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INTRODUÇÃO

O objetivo pl'inca.pal deste trabalhos o de desenvolver um

estudo do ponto de vista da teoria da p].'evasão em populações
fmi.tas eom tendênci.as, sendo de interesse pl.'ever' ototal popu-
lacional

Traba].hos recentes em populações finitas têm sido formu-

].idos Como pr'oblemas de pr'evasão, admi.tinto a existência de um

mode].o de super'popu].ação, r.e].aci.onando as Variáveis de interes-

se. Ent!'e outros podemos citar Royall and Herson (].973), Perei-
r'a e Roda'i.gues (1983), Rodei.gues, Bolfar'ine e Rogatko (].98S) e
Elian (19 85 )

A abordagem de modelos de super'população Contrari.a o prin-

cipi.o Clássico, que tem sido adotado na grande maioria dos pro-
blemas e onde a infer'ência.esta baseada exelusi.vamente na dis-

ta.'j.buição de pr'obabili.dades criada pe].o planejamento amostra].

Sob a abordagem Clássica, a Única relação exi.stente entre as

uni.jades na amostra e fora dela é que exi.ste uma probabili.dade

positi.va de que todas per'terçam a amostra. A frequente utili-
zação deste pr'inez'pio deve-se ao fato de que a qualidade da in-

fer'ênci.a depende apenas do pr'ocesso de seleçao que é criado e

eontr'o].ado pelo pesque.dador'. Ao contrario, na abor'dagem basea-

da em modelos de super'população, os resultados obtidos dependem

exclusi.vamente da amostra obsel'veda e da vala.dade (b modelo adcr-

tado, e esta va].idade nunca pode sel"' per'feitamente Compz'ovada

na pr'anca. O pr'evisor é baseado no mode].o adotado, que éa ].i-

gaçao natur'al entre as uni.dades fora da amostra e as unidades
amostr'idas.

Desta forma, obter'emos pz'evisor'es Ótimos par'a otota]. po-



02

pulacional eln modem.os com tendência lineare em modelos eom au-
toeorrelaçao. Mostraremos que o esquema de amostragem Sistemá-

ti.ca centrada, pr'oposto por' Madow (1953), é 8timo em algumas

sztuaçoes sob modelos com tendência li.cear e quase 6timo par.a
modem.os com autocorr.e].ação. Será pr'oposto também um novo plane-
]amento que chamaremos de amostragem em seqtlênei.a.

Como toda a i.nferêneia, segundo a abordagem de modelos de

super'população, e feita com base no mode].o adorado, então, co-

mo mencionado acima, a mã especificação do modem.o podem'a pr'e-
judicar' a infer'ência com r'e].ação ao vzci.o e ao erro quadr'ético

media dos pr'evísores pr'opostos. Mostrar.emos, então, que alguns

dos esquemas pr'opostos aci.ma possuem pz'opr'iedades robustas pa-
r'a algumas alterações no modelo i.nicialmente aditado.

No Capítulo l apresentaremos o enfoque de mode].os de su-

per.'população e um teorema básico da teori.a de pl'evasão. Esse

teo!'ema for'tece o melhor' pr'evisor linear não via.ado, ou seja,

o pr'evi.sor õtimo par'a o total popu].aciona]. e sua vara.anciã quan-

do a popu].açao e ger.ada de acordo com um modelo de regressão
linear mÚ].ti.plo.

No Capztu].o 2 faremos uma br'eve apz'esentaçao de a].duns
aspectos da abordagem c].ãssi.ca. Defi.Diremos amostragem si.ste-

matica e apr'esentaremos três metodos de estimação em amostra-

gem Sistemática que serão ava].lados sob populações com tendên-
ei.a li.near e populações autocorrelaeionadas

No Capztul0 3 descreveremos o modelo de tendência linear.

e a par'ti.r do teorema consi.derado no Capítulo 1, obteremos o

pz'evzsor' otimo. Apl'esentaremos dois planejamentos i.nteneionais

e estudam'erros a r,Obustez do pr'evi.sor 8ti.mo par'a esses dois pla-
neJamentos, quando existem fa].has no modem.o aditado



No eapxtujo 4 trabalharemos com modelos de autocorre].a-

çao e) Utilizando o teorema ci.tado no Capztu]o ]., obter'emos o

pr'evi.sor otimo pal'a o total populaciona]. sob amostragem siste-

mática e amostragem em seqtlência. A].em disso, obter.'emos pr'eví-
sor'es do tiPO pr'ojeçao. Estudaremos a].duns efei.tos de fa].has no

modelo adotado e uma técni.ca iterati.va será pr'oposta par'a es-

timar' a var'iânei.a e a correlação popu]aei.anal., quando for.em des-
conhece.das.

Serão feitos estudos de simu].ação nos Capz'tu].os 3 e 4

Fi.nalmente, no Capítulo 5, desenvolveremos uma classe de

pr'evzsor'es do tiPO conta'ação (Shrinkage -Jades and Stein (1961))

par'a o total popu]aeiona]. em populações autoeorrelaci.onadas

Com estudos empzr'ices mostraremos que o erro quadr'ético médio

destes pr'evisores e Substanci.almente reduzido em uma par'te do

espaço amostr'a].. Previ.safes do tipo eontl'ação sob a suposição
de que as quantidades de i.nteresse são indo)endentes foram obti-
dos po[.' Bo].fal.'i.ne (1985) e Rodrigues (1985)

A abordagem de modelos de super'população aparece como um

pr'acedi.mento alternati.vo par'a os Casos em que não podemos uti.-

lidar. a abol'dagem clássi.ea, ou em Situações em que temos evi-

dênci.as favor'ãveis par'a a uti.lização de um par'tieu].ar modelo.

03



CAPITULO l

PREVISORES ÕTIMOS SOB O MODELO DE REGRESSÃO LINEAR MÚLTIPLO

1.1 . PRELIMINARES

Neste caplltuloE'''u'v) cõcai'cnlus preoeupactos essencialmente com

a apresentação do teorema que caracteriza o previsor 8ti.mo e

sua var'ianci.a sob u]n mode].o de super'população ].ineap par'a uma

população fi.ni.ta.

Inti'oduzir.emos então o conceito de população finita eo

que de super.'população par'a populações fmi.tas.

Uma apor'darem par'a populações fi.Ditas e utilizada quando

conhecemos N, o nãmer,o de elementos na população. Tal abordagem

ser'a considerada no pz.'esente traba].ho. Uma população fi.nata de
tamanho N é uma coleçao de N uni.dades, que podem ser. i.dentifi-
cadas e r'otuladas de maneio'a Única por' um numel'o intei.ro entre

l e N. Os rótulos devem ser' conhecidos par'a cada unidade, e duas

uni.dades dista.ntas não podem possuir' o mesmo rótulo. A popula-
ção ser'a então denotado por' P = {1,2,...,N}. A i-esima unidade

desta população associar'emos, qualquer que seja i= 1,2,.. .,N,

o vaJ-or' desconhecido yi' de uma par'titular variável de interes-

se Y. Cono y]) y2P''.)yN são desconhecidos, é em gera]. de en-

ter'esse estimar funções dessas quantidades. As funções de maior

interesse são o total popu]aci.ona]. T= .>'. yi ' a média popul

cional Y = T/N e a vara.anel.a popu]aci.ona]. a2 : .N yi-Y)

enfo

a

l Nl

1.2. A ABORDAGEM DE MODELOS DE SUPERPOPULAÇAO

A abor'darem de modelos de super'população assume que as
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quanta.jades desconhecidas y].) y2)'..) yN são ].'ea].izaçoes de N

Val'haveis a].eatõrias Y].) y2)...» YN) eoln uma distrj.buição de
pr'obabili.dades Conjunta, que chamaremos de €

A].guias carácter.z'sti.cas desta di.stribuição são Conheci-

das, e toda a inferênci.a é feita com base nessa distribuição.
O interesse continua sendo obter i.nformaçÕes soba.'e uma

função dos y].s y2)...) yN agol''a consider'idos como valor.'es de

Var'haveis a].eatõpias Y].p y2)...) YN' Sendo os valores y: Obsep--

vados par'a uma amostra s c P, o pr'ob].ema de pr'ever'mos uma função
yl» y2).. . ) yN se ]'esume em pr'ever' a par'cela Correspondente

as unidades fora da amostra. Essa será pr'evista atraves dos va-
].o].'es obtidos na amostra e por' intermedio do modelo €1

Como os valores yz são desconhecidos pa!'a i-t s, então são

i.ndi.Stiguívei.s das respectivas vara.áveis aleatórias Y{ e, para
fácil.i.tar a notação, passai'emos a i.ndi.ear por' y.i tanto a vara.á-
vel aleatória quanto seu valor

Então, par'a um par'titular modelo de super'popu].ação e, po-

demos definir a esper'onça matemática de qua].quer função das va-
yl) y2). . . ) yN Como sendo:

DEFIN[ÇÃ0 1.]: Seja L= L(yl)y2)...)yN) uma função das Variável.s

y].) y2)'..3 yN' A esper'alça matemática de L, sob o modelo E,
que denotaremos por' Ee(L) é defina.da por':

EE:(i.) : l LÓE

Podemos dizer, então, que a popu].ação finita foi extrai'da

de um universo maior, que conteria todas as possa'veia popula-

çoes fi.natas de tamanho N e, também, que a di.stribuÍção de pr'o-
babilidades Conjunta descreveria um mecanismo OUPT'ocesso alea-
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associado ao inundo real

Sob a abordagem de modem.os de

no modelo adotado.

p!'i.neipal do trabalho é o
N

poPu].acional. T : V
.LI xz I'ar'a uma dada amostra

ez'ito como T= Tl+T2 ) onde TI e o total das unidades P

10

su e

0 objetivo
de pr'ever' total0

T pode ser9 es

e

tor

1.3. DEFINIÇÕES BÁSICAS -PREVISORES ÕTIMOS

=:=::=::=::==::
2,..., N temos P variã-

Para introduzirmos o contei.to de pr'evisor ].inear Ótimo,
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tel.'emos pr'e].imi.nai'mente a].gomas defi.ni.çÕes . Vamos denotar por

y]. o vetou' de di.pensão nxl Correspondendo ao valor da quanti-
dade y para as n uni.dades observadas

DEFINIÇÃO 1.2: Seja .Ct :(ZlsZ2'''')Zn) um vetar
conhecido. Então .e'yl e um p}.'evisor ].inear de T

de Constantes

Podemos observar que estamos pr'evendo uma combinação ].j.-
cear' dos valores popu].acionais , atraves de coinb=inações lineares
dos Valores amostrais.

DEFINIÇÃO 1.3: Um pr'evi.sor Zty]. á não via.ado sebo modelo
estudo par'a T se e somente se

Ee(:g'2'l - T) : o

E€1 repr'esenta a esper'onça sob o mode].o €

DEFINIÇÃO ].4: O erro quadr'áti.co medi.o do previsor .e'yl sob o
modelo em estudo € é dado por:

EQM(:Ç'yi) : Ee(Zty].- T)2

Com essas três defi.ni.ções podemos Conceituar o que vamos

chamar de pr'evísor li.mean Óti.mo, ou equi.valentemente de me].hor
pr'evisor' linear não vi.dado de T

DEFINIÇÃO 1.5: Seja U a Classe fol'meda por' todos os ppevisores

lineares não vi.fiados par'a T. Di.remos que .et&yl e oti.mo ou é o
melhor' pl'evisor linear não vi.dado sob o modem.o € em estudo pa
r'a T se e somente se .ei+y. c U,e

Ee({'#yl.-T)2 s Ee(Ztyl- T)2 , V.et1lc u
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Temos, então, que o pl.'evisor ].i.near Ótimo pal''a T sob o

modelo e,será o pr'evisor ].inear não viciado que apr'esentar o

menor'' er.I'o quadr'áti.co mêdo.o. Para um pl'evi.sor 'tc U, Ez.[q'-T]2 :
= Vab.[ T'-T3L p- L X .l- J e

No pr'oximo teorema, teremos opl'evi.sor linear otimo de T

Denotaremos por' X]. a mata'iz nxp de var'i.ávei.s auxi].i.ares

e pol"' VI a mata'iz nxn de eovari.anciãs associada aos n elementos

da amostra. Denotar'emos por' X2 e V2 as eoz'r'espondentes matri-

zes N-n dos elementos for'a da amostra, por' V21 a mata'i.z (N-n)xn
de eovariâncias entre as unidades da amostra e for'a da amostra.

Seja i[i.n o vetar' lx(N-n) de uns, (].,1,...,1). Se os elementos

em y fol'em arrumados de forma que os n px'irei.ros sejam as uni-
dades amostrar.s, então:

1:1' * : 1::1; ";f
V2

TEOREMA 1.1: Se y = X0+S, onde E(!) = 0 e Var(!) = V, então

ente'e todos os esticadores li.teares I', satisfazendo Er(q'-T)=0,

a var'iancia do er'r'o, Vale(1'-T), é mini.mimada tomando-se

I'* : TI + IN-nÍX2B + V21.Vii(Yi- XiB)]

ui«;:xP':xi«;:!:
Temos também que

onde

Var(q'Ü - T)
It.n(V2-V21V].]V21)IN-n +

+[&.n(X2-V2 ]V]. IXi)(Xjlir?Xi) l(X2-V21V]. ]'XI) t IN-n
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PROVA: Queremos pr'evez' o total. popu]aciona]. T =].my, onde
um vetar' lxN de uns, usando um pr'evisol' ].ínear da forma

:'yz : p

Pela definição ]..5 temos que mi.nimizar

EQU E(p ' iúy)(P - i&y).

sujeito ã restrição de que p é um pr'evisoz' não viciado,ouseja

E(P - llry) : 0

y]. : X].B+ c]. ) então p = SIXIB + Síel

Temos que: p-iúy:(S'Xi- i&X)ê + S'E]. ' l&!

Pela r'estro.ção acima temos que:

(S'Xi-INX)B: 0) VBeRP, então çtXl-INX:0

Então, p- INy : ct1l- ].Ne ) de onde segue q

EQM(p)=E(S '1l-l tÊ)(!'1l-IN!)bs 'Vl:+l 'VIN-2d(lnVl+l '.nV21 y

e vamos denotar' pol.' 9 : (IÃVl+ IN-nV21)'

Como ljVJ.N não depende de S, minimizar' EQM(p) é o mesmo

que mi.nimizar' ctVlc - 2etw sujem.to à restpi.ção jã menu.onada aci-

ma) ou seja, mininizar d =S'.V].1-21'9-2Àt(X{S-X'lu).Ente), temos

2viS - 2g - 2xlÀ : o

ue

e ad
'2xiS + 2x'iN 0

de onde segue que



ver' Sear'le (1966))
DaÍ temos

«;l:x: u;";l:x?':x ' :..«;: l:-x:ui";:xP':xi«;:l y
e segue que

s'XÍ W( Hq x:Í\3.eYi+ g'«?z:- e'"?xiai«? x:j": xi«;:z:

:':i :;-.,l*:l'n«;:*:,':n«;::: . ,'«;:'*:-*:ê,

:lnX](X'V].IXI)'lX' Vll1l + li.nX2(X'VllXI)'lXtVll!

+ (IÃV].+ IN-nV21)V].l(1l - XiB)

:i..[x:Ê .. «::«;:Q:- x:ê)]

Por' outro lado,

var(T+-T) : Var'IT]+l'-nÍx2B+V2].V]l(Y].-XIÊ)l -Tl-T2'l

: w]q.[b(Hv]k j"bq«? .«:,«;]i-v2 g: xf xi«? h.í'\j.«;i] Y ,-h;,.!, l

: :%.. Ex2 "';«;:x ?':4.«;: ''' «:g: -v2:"? x:'x;«?b. Í: XPU "

[ql:-Vxj.«?h.í:xi.«?] «?*:.'"i";:x?':]

lui";l :xP ' :xi v; : -o'iÇ' x:J':

xi o.

vl xl g

X'IN
) ou seja)

C

À

de ond

1 +

l



- l l -

[Ç*:.He,':,':*;.q:y:-«?qo'i";: *?': *;«? «;:] :~.. .
''~.'b,,.,-%.[yxle-x?':"P;l:''v2:": 'brC'v xi«?*:Í''«.'«?1%:'". :

:IN..nX2( XIVllX])'JX2].N-n' IN-nX2( X].V]lX])'l XIVllV211N.n

IN-nV21V]J'X].(XIVllXI)'lX2 IN.n+IN-nV2 IN-n +

] t nV2]V]lX](X ' v]lx].)'l x3.X?v2' ]N-n '] '-nV21Vll'V ilIN.-n

]J.n(v2'v21Xi] V2i])]N-n+ l ' -n( X2-V2]. V'l )\)(XJX/;)S)'3'( X2-V21Vll XI)t ]N-n)

concluindo então a pr'ova

1.4. E XEMPLOS

EXEMPLO 1.1: Vamos admiti.r um modelo de sl.per'população €1 dafor'ma

yi a + Bx.l , i = 1 ,2 , .. . ,N

var'lavei aleatória com E(c{) : 0, Var'(e.i) = a2 e

Cov(cj.)cl) : 0, i/ j; xi e o valor da var'lavei auxili.ar X
Como conseqtlência: E(yi) : a+ Bx.í e Var(y.i) : a2
Pe].o Teorema ].]., o pr'evisor Ótimo para o tota].

ci.onal e dado por
pápula

I'& : nyl + (N-n)â + B.>1,
lls

onde a e B são os está.dador'es usuais de mz'nimos quadr'aços no
modelo de r'egr'estão simp].es.

Então, â =9i' Sx]. ) onde yl e xl sao r'espectivamente as
xj. par'a as unidades amostrais, ou seja, unida-
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des per'tendentes à amostra s. Segue então que I'ü pode se].' es
grito como

(N-n)6(i. -io) ,

onde x2 e.a media de xi par'a as unidades fol.'a da amostra

EXEMPLO 1.2: Açor'a vamos admitir' um modelo de superpopulação
da forma

yi = a + Bxi + yz.i + c.i , i = 1)2,...,N

onde ei é uma var'lavei aleatória com E(ci) = 0, Var'(ei) = a2 e
Cov(e;,c4) = 0, i# j; onde x;e z: sãoduas variáveis auxi.].lares.

A J . J- J-

Como conseqUênci.a: E(yi) : a+ BxÍ+ yzi e Var(yi) =a2.
Pelo Teorema ]..l, o pr'evisor' otimo par'a o total popula-

cional .e dado por':

(N-n)â + B.>1, x. + õ.}l, z.
i+ s ' i'l:s '

onde â, b, ê são os está.dador'es de mz'nimos quadr'idos d

Mas como, â = 7i- $x].- czl ) podemos éscr'ever'

(N-n)S (i1-;2 ) (N-n )ê (El-'i2 )

onde yi, xi, z.i sao r'espectivamente as medi.as dos valores das

var'i.ãveis Y, X e Z par'a as unidades da amostra quando i= 1 e

par'a as unidades for'a da amostra quando i= 2

1.5. PREVISORES ROBUSTOS

A ideia intuitiva de r'obustez é a pr'eser'vação de cer'tas
propr'iedades "desejáveis", quando o modelo ini.cialmente adita-
do não e o carreto.
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Gostam'z'amos que, sob eer'tas condições, o pl'evisor' otimo
sob o modelo aditado se manta.vesse otimo sob modelos alterna-

ti.vos, que ser'iam verdadeir'os caso o modelo anotado estivesse

com e].'].'o. Nos capítulos segui.ates apl.'esentaremos amostras que

mantenham a pz'opr'iedade de não viciosidade do pz.'evisor', quando

o modelo i.nicialmente aditado não seja amais adequado. Estuda-

r'emos essas amostl.'as, pois, sob a abor'vagem de modelos de su-

per'popu]ação, a se].eção da amostra não pr'ecisa ser aleatoria.
Então, podemos tomar' intencionalmente uma amostra satisfazendo

a deter'minadas conde.çÕes

Analisando os pr'evisores Ótimos obtidos nos Exemp]os ].].
e 1.2, citados aci.ma, notamos que se tivermos uma amostra sa-

tisfazendo xl : x2 e zl: z2 ) usualmente conhecida Como amostra
bal-anceada, ter'emos que o pr'evisor' 8tiino será o mesmo par'a os
dois modelos

O contei.to de amostra bala
-B l 'B e -#B . .deta[hes nos pr'õxi.mos capítu].os .

Mosto'amos então que, se adotal'mos o modelo do Exemplo l.l,
com uma amostr'a balanceada, o pr'evisor continuará sendo Óti.mo

se o modelo cor'r'eto for' o modelo do Exemplo 1.2

A par'tir' do Teor'ema 1.1, desci'ito neste capa'tule, apr'e'

sentiremos nos eapz+tulos 3 e q, r'espectivamente, opr'evisor' Óti-

mo par'a populações com tendência linear e populações autocor
Inca 1 = n l rx s r] 3 r-

nceada vistoseta com maiores

9



CAPTTUL0 2

POPULAÇÕES COM TEN OENCIA o ENroQuc Clássico

2.1. INTRODUÇÃO - A ABORDAGEM CLÁSSICA

lqeste capítulo far'erros uma br'eve ap].'esentação de a].duns
aspectos bãsi.cos da teor'ia de amostragem clássica e tambem do
método de amostragem si.stemãtica.

Ate asar'a, a apor'darem Clássica tem si.do utilizada fre-

quentemente em pr'oblemas pr'éticos. Nessa apor'darem, toda a in

fer'êneia e baseada no planejamento amostral, e nenhum outro mo-

delo pr'obabilz'suco 8 uti.gizado. Conseqtlentemente o conceito de

planejamento amostral e básico. Seja S o conjunto de todas as

posslvezs amostr'as, sl) s2)''') sv ) que podemser' r'etiradas de
uma população de tamanho N. Então, o planejamento amostrar. abri

bui. a cada uma das amostras uma pr'obabi].idade de seleção lr(s.i),

tal que lr(sj.) zO par'a todo sic S e >, lr(si) =l

Temos então que uma amostra e selecionada segundo um me-

canismo aleatorio que associ.a a Cada amostra a pl'obabilidade
definida pe[o pJ-anejamento amostra].

Como jã foi dito no capítulo anterior, o nosso interesse

é estimar o total populacional, T. Podeinns então estabelecer al-

gumas definições par'a um estimados' I' de T, sob um par'ticu].ar
planejamento amostral

e

i'

DEFINIÇÃO 2.1: A esper'onça do estimados' '? de T, sob o planeia
mento lr, e dada por':

Elr(1') : :l .'K(si)T'(si)s .e S
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onde T'(si) e o estimados.' T' calculado pal.'a os elementos da amos
tr'a s l

DEFINIÇÃO 2.2: Seja T o total populaci.oral. Então,I' é um está
dador' não via.ado par'a T sob o planejamento T se

E (T) : TT

DEFINIÇÃO 2.3: O er'r'o quadl'ético médio de T' sob o planejamento

x, que inda.daremos por' EQU,(1'), é definido como:

EQMTr(q') = ETr(I'- T)2 = }..lr(si)(T'(si)- T)2s:c S

DEFINIÇÃO 2.4: A var'tareia de '? sob o planejamento lr, que i.n-
di.daremos por' Var'.(q'), é definida como:

Vara('?): ETr(T'-Ev(q'))2: E.v(si)(I'(si) - Ev(q'))2
s:c S

Se q' for' não viciado, seu err
dir'ã eom a vara.anciã

e

quadr'ético médio0 eoinci

Podemos obser'var', pelas definições acima, que todas as

esper'onças associadas ao estimados' T' são calculadas com r'elação

à distribuição de pr'obabi.cidades do planejamento amostrar lr.

Desta for'ma, temos que um está.mador não viciado sob um

planejamento pode ser' viciado com relação a outr'o. Pal'a obter'-

mos um esticador' satisfazendo a deter'minadas pr'opr'iedades, te-

mos que escolhem' o par' (1) '?), onde lr é oplanejamento amostral
e I' e o esticador sob T

2.2. EXEMP LO

A amostr'agem Casual simples e o pr'ocesso de se].eção de
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uma amostr'a de tamanho n, onde os elementos são sorteados ao

acaso e sem r'eposição. Deste modo, todas as possa.vens amostras

têm a mesma pr'obabilidade de serem sol.'tecidas, ou seja

'iRÍ se si possuir' n elementos
\ n /

o e.c

Se está.marmos o tota]. populacional T, através do estima-
dos' expansão

T : N E: % : Ny
kcs.l

e o planejamento amost['a] for' a amostragem casua]. simp].es, sem

r'eposi.ção eom tamanho de amostra n, q' e não via.ado, poi.s

:.',' : ;:; "' ''gp' : n ;'; *": '* :
1::1:1 .H

H# z: '* T

Quando di.spomos de uma var'lavei auxiliar' X, um está.mador

paz'a o total populacional, fr'eqtlentemente utilizado, é o esti-
mados razão:

ykkcs NnT :

E
kcs i

e sob a amostr'agem casual simples, o estimados razão é viciado

par'a T. No entanto, pr'ova'se que seu vz+ci.o é despi.'ezxvel par'a
amostr'as gr'andes.
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2.3. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE AS DUAS ABORDAGENS

Podemos fazei.' algumas consider'açoes ater'ca das duas abox'-

vagens, atraves de um exemplo apr'esentado pol' Roya]]. (].976b)

Consideremos uma população finita constituída pelos N a].u-

nos de uma escola, onde a var'lavei de interesse Y é a altura e
vamos supor' que a idade, var'i.ável X, dos N alunos e conhecida.
0 objetivo é estimar' a altura media dos N alunos,

Suponha que adotam

está. ma dor anotado foi

2- yk
kcs . "'

Utilizando a Definição 2.2 podemos pr'ova!.' que y anão vi-

ciatió sob a apor'dagem c].assina. Por'em, esse está.maior não é uma

boa escolha par'a esse problema, pois não leva em consi.deração
a info!.'mação da idade dos a].finos. E então se na amostra tiver-

mos mais alunos jovens, teremos que y vai. subestimar Y. ]qo en
tanto, não teremos nenhuma medi.da desse vx+cio.

Como no exemplo anterior, podemos utilizar o estimados'
razão, que leva em conta a variáve] auxi].iar. Esse estimados

possui um vicio que é independente da amostra observada.

Se utilizarmos a apor'darem de modelos de superpopulação
e adotar'mos um modelo onde

yk:Bxk+ck e E(ek):0) E(elÍ)=o, E(ck)ei):0, k / i
4" . . ' + Ho vicio de y ser'ã então:

]:#.Ü : BEx. - x]

amostr'agem casual simplesos uma e 0

ly
n
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onde xS

Obser'vendo essa expr'estão, notamos que, se tivermos uma

amostr'a onde xs : x ou seja, uma amostra balanceada, tel'emos
que y é não vier.ado, segundo a Definição 1.3. Notamos também

que, confoi'me o va].or medio da vara.ãve] auxi].iar na amostra se

afasta do valor' media na população, o vício aumenta. Se x. < 1,
haver'ã um vx'cio negati.vo i.ndicando que numa amostra de alunos

mais jovens, y subesti.ma a a].tuna medi.a populacional
Sob as duas apor'dagens gostará'amos de ter annstr'as balan-

ceadas, por'em a abor'dagem classe.ca não apl.'ementa nenhuma medi.-

da que justa.fique este fato, já que o vz'ci.o e o er].'o quadr'ati-
no médio são constantes, poi.s não dependem da amostra efeti.va-
lente observada

Atr'avós da apor'dagem de modelos de super'população, pode-

mos, então, tomai.' amostras satisfazendo essa condição, enquan-

to que sob a abol.'darem classe.ca i.sto é impossl-vel, pois toda
a infer'ência sÓ pode ser' fei.ta se a seleção da amostra fo!.' alea-
tõri.a.

Pode-se mostrar que pal.'a amostras grandes, a amostragem

Casual simples pr'oduz com alta pr'obabilidade amostras balancea-

das ou apr'oximadamente ba].anceadas. Muitas vezes é impor'tarte

a obtenção de amostras atr.avos da amostragem casual si.mples,

pois amostr'as balanceadas, segundo uma var'lavei X, podem ser'
ma]. balanceadas com r'elação a outr'as possxvei.s variáveis. Nesse

caso, a aleatorização ter'ía a vantagem de pr'oduzir' um r'elativo
balanceamento com relação a todas as vara.áveis.
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2.4. AMOSTRAGEM SISTEMÁTICA

Nos pr'oximos capltu].os estuda).'emos os pr'evisor'es oti.mos,
quando a amostra é obti.da a pa].'ti.r de uma amostragem sistema

ti.ca. Então, apx'esentaremos agol.'a o método da amostragem sis

temática que é muito utilizado em pr'oblemas de populações fi-
nitas com tendências.

Consider'emos uma

dades são identificadas pelos r'8tulos 1, 2,... , N e co].ocasos

em oi'dem cr'escente dos r'8tu].os. A amostr'agem sistemática usual

di.vi.de as N unidades em k 2 2 cong].omerados sl) s2)' '') sk) on'
de si consiste das unidades i., i+k, i+2k,..., í+(n-l)k e então

seleciona-se um desses si aleatori.amente. Podemos r'epr'esentar

as amostras sistemáticas sl)..') sk no quadr'o abaixo:

população de tamanho N nk, onde as ur\l

COMPOSIÇÃO DAS k AMOSTRAS SISTEMÁTICAS

s]. s2 '.' si ''' sk

yl y2 yi yk valor medi.o

O estimados usual par'a estimar ototal populacional T = >1: y:

e dado por' Tst : Nyi ) onde yi e a média dos valores de y par'a
as unidades do conglomerado s.i sor'teado (como pode ser vi.sto no
quadr'o acima), e o z'ndice st si.EDifiCa que foi usada uma amos-
tragem si.stemãti.ca.

Muitas vezes N nao e múltiplo de k. Então, diferentes amos-

N

ll

yl y2 yi yk

yk+l yk+2 yk+i y2k
P            B

yh-Dk.tl yG).. l)k +2 yh.l)k +j. ynk
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trás sistemáticas de uma mesma população finita podem var'i.ar' de

tamanho por' uma unidade. Esse fato pr'oduz algumas alterações na

teor.'ia da amostragem sistemãti.ca. Por'em, quando o tamanho da

amostl.'a, n, não for' mui.to pequeno ser'ã desppezzvel e por' isso
emiti.remos esses Casos .

Uma das vantagensÕ--'al'p ua. a.laivo t..a.'aE..oit bJ.b ue.Jota.'tJ.(:à soDlle. a amosw

tr'agem casual si.mples é que é mais frei.l selecíonar uma amos

tra sistemática tornando a open.'ação de seleção mais rápida.
O estimados usual par'a o total populacional, sob uma amos

tl.'agem casual si.mples (como já visto no Exemplo 2.2))é '? = N7
onde y ê a média das unidades na amostra.

Temos, então, que o estimados' par'a o total populacional,

sob amostr'agem sistemática e casua]. simples sao os mesmos, o que

não implica que as var'íâncias cor').'espondentes sejam i.quais. A
var'iânci.a de q' ê dada por'

Var(T) : N2g--l:=2\n \N-lJ

)

( 2 .1)

Pode-se nostrar que a var'iância de I'st e dada por':

Var(q'st): N21lEl+(n-])p](2.2)

onde p é a medi.da de cor'r'elaçao ente'e par'es de e].ementas dentro

da amostra sistemãti.ca (ver' Scheaffer', Mendenha]]. e Ott (1979),
pãg. 176)

Se p for' pr'oximo de ]., .então os elementos dentroda amos-

tra são si.mi.].ares em r'elação a caractere'ética que está sendo

medida,e, então, pelas expl'essões (2.1) e (2.2), temos que a

amostragem sistemática pl.'oduzir'a uma var'ladeia mai.or do que a
amostl'agem casual simples. Se p for' negativo, então a amostra-

gem si.stemãtiea será melhor' do que a amostragem casual si.mples.
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Esse e o caso onde os elementos dente.'o da amostra sistemáti.ca

são diferentes. Pal.'a p per'to de zer'o e N gl.'ande, a amostragem

sistemática é equivalente a amostragem casual si.mp].es

Podemos r'elacionar a amostl.'agem sistemática com amostra-

gem está.'ati.facada, consi.der'ando a popu]-ação ]q = nk dividida em

n está'ates com k elementos Cada. Os estratos serão constitul+dos

pel-as p!.'imeiras k unidades, pe].as segundas k uni.dades e assim

por' diante. A amostr'agem sistemática seria equivalente a uma

amostr'agem está'ati.filada com uma unidade po).' estrato. A dife-
r'ença e que, na amostra sistemâti.ca, as unidades se sucedem na

mesma post.ção relativa dente'o do está'ato, enquanto que, na amos-

tl'a está'atifi.cada, a posição dente'o do estrato é determinada

independentemente pela acidentali.date dentro do estrato (ver
figur'a 2.1)

FIGURA 2

+ n9 de
unidades

x: amostr,a si.stemáti.ea

o: amostr'a estratificada

A amostr'agem si.stemátiea se distribui. de manei.z.'a mais uni.-

for'me através da população, e esse fato, às vezes,a tor'na con-
sideravelmente mai.s pr'ecisa que a amostragem estratifi.cada.

O compor'tamento da amostragem si.stemãti.ca, em r'elação 'a

amostr'a casual simples e estratificada, depende muito das pr'o-
pr'iedades da população. Ha populações par'a as quais a amostra

sistemãti.ca é extremamente pl.'ecisa, e outras par'a as qual.s é
menos pl'ecisa que a amostragem casual simp].es. Ver por' exem-

Pl-o) Coche.'an (1977), pãg. 212. Dessa fo}.'ma é difz'cil dar uma
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opinião ge!.'al soba.'e as situações em que a amostragem si.stemá-

tica deve ser' r'ecomendada. Par'a sua uti.lização mais eficiente,
ê preciso que se conheça a está'utura da população.

Vamos considerar tr'ês tipos de população: al-eatoria, or-

denada e per'i.Ódi.ca (ver' Scheaffer', Mendenhall e Ott (3-979),pág
177)

DEFINIÇÃO 2.5: Uma população é aleatoria se os elementos da po
pulação estão numa ordem aleat8ri.a.

Elementos obtidos atl.'avos de uma amostragem sistemática

de uma população aleatória deverão ser' heter'ogêneos a)m p apr'o-
ximadamente i.qual a zero. Então, par'a N gr'ande, temos de (2.1)

e (2.2) que Var(q') ; Var'(q'st). Esse é o caso onde a amostragem
sistemãti.ca e casua] simp].es são equivalentes

DEFINIÇÃO 2.6: Uma população e ordenada se seus elementos es

tao OI.'denados de teor'do com al-gum esquema

Uma amostra sistemática obti.da de uma população ordenada
é ger'aumente heter'ogênea eom p $ 0. Atr'avos das expr'essões (2.1)

e (2.2),temos que Var(Tst) g Var'(1'). Então, a amostragem siste-
mática de uma população ordenada pode ser' consideradamd.s efi-

ci.ente que a amostragem casual simples.

DEFINIÇÃO 2.7: Uma população é per'indica se seus elementos apõe
sentam uma val.'cação cícli.ca

Elementos de uma amostra sistemática de uma população pe
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ri.8di.ca podem ser' hete].'ogêneos (isto é, p> 0), dependendo do
valor de k

Atr'avos das expr'essões (2.1) e (2.2), quando N é grande

e P > 0) Var'(I'st) > Var'(1'). Esse é o caso onde a amostragem si.s
temática é menos eficiente que a Casual simples 8

Se tivermos uma população ordenada, por' exemp].o) se a po-

pulação apr'esentar tendência linear, a média do conglomerado i,
yi ser'a monótona em i. Então, o estimados usual par'a o total

q' : Nyi não será adequado. Asse.m, alguns metidos paz'a e].imi.nar

esses pr'oblemas serão Considerados e compal'ados para populações
com tendência ].i.near' e populações autocorre].acionadas

Os métodos são

a) Metido das correçÕes dos extremos pr'oposto por Vates (].9+8)

Este método envolve a amostragem si.stemãtica usua]., porem o
estimados da medi.a Y = T/N é dado por':

. 2i- k -l
+ '7ÍiÍ:-'Í'JI(yi.- yi+(n-l)k) ) se si for' seleci.onado.

Temos tambem a amostragem sistemática modificada (Singh,
Jindal e Gang, 1968) e a amostragem sistemática balanceada

(Mur'thy, 1967). Porém estes métodos não ser'ão consi.derados

com detalhes por'que são pr'eticamente equiva].entes, com re-

lação a efici.ência, ao método de Yates. Veja por' exemplo,
Coche'an (1977), pág. 2].7

b) Amostragem si.stemátiea centrada pr'oposta por' Madow (1953).

Consi.ste da seleção do conglomerado S(k+1)/2 ) se k for' I'm
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par' e se k for' par') da seleção deSk/2ouS(k+2)/2 eom pr'oba
bi].idade 1/2. O estimados' de Y é

].) /2 se k é ímpar

(k+2 ) /2 se k é par'

O está.nadar' usual yZ seta chamado de yfi) para poder' se].'
identificado nas compar'ações.

Z.4.1. POPULAÇÕES COM TENOENCiA LINEAR

No caso da população ter' uma r'epr'esentação simp].esmente

linear, como a que é apresentada na Figur'a 2.2, é bastante fá-
ci.l imaginar' a natureza dos resultados.

x: amosü'agem sistanát:iea

o : amcstragan esb'atificda

FIGURA 2.2: Amostr'agem sistemãti.ca em uma população comtendênci.a linear

Pode-se ver'ificar' que as var'iâneias da amostragem siste-

mática e amostragem estratificada são ambas menor'es que a da
amostr'agem casua]. simp].es. Alem disso, a variância da amostra-

gem sistemática será maior. que a da amostragem estratifi.cada,
pois as unidades de uma amostra sistemática se sucedem na mes-
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ma poszçao) ao passo que a amostz'agem está'atifi.cada possibi.la-

ta a compensação dos er'r'os no enter.ior dos está'ates. Ver por
exemplo) Coche.'an (1977), pág. 214.

Os resultados da amostragem sistemática em p!.'esença de
tendênci.a linear' podem ser' me].hol.'idos atr'aves dos estimadopes

yÍ2) e y(3) apresentados acima, que, em gel'al, são supera.OI.'es

ao estimados' usual yl'L/ . Ver por' exemplo) Coche'an (1977) , pág.23.7

2.4.2. POPULAÇÕES AUTOCORRELACIONADAS

Em muitas populações ha motivos par'a que se esper'e que

duas observações yj. e yj sejam mais semelhantes, quando i. e j
estão pr'õximos um do outr'o na ser'i.e, do que quando estão di.s-
tantes. Isso acontece sempz'e que for'ças naturais pl.'oduzem mo-

dificações lentas, a medida que pr'ogr'edimos ao longo da sér'ie

Podemos admiti.r, então, que y{ e ya são positivamente eorrela-

cionados e que a cor'r'e]ação ente'e e].es e uma função dependente

unicamente da distância que os separ'a) l i.- jl, e decrescente,
quando essa distância aumenta.

Embor'a essa concepção seja uma simp].ificação exagerada,

pode r'epr'esentar' um aspecto destacado em muitas populações

Temos então que as obsel.fiações y.i(i. :1, 2,..., N)sãoes-
colhidas dente'o de uma super'população, na qual

t

yt: D+ct ) E(et): 0 ) E(e{)= a2 , E(et'et+u): puas

e onde temos que se u é menor' que v, p..z p.,z 0.

Par'a essa espeei.e de população, pode-se demonstrar que a
amostragem estrato.ficado é super'ior' a amostragem casual sim
pies) mas nenhuma r'e]ação ger'a]. pode ser' estabelecida em pela

ção ã amostragem sistemática. Ver' por' exemp].o) Coche'an (1977),
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pag. 219.

Ha super'populações em que a amostragem sistemáti.ca é su-

per'zor' a amostr'agem estratifi.cada, mas hã também outras em que
a amostragem sistemática é inferior ã amostl.'agem casual
pies. Ver' Coche'an (1977), pãg. 220.

A função pu : u'3/5 foi suger'ida por' Fisher' e Mackenzie

(1922) par'a cor'r'e].ação ente'e a quantidade de precipitações plu-
vi.ometricas semanais de duas estaçoes do ano que estejam dis-

tanciadas de u ente'e si; a função pu : e'Àu,por Osbor'ne (1942)
e Matar'n (19q7) par'a uso em ].evantamentos flor'estai.s e agrá-

rios, e a função pu : Z-u, por Wald (1938) par'a cer'tos tipos de
ser'ies de tempo usados em eeononi.a.

sim



CAPITULO 3

POPULAÇÕES COM TENDÊNCIA LINEAR

3.1 . INTRODUÇÃO

Neste capítulo vamos encontrar o pr'evi.sor Ótimo par'a o

total populaci.onal, quando o modelo de super'população e um mo-

de].o com tendência linear. O pr'evisor ótimo será obtido a par-
ti.r do Teor'ema ].]. descrito no Capa'tolo l

I'ías pi'oximas seçoes) depois de encontrado o pr'evisor Óti-

mo e seu er'r'o quadr'ético media, ser'ão car'acterizadas amostras,

ou seja, planejainentos i.ntencionais, que minimizam o seu err,o

quad].'ãtíco medite. Estudar'emos tambem, algumas conseqtlências da

uti.].ização destas amostras , quando o modelo ini.cialmente ano-

tado não é o cora'eto. Alem disso, serão feitos alguns estudos

de si.mutação, que quanta.ficar'ão em ter.mos do EQU estimado, o
efeito de err'os no modelo aditado i.ni.ci.aumente

3 .2 O MODELO DE TENDÊNCIA LINEAR

Seja um mode]o ].inear da forma
E : y = XB + e

( 3 . 1)

onde

g':(cl) c2»''', cN) ê um vetar aleatório,

Bt ; CBI) B2' ' ' ' ' Bn) é um vetou depal.'ametros desconhecidos,

y' : (yl) y2». ' ' ) yN))
a matei.z de var'lavei.s auxi.bares totalmente conheci.da.

Além di.sso, admitir'erros que valem as seguintes condições:
a) E(S) =Q , onde 0' =(0,0,...,0) é o vetar nulo(b ordem

(.) é o ope!.'ador' esper'ança;

e X e

N e E
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b) Var'(E) = azl, onde l é a matei.z identi.dade, Var'
open'ador' vaz'iâneia e a2 e um parâmetro desconhecido.

Da for'ma como Var(E) está defi.lida, observamos que a

ri.ãveis aleatõri.as el) e2)' '' ' cN são não cor'relacionadas
Como conseqtlência das suposições a) e b) todos que E(y

e Var(y) : a'l

Nesta seção) como já mencionado aci.ma, vamos obter'o pr'e-
vzsor' .linear' otzmo pal'a o total populacional, quando o modelo
de super'população € é um mode].o li.near com

( ) e 0

s va

l l

l 2

X(N,2) : e B' : (a,b)

l N

Temos neste caso, que o modelo será

yt:a+bt+et ) t.: 1) 2,...,N(3.2)
e continuam valendo as suposições (b lmdelo 3.1. Então, E(yt) = a+bt
par'a t = 1, 2,..., N

3.3. O PREVISOR ÕTIMO

Suponhamos que uma amostra s c {1,2,...,N} de tamanho n é

selecionada de açor'do com algum planejamento especificado de

uma popul-ação gerada de açor'do com o modelo (3.2). A partir'
dessa amostr'a, quer'emos pr'ever' o valor do total populacional T

Sejam então xl) x2)''') x os valores de t que for'am se-

leeionados, e xn+l)..') xN os valores de t cor'respondentes às

unidades for'a da amostra. Real'denando os y's de for'ma que yn,
y2)'' '8 yn sao os cor'r'espondentes valor'es de y na amostr'a, po-

demos mosto'ar, usando o Teor'ema 1.1, que o pr'evisor' Ótimo, ou

seja, o melhor' pr'evi.sor linear de T, sob omodelo 3.2 é dado por':
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q'ü ny. + (N-n)â + 6 ( 3 . 3 )

onde

â : y'i- 6ii ' $ : :i1li

n n
i: : .il. * i /n y /nyl lll j';].

Note-se que â e 6 são os esticador'es usual.s de mx'Rimos

quadl.'idos de a e b. Do Teor'ema 1.1, segue também que

Var(q'f:- T) = (N-n)a2
2n(=

)
Xl 21+

2
)

(x.-= lliSI

( 3 . 4 )

onde x.
2

N

E.. xj./N n
i=n+l

Nas expr'essões (3.3) e (3.q) acima, .E xi e Í N+lxi cor''

r'espondem) r'espectivamente, a soma dos valores de t per'ten
tes e não pel.'tendentes à amostra.

A seguir' sei'ão verá.fixadas as validades das expr'essões
(3.3) e (3.4)

Do Teor.'ema ].]. segue que

I'# : TI + iÚ-nlx2ê +v2ivii(!i- xiê)l

Como pe[o modem-o 3.]., cov(yi)yj) = 0 pa.u í#j) então V21=0
triz nula)

cen

(ma

Temos então que Tü= Tl+ IN-nX2B ) onde Tl:

Ainda pelo Teorema ]..]., ê = (xivllxl)'lxlv3.3yl

n

nyl.E.'s.l].=



].: azl) segue que B= (XIXI)'lXiyl , que é o est

o].' Qe mznzmos quadl.'idos de B em uma regi'estão linear

~.*' --:Ê:l l, -..
g: ( xj.-i']) (yi-y]. )

E (x:-;l.):i:l

l x..l

p* : -ç'i ' Q i...D t x....: I'l
.l xN

-7: . o'-- ::i.:*:'l.l : -7: . m--)â

Pelo Teorema 1.1 temos também que

Var(I'ü- T) = IÚ.n(V2-V21V].]V21)IN-n +

]J. n(X2-V2)V'lh)(X jV'tXI)'l'(X2-V21V'l XI) ílN.n

mo V21 = Os VI = a21n e V2 = a21N.n ' temos

r(T'+ - T) = a21N-nIN-n+IN-nX2(XIXI)'lX2]N.na2 , ou

Como V

+

Co

Va seja)

7i - $i:

Então:
/

:l f:hall P.\ll': Í:

«" " ""«lll *« «ll?ll::: lãll ; l
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j.=1 '
l

-:i*í-'!i~': l-!i~
N-n

r

(N-n)a2+a2IN-n

n

.-.: . F~--,: B« 'b:,:-«~-,&: :à*:l :

(N-n)a2 + l n].(xi-il)2 + n(;il.-i2)21

::-'»: 1 : ' ': [: ' fSJl-
que e a expr'essão (3.+)

Da expr'essão (3.4) segue que a amostra que mini.mi.za

Var'(q'ã- T) é aquela que mi.ni.mi.za .l:i;iilZ--- , onde Sx: n (xj.-il)2x '' i=l

Duas possibi.cidades podem) então, ocor].'er'. Tomarmos uma

amostra com il : x2 ou uma amostra com S.., máximo. Como veremos

adi.ante, é posszve]., em alguns casos, encontrarmos amostras eom

xl :x2 ) que e o caso em que teremos a estratega.a Ótima. Uti.-
lizando a i.dentídade

a

; : llni].+ (N-n)i21

temos que xl = i2 e equiva].ente a i=i].. Amostl'as satisfazendo
esta condição são Chamadas amostras balanceadas de la ordem.



Liga dos valores de t par'a os €

)m a média dos elementos da pc

iue xl) x2)''') x são valores
:i') a amostl.'a seleci.onada deve

3 var'i.ável auxili.ar'. Como jã n

:ssados no caso em que xlgx2)'''
L)B B e ) iq.

: >1, t = !!Ílgi.} , e não e dif5
t:l '

alanceada se e somente se xl= b
untar'emos dois planejamentos i.nn

i.edade acima, ou seja, planejan
:ia e uma amostra balanceada de
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Ela exige que a medi.a ar'i.tmética dos valores de t par'a os e].e-

mentas da amostr'a coincida com a média dos elementos da popu-

lação. Par'a o caso ger'al em que xll x2) '') x são va].ares de
uma var'lavei auxiliar' qualquer, a amostra seleci.onada deve ser

balanceada eom !'e].ação a essa var'i.ável auxili.ap. Como ja men-

cionado aci.ma, estamos interessados no caso em que xl)x2)'' '»xm
sao os valor'es de t, t = 1, 2,..., N.

Então temos que .>1:txi = Nlt : N(N+l) e não é difícil.1=1 t=l

mostrar que a amostra será balanceada se e somente se =. = E21.

Na pr'õxima seção apr'esentaremos dois planejamentos inten-

cionais satisfazendo a pz:'opr'íedade aci.ma, ou seja, planejamen-
tos onde a amostz'a seleci.onada é uma amostra balanceada de la
ordem.

3.4. PREVISORES ÕTIMOS SOB AMOSTRAS INTENCIONAIS

Confor'me mencionado no Capa'talo 2, vamos Considerar uma

população de tamanho N = nk divã.dada em k 2 2 conglomerados, s.,
s2s'' ' ) sk; cada um eom n uni.danes,de for'ma que o cong].omerado

s. consiste das unidades i, i+k,..., i+(n-l)k. Sejam, então
(i.) amostr'agem de seqüênei.a central
.-. .i + 'e - +

Se k e impar' ou se k e n são par'es) a amostra contendo as

)

aP . :,''aP . :,
e uma amostra balanceada de ].a ordem.

A ver'ificaçao e i.mediata, pois a seqtlência das uni.jades

amostr'ai.s é uma pr'og].'essão ar'itmética com r'azão i.qual a 1, e cu-

ja soma S. é dada p'' S. : le.ÍISii.} ...:... e.{!iLi2.l} :.ÉX;lgJ." . C-o

n n(k+l)
' , 2



i::-#, ;:: . '... ;:: Eg
(ii) amostragem si.stemáti.ca centrada

Se k é ímpar') a amostra Contendo as

k+]. 3k+1 ( 2n-]. )k+l
2 '

e uma amostra balanceada de la ordem.

A ver'i.fixação também é imediata, pois a sequência das uni-
dades amostrais é uma pr'ogr'essão aritmética, ago!.'a com r'azão

igual a k, de onde segue que Sn : l--7'+ .CZ!!=;Z:Kt--lg. =.É111l;]2.n. Co-
- i: : +, ;'g-' q-. ;: : Eg

unidades

LEMA 1: Uma amostra si.stemãtica é balanceada se e somente se
for' uma amostra sistemática centrada.

rKuva: uma amost!.'a si-stematica consiste

i+(n-l)k e será balanceada se

$l .[j:J(j-i)K3 : u.ll: ,
j=1 n 2

das unidades i,i.+k,
)

mas

j\ E.i:.!çJ ])k] : [i+i+(n-])kJn/2
j:i n n

:.tã. .Éilâ.iÉ.n.=1..!B.]=.42. : 1B
n 2

. k+l
se l =

2

De onde segue que teremos uma amostra com as unidades

k+l .!JS+1 ( 2n-].)k
2 2 ' 2

rlllC D 3Tn/\cq't»n= nnn.+n-=-i-=.

) )

Centradaa
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Se k e pai.' ou n é zPmpal.' as amosUas acimanão ser-ão balancea

das. Podemos escol.her' contudo duas amostras quase ba].anceadas,

insistindo no caso (i) das uni.dades !:Éjj='1)+i+l, -----5---+2,. . .,

'''"'2'--) e no caso (ii) das unidades ;, %S,... .(2n-l)k

Com relação ã amostragem de seqtlência central, não temos

conhecimento de que tenha sido sugeri.da na literatura par'a ser
uti].i.zada em populações fi.Ditas. Contudo, confor'me mostramos

acima, ela pode tel' pr'opr'i.edades Ótimas.

Somente sob a abordagem de modelos de super'população e

possível deter'manai' amostras 8ti.mas , poi.s obtemos uma expr'essão

do er].'o quadr'áti.eo medio que depende exc].usivamente da amostra

selecionada. Ao conta'ári.o, na abor'darem c].asse.ca, o er'ro qua-
. = P # . =

dr'ati.co medi.o é constante, qualquer que seja a amost
leal.onada

Ver'i-fi.gamos a seguia', que, par'a amostras ba].anceadas, o

usua].

C

i'agem se

( 3 3 ) temos que

T'# nyl + (N-n)â + b nyl + (N-n)(7l-$=1)+6

Ny[ - (N-n)Bil].

Como par'a amostras balanceadas ;l]. : i2' segue que I'A = Nyl
Então, sob o mode].o (3.2), a estratégia (estimados', amostra)

õti.ma seria consider'ar' o pr'evi.sor T# =Ny. , com uma amostra ba-
lanceada.

Nadou (1953) pr'opôs a uti].ilação da amostragem sistemá-
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ti.ca centrada, com o estirador' I'Ê =Nyl) onde yl e a medi.a dos
valor'es de y pel'tendentes ã amostra. Como ja mostramos que pa-
z'a k I'epal:') a amostragem sistemati.ca centrada e ba].aneeada de

].: ordem, e que pa!.'a amostras ba].anceadas o pr'evi.sor õti.mo é o

pr'evzsor' expansão usua]., temos que essa estratégia é ótima. Se

k é par' a estratégia proposta por' I'lados é aproximadamente não
vi.alada.

Pal.'a a amostragem de seqtlên

se k for' Ímpar' ou se k e n forem par'es) teremos amostras balan-

ceadas de I'? or'dem, então o pr'evisor' Óti.mo tambem ser'ia o pr'e-
vzsor' expansão usual apl'esentado acima

centralcia ja mostramos que)

3.5. CARACTERÍSTICAS ROBUSTAS DO PREVISOR ÕTIMO

A discussão pr'evi.a tratou do pr'oblema de se obter a es-

tratêgi.a Õti.ma, sob o mode].o (3.2), pal'a pl.'ever' o total popu-

laci.anal. Essa estrategia nos chamar'emos de efi.ciente, ja que

mini.miza o erro quadr'ético medio do pr'evisor ótimo soba'e o mo-
delo (3.2)

Em muitos casos, amostras que são eficientes sob um par-

ti.cu].ar modelo, não são efi.ci.entes quando o modelo adorado não

e o modelo col.'r'eto. Então exame.napemos alguns efeitos de fa-
lhas no modelo (3.2)

Assumir'emos que o modelo corneto é o mesmo modelo (3.1),
por'em açor'a com

l l l

1 2 22
/L =

e e B' = (a b c)

l N N2
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E(yt) : a + bt + ct2 , t = 1, 2,..., N

Pelo Teorema 1.1 temos que o pr'evisor' Óti.mo sob esse mo-
dem.o ê

Neste caso,

( 3 . 5 )

'*: «': . '"--,; .'::;.:*: * ;::Ê.:*Í
onde â, B e c sao os estimados'es de mínimos quadr'idos usual.s e

â : y] -6;1]. -ê=12) , sendo

)

nl :- ( 2 )X X Xl )n l
l
n

:: : ' ::L:*: , :?': ' :g.:*í
Podemos então escrever' '?â como

q'Ü: Ny]. ''6(N-n)(;1- ;2) - ê(N-n)(=Í2)- i(2))

Analisando os pr'evisor'es 8timos obti.dos sob os modem.os

(.3.2) e(3.5), vemos que eles se' eoincidirão se i(2): ]1(2) ou

quando tivermos uma amostra ba].anceada de 2a ordem. Por uma

amostra balanceada de 2a ordem entendemos uma amostra que sa-

ti.sfaz ;li : i2 e x12) = ;122)

Quando temos uma amostra balanceada de la or.dem e adota-

mos o modelo (3.2), já mostramos que o previsor Ótimo él'# : Ny.
Por'êm, se o modelo Corneto fol.' o (3.5), o vz'eio pol.' utilizar-
mos q'E poder'a ser' calculado por'

:'': -'': :'~': -~,,: :]: g:,:- z:,:- :].:,:l
: ::l i8:,: 1- :1i$:,:1 - :1::E:,: l :



- 3 7 -

w:lX:,:l - :l:g*:,:l

w1-.4*:. *íl- .~--,.-»:::*:-.:â/{

(N-n ) c (iÍ 2 ) -x( 2 ) ) ( 3 . 6 )

onde E( ') é o oi)er'odor' esper'onça sob o modem.o (3.5)

Vemos, então, que par'a r'eduzir'mos o vz'ci.o decorrente da

uti.li.zação de q'ü, quando o modelo col'Feto é o (3.5), temos que
tel.' uma amostr'a que seja apr'oximadamente balanceada de 2a or-

dem. E se tiver.mos uma amostra balanceada de 2a ordem, segue de
(3.6) que o vício seta nulo.

Pudemos notar empa.ricame''r -- -v--'.''''''' ''- \']uu \---/ .pa-aiiejaJite:ii LO \.].l.J) amOS

tratem si.stemãtiea centrada, se ap!.'oxi.ma bastante de uma amos

tra balanceada de 2a ordem. Por outl.'o lado, oplanejamento (i)

amostr'agem de seqtlênci.a central, não se apr'oxi.ma tanto.

Como Var2(q'E- T) : Var'l(I'ü -T), onde Var'2 e Var'l são r'es-
pectivamente as variâncias sob o modelo (3.5) e (3.2), segue

que: EQI'12(I'â-T) : Var'l(I'E-T) + (vx'cj.o2)2, onde EQU2 e vzcxo2
sao o erro quadr'ético médio e o víci.o em r'elação aonx)(blo (3.5)

Quando tr'abalhamos com uma amostr'a balanceada de la
dem, temos que

!

or

EQM9 (T'$ - r)

Podemos consi.deram', então, que a estratega.a de Madow é
realmente eficiente, ja que é uma amostra quase balanceada de
2T ordem.

2 (N-n )Na n + c2(i(2) - ;(2))2(N-n)2
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3. 6. SIMULAÇÕES

l~iesta seção apr'esentaremos alguns estudos de si.mutação

com o objetivo de observam.' o efeito de diferentes planejamen-

tos soba'e o epr'o quadr'ético media do pr'evisor' expansão, segun-
do um pa).'titular modelo de super'população.

Pal.'a i.sso, ger'amos 100 populações de tamanh

temente de açor'do com o modelo (3.2) eom a :9

A Tabela 3.1 apr'ementa os valor.'es do EQm pa
valores de b, para amostr'as de tamanho 20.

N 30 0 ,0 exa

diferentesra

TABELA 3.1 Ei'r'o Quadr'ético llédi.o para difer'entes planejamen
tos amostrais obti.dos de uma população oom tendêneia li.cear

Na Tabela 3.1,

ASA: amostra sistemática com pal'tida aleatória e pr'evi
sor' expansão)

ASAR: amostra sistemática com par'tida aleatória e pr'evi

sor das cor'r'eçoes finas.s, proposto por' vates, apõe
sentado no eapztulo 2,

SQA: amostr'a em seqüência com

sor' expansão.
partida a].eatÓría e pr'evz

  0,5 1,5 2,5 3,5 4,5

 
790.q90

q15.33q

147.724.6S3

h.072.192

+15.33q

1.330.642.986

l0.713.89q

+15.33q

3.697.961.313

20.715.596

q15.334

7.2q9.679.652

34.077.298

415.33y

11.985.797.985
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Par'a as amostras sistemática centrada (ASC) e em seqtlên-
cia central (SQC)) o valor excito do er'r'o quadz'ati.co médio do

pr'evzsor' expansão e 3q0.200, par'a quaisquer valores de a e b
e foi obtido através da expr'essão (3.4)

Atr'avos da compar'ação dos va].odes obtidos na Tabela 3.1

eom o EQm das amostras sistemáti.ca centrada (ASC) e em seqtlên-
cia central (SQC), podemos ver'i.ficar o efeito do balanceamento

(amostl'as ASC e SQC)) pois os er'ros quadr'éticos médios, par'a
todos os valores de b são menor.'es do que das amostras não ba-
lanceadas (ASA e SQA)

Podemos observar t A X V IVP VV+XA VVa&UWab

ci.a ].inear, o pr'evi.sor pr'oposto por' Yates (ASAR) apr'esenta va-

lores de EQM bem pr'8ximos ao dos pr'evisor'es ótimos ( previsor

expansão par'a amostr'as balanceadas - ASC e SQC)

Confor'me visto na seção (3.5) podem odor'r'e].' falhas no

modelo adotado, par'a i.sto for'am ger'adas 100 popu].açÕes de ta
manho N = 300 de açor'do com o modelo (3.5) eom a=9

A Tabela 3.2 apr'ementa os valores do EQM pal.'a dif
valores de b e c

)

ambém e

er'entes
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TABELA 3.2 - ET'z'o Quadr'ético Médio par'a diferentes planejamen-
tos ayostl'ais obti.dos de popu].açÕes com tendência
quadr'anca

onde ASC, ASA, ASAR, SQC e SQA estão descai.tos na Tabela 3.1

Atr'avós da Tabela 3.2 notamos, como na Tabela 3.1, que o

EQM i.ndepende dos valores de a. Notamos também que os EQm de
ASC, ASAR e SQC independem de b

Campal'ando as Tabelas 3.1 e 3.2 obser'vamos que o pr'evi-
M . . #HI +

sor' expansão) confor'me jã tz'nhamos visto teori.lamente nas se-

çoes enter'ior'es, apr'esenta valores bem super'ioz'es do EQm

do o modem.o for' de tendência quadr'ética.

A par'ti.r da Tabela 3.2 podemos eonfiz.'mar' o que foi visto

na Seção 3.4, de que a amostr'a si.stemãtica centrada (ASC) se

apr'oxima mais de uma amostra balanceada de 2a ordem do que a

amostr'a de seqtlênci.a central (SQC)s pois apr'ementa EQM menor'

Dessa for'ma, o pr'evisor' expansão sob ASC se api'oxima mais do
pr'evisor' õtimo do que sob SQC

Pela Tabela 3.2, as dife

zem notar' eom mai.or intensa.dade para .alterações eín c do que em b

qual

valoresi.'enças do EQm fanos se

AMOSTl<AS\ 0,8 1,8 3,8

Ü

 

19.933.66]
19.9 33.66]

97.816.415.019
100.263.60q.126

96.610.392
96.610.392

3.211.200.723.810
3 . 211 . 200 . 723 . 810

36.521.153.201.600
37.383.865.716.700

100.79q.q72
100.79q. q72

494.107.923.287
q99 . 589 . 19 2 . 382

487.199.815
q87 .199 . 818

16 . 256 . 881 .17q . 600
16.256.881.174.600

18U.q87.813.060.000
186.420.038.776.000

450.676.09H
q50.676.09H

2 .200 . 097 . 531 . 840
2 . 211 . 646 . 960 . 930

2.169.530.66:
2.169 .530.66:

72.q53. 8R2.076.000
72.q53.842.076.000

821.472.q75.120.000
825.543.728.240.000



CAPTTUL0 4

POPULAÇÕES AUTOCORRELACIONADAS

4.1. INTRODUÇÃO

No capítulo anterior der'i.vamos o pl.'evi.sor li.near otimo

sob o modelo com tendênci.a linear'. Apr'esentamos dois planeja-
mentos efi.Cientes e estudamos lambem alguns efeitos de falhas

na especificação do modelo aditado, em termos do er'].'o quadl.'a-
tino médio dos pi'evisores consider'aços.

Neste eapztulo trabalham'emos com modelos de autocorrela-

çao. Consi.derarums o caso par'titular em que a estrutura de eor-

].'elação ê do ti.po exponencial e,sob este modelo, encontraremos

os pr'evisores õti.mos par'a amostras si.stemáti.ea e em seqtlência

Ai.nda sob este modelo obter'eras pr'evisores do tipo pr'ojeção.

Como o modelo adotado pode não ser eor'r'eto, estudam.'emos a].gu-
mes pr'opr'i.edades destes pr'evisor'es, quando o verdadeiro modelo

for' um modelo autocorrelacionado, mas com tendência linear. Alem

disso, sei'á pr'oposta uma tecnica iterativa par'a estimar a va-

r'zancxa e a cor're].açao populacional que eram supostas conheci-

das par'a todos esses pr'evisor'es. Mosto'cremos tombem que o pl.'e-

visor' expansão não pode ser' Óti.mo sob populações autoeorrela-

cionadas, eom estrutura de co]'].'elação dos tipos exponencial ou

tr'iangu].ar. Par'a fi.nalizar este capítulo serão feitos alguns
estudos de simulação.

4.2. MODELO DE AUTOCORRELAÇÃO

Nesta seçao assumia.'erros que as obsel.'vações y.i,i=1,2,...,N,
sao ger'idas a par'ti.r' de uma super'população na qual
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y : xg + ! ( q . l )

onde yi (yl )y2 ) ' ' ' )yN ) l

(ellc2)'' ')eN) é um vetar aleatório,

U e um par'ametr'o desconhecido

(1 1 ... 1) um vetou de uns

ê '

e Xt

Alem disso, admit
a) E(e) = 0

b) Var'(Ê) = azV, onde amatr'iz de covas'iância V é tal que
n

E(yi-p)(yj-u) = pha'

Como conseqtlênei.a E(y) : U e Val'(y) = a2V

zr'emos que as seguintesem suposzçoes

4.3. PRE VISORES ÕTIMOS

Consider'ar'emos, pr''imeir'amente, um caso par'ticulap do mo-
delo (q.l) descrito acima, onde a mata'iz de covari.anciã V é tal
que

2
P

P

N-l
p'' '

N-2
P

( q . 2 )

l

ou seja : E(y.i -U) (y.i-U) .l s.-:i l .2

Note-se que esta estrutura de cor'r'elação e bem ger'al, no

sentido de que eng].oba mui.tas estruturas pr'opostas na litera-

tura e também mui.tas aplicações pr'ancas.

O pl.'evisor linear Óti.mo pal.'a o total populacional sd) es-
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te modelo ser'a der'i.vado a par'ti.r do Teor.'ema 1.1 pal.'a dois pla-

nejamentos amostras.s: amostragem sistemática e amostragem em
sequência.

Em ambos os casos os pr'evisol'es consi.derados serão da forma

( ]. + a{ )y+ ,

yt. ) yt.»''' ) yt eor'r'espondem aos va].ares de yna amostra]. '2 'n

tl'a se].eei.amada. Par'a pr'evi-fores desta foz'ma temos que

l

Vap(Tü-T) = Var'(.EI(i+ ai)ytZ - NI.yti)
(q . 3 )

: 'Í ' j li ]EZ;jaKp tj'tkl. .2m..) +
j/K

.',!.: *!.:.-*.'** - ,.:.8
jíK

N

.;: *à.:';. ltj-tKI

Podemos mosto'ar' que pr'evisores da for'ma acima são não vi

dados se e somente se .}' (l+ ai) = N. Segue, então, que o pr'e

visor' expansão pr'oposto pol' Madow, apl'esentado no capítulo an
tentar é não viciado sob o modelo acima.

n

4.3.1. AMOSTRAGEM SISTEMÁTICA

Suponhamos que uma amostra de tamanho n é se].ecíonada de

açor'do com uma amostragem sistemáti.ca com partida aleatória.

Temos, então, pelo Teorema 1.1, que o pr'evi.sor linearotíino pa

ra o tota] popu].aci.anal T, sob este modelo, é dado por'



)y j. + (j -l ) k

a]. : (l -pÍ)'ll(bJ.- Plb2) +

(l - pz)'i(bn - Plbn-l)

aj:(l-p2)'11b-p](bj-]'bp].)+

par'a j : 2,..., n-l

k
P 1 = P ,

,bn) .': l t-nV2].

(l-pl)'lb=IN.nV21 v'lJN.n=( ].

A ver'ificação do resultado
Temos que

2
PI

PI
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)

l

vl

(4 . q )

onde

(N-n)

n - (n-2)pl

n - (n- 2)p].

l(N-n)-b(i-pi)'

2 l(N-n) - b(l pi)+

n-l

P l)(b].+bn+ (l-pl ) j>1,2bj

e dada a seguir'

de onde segue que



e 

l 

o 

o 

Pelo Teorema 1.1 

- 45 -

-p 
l 

o 

o ... 

-p 
l 

o 

o 

-p 
l 

l 

-1 

Vl dado acima e lÍ = (yi' Yi+k , ... , Yi+(n-l)k) segue que: 

µ = pl(yi +yi+(n-l) k ) + (l -pl)(yi +yi+k + ... + yi+(n -l)k ) 

n - (n-2)p1 

Sendo y
1 

= 

a = 
n(l-p

1
) 

n-(n-2)p 1 

n 

Podemos escrever 

-
µ = (1-a)yE + ay1 

Ainda pelo Teorema 1.1 

Se J. a 1 ' V = a 
2 

( b • • • b ) 

N-n 21 1 n 



ndo A]. : {1)2,. . . ,j.-l},

At :t1)2)...,k-l,k+1,...,2k-],...,(t-].)k+],...,(t-])k+j.-].},

Bt: {])...,k-].,k+1,...,2k-],...,(n-t)k+].,...,(n-t+l)k-i},

Bn : {1 )2 ) . . . ,N-(n-l)k-i}

Temos então que

[Ú-nV21V].l1l : (].-pÍ)' lj;J. j :+(j-i)k

' p].n' I'bj(ySJ.(j-2)k' P lyi+(3-1)k+yjk+i.)- q(bhyi.k+bny(n- 2)k+i)]

:ú.. «,#*:,:':-.í,-: 1.{1:»:. . í:l':-:.:ll»: -.:.:-«..:l ,

: ";".; '.-'*', ,.-.' : ;:';..íE'.-'':E':'»:':''-':
Então,

(N-n)u +(i-Pi)'ijjnl.bjVi+(õ-i)K

n-l

Pi jE2bj(yj.+(j 2)k pivi+(j-i)K

PI(blyi+k (n-2)k+i (l-PI)'l'bü

que pode ser escri.to como



4 7 -

F . ':-.í,':'': - ':':' ' =:g:i;$1': .
+ li + (l-PI)'l(bn-plbn-i) +

(N-n ) - ( i-pii ) lb
yi.Kn-l)k +n- (n- 2 ) P l

. :il: * .:-.í,-:t,'':'':-:":.:' . -í»:l.

' (i-Pi)IVj.+(j.i)K'x l

eonc].uindo então a pr'ova

Quando bl : b2 : ... ; bn (ou aproxi.madamente igual)
é di.fácil ver que o pr'evisor' Ótimo é dado por':

1 1

Tâ q>1'. (l + aj )yj.+(j-l)k '
l =.L

nao

(N-n) ( l-P. )
onde aq : --------------Ê-- , j = 2,... , n-l

' n-(n-2)p.
0

N-n
n n-(n-2)p l

pois não é difzcíl mostrar que, neste caso,

iú-.v::v;l:xz - iú-.v,:v;:!:, : o

Então o pr'evisor' Ótimo pode sel' escrito de uma forma bem

mai.s si.mples , ou seja,

Tâ : n71 + (N-n)Ü

onde Í] = ayl + (l-a)yE ) sendo
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n(l- P].)
n-(n-2)pl

a
)

yi + '
--:--11j:!(n-X)k (media das unidades da amostra),nyl

yE : y{ + y{,(n-l)k' 2
e

Podemos notar que, a não ser' que k seja mui.to pequeno ou

P mui.to gr'ande, o pr'evisor õtimo é muito pl'oximo do pl.'evisor'

expansão) tü : Nyl' Então se consi.der'ar'mos amostragem si.ste-

mãtica centrada e PI : Os aestratégia de Madow é quase otima
par'a pl'ever' T.

De (4.q) temos que par'a o pr'evisor' expansão

].,2,. . ., n e de (q.3) temos que

par'a

Vap(I'Ü-T) : j!!j2j2na2+ a2j-=--12i#kcs kl + a2(N-n) +

* .' iikZ;' KI - ,.:l\'l:;; *i;.i:-*i

s'j' q': o estimados' expansão sob amostr'agem sistemática
eentr'ada,

o estimados' expansão sob

eom par'tida aleatori.a,

conjunto das unidades amostras.s sob amostragem

sistemática centrada,

conjunto das unidades amostrais sob amostr'agem
sistemática com Dar'tida alento

amostr'agem s i.s te meti ca

ria

sl

s2
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Então

Var'(I'l' T) - var'(I'2 - T): a2i#k+stpjz'kj-a2i#k+s2pjz'kl +

.:.'1%'l:l;: *i; 'i:-*i-:.:l\'l:l;: *;s:' kl

pois E E pli'-KI : E E .ji-K
i /ke s i#kcsl 2

A par'tir de estudos fei.tos com k = 3 e di.versos tamanhos

de amostra, foi possível mostrar que a amostragem sistemática

centrada é mais efi.Ciente que a sistemãti.ca com pal'ti.da alea-
tõri.a, i.sto ê, que o pr'evisor' expansão tem variância menor' com

amostra sistemática centrada do que com sistemática com par'ti.-
da aleatória, pois obtivemos :

Var(q'. - T) -
NVar(q' - T) 2a2 n E (p3j'J' - p3j-2) < o

j:i

4.3.2. AMOSTRAGEM EM SCQÜÊN CIA

Agoi'a consider'ar'erros que as n uni.dades amostrais são se-

lecionadas em seqüêneia. Sejam yi e yj.+(n-l) as observações ini.-
eiais e finais da seqtlência de observações amostradas. Neste

Caso, utilizando o Teor'ema 1.1, o pr'evisor 8timo é dado por':

Tü =nq+(N-» Ü+(p+p2+ .. .+pi-l ) (yi P )+ (p+P2+. . .+P N'ti+(n-])]Xyi+Gl-]. )' U ) ( q . 5)

onde Ü =--D-.É'l-p) y]. + P (yi+yx+(n-l))

Se for'em seleci.onados os n primei.r-os elementos da popu-

].ação, então, pode-se mostrar que o pr'evisor 8t:imo reduz-se a
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q'ü: nyl +(N-n)$ +(P+ P2 +... + pN-n)(yn- U)

Por' outr'o ]ado, se os e].ementas se].eci.arados forem os n

ü].temos temos que o pz'evisor Ótimo é dado por':

q'ü : nyl +(N-n)ÍI +(P+ p2+..+pN'n)(yN.n+l'U)

Se ti.vermos o tamanho da população não muito pequeno e p
nao muito gr'ande, pode-se mostrar que o pr'evisor 8timo (q.5) se
I'eduz a

(N-n)Ü + ]i+F[(yi- u) + (yi+(n-].)' U)j

Por' outr'o lado, nas condições acima, pal.'a os n primeir'os,

I'Ü : nyl + (N-n)ÍI + :íg;(yn- u)

e par'a os n Ülti.mos,

5'ü
nyl + (N-n)Í; + Tg-;(yN-n+l 'p)

4.4. PREVISOR TIPO PROJEÇAO

Consi.derando o mesmo modelo aditado na Seção (4.3), umou-

tr'o pr'evisor' que pode se].' utilizado no pl'oblema g o pr'evisor
ti.po pl'ojeção, defina.do por:

T : i,1 3 Ê ,

onde B = (livlixl)'J'xivllyi ,

l& =(1)1)...,1) ê um vetou lxN de uns e 3 = IN

Temos, então.aue

T N[([-a )yE + ayl]
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onde yi + yi+(n-].)k
2

-- y:í +.
yl : -'=--

+ yi+(n-l)k
n

eonfor'me jã definidos em seções anteri.odes

Bolfal.'ine e Roda'ienes (1986) estudar'am condições pal.'a a
oti.malidade do pr'evisor pr'ojeção sob um modelo ].inear da forma

(4.].). Eles mostraram que a condição necessária e suficiente

par'a que o pr'evisor' pr'ojeção seja ótimo é que VIT.. c u(?Ç), onde
p(!) é o espaço ger'ado pelas Colunas de X

Par'a o caso em que X =IN e V é da for'ma exponencial- (q.2),

ou da for'ma triangular, onde ph :p(l-l/N), p > 0, tal condição
nao esta sati.sfeita, de modo que o pr'evisor pr'ojeção e, em par'-

ticu].ar, o pr'evi.sor expansão não podem ser' Óti.mos sob nenhuma

das matrizes de covas'iânci.as citadas acima.

4.5. EFEITOS DE FALHAS NO MODELO CONSIDERADO

Suponhamos agir'a que o modelo (4.1) adotado não é o ver-

dadeir'o modelo e que o modelo cor'Feto é da forma

E(yt): a +bt , t =1,2,..., N(4.6)

Cov(yt ) yt+k) : azpK

isto é, uma população autocorpelaci.onada com tendênci.a linear
Dnnnnmnn-b=.=nt.nn...n..l.. B . a ##sistema

tida centrada ou em seqtlência Central, temos aue E(S) = a + bt:i e

qtlentemente os previ.safes otimos encontrados anteri.ormen

te continuar'ão sendo nào viciados se o verdadeiro mo(blo foro (4.6)

m S pajem) )
N t

N

conse
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Nesse Caso, o pr'evisor' expansão com amostragem si.stemática cen-

trada e Pl:Pk ; 0 e quase Óti.mo subi'eomode].o (q.6) (não se

não vi.ci.ado), como já mostramos no Capz'tolo 3.

VARIÂNCIA E CORRELAÇÃO DESCONHECIDAS

Nas seções anteriores, for'am del.'i.vados pr'evisol.'es Ótimos

do total populaci.onal sob dizer'sos esquemas de amostragem, as

suma.ndo p conhecido. Se p for' desconhecido super'i.mos, então

substituí por' seu estimados' de máxima verossimi.Ihança, que

vaz ser' eneontr'ado supondo que a dista'i.buição do er'ro e é nol.'mal

Dada uma amostra de n uni.dades e cujos cor'r'espondentes va.

s de y são denotados por' yt.}...) yt ' a função de veros-

similhança e então dada por

+
Chamando T = (1-p?)'la'2 temos

F
Tomando o lagar'itmo da função de vel.'ossimilhança e dife-

renciando com relação a U) q e p) obtemos as equações

Íi : âyl. + (l-â )yE '

L = x

2 (1-pl) 2 J'

n

L B T2(].-pl)exp

F-1 1

':-.Í ,o ;-/. ;l ]t'*:i-''':''i:.:"",] '

' :- .Í' o*; .,' ':l it«:.- -''' J\.-- ,l '

4 6

)

lote
n

e

(l:õl)2(y tn
n

«: . ::t«,*:- «- ;:',*:*:; "ll
j;:'"*j- :'''*j.:- ,'

P. :e
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-Q-õl)
n-(n-2)ÕI

onde e , como antes ,

t:l
PI : COV(yt.8l

A solução das equações aci.ma por' metodos i.terativos p}.'o

duz os estimados'es de máxima verossimilhança de U, a e P

No caso da amostragem si.stemãtica, t.,... , t. se trens

for'mam em i, i+k,..., i+(n-l)k e p. = pk

4. 7. SIMULAÇÕES

Nesta seção apr'esentaremos alguns estudos de si.mulação

com o objetivo de ver'i.ficar' o efeito de di.ferentes planejamen-

tos soar'e o er'r'o quadr'ati.eo medi.o de a].duns pr'evisor'es, segun-
do um par'ticulal' modelo de super'população.

Par'a isto, ger'amos ].00 populações de tamanho N = 300, de
i'do com o modelo (q.2) com a = 3 e Li = 20

A Tabela 4.1 apr'ementa os valores do EQM pa).'a difer'entes
valor'es de P, par'a amostras de tamanho 20

aco

TABELA q.l - ET'r'o quadr'ético medio par'a di.ferentes planejamen
tos amostr'ais obti.dos de uma população' autocorre].aci.onada

Amostras   0,1 0 ,4 0 ,7

   

37 . 0 89
36 . 8k0
36 . 8 3 7

3q. 310
34.6 40
3q.6 86

q9.183
49.2 16
q9 . 2 5 6

y 3. 89 k
q 3. 801
43.816

37. 015
37. y86
37. 5q 3

5 5 . 9 38
57 . 9 30
58.124

q5 .6 20
q6 .417
q6 . 50 4

35q.4q8
3 3 8. 32 7
339 .6 81
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Na Tabela q.l,

ASC: amostra sistemáti.ca Centrada

ASA: amostra sistemática com par'tida

SQC: amostr'a em seqtlência central

TI : Nyl pl.'evisol.' expansão

T2 : nyl + (N-n)ii

T3 : nyl + (N-n)ii + =--=- (yt.+ yt - 2u)
'L Ir P. 'l 'n

Atr'aves da Tabela 4.]., notamos que o er'].'o quadr'ético mé-

dio (EQM) cr'esse à medida que a cora'elação aumenta; p\xjemos ob-
. = n

sez'var', tombem, que os três pr'evisores TI, T2 e T3 apl.'esentam

EQM semelhantes. Por' essa tabela não pode ser' notada nenhuma

efi.ciência do balanceamento (ASC) pal.'a amostras sistemãti.cas

Confor'me vimos na seção q.5, podem ocorrer falhas no mo-

delo adotado, par'a i.sto foram ge).'idas 100 populações de tama-

nho N = 300 de açor'do comomodelo q.5, com a= 3, a =10, b=].,5.

A Tabela q.2 apr'ementa os valores do EQU par'a diferentes
va].odes de p.

aleatória

P

TABELA q ET'r'o quadr'atino medio paz'a difer'entes planejamen
tos amostrais obtidos de populações autocorrela
cionadas com tendência linear

Amostras   0 ,1 o ,q 0 , 7

   

3 7 . 0 89
900 .484

1.0 32.947

3 . 80 6 . 510
4. 9 2 7.974
5 . 102 . 682

+9 . 18q
18 . 513.273
21 . 270 . 837

q 3 . 89 k
1. 0 6 7. 5 q9
1. 22 4 . 6 6 3

3 . 7 8 8 . 9 0 3
5 . 09 8 . 85 4
5. 30 5 .140

10 4. 912
113.172.298
130 .015 .9 77

5 5 . 9 3 8
2 . 17 5 . 0 89
2.49 6 . 19 6

3. 7 5 6 . 30 1
5 . 80 7 . 30 9
6 . 14 0 . 5 62

35q .448
28 3. 040 .49 3
3 2q. 7 5 3 . 39 6
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onde ASC, ASA, SQC, TI, T2 e T3 estão descritos na Tabela 4.].

Atr'aves da Tabela q.2, notamos, como na Tabela 4.]., que

o EQU er'esse à medi.da que a cor'r'elação aumenta. Campal'ando as

Tabe].as q.]. e 4.2, observamos que o EQM do previsor' expansão

(TI) par'a amostr'as balanceadas (ASC e SQC) são praticamente
iguais par'a os mode].os (4.2) e (4.5)

A par'tir' da Tabela q.2, podemos ver'ificar o efeito doba-

lanceamento (amostl.'a ASC e SQC) par'a o pr'evi.sor expansão (TI)

Podemos notar também que o pr'evisol' expansão (TI) api'esenta EQM

menor' do que os pr'evisor'es T2 e T3.



CAPTTUL0 5

PREVISORES DO TIPO CONTRAÇAO

0 pl.'inca.pal i.nteresse deste capa'fulo continua sendo o de

pr'ever' o tota]. populaci.anal, depois de seleci.onada uma amostra

s c P de tamanho n, e assumindo um modelo de super'população da
for'ma (4.1) acima. Desenvolveremos pl.'evi.Bofes viciados (Shrun-

ken, James and Stei.n (1961)) com er'].'o quadr'ãti.co medi.o (EQm)

menor' do que o dos pr'evisol.'es usuais em uma par'te do espaço pa-

ramét].'ico. Os pr'evisor'es, consider'idos aqui, podem ser' expres-

sos como pr'evisores do ti.po conta'ação, contraindo em dir'eção a
um valor' escolhi.do a pr'i.or'i par'a o pa].'âmetro do modelo.

Assumir'amos que a população foi. gel.'ada de acordo com o

o yi = o+ ei ' onde E(ci): o) cov(ej.3 ej): pli-jla2,para
i=1, 2,..., N (Como o modelo desci'i.to no Capítulo q). Seja 71
a média dos va].ares de y par'a uma amostra s de tamanho n, se-

lecionada desta popuJ-ação. Como ja vimos no capítulo 4 com r'e-

lação ã amostragem sistemática centrada e pl ; 0) o pr'evisor'

expansão) 'tE : Nyl ) e quase Ótimo. Vamos então (nnsi.deram pr'e'
visores da forma

TC nyt + (N-n)[(l-c)(yl-00) + 00] ( 5 . 1 )

onde c ser'a deter'minado de modo a minimizar' o e]'].'o quadl.'atino

médio de I'c (EQM(q'c)) e 00 é um valor especificado a pr'ior'ipa-
].'a o par'ametr'o 0. PT'evi.safes do tipo (5.1) foram também consi.-

der'idos no Caso não col'relacionado por' Bolfar'ine (1985)

Alem di.sso, não e difícil mosto'ar' que I'. pode ser' escr'i.-
to como
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I'c : (l-c')(TE-0Ó) + 0Ó

.' : s.ÍTa ' oà : lJoo

Então, q'c pode sel' Considerado como um p!"'evi.sop do tiPO

conta'ação) contrai.ndo em direção a 00 ) sendo e' o fatos' decon-
tr'açao.

Podemos notar que, até agora, não fi.zemos nenhuma supo-
szçao ace].'ca da fol.'ma da dista'ibuição de pr'obabi.li.dade do erro e.

Temos então que

EQM(I'c) : E(q'c-T)2 = Var(Tc-T)

onde

( S . 2 )

2
(T -T) :+

C

val' l(N-n)[(i-c)(7i'oo) + ooJ- :E Vilai+s ''

+ E21(N-n)[(l-c)(7l-oo)+ ooJ-

'»-.,:.-.,:l'É . ià #l . «-l:Ê;,:l

"f:' ««l:h,:Ê;*l. @--,.'«..,] :

Fazendo .111il!-......S..
ac

za (5.3) ã dado pol.'

segue que o valor' de c que minimi

{ '$ iã""'':,,,, -=ü qã":,à,:)
!. ='7 i#jcsC'"Qi'yj) .(0- 0.)2

( 5 .4 )
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Como cova.Esyj.' iTsyZI g 2n(p + p2 + P +.

:.*;., TqÊ>' :Ê':) . ,.. :.
n(N-n) n(N-n)(l-p)(N-n)(l-p)

(N-n) sua.ci.entemente grande podemos escrever:

Ç'$:E: ''"'':,';,
t' =7. EE covQi' yj) + (o- o.)'

Consider'ando amostragem sistemática ce
temos que (5.5) se reduz a

Ç

C

ntrada e se

e par'a

( 5 . 5 )

ndo pl;0)

Temos tombem que o er'r'o quadr'ãti.co médio do previsor' ex-
são sob o modelo (4.1)é dado por'

""'':, : «--,'l{ . } :11Ê; ""'«:, ,,l. »-l:Ê;,:l -

: w .-l::;,:, :i,:l
de onde segue que

pan

nQllTe):EQn(L)-®-n)2

I'.;} 3;:; ««'':,':,: ::-a
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Segue, então, que '?c dado por' (5.1) e c dado po}.' (S.4) é

melhor' do que '?E' Mas '?e depende do valor' desconhecido dos pa-
râmetros. A sugestão, então, e de substi.tuir os va].ares desco-

nhecidos de 0 e oz pelos estimados''es usuais que são a medi
a variância amostrar

Analisando T'c dado em (5.2) e notando que o favor' de con-
tração ct assume valores entre 0 e 1, temos que, à medida que

o fatal' de conta'anão se apr'oxima de 0, os pr'evisor'es '?.e I'T. se
assemelham, mostrando que não esta sendo dada impor.'tânci.a par'a

o valor' especificado a pr'ior'i. par'a o par'âmetro (8À). E, quando
o fatos' de eontr'ação se aproximar de 1, então toda a impor'tân

ci.a esta sendo dada paz'a esse valor a pr'i.ori, e não paraos va
lares obtidos na amostra

a e

ESTUDOS EUPTRICOS

1. Par'a estudar' o compor'tamento do pr'evi.sor contração I'. con-

tra o pr'evisor' expansão '?E vamos nos fixar' nos dados de
Coehr'an, ].977 - Exer'cicio 8.1 - pág. 230.

A Tabela 5.1 apr'ementa os valores do err'o quadr'atino mêdo.o

(EQM) do pr'evi.sor contrição q'c e do fatos' (]e contração c pa-
ra di.versos valores de 0.

TABELA 5.1 ET'r'o Quadrati.co Médio e Fatal' de Conta.'ação

oo 10 lq 17 19 21 25 30

C 0 , 092 7 0 , 2 05 3 0 , 45 q2 0,79 01 0 ,99 5 7 0 , 399 2 0 , ].2 2 3

EQM(Tc) 308.447 282.110 2]2.01q 91. 3 79 2 . 7 70 228.9 34 30 1. 8q0

EQM(q'c)

EQt'{(TE)
0 , 9 4].5 0 ,86 12 0 , 6q 72 0 ,2 7 89 0,00 85 0 , 69 8 8 0 ,9 214



60

Os veloz'es da Talnla 5.1 for'am baseados em 20 amostras siste

meti.cas de tamanho 10 eom k : 20. O EQM obtido para o pr'evi

soi' expansão TE foi 327.596. Campal'ando então este valor oom

os daTabela 5.1, notamos que q'c apr'esenta EQm menor' do que

TE par'a todos os valores de 00' Pal.'a esta população temos
200

T ; },y{ = 4.].55 e conseqtlentem

do os valores daTabela 5.1, podemos obser'var' que confor'me On

se apr'oxima de y, os valores de c, fatal' de conta'ação, cr'es-
eem, apr'oximando-se de 1, dando assim uma maior' impor'tangia

ao valor' especificado a pl''iol'iB 00' Além disto oEQM deck'es

ce, api'esentando seu valor mínimo par'a On : 21

ente 2 0 , 775 Analisanyll

2 Neste exemplo fol.'am consider'idas 100 populações de tamanho

N =150s ger'adas de açor'do com o.modelo yi: 40 + ei ) onde

E(ei):0) Cov(ci) cj): plz'jla2, com a: 10 e p: 0)7. De ca-
da uma das popul-açoes ger'abas foi seleci.onada uma amostra

si.stemãti.ca centrada, com k : 15 e n : 10. Para diversos va

topes de 00 e par'a cada amostra for'am ca]cu].ados os pr'evi-

s !c e I'r) eom c =i:7-l;;llill"Í::;:-;7ji onde 82 : 1 zc (yZ-7].)2

: yl

o EQM de q'c e eE for'am estimados por' }l,(I'-T)2/loo.

sobe

A F[pgur'a 5.1 =i].usar'a o valor dos quocientes EQM(q'.)/EQM(I'r) e
mosto'a que o pr'evisor' eontração e melhor.' que o pr'evi.sor ex-

pansão, pois apresenta EQM menor' par'a pelo menos uma par'te
do espaço par'ametrico.
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FIGURA 5.1
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