ,00463 

9,478946e-8 

Contraste e= (O O 1) 1 u=( 1 ) Autovalores = (0,023758 O O O) 

const 

K = 1 {bi} -K = 2 {b1 b2} K = 3 {b1 b2 b3} K = 4 {b1 b2 b3 b4} 

b1 =(5,091557 -6,254969 b2=(2,388732 6,417182 b3=(0,356044 9,679872 b4=(1,393228-4,360946 

0,306368 -1,344~65) 5,838226 -7,862157) -4,370210 11,040157) 13,193096 -0,695497) 

0,011088 

0,090909 

0,001008 

0,011088 

0,109091 

0,001210 

0 ,011088 

0,133333 

0,001478 

0,011088 

0,166667 

0,001848 

Considerando a minimização do determinante da matriz de covariância do estimador ajus

tado, o modelo selecionado é também aquele que inclui a primeira combinação linear ótima, 

sendo que esta atribui maiores pesos para as variáveis do espaço Je erros referentes aos graus 3 

e 4. Além disso, dado que neste caso min( m, s) = m = 3, é suficiente considerar no máximo a 

inclusão de 3 combinações lineares (ver expressões 3.51 e 3.57). Pelos valores obtidos de trSB 

e IS B I este resultado fica evidente pois a inclusão de b~ Y 2 , onde b4 está ligado a autovalor 

nulo, não altera a informação já trazida ao modelo pelas demais combinações. 
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Exemplo 5.5: Passamos a discutir os dados apresentados na Tabela 1.5. Estes dados foram 

analisados por Kshirsagar and Smith (1995) que usaram um modelo linear para explicar a 

variação da resposta tamanho médio das pupilas dos cachorros ao longo das condições de 

avaliação, corrigida pelo seu valor inicial. Neste caso, as variáveis principais ficam definidas 

como variáveis associadas aos valores dos polinômios ortonormais de ordem zero e um ( m = 2) 

e as variáveis concomitantes como aquelas correspondentes aos de ordem 2, 3 e 4 (s = 3). A 

matriz de correlação entre estas variáveis é 

linhas de Y 1 

Grau0 Graul 

linhas de Y 2 Grau2 -0,5964 -0,4622 

Grau3 0,1014 -0,2548 

Grau4 0,2878 -0,4068 

Na análise destes dados, os resultados mostrados na Tabela 5.5 indicam que o melhor mo

delo de ajuste por covariância é aquele que incorpora como variável concomitante a primeira 

combinação linear ótima, qualquer que seja o critério de minimização considerado neste tra

balho. Kshirsagar and Smith (1995) usaram o ajuste que inclui no modelo todas as potenciais 

variáveis concomitantes; nesse caso, o estimador obtido é o de máxima verossimilhança, que 

de acordo com os critérios considerados neste trabalho pode não corresponder ao estimador 

mais preciso. Neste caso, dado que min( m, s) = m = 2, os resultados obtidos mostram que a 

inclusão da combinação linear b~Y 2 não contribui adicionalmente para a redução da variância 

do estimador qualquer que seja o critério de otimização adotado. 
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Tabela 5.5: Estatísticas para análise dos dados do tamanho médio de pupilas caninas 

Ajuste por Covariância com Subconjuntos das Linhas de Y 2 

Traço trs· const trV(ê.) 

J{ = o 386,043993 0,04 15,44176 

J{ = l 
Grau2 254,367097 0,043478 11,059439 

Grau3 379,904134 0,043478 16 ,517571 

Grau4 350,785462 0,043478 15 ,251542 

J{ = 2 

Grau2 Grau3 245,99287 0,047431 11 ,667646 

Grau2 Grau4 245,306141 0,047431 11 ,635074 

Grau3 Grau4 335,127483 0,047431 15,895375 

J{ = 3 

Grau2 Grau3 Grau4 241,43113 0,051948 12,541877 

Determinante 1s·1 (const) 2 IV(ê.)I 
J{ = o 10075,967789 0,0016 16,121548 

J{ = 1 

Grau2 6167,788768 0,00189 11,659336 

Grau3 8672 ,341905 0,00189 16,393841 

Grau4 8326,866258 0,00189 15 ,740768 

J{ = 2 

Grau2 Grau3 4853,640883 0,00225 10,919156 

Grau2 Grau4 5489,079303 0,00225 12,348692 

Grau3 Grau4 7330 ,507065 0,00225 16,491322 

J{ = 3 

Grau2 Grau3 Grau4 4699,151014 0,002699 12,681129 
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Tabela 5.5: Estatísticas para análise dos dados do tamanho médio de pupilas caninas 

(cont .) 

Contraste c=(Ol)' u = (O 1 - 1 O O)' 

c'S*c const V(c'ê.u) 

J{ = o 39,752327 0,04 1,5900093 

J{ = 1 

Grau2 31 ,260836 0,043478 1,359167 

Grau3 37,170805 0,043478 1,616122 

Grau4 33,175368 0,043478 1,442407 

J{ = 2 

Grau2 Grau3 24,745006 0,047431 1,173676 

Grau2 Grau4 27,903826 0,047431 1,323502 

Grau3 Grau4 32,528642 0,047431 1,54286 

I<=3 

Grau2 Grau3 Grau4 24,141087 0 ,051948 1,254082 
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Tabela 5.5: Estatísticas para análise dos dados do tamanho médio de pupilas caninas 
( cont.) 

Ajuste por Covariância com Combinações Lineares Otimas das Linhas de Y 2 

Traço Autovalores = (140 ,208755 4 ,404108 O) 

K = 1 {bi} 

b1 = (-0,156095-0,04282 0,0978) b2 = (-0 ,010988-0,484687 0,044809) b3 = (-0,109455 -0,310781 -0,533244) 

trSB 

const 

245 ,835239 

0,043478 

10,688489 

Determinante Autovalores = (0,462368 0,132543 O) 

241,43113 

0,047431 

11,451279 

241,43113 

0 ,051948 

12 ,541877 

K = 1 {bi} K = 2 {b1 b2} K = 3 {b1 b2 b3} 

b1 = (-0,15357 -0,167574 0,106095) b2 = (0,030045 -0,456808 0,017791) b3 = (-0 ,109455 -0,310781 -0,533244) 

5417 ,160259 

( const )2 0 ,00189 

IV((B)I 10,240379 

Contraste e= (O 1) 1 u = (O 1 - 1 O O)' 

K = 1 {bi} 

4699,151014 

0,00225 

10,571603 

Autovalores = (15,61124 O O) 

b1 = (-0,139974 -0,28345 0 ,106994) b2 = (0,129777 0,027 0,429934) 

const 

24,141087 

0 ,043478 

1,049612 

24,141087 

0,047431 

1,145032 
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4699,151014 

0 ,002699 

12 ,681129 

K = 3 { b I b2 b3} 

b3 = (0 ,005668 0,502262 0 ,315643) 

24 ,141087 

0,051948 

1,254082 



Na análise dos dados apresentados no exemplo 1.3, Singer and Andrade (1994) mostraram 

que um polinômio do segundo grau se ajusta aos dados (ver Singer e Andrade, 1995). Logo, 

somente a variável associada com o termo cúbico pertence ao espaço de erros , o que não justifica 

a aplicação do procedimento de seleção de variáveis concomitantes considerado neste trabalho, 

dado que os modelos a serem investigados neste caso são aqueles obtidos pela inclusão ou não 

desta única variável. 

5.2 SELEÇAO ÓTIMA DE VARIÁVEIS CONCOMI

TANTES CONSIDERANDO A FUNÇAO 

i~OR:tv1A EUCLIDIAr~A 

Para os cinco conjuntos de dadds considerados na seção anterior não existem soluções 

para as equações expressas em (3.66). Portanto, para obtenção das combinações lineares 

que otimizam a norma euclidiana das correspondentes matrizes de covariância do estimador 

ajustado consideramos o método iterativo de Newton-Raphson. 

Com a finalidade de selecionar uma única combinação linear ótima, como descrito no 

capítulo 4, o método de Newton-Raphson é considerado incorporando as restrições de interesse 

tanto através da técnica de Lagrange e quanto daquela envolvendo projeções estereográficas. 

Inicialmente, com a finalidade de validar a utilização destes procedimentos no problema es

pecífico que estamos tratando, mostramos na Tabela 5.6 as soluções obtidas segundo estes dois 

métodos e aquelas obtidas em termos de autovetores de matrizes considerando a otimização da 

variância de um contraste de interesse para os cinco conjuntos de dados em estudo. Estes re

sultados foram obtidos utilizando os recursos do módulo CM do aplicativo NTIA/EMBRAPA 
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(1995) e indicam que os três métodos de otimização conduzem a estimativas muito próximas 

daquelas correspondentes à utilização das combinações lineares ótimas. Algumas dificuldades 

foram encontradas na utilização dos métodos de Lagrange e de projeções estereográfica relati

vamente à escolha do valor inicial das variáveis envolvidas. Dependendo deste valor , o número 

de iterações requerido para se obter a convergência segundo o critério de precisão adotado 

pode ser muito grande. Os resultados apresentados a seguir foram submetidos, em geral, a um 

procedimento de busca intenso para a determinação da melhor escolha deste valor inicial. 

Tabela 5.6: Comparação de métodos de minimização da variância de um contraste 

Método b1 V(c'êu) Tempo (seg) No. Iterações 

Análise dos Dados do Exemplo 5.1 

Autovetores 0,189679 -0 ,028035 2,351222 1 

Projeção 0,189679 -0,028035 2,351222 2 4 

Lagrange 0,189860 -0,027583 2,351225 6 35 

Análise dos Dados do Exemplo 5.2 

Autovetores -0,071962 0,523741 1,21965 1 

Projeção 0,071962 -0 ,523741 1,21965 2 4 

Lagrange -0 ,071834 0,523778 1,21965 4 17 

Análise dos Dados do Exemplo 5.3 

Autovetores -0 ,563815 -0,014793 -0,052243 0,125049 3 

Projeção 0,563815 0,014793 0,052243 0,125049 4 4 

Lagrange 0,563843 0,014603 0,051572 0,215049 10 32 

Análise dos Dados do Exemplo 5.4 

Autovetores 5,091557 -6 ,254969 0,306368 -1 ,344265 0,001008 3 

Projeção 5,091557 -6 ,254969 0,306368 -1 ,344265 0,001008 5 4 

Lagrange 5,085870 -6,237492 0,260100 -1,319560 0,001008 76 178 

Análise dos Dados do Exemplo 5.5 

Autovetores -0,139974 -0 ,28345 0,106994 1,049612 3 

Projeção 0,139974 0,28345 -0 ,106994 1,049612 4 6 

Lagrange 0,140008 0,283444 -0,106892 1,049613 6 17 
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amostral do es-: . 2.c:or 2. :1.:s-2.co 2. ..• e_os ce . e. co _ - a te 

a: r:z ce CO\c.r :a_c:2. 

l ip icati va 1/ i\J : considerando 

os possíveis subconj unt.os das Yariá\·eis concomitantes e a primeira combinação linear ótima, 

obtida segundo o método de Newton-Raphson usando a técnica de Lagrange e de projeções 

estereográfica, para os cinco conjuntos de dados analisados na seção anterior. Os resultados 

mostram que estes dois métodos conduzem a result,ados bastante próximos e equivalentes 

àqueles obtidos segundo o uso de autovetores. Em algumas situações o método de Lagrange 

exigiu muitas iterações (948 no exemplo 5.4) para atingir a convergência. 

Para os dados do exemplo 5.1 e 5.2 o modelo selecionado é aquele que não inclui variáveis 

concomitantes. Nestes dois casos não há interesse na obtenção da segunda combinação linear 

ótima dado que, pelo Teorema 2.1, o modelo obtido é equivalente àquele que inclui todas as 

potenciais variáveis concomitantes, isto é , aquele que inclui as variáveis relacionadas aos graus 

quadrático e cúbico. 

Para os demais exemplos não foi considerada a obtenção de mais do que uma combinação _ 

linear ótima pois, até a presente fase deste trabalhe, o método de Lagrange considerado na 

seção 4.2 não foi ainda implementado. Dentre os modelos avaliados , os resultados obtidos para 

os dados de exemplo 5.3 mostram que o "melhor" modelo é também aquele que não inclui 

variáveis concomitantes. No caso do exemplo 5.4 a seleção é feita pelo modelo que inclui a 

primeira combinação linear ótima que atribui maiores pesos às variáveis associadas aos graus 

3 e 5. Do mesmo modo, para os dados do exemplo 5.5 o melhor modelo é aquele que inclui a 

primeira combinação linear, a qual dá maior peso à variável concomitante associada ao grau 3. 
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Tabela 5. 7: Otimização da norma da matriz de covariância do estimador ajustado 

Dados do Exemplo 5.1 

Ajuste por covariância com subconjuntos das linhas de Y 2 

var. concomitante 11s·112 const2 IIV(ê.) 11 2 

]{ = o 146784,682167 0,0016 234,855491 

]{ = l 

Grau2 145618,327662 0,00189 275 ,270941 

Grau3 132750 ,999848 0,00189 · 250 ,94707 

]{ = 2 

Grau2 Grau3 131407,154079 0,00225 295,624524 

Usando uma única combinação linear ótima das linhas de Y 2 

Método de Projeções tempo = 4 seg no. iterações = 5 

b1 = (0,044179 0,123727) 132002,9101 0,00189 249,485500 

Método de Lagrange tempo = 4 seg no. iterações = 7 

b1 = (0 ,044180 0,123727) 132002,9095 0,00189 249 ,485499 
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Tabela 5.7: Otimização da norma da matriz de covariância do estimador ajustado 

(cont.) 

Dados do Exemplo 5.2 

Ajuste por covariância com subconjuntos das linhas de Y 2 

var. concomitante 11s·11 2 const 2 IIV(ê.)11 2 

J{ =O 228202,7728 0,00277 632 ,140645 

J{ = 1 

Grau2 225161 ,3733 0,00346 779 ,105098 

Grau3 22557 4,0622 0,00346 780 ,533087 

J{ = 2 

Grau2 Grau3 221956,440646 0,004379 972,019447 

Ajuste por covariância com uma única combinação linear ótima das linhas de Y 2 

Método de Projeções tempo = 4 seg no. iterações = 6 

b1 = (0,396063 0,362415) 222425,9301 0,00346 769 ,593718 

Método de Lagrange tempo = 3 seg no . iterações = 5 

b1 = (0 ,396065 0,362413) 222425,9338 0,00346 769 ,593731 
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Tabela 5. 7: Otimização da norma da matriz de covariância rio estimador ajustado 

(cont.) 

Dados do Exemplo 5.3 

Ajuste por covariância com subconjuntos das linhas de Y 2 

var. concomitante 11s·11 2 const 2 IIV(ê.)112 

J{ = o 4225, 7548783 0,000977 4,126714 

J{ = 1 

Grau4 3795,678654 0,001111 4,217421 

Grau5 4196,396079 0,001111 4,662662 

Grau6 4208 ,265236 0,001111 4,67585 

J{ = 2 

Grau4 Grau5 3782,694692 0,00127 4,802708 

Grau4 Grau6 3787,424609 0,00127 4,808713 

Grau5 Grau6 4181 ,586343 0,00127 5,309162 

/{ = 3 

Grau4 Grau5 Grau6 3776 ,063873 0,001458 5,503648 

Ajuste por covariância com uma única combinação linear ótima das linhas de Y 2 

Método de Projeções tempo= 6 seg no. iterações = 7 

b1 = (0,54262\:i -0,095132 0,12812) 3786,45834 0,001111 4,206755 

Método de Lagrange tempo= 20 seg no . iterações = 24 

b1 = (0 ,542660 -0,094887 0,128313) 3786,45114 0,001111 4,206747 
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Tabela 5. 7: Otimização da norma da matriz de covariância do estimador ajustado 

(cont.) 

Dados do Exemplo 5.4 

Ajuste por covariância com subconjuntos das linhas de Y 2 

var . concomitante 11s·11 2 const2 IIV(ê.)11 2 

J{ = o 0,607038 0,005917 0,003592 

J{ = 1 

Grau3 0,208907 0,008264 0,001727 

Grau4 0,594619 0,008264 0,004914 

Grau5 0,465767 0,008264 0,003849 

Grau6 0,588511 0,008264 0,004864 

J{ = 2 

Grau3 Grau4 0,188692 0,011901 0,002246 

Grau3 Grau5 0,181544 0,011901 0,002161 

Grau3 Grau6 0,205751 0,011901 0,002449 

Grau4 Grau5 0,462079 0,011901 0,005499 

Grau4 Grau6 0,581882 0,011901 0,006925 

Grau5 Grau6 0,380583 0,011901 0,004529 

l{ = 3 

Grau3 Grau4 Grau5 0,168571 0,017778 0,002996 

Grau3 Grau4 Grau6 0,188239 0,017778 0,003346 

Grau3 Grau5 Grau6 0,162375 0,017778 0,002887 

Grau4 Grau5 Grau6 0,379413 0,017778 0,006745 

l{ = 4 

Grau3 Grau4 Grau5 Grau6 0,157742 0,027778 0,004382 

Usando uma única combinação linear ótima das linhas de Y 2 

Método de Projeções tempo = 8 seg no. iterações = 11 

b1 = (4,1416 -1,5731 -5,3461 3,0022) 0,15897 0,008264 0,00131372 

Método de Lagrange tempo = 2220 seg no. iterações = 948 

b1 = (4,1425 -1 ,5709 -5 ,3433 3,0018) 0,15896 0,008264 0,00131367 
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Tabela 5. 7: Otimização da norma da matriz de covariância do estimador ajustado 

(cont.) 

Dados do Exemplo 5.5 

Ajuste por covariância com subconjuntos das linhas de Y 2 

var . concomitante 11s·11 2 const2 IIV(ê.)11 2 

J{ = o 128878,02913 0,0016 206 ,204847 

J{ = 1 

Grau2 52367,0422 0,00189 98 ,992518 

Grau3 126982,4672 0,00189 240 ,042471 

Grau4 106396 ,7076 0,00189 201 ,127992 

J( = 2 

Grau2 Grau3 50805,2102 0,00225 114,29565 

Grau2 Grau4 49196 ,9442 0,00225 110,677561 

Grau3 Grau4 97649,4157 0,00225 219,680293 

J( = 3 

Grau2 Grau3 Grau4 48890 ,6887 0,002699 131,936417 

Ajuste por covariância com uma única combinação linear ótima das linhas de Y 2 

Método de Projeções tempo = 4 seg no . iterações = 2 

b1 = (0,155476 0,021865 -0,095775) 49128 ,7359 0,00189 92 ,853310 

Método de Lagrange tempo= 7 seg no. iterações = 8 

b1 = (0,155476 0,021868 -0 ,095776) 49128 ,7227 0,00189 92 ,853286 
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Considerações Finais 

No contexto de estimação com ajuste por covariância dos parâmetros de curvas de cres

cimento polinomial sob o modelo de Potthoff e Roy, os resultados apresentados neste trabalho 

estão baseados em um procedimento de seleção ótima do conjunto de combinações lineares das 

potenciais variáveis concomitantes envolvidas. A utilidade destas combinações lineares é ava

liada através de algumas medidas de precisão como o traço, determinante e norma euclidiana 

da matriz de covariância do estimador ajustado. Estes resultados permitem concluir que: 

(i) um procedimento sistemático de seleção ótima do conjunto de combinações lineares . das 

variáveis concomitantes é obtido, como uma alternativa aos procedimentos sugeridos por 

Grizzle and Allen (1969) , Kenward (1985) ou Fujikoshi and Rao (1991) que envolvem 

uma busca exaustiva ou empírica do "melhor modelo" ; 

(ii) as distribuições condicionais definidas sob modelos de ajuste por covariância que incluem 

todas as variáveis concomitantes e aquele que inclui todas as possíveis combinações li

neares destas variáveis são invariantes. Isto fica patente através dos exemplos discutidos 

onde se observa igualdade entre as estimativas dos parâmetros obtidas sob esses modelos; 

(iii) a seleção do "melhor" modelo de ajuste por covariância no contexto em que estamos 

tratando depende do critério de otimização adotado, contrariamente, por exemplo, ao 

que ocorre em análise de componentes principais; 

(iv) quando temos interesse em estimar um único contraste envolvendo os coeficientes poli

nomiais, para finalidade de aumentar a precisão do estimador ajustado correspondente, 

é suficiente incluir no modelo uma única variável concomitante, descrita em termos da 

primeira combinação linear ótima. Neste mesmo sentido, qualquer que seja o critério 

de otimização utilizado, traço, determinante ou norma euclidiana, o número máximo de 

variáveis concomitantes a serem investigadas no procedimento de busca do "melhor" 

modelo é o mínimo entrem e s , e isto está diretamente ligado ao posto da matrix ~ 12; 
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( v) as soluções ótimas foram obtidas em termos de combinações lineares padronizadas, isto 

é, em termos de variáveis não correlacionadas e de variância unitária. Na classe de mo

delos de ajuste por covariância invariantes, no sentido considerado no Teorema 2.1 , tais 

restrições podem ser naturalmente impostas , conduzindo ao mesmo estimador obtido de 

modelos sem a sua inclusão. Além disso, mostramos que esta última condição é natu

ral ao problema que estamos tratando e não deve ser interpretada como uma restrição, 

dado que as funções objetivo consideradas são homogêneas de ordem zero. Para otimi

zar a variância amostral do estimador ajustado de um contraste de interesse entre os 

coeficientes polinomiais ou o traço da matriz de covariância amostral do estimador ajus

tado, tal padronização é suficiente para solucionar o problema. Contudo, para otimizar a 

variância generalizada amostral do estimador ajustado é necessário impor uma restrição 

adicional de ortogonalidade entre os vetores envolvidos. Para o critério de minimização 

da norma euclidiana da matriz de covariância do estimador ajustado mesmo com a im

posição de tal restrição de oitogonalidade não fica garantida a existência das soluções 

ótimas encontradas; 

(vi) as soluções ótimas obtidas em termos de autovetores de matrizes específicas são bem apro

ximadas através do método iterativo de Newton-Raphson. Nesta abordagem alternativa, 

o método de Lagrange e uma técnica de projeções (estereográfica) foram utilizadas para 

incorporar restrições na função objetivo, para o caso específico de obtenção da primeira 

combinação linear ótima. 

Em relação a propostas de trabalhos futuros há interesse em: 

(i) obter um teste de significância dos autovalores de matrizes específicas para finalidade 

de seleção das combinações lineares ótimas e considerando os critérios de otimização 

adotados; 

(ii) implementar o procedimento de otimização da função "norma euclidiana" para obtenção 

de mais do que uma combinação linear das potenciais variáveis concomitantes segundo a 

técnica de Newton-Raphson e usando o método de Lagrange; 
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(iii) explicitar com mais detalhe as restrições de ortogonalidade encontradas na otimização 

das funções "determinante" e "norma euclidiana" da matriz de covariância amostral do 

estimador ajustado. Possivelmente, estudos nesta direção podem conduzir a uma extensão 

do uso da técnica de projeções para obtenção de mais que uma combinação linear ótima. 
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A 

APENDICE Al 

Resultados Preliminares 

Os seguintes resultados apresentados em Rao (1974) serão úteis na demonstração dos teo

remas considerados neste Apêndice. 

Definição: Sejam A e B matrizes disjuntas , isto é, C(A) n C(B) = {O}, com o mesmo 

número p de linhas e tal que C(A) EB C(B) = EP. Qualquer vetor x E EP pode ser unicamente 

decomposto como 

x = y + z onde y E C (A) e z E C ( B). (Al.1) 

Então, a matriz quadrada de ordem p, P A/ B, define uma transformação linear 

PA/B EP -+ C(A) 

denominada operador de projeção ou projetor em C(A) ao longo (ou na direção, ou paralelo) 

de C(B) . 

P A/B satisfaz as seguintes propriedades: 

(i) P A/B é linear em EP, isto é, 

(Al.2) 

para todo x 1 e x 2 em EP. Além disso, P A/B é única em EP e se x = aa + /3b com a 

e /3 constantes arbitrárias e a e b vetores pertencentes a C(A) e C(B), respectivamente, 

temos 
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PA/BX = ªª (Al.3) 

isto é, PA;B(aa) = aa e PA;B(f3b) = O. 

(ii) P A/B é matriz idempotente, isto é, P A/B 2 = P A/B· 

(iii) Pode-se definir a transformação inversa PB/A expressa por 

EP --r C(B) 

Logo, substituindo y = P A/BX e z = PB/AX em x = y + z temos 

, t:,. 1 4) l .L ... .,_ . • 

(iv) Considere a notação A 1. para denotar a matriz ortogonal a A , de posto máximo, tal que 

A' A 1. = O. V ma representação de P A/ B é 

(Al.5) 

Se B = A 1., isto é, A e B são complementos ortogonais gerando EP , então P A/ B é chamado 

projetor ortogonal em C(A) sob o produto interno< x 1 , x 2 >= x~x 2 e é representado por P A;I 

ou simplesmente P A· De (Al.5) temos 

P A= A(A'At A' (Al.6) 

que é um operador simétrico, idempotente e único para qualquer escolha de inversa generalizada 

de (A'A). 

Se B é matriz de posto máximo tal que A' E B = O onde E é matriz positiva definida, 

então (Bl.)' = A'E e de (Al.5) temos 
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(Al.7) 

sendo denotada neste caso por P A ;E , que é um operador idempotente e único para qualquer 

escolha de uma inversa generalizada de (A' EA) ; além disso, EP A ;E é matriz simétrica. 

Sob esta definição P A ;:E é o projetor ortogonal em C(A) com respeito ao produto interno 

< x 1, x 2 >= x~ Ex2 , ou mais geralmente, o projetor E-ortogonal em C(A). 

Teorema 1. Sejam H2 pxs e Xp xm matrizes de postos s = (p - m) em, respectivamente, 

tais que H;X = O e Ep x p matriz simétrica e positiva definida. Então 

(Al.8) 

Prova. Nas condições do teorema temos que X .L = H 2 e podemos estabelecer que X 

e EH2 são matrizes disjuntas gerando o espaço C( EH2 X ). Com efeito, supondo que 

EH2a = Xc , para a e e vetores ~e constantes arbitrárias ; entã.o 

o que mostra que EH2 e X são matrizes disjuntas. Logo, 

(Al.9) 

onde Px/EH2 é o projetor ortogonal em C(X) na direção de C(EH2 ) e Py:,H2 Jx é o projetor 

em C(EH2 ) na direção de C(X). 

Mas, 

(Al.10) 

Por outro lado, usando a definição de operador de projeção temos 

(Al.11) 
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Dado que Px;r.-1 satisfaz 

e 

e da unicidade dos operadores de projeção temos 

Substituindo (Al.14) e (Al.10) em (Al.9) demonstra-se o teorema. 

Teorema 2. Seja H 2 pxs matriz de postos e Bsxs matriz não singular. Então 

Prova. Seja y = (y1 y2 ••• yp)' E C(H2); então y é da forma 

s 

Yi = LªiH2ij 
j=l 

onde O'.j E R e H2ij E R é o (i,j)-ésimo elemento da matriz H 2 para z 

j = 1,2, ... ,s. 

s 

Xi = L f3k(H2B)ik 
k=l 

(Al.12) 

(Al.13) 

(Al.14) 

(Al.15) 

(Al.16) 

1, 2, ... ,P e 

(Al.17) 

onde f3k E R e (H2B)ik E Ré o (i, k)-ésimo elemento da ma.triz H 2 B parai= 1, 2, ... ,P e 

k=l,2, ... ,s. Mas 
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s 

X; L f3k(H2B)ik 
k=l 

s s 

L f3k(L H2;jBkj) 
k=l j=l 

s s 

L L f3kH2ijBkj 
k=lj=l 

s s 

L(L /3kBkj )H2ij 
j=l k=l 

s 

- LªiH2ij 
j=l 

Yi 

para quaisquer elementos x; ou y;, o que demonstra o teorema. 

Teorema 3. Sejam H2 e H 2 matrizes com o mesmo número de colunas tais que C(H2 ) = 

C(H2). Então 

(Al.18) 

Prova. Temos interesse no caso em que H2 = H 2 B onde Bsxs é matriz não singular, isto 

é, quando o número de colunas de H2 é igual àquele de H 2 . Neste caso particular, dado que 

temos 
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Uma Aplicação 

H 2B(B' H;EH2Bt 1 B' H;EH2BB- 1(H;EH2t 1 H;E 

H2BB- 1(H;EH2)- 1 H;E 

H2(H;EH2)-1 H;E 

Considerando o modelo (1.18) temos que 

De fato, 

E112(X':E- 1X) = 

(Eu - E12E2l E21)(X':E-1X) 

(Hi'EH 1 - Hi':EH2(H/EH2)-1H;:EH1)(X':E-1X) 

H~(IP - :EH2(H;:EH2t1H;):EH1X':E- 1X = 

H~(Ip - P'H2 ;E):EH1X':E-1X = 

H~Px;1:-1EH1X':E-1X = 

H~X(X':E-1X)-1X'H1X':E-1X = Im 

onde :EH2(H;:EH2t1H; = P'H2 ;r:, Ip - P'H2 ;r: = Px;r:-1 e H~X = Im. 

Além disso, no modelo (1.18) temos que 

e dado que H;X = Üsxm e :Ep xp é matriz positiva definida temos pelo Teorema 1 
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77Y 2 E12E2lY2 

H; EH 2(H;EH 2 )-
1 H;Y 

H~P'H2 ;'EY 

H~(Ip - Px ;'E-1)Y 

(5.5) 

Assim os parâmetros do modelo (1.18) não dependem de H2. Ainda, dado que o posto de 

X é m temos 

H;X=lm -{::::::::} XH~X=X 

e portanto, H; = x- é alguma inversa generalizada de X. Se tomarmos 

x- = (X' x;-1 Xtl X'~-1 

então E(Y 1 IY 2 ) = TA, que não depende de H 1 ou H2. 
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A 

APENDICE A2 

Considere primeiramente na expressão (2.15) o vetor e tal que c~rsu = Ts;u, onde Ts; é 

ai-ésima linha de Ts (i = 1, 2, . .. , m). Então 

V( Ts;uh) 

V(TBjU1) 

u~(AA't 1uhO"Bii 

u;(AA't 1uwsjj 

(A2.l) 

onde uh e u, são vetores (g x 1) de constantes e O"Bij é o ( i, j)-ésimo elemento da matriz :E B, 

como definido em (3.7). 

Considere agora, o estimador .+sU = (f-0 - 11sB'Y2A'(AA')-1 )U de rsU , onde U = 

( u 1 u 2 .. . u 9 ) . Utilizando ( A2.1) temos 

Considere a transformação C'Y 1 e o seguinte modelo condicional 

{ C'Y ,IB'Y, ; (C'r 11) ( ;,y 
2 

) ; C' EsC} (A2.3) 

onde C = ( c 1 C2 ..• cm) é uma matriz de constantes. 

Logo, podemos obter 

(A2.4) 

Tomando C = I m e U = I 9 , podemos escrever 

V(+s) = (AA't 1 ® (N - g -1)/(N - g- K - 1):Es . (A2.5) 
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