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Resumo 

Neste trabalho, desenvolvemos uma análise para modelos de componentes de 
variância. Assumindo diferentes densidades a priori para os parâmetros do modelo 
de componentes de variância com 2 ou 3 componentes de variância, exploramos o 
uso de métodos de aproximação de Laplace para obter as quantidades a posteriori de 
interesse. Também estudamos a importância de uma boa parametrização para a 
obtenção de resultados precisos. Além disso, também consideramos distribuições 
não-normais para os efeitos aleatórios e desenvolvemos um estudo comparativo 
considerando diferentes conjuntos de dados. 



Abstract 

In this work, we develop a Bayesian analysis for variance component models. 
Assuming different prior densities for the parameters of the model with 2 or 3 
variance components, we explore the use of Laplace approximation methods to find 
the posterior summaries of interest. We also study the importance of a good 
parametrization to get accurate results. We also consider non-normal distribution for 
the randon effects and we develop a comparative study considering different data 
sets. 
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Capítulo I - Introdução I

Capítulo 1

Introdução

Um problema bastante comum num processo industrial é a existência de

variabilidade nas medidas de uma característica de interesse. Geralmente os erros

produzidos nessas medidas são os resultados da agregação de muitos erros.

Se a variância total da característica observada (o') ¿ grande, podem ocorïer
problemas relacionados ao confiole da produção assim como, a obstrução da eficiência

e retardamento do aperfeiçoamento do processo. Portanto, nesse caso os esforços

devem ser dirigidos no sentido de reduzir c2, e para isso é necessário descobrir quais

fatores estão contribuindo na variabilidade total do processo.

Para ilustrar esse problema, considere um processo químico produzindo lotes de

um produto químico, o qual deve ser analisado para alguma característica de interesse.

Um experimento simples consiste em retirar amosfas aleatórias de cada lote e envia-las

ao laboratório para serem analisadas. Desta forma, a variabilidade nos resultados

refletirá uma combinação da variação da análise química, variação de amostras e

variação de lotes do material.

Em ouüas palawas, se T1 é a média verdadeira do processo e / é um resultado

analítico obtido, então o erro total
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€ = /-fl, (l.l)

pode ser decomposto em três componentes de erro, dados por:

l) eo : erro devido à análise química.

2) es : erro devido à amosEagem .

3) er : erro devido aos lotes do produto.

Admitindo que a contribuição de cada fonte de variação (análises, amostras e
lotes) ocorra de maneira aditiva, uma maneira mais simples de expressannos o erïo
total (1.1) é dada por

€=eA+eS+eL (r.2)

Se admitimos que as variáveis ep es e eL são independentes e com variâncias
fïxas of, ol e cl respectivamente, a variância de uma medida obtida y, serâa soma
dessas três variâncias.

É imponante salientar que um número menor ou maior de fontes de variação
podem estar envolvidas em cada problema prático.

usualmente, as partes que contribuem na variância total (of, o) e ol no
exemplo) são chamadas componentes de variôncio (ver por exemplo, Box e Tiao 1973;
ou Tiao e Tan, 1965; Tiao e Box, 1967). Descobrir como cada fonte de variação
influencia na variabilidade total, implica em estimar cada componente de variância
separadamente. Um experimento que torna isso possível será apresentado a seguir.

2
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1.1 Planejamento de Classificação Hierárquica

Um experimento usualmente utilizado com a finalidade de se obter estimativas
dos componentes de variância é dado pelos planejamentos de classificação hierárquica
(ver por exemplo, Montgomery, 1976;Box, Hunter e Hunter, L97B).

Esse experimento é carzrctenzado pelo fato de existir uma " hierarquia " entre os
fatores, ou seja, os níveis de um fator são específicos à cadanível de outro fator.

Para o caso especial anterior, poderíamos considerar um planejamento de
classificação hienârquica com fiês níveis de amostragem, o qual consistiria em
selecionar aleatoriamente uma amostra de lotes, digamos 1 lotes; para cadalote retirar
-r amostras aleatórias de ítens e, em cada amosta, realizar repetidas análises químicas,
por exemplo, K análises. Na figura (1.1) verificamos a representação desse
planejamento para I = 4lotes, J =3 amosûas e K =2 analises químicas.

I= 4 lotes

J= 3 amostras

K= 2 análises

Figura 1.1 - Representação grâfica de um planejamento hierarquico com 3 níveis.

O fato do número de níveis de um fator ser igual para cada nível do outro fator
torna o experimento balanceado (ver por exemplo, Montgomery, 1976).

1.2 Formulação do Modelo de Efeitos Aleatórios com 3
Componentes de Variância

O modelo descrito nesta seção é baseado no fato de que três fontes de variação
estão envolvidas, por exemplo, lotes, amostras, e análises química. Um caso particular
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em que apenas duas fontes contribuem na variação total, será estudado com mais
detalhes nas seções seguintes.

Admitindo que os erros devido a qualquer nível de amostragem contribuam de

maneira aditiva no erro total, obtemos o modelo:

4

!* = LL* e¡ +er*ê¡c, i =1,...,1 : i =1,...J ; k -- 1,...,K, (1.3)

onde yro é um resultado obtido; p é um parâmetro de locação comum a todas as

observações; q é o erro aleatório associado a lotes; e, é o erro aleatório associado a

amostras e e,u é erro aleatório associado a anrálises químicas.

Em geral, considera-se que as variáveis aleatórias eijk, r,, 
" 

e, têm distribuições

normais independentes e que

ø(r*)=ø(r,)=ø(r,)=0,

rrar(e*)= oí, ror(ru) = o', e Var(e,) - o?,

Portanto, a variância de um resultado qualquer obtido é dada por

rror(y*) = 
"? 

+ ol+ ol

Usualmente as variáveis aleatórias eij e q são chamadas de efeitos aleatórios e o

modelo em (1.3) é conhecido como modelo de efeitos aleatórios ( ver por exemplo,
Box e Tiao, 1973).
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L.2.l Análise de Variância para o Modelo de Efeitos Aleatórios
com 3 Componentes de Variância

Estimadores clássicos usuais dos componentes de variância são facilmente

obtidos quando agrupamos os dados em forma de quadro de aniilise de variância.

Daqui por diante usaremos a notação pela qual um ponto colocado no lugar do

índice subscrito indica a média sobre o tal índice omitido, ou seja,

De acordo com esta notação, podemos escrever a soma de quadrados total
corrigida para o modelo (1.3) da forma:

5

l¡
II

i=l

IIZ{t* - v...)2=IIItt¿ - v...)+Ou.- t¡..)+(!at -!¡)12. (1.4)

LJ K I I J T J KIIZO* - y .)' - JKU(y,..- y...)' + KZZ{4 - !,..)' +IIZ{.I* - /Ð'. (1.s)
i=l ¡=lk=l i=t i=t j=t ¡=t j=tk-l

1é 1¿ I
Yu = Kà!¡r,, !t.=, 

,ror, 
e !...=T

IJK I JK

i=l j-lk-l i-l j=lk-l

Expandindo o lado direito da equação (l.a) e fazendo algumas simplificações

obtemos a expressão

Simbolicamente, a equação (1.5) pode ser escrita na forma:

(1.6)SQT = S, +,S, + 
^S,,
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ou seja, a soma de quadrados total ( SQT) pode ser decomposta em somas devido a três
fontes de variação distintas: ,S' que é a soma de quadrados devido ao primeiro nível de

amostragem (lotes, no exemplo); S' soma de quadrados devido ao segundo nível de

amostragem (amostras) e ^S,, soma de quadrados devido ao terceiro nível de

amostragem (analises químicas).

O quadro de análise de variância apropriado para o modelo (1.3) é dado na
tabela (1.2) (verpor exemplo, Box e Tiao, 1973: Box, Hunter e Hunter, 1978), onde

\= IJ(K-I), vr= I(J -1)e vi= I -1, são os graus de liberdade associados a S,, S, .
.S, respectivamente , e mt, ry e ry são os quadrados médios associados às somas de

quadrado.

Para obter os valores esperados das somas de quadrado recorremos a um
teorema bastante conhecido na inferência clássicq dado a seguir.

Teorema 1.2. Sejam x11x22...,xn, n observações independentes de uma distribuição
normal N(0;o2) e seja r a média amosfial e (x, - x-) Q=1,...,n) os resíduos.

Então:

1) i tem distribuição normal N(0; o2 /n¡ e é independente de (x, - 4

2) f,(*, -¡)' tem disrribuição a'x?.r,onde 1l-, é a distribuição eui-euadrado com
i=1

n - I graus de liberdade

6

3) I(r, - ¡)' euma estatística suficiente para o2
n

i=1

Uma vez que estamos supondo normalidade e independência para as variáveis
€¡, e¡¡ a €¡¡þt ou sej4 e¡jt - nf(O,of), €¡j- N(O;o/) ê €¡- l/(0;o]), independentes, de

acordo com o teorema (1.2) temos os seguintes resultados:

a) !,..- N(tt:o?rrlJÐ,

I
b) /KI( !,.- !...)z =víh - aLrx\,

,=l
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IJKII (!¡.- t,..)' =v2m2 - "?"xTí=l J=l

c)

IJK
d) III 0,¡ - t)z = vtw - o?xl,,

i=l j=l k=L

e) As quantidad* ÉÉÉ (!ur-!¡¡)', 
" *ffro -y,..)2 são esratísricas

i=l j=l k=l i=l .t=l
suficientes prira cl e ol, respectivamente,

onde fio é a distribuição eui-euadrado com p graus de liberdade e do = o1+ Kú 
"o?zs= ol + Kal+ JKQ.

A partir desses resultados podemos obter facilmente os valores esperados dos
quadrados médios ry, ry, e m3, e os estimadores clássicos usuais não viciados dos
componentes de variância (of, ú, al ) são facilmente obtidos resolvendo-se as

equações dos valores esperados desses quadrados médios (observar tabela I.2), asquais
fornecem os valores:

o':.

oi

(r.7)

õ? =,,\,

ry-ry
K

nb-ry
JK
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Tabela (L.2) - Análise de variância para o modelo de efeitos aleatórios com 3

componentes de variância.

8

I
Sr = /KI (y,..- y...)' v3 W = Srlv, 4rr= 4 + X4+ JKQ

IJ
,S, = KI20, - /,..)' vz m, = Srf v, Ç?z = al + Kol

IJK
S, = ILL},* - !,¡.)' yr mr = I / vt ol

r=l j=tt=l

IJK
ZZZ,ur-Y )'

i=L j=tk=l

i=l

i=r j=r
Amostras

Analises

Total

Lotes

G.L. Q.M. Valor Esp. do Q.M.s.Q.Fonte de Var

1.3 Modelo de Bfeitos Aleatórios com 2
Variância

Componentes de

Uma situação especial que analisamos a seguir é dada quando apenas duas

fontes de variação estão envolvidas num estudo. Para esse caso devemos considerar um
planejamento hierarquico em dois níveis de amosfiagem.

Admitindo que para o primeiro nível do experimento sejam selecionadas

aleatoriamente J unidades amostrais e, num segundo nível, K sub-unidades amostrais
(ou réplicas) sejam retiradas de cada amostra, então, na suposição que amostras e sub-
amostras variam independentemente e aditivamente contribuam com erros ei e e¡rc

respectivamente, teremos o modelo:

ljt =lt*e¡*rjo, i =I,...J: k =1,...,K, (1.8)
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onde !¡, sã.o as observações; p é o parâmeto de locação comum a todas as

observações; ,¡ é o elro, ou efeito aleatório relacionado ao primeiro nível de
amostragem a €¡r é o eno aleatório relacionado ao segundo nível de amostragem.

observe que o modelo (1.s) é um caso especial do modelo (1.3) para I = l.

Analogamente ao modelo com 3 componentes de variância, as suposições usuais
para o modelo (1.8) são que as variáveis aleatórias €¡, e €¡ têm distribuições normais

independentes com

9

Var

n(ru)= E(r,)=0,

G) =oï e r*(r,) = o1,.

Conseqtientemente, a variância de uma observação qualquer é dada por

trar(yu) = o? *o1

1.3.1 Análise de Variância para o Modelo de Efeitos Aleatórios
com 2 Componentes de Variância

Usando o procedimento considerado anteriormente, a soma de quadrados total
conigida para o modelo (l.S) pode ser escrita na forma:

(l.e)

Simbolicamente, a equação (1.9) pode ser expressa na forma:
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SOT = S, +,S,,

onde ^S, e ,S, são as somas de quadrados devido ao primeiro e segundo nível de

amo stragem respectivamente.

Um quadro de aniálise de variância apropriado para o modelo (1.8) é apresentado
na tabela (1.3) (ver por exemplo, Box e Tiao, 1973), onde v, =J(K-l) e vz=J-l
são os graus de liberdade associados a S, r S, respectivamente, e ry, e rry são os

quadrados médios correspondentes às somas de quadrados.

Uma vez que estamos supondo normalidade e independência das variáveis
(r,,ru) e, de acordo com os resultados do teorem a (I.2),temos que:

a) As quantidades /¡ são independentes, tendo cada uma distribuição normal
N(p, ol, I K¡, onde of, = oî+ Ko?, (ver tabela 1.3),

b) A quantidad " ilrr - y,.)' têm disrribuição o?x?*u.,; conseqüenremente a soma
k=r

JK
ZZ<yo - /,)' = sr = mrv, tem distribuiçã o o? x?,tt,
j=t k=t

c) vtr\ é uma estatística suficiente para o!.

Tabela (1.3). Análise de Variância para o modelo de efeitos aleatórios com 2
componentes de variância.

Sr=fÉ(/¡-/.)2 v2 mr=Sr/v, oL=ol+fo|

S, = É ifrn - /,.)' v, rry = S, / v, ol

J=l

JK
LL?n - v)'
j=l k=l

j =t k=t

Amostras

Sub-amostras

Total

G.L. Q.M. Valor Esp. Do Q.M.s.Q.Fonte de Var.
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Procedendo como no caso anterior (modelo com 3 componentes de variância )
obtemos estimadores clássicos usuais não viciados dos componentes de variância
(o?,o3), a partir da tabela de análise de variânci4 dados por

ô? =,,\,

 . m^-ln
"á=î (1.10)

1.3.2 Função de Verossimilhança

Para obtermos a função de verossimilhança é mais conveniente fiabalharmos
com os gupos de médias /¡. e os resíduos (yu - yr.) do que com as observaçõ es !1
apenas. Em termos do modelo (l.S) temos

!¡.= lr + ei + ei. e

It - !¡ = €¡¡ -€¡., (1. l 1)

I
onde e,

K e¡,,

A função de verossimilhança p*u (p,o?,o?r), de acordo com os resultados

decorrentes do teorema (1.2) é dada por

Jv\oi - p)2

I
k

_(n)
2

_(vZ+l),, I-2L\t,o?,o?, I y) 
"c 

(oi) @?,) exp
t2

+
vtW

oi
(r.r2)
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Alternativamente, podemos

hr, "?, 
o7), obseir¡ando que

expressar (1.L2) em termos dos parâmetros

J
/(I 0, -!r)2 = vzry,* JK(y..-tL)',

j=t

JK(y

(1.13)

L(v,o?,63 tÐæ 1of ¡-9(o? + ro)-W "-r{-+1ryff*ffi*

IQt,a?,63 t y) * -+tn of * 9+!,n(o? . *"Ð - +l

e portanto,

älÌ

1.3.3 Estimadores de Máxima Verossimilhança.

A partir do momento em que coletamos os dados, toda a informação sobre os

parâmetros está contida na função de verossimilhança (or'r na frrnção log-

verossimilhança).

O logaritmo da firnção de verossimilhança para p, o?, o1é dado por

(r.14)

(1. l5)

- p)'
Koï

vzmz , vrmrl

ffi-;Il+
a?+

por

As primeiras derivadas de I(p,o?,o3 ly) com respeito u ¡t,ol,ol são dadas
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ôljt, /v)
(t.t7)

(1.18)
2

þualando a zero as primeiras derivadas (1.16), (1.17) e (1.1S) e resolvendo o
sistema de equações em p, o?, a\, obtemos os Estimadores de Máúma
Verossimilhança (EMV) d. p, o?, ol os quais são:

tl

oi

/..,

t\, (1.le)

63=( vzlnz

vr+l -ry /K.

Observando (1.19) vemos que o estimador de máxima verossimilhança de ol é

um estimador viciado e que em (1.10) temos um estimador corrigido.

1.4 Inferências sobre os parâmetros ol e or,

As distribuições amostrais das somas de quadrado S, e ,S, do modelo de efeitos
aleatórios (1.8) podem ser utilizadas para obter intervalos de confiança para ol e p¡¡a a
razão o| t al.
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De acordo com os resultados do teorema(|.2)temos que a densidade para

II (v*-v¡)'
ji

-__'-- oi
4vt
al

s,

ol

é a densidade de uma distribuição Qui-Quadrado com yr graus de liberdade. Daí, um
intervalo de confiança 100(l -o,")yo para of é dado por

,
tl\vt . n\vt

X?1ç-..rz¡' x?,r..,,r¡
(t.20)

onde 2¿1,,., n¡ é o quantil da distribuição eui-euadrado dado por

P(x?,r<xl¡,,r)=|.

Também, de acordo com o teorema (1.2) temos que a densidade para

rc20¡ -y.)'

ú
mro?

i
o?,

4vz
o?,

^s2

ol,

.*#,(lry
m2

é a densidade de uma distribuição Qui-Quadrado com vz graus de liberdade
Conseqüentemente, a densidade para arazão
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é a densidade de uma distribuição .F com vt e v2 graus de liberdade (ver por exemplo,
Mood, Graybill e Boes, lg74).

Portanto, um intervalo de confiança 100( l-a)%o para a razão o,, t o! é dado por

l(fr '" "(a,2) 
- r) r r ; (fr 

',,,,,-a,2) 
-,), "],

(t.2t)

onde 4r,,, (a/z¡ é o quantil da distribuição F dado por

P(Fr,, < 41,u2@rz)) --i.

A distribuição normal assintótica dos estimadores de m¿ixima verossimilhança
(ver por exemplo, Mood, Graybill e Boes, lg74) também pode ser utiliza da para
obtermos inferências sobre os parâmefios do modelo, ou mesmo para funções dos
mesmos. Para amostras grandes temos que

Qr,ô?,ôÐ i ¡r[ (u, o ?,o1) ; r, (tL, ô?, õ1)],

onde /(p, o?, o1) é a matriz de informação de Fisher, a qual é constituída pelas

esperanças das segundas derivadas parciais de l(¡t, o?, o,rl y), amenos do sinal (ver
por exemplo, Box e Tiao, lg73).

As segundas derivad¿s parciais da função log-verossimilhança (1.15) com
respeito aos parâmefros p, o?, o3 são dados por
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t ter,

ttet,
a(

&t1t,

, /v)

, tv)

tv)

JK
oi + Kol'

JK'(y. - tt)
("í + Kal)z'

_ 
-L 

: * (lz + 1) _ JK(y..- tt)t _ _uzh vlt?t,@f-11"74y-@ -@i@-#,

(1.22)

(1.23)

(1.24)

(1.2s)

(t.26)

(1.27)

a( 2

_ Kz(v, +l) tt( çy..- tt), Krrrrrb

tt@,a?,1tr t Ð = _ JK(y..- t )ôpôol Gl+6*'

tt@,_a?_,a_TtÐ __
dlLd6;

tter, )

2

Pa¡a o cálculo da esperança das expressões de (1.22) a (1.27) devemos lembrar
os resultados decorrentes das suposições sobre o modelo (l.S), de onde temos que:

'l-

4-

tl1r,o?,o1 I Ð1_--æ-J JK
oreî,

tt1r,
a(

,61 ly)l- vl

l-Gf , (v, +l)lrGF *f,f '
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'l

'l

"I

_tt1t,o?,a2, ly)
õ@7)',

I(er+I)
,GT+ Ko'Tf '

K(v, +l)
,GF*oy'

_æt<pry?:1 t¡] =4_Wl -0.

Portanto, amafüz de Informação de Fisher ptra þr, o?, oZ é dada por

JK

I(p,o?,o1) =

ol + Kol

simétrica

0

vt 
-r-

z(o?)' '

0

(vr+I) K(vr+I)
z(al + Kol)' 2(ol + Kol)'

t( (v, +t)

(1.28)

2(al + Kol)'

Observando amatnz de Informação de Fisher (1.28) vemos que seus elementos
dependem dos parâmeros of e 6;, implicando nrrma aproximação assintótica Normal,
em geral, imprecisa para os estimadores de máxima verossimilhança de of e o;1,

especialmente para amosüas pequenas e moderadas (ver por exemplo, Sprott, 1973,
1e80).

Podemos construir intervalos de confiança para os parâmetros do modelo (1.S),
considerando um coeficiente de confiança 100(l-c-)o/o, da seguinte forma:

P õ? -',,, Ii'!r,o?,o3) <o! <ã! +2,,, I;t(p,ol,al) = l-cr, (1.29)
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onde l;t(p,o?,ol) representa o i-ésimo elemento diagonal damatiz de variância e

covariância assintótica de fi",õ'z, e ôl c Zq./2 é um percentil da distribuição normal

padrão.

Podemos observar que as inferências sobre os parâmetros do modelo são todas

baseadas na suposição de normalidade. Quando essas suposições não são verificadas as

inferências sobre os parâmetros podem estar comprometidas. Além disso, temos que na
práúica ej representa uma flutuação vinda de uma fonte suspeita em particular,
enquanto quc €'* representa umâ soma de disturbios residuais, as quais podem estar

vindo de um número de fontes independentes. Portanto, podemos esperff que existe
uma tendência da distribuição de €¡¡, sE aproximar da distribuição normal. Por outro
lado, uma fonte particular de variação pode levar a distribuição de e, muito diferente

da normal.

Assumindo o modelo com dois componentes de variância (1.8), apresentamos a
seguir um modelo alternativo ao usualmente utilizado em problemas de análise de

variância.

1.5 Modelo de Efeitos Aleatórios Assumindo Não-
Normalidade

Uma situação que pode ser mais realística que a assumida até o momento é quando
consideramos que os efeitos aleatórios e j, em (1.8), não são normalmente distribuídos.

Mais especificamente, de acordo com o modelo (1.8), vamos assumir que a variável
aleatória e¡¡ tem distribuição normal N(O,of ) e que o efeito aleatório e, tem uma

distribuição mistura de normais (ver Tiao e Ali, 1971), dadapela densidade

p(ej I o?r,A,õ,À) = (1 -Ðfr(e,l -õ0o,c2) +

+ 0 f*(e, / -õ0o +õo,À2o2), (1.30)



l- l9

onde -æ<êj1@,o)0, -æ<ô(*,À>1,0<0<1, e f*(x/p,q) indica a

densidade de uma distribuição normal com média p evanância q.

O modelo em (1.30) é um caso especial de mistura de duas distribuições normais o
qual já foi considerado por vários autores (ver por exemplo, Cohen, 1967; Hasselblad,
1966;Hill, 1965);

A distribuição em (1.30) pode ser interpretada como se e, viesse de uma entre duas
populações, um modelo cenfral N(-õ0o,o2) e um modelo alternativo
N(-õ0o+ôo,À2o2), com probabitidades (r-g) e e respectivamente. O modelo
alternativo representa uma possível mudança na média do processo por õo e uma
alteração no desvio padrão por um fator 1,.

Essas distribuições têm média zero e as expressões para a variância, medidas de
assimetria e curtose T t e T zsão dadas por

var(e¡) - o7 =o2{r +e112 - 1) + arelt- e¡},

e(l-e¡o{o,1r -20)+:1r, - r)}Tt=
t

e (1.31)

Como um caso especial de distribuição (1.30), considere 0 = 0,05, isto é, o
processo está fora de conüole em 5%o das vezes. Também, assumindo l¡l = f - l, isto é
¡ = 0(À - 1), ô - -1,1 temos o modelo (ver Tiao e AIi, l97l):

I +o(À2 - t) +o(t - o)azlvz

p(ej I 61,),,þ) = 0,95f*(e, / -0,050(À - 1)o,o2) +

+ 0,05 f*(e, / 0,95þ(À - t)o, Êo'). (1.32)



Capítulo I - Introdução 20

Observe que, se À = I em (1.32), temos a distribuição normal para e, (suposição

usual). se À)1, â distribuição é simétricamas leptocúrticapara. ö=0, desviada para
direita para ô = l, € desviada para a esquerda pam ô = -1.

Para o modelo geral (1.30), Tiao e Ali (1971) mostran que a distribuição é
unimodal para todo 0 em (0,1) se e somente se

ô2< 2l(I-n*2
(1.33)(r-2 )(2+ )+2(l- +

Problemas com mistura de distribuições encontram aplicações em diversas áreas
como na engenhariq medicina, geologia, e outras. As análises de dados com essas
distribuições podem não ser simples devido principalmente a dois problemas:
primeiramente, porque não existem formulas explícitas pam os estimadores de vários
parâmetros do modelo sendo necessária a utilização de métodos numéricos na
estimação dos parâmetros; em segundo lug*, as dificuldades teóricas que surgem em
certos aspectos da análise estatística revelam que alguns problemas com mistura não
apresentam um comportamento padrão (ver por exemplo, Titterington, Smith e Makov,
1e85).

1.6 Motivações e Objetivos

Os métodos clássicos usuais para análise de componentes de variância, algumas
vezes, podem enconfiar sérias dificuldades. Várias alternativas foram sugeridas na
literafura, mas nenhuma delas convence de maneüa satisfatória os pesquisadores da
ánea.

A seguir destacamos alguns problemas comuns que podem ocorrer.
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i) Estimativa negativa dos componentes de variância.

A estimativa clássica usual de c7, (observar 1.10) para o modelo com dois
componentes de variância e as estimativas de ú " "? (observar I.7) para o modelo
com três componentes, são obtidas pela diferença de quadrados médios e portanto,
podem apresentar valores negativos, o que representaria um grande problema pois,
como sabemos, esses valores são.sempre não-negativos.

ii) Dificuldades com intervalos de confiança.

Considerando o modelo com dois componentes de variância (l.B), mesmo com a
suposição qtre ej e er¿ sejam normalmente distribuídos e independentes, a distribuição
amostral de ô] é bastante complicada e depende da razão de variâncias desconhecida
alto!. O problema para obtenção de intervalos de confiança para o| é complicado e

nenhum procedimento generalizado é apresentado na literatura.

Também, na estimação da razão de variâncias ol / of , os intervalos de confiança
comnmente utilizados (1.21), baseados na distribuição amostral da razão de quadrados
médios ry / rry, podem incluir valores negativos. Uma possível alternativa seria
restringir os valores de ô| a valores não negativos (ver por exemplo, Herbach, 1959 e

Thompson, 1962; 1963) mas isso invalidaria a propriedade de estimadores não-viciados
e complicaria ainda mais a distribuição de ô7r.

iii) Não verificação das suposições

Outra dificuldade na estrutura fradicional é a sensibilidade das inferências
quando as suposições básicas de normalidade e independência não são satisfeitas.
Scheffé (1961) mostrou que a não-normalidade de e, e a falta de independência em e jk
causam sérios efeitos nas distribuições que são utilizadas para fazer inferências sobre
os parâmetros of e 6tr.
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Todas essas dificuldades agravam-se ainda mais com o aumento do número de
parâmetros no modelo.

Diante desses problemas com o teoria clássica usual, o nosso objetivo é analisar
o problema de componentes de variância sob o aspecto Bayesiano.

Consideraremos a princípio, um modelo com dois componentes de variância
onde manteremos as suposições de normalidade e independência dos effos e
utilizaremos densidades a priod não-informativas para os parâmetros do modelo. Duas
densidades a priori serão consideradas: uma introduzida por Box e Tiao (1973) e outra
obtida segundo a regra de Jeffreys. Também usaremos o método de aproximação de
Laplace (ver por exemplo, Tierney e Kadane, 1936) e uma modificação do mesmo que
será apresentada no capítulo 2, para aproximar as integrais quando não conseguimos
soluções analíticas explícitas para densidades e momentos aposteriori deinteresse.

Além disso, usaremos técnicas de diagnóstico de normalidade como, o gráfico
T-Plot (ver por exemplo, Hills e SmitlL 1993) e medidas de curvatura (ver por exemplo,
Kass e Slate, 1992) para analisar a normalidade de densidade s a posteriori,
considerando a parametrização original ("?,"1), e hmbém considerando outra

parametrização proposta por Achcar e Smith (1990).

Alguns resultados também serão obtidos considerando o modelo com fiês
componentes de variância.

Assumindo o modelo com distribuição mistura de normais inüoduzido na seção
(1.5), desenvolvemos uma análise Bayesiana aproximada utilizando o método de
Laplace para aproximar integrais de interesse, assumindo diferentes densidade s a priori
para os parâmetros do modelo.

Para ilustrar as técnicas propostas, apresentaremos no capítulo 6, alguns
exemplos de aplicações onde empregamos as metodologias obtidas. Finalmente, no
capífulo 7 comentamos sobre algumas conclusões e perspectivas fufuras desse fiabalho.
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Capítulo 2

Métodos para Aproximação de Integrais

A utilização de métodos Bayesianos em geral envolve a resolução de integrais

para calcular densidades a posteriori marginais, densidades preditivas ou momentos a

posteriori de interesse. Em muitas situações não há possibilidade de se obter uma

forma analítica explícita para essas integrais, principalmente quando não se frabalha

com densidades a priori conjugadas, exigindo o uso de métodos de aproximações de

integrais.

Nesse caso, o estatístico Bayesiano pode escolher uma enffe as várias estratégias

existentes como: o uso de métodos numéricos (ver por exemplo, Naylor e Smith, 1982);

o uso de métodos de aproximação analítica para integrais (ver por exemplo, Tierney e

Kadane, 19S6); o uso do método de Monte Carlo ou Gibbs sampling (ver por exemplo,

Kloek e Van Drjk, 1978; ou Gelfand e Smith, 1990).

Suponha que temos o interesse em calcular momentos a posteriori pua funções

g(V) da forma:
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) (2.r)

onde g(ry) é uma ñrnção selecionada de ry eR*,æ(V) é uma densidade apriori e

L(v /Ð é a função de verossimilhança para v dado um vetor de dados y; e

densidade s a posteriori daforma:

rc(Vr / y) - J r(V,,lt, / yYVz, (2.2)

onde n(qrt,Vz/y) éumadensidade aposterioriconjuntapara V=(Vr,Vz), r.¡r, eRk e

vr aR^-o .

Quando não existe a possibilidade de determinar E(1fu)/y) e n(Vrly)
analiticamente, podemos utilizar um método de aproximação para resolver o problema.

2.1 Método de Laplace para Aproximaçäo de Integrais

O método de aproximação para momentos a posteriori introduzido por Tierney e

Kadane (1986) é baseado nas aproximações de Laplace para o numerador e

denominador de (2.1).Essas aproximações assumem que a principal contribuição para
as integrais relevantes está vindo de um máximo no interior do espaço paramétrico Y.
O método de Laplace para aproximação de integrais é usado para resolver integrais da
forma:

¡ = lf fu)exp{-nh(v)}dv, (2.3)
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onde -nh(V) é uma função com máximo em V e que satisfaz algumas condições

usuais de regularidade.

Para aproximar integrais da forma (2.3), o método de Laplace assume uma
expansão de h e .f em série de Taylor em torno do máximo r[r de -h (ver Tierney e

Kadane, 1986; ou Kass, Tierney e Kadane, 1990).

Com y unidimensional, a aproximação de Laplace para I é dada por

tl2
f- o f (iy)exp{-"h@)}, Q.4)

onde o ={h,,((ù}-tt2.

No caso m-dimensional, ou seja, com v e R^ a aproximação de Laplace é dada por

f = ç2 rc)^ 
l'z 

{ae t gl;t ( û ) ) }- "',f er ) exp {- nh( û ) }, (2.s)

onde lrt(Û) é a maúzHessiana de å calculada em rir, dada por

dn ûn dn

(+)

>; ) ôv? ôvzôYt^

tn
-roy,;

û
t(

ôv? ôtvþYtz

8n

ôvtþv,

tn

simélrica
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Para aproxima¡ o momento a posteriori (2.1), podemos considerar n(yt) L(yt / y)
exp{-nh(yt)} rio numerador e denominador de e.l), com f iguais a g e
respectivamente. Assim, teremos uma aproximação modal da forma:

¿{s(v) / y} -s(û){t+o1n-r¡}, (2.6)

onde r! é amoda de r(yt /y).

Podemos considerar ouûas escolhas para -f em Q,.3), nas integrais do numerador e
denominador de (2.1) afim de obtermos aproximações mais precisas para os momentos
aposteriori em(2.1).

Uma escolha que proporciona maior precisão é dada por .f = I em ambas integrais
em (2.1), ou seja,

=
l,

(2.7)

onde g(V) é uma função posiriva, -nh(ù=lnæ(V) +lnL(yt/y) e -nh.(y)_
lns(v)-nh(Ð.Quando 

"f =l em (2.3) o método de Laplace é conhecido como
método de Laplace totalmente exponencial (ver por exemplo, Tierney e Kadane, 19g6;
ou Tierney, Kass e Kadane, l9g9).

Usando o método de Laplace em (2.7) temos:

E(s(v) /y)=ffi,

[:)*'{-[r. 
( û. ) - ¿( û)]],É(g(,r) / y) 

= (2.8)
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onde û maximiza -nh(v), e û* maximiza -nh.(v), o= {a"t(nD;t(û))}-t" e

o. = {a"t(rl;l(û.))}-t". Esta aproximaçao satisfaz:

ã(g(v) / y) -É(s(v) t y){t+o1n¿¡}. (2.e)

Analogamente, calculamos as aproximações de Laplace para a densidade a

p o s t e ri o ri marginal (2.2).

Usualmente a aproximação em (2.S) apresenta grande precisão, principalmente
para tamanhos amostrus n grandes. Apesar disso, em muitos casos essa precisão pode
ser melhorada considerando-se uma reparametrização adequada (ver por exemplo,
Achcar e Smith, 1990; Kass e Slate, 1992). Para amostras pequenas a escolha de uma
parametrização adequada é fundamental para se obter resultados mais precisos.

Dificuldades podem surgir quando o espaço paramétrico apresenta restrições
levando a um 'corte' na densidade a posteriori ¡c(V /y). Nesses casos a moda a
posteriori, sem considerar a resffição, ou seja o máximo i¡restrito de æ(r¡r /y), pode

pertencer ou não ao espaço paramétrico Y, e isso pode levar a um grande erro ou
mesmo à impossibilidade de se calcular as aproximações de Laplace para (2.1) e (2.2)
(ver por exemplo Achcar e Pegorin, 1995). A seguir apresentamos uma generalização
do método de aproximação de Laplace para o cálculo de momentos aposteriori quando
ocorre esse tipo de problema.

2.2 Aproximação de Laplace quando o Espaço Paramétrico
Apresenta Restrições

Considere o caso totalmente exponencial, .f = | em (2.3), e assumir V
unidimensional comum espaço paramétrico dado por Y ={v,-æ< \y <a}, onde a é

uma constante e considere uma aproximação para a integral
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a

t1= [e 
h@)¿*,

onde o máximo Û de -h pode estar ou não no interior do espaço paramétrico.

Expandindo h em série de Taylor em torno do mrâximo rir de -å temos

a

L = 
e-'h{v) [

-@

_nh"(Ð$v-çt)'
2e dyr (2. r0)

(2.1t)

A integral em (2.10) pode ser resolvida utilizando o seguinte resultado baseado
na distribuição normal,

a

J
Resultad o 2.1 : e

-@

(x-t¡)t
2E' dx - J2n õ

buição de uma distribuição normal padrão ¡/(0,1).

Portanto, em (2.10) temos a aproximação

.(+),onde <Þ denota a ñrnção de distri-

,, =(+)''' o,-no,e, *(çv),

onde o - {h" ((v)}-''' .

Observe que se (" - Û) I c > 3, a aproximação de Laplace em (2.11) se reduz a

(2.4),com / = 1, pois nesse ,uro oftYl= t. observe rambém que se o máximo
\o )
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está na fronteira do espaço paramétrico, ou seja, se a = û,
a(+) = Õ(0) - I / z,e nesse caso a aproximação de Laplace para 12 é dada

temos

por

Q.T2)

Para o caso de dois parâmetos com o espaço paramétrico v={(vr,vz),
-oo < ty1 ( d1,-oo < VZ < a2j, com a1a a2 constantes temos

¡ :,112,,=l*) o e-"h(û)

a2 al

tr= I f e-nn\,,v,)dy,rdy,r.

-@ -@

Procedendo de modo análogo ao caso de um parâmetro, obtemos

î, 
= 

(z r) e-,¿( û,,û, ) { det(n>;t ( û,, û, ) ) } 

-t'', 
(or, az), (2.13)

onde (rÇr1,r$rr) maximizam -h e F(a1,a2) é a função de distribuição de uma normal
bivariada com vetor de médias (Ûr,Ûz) e matriz de variância e covariância
nzn(ûvû).

A aproximação em (2.13) pode ser simplificada quando os parâmetros ry1 e ry2

são ortogonais, com *n(Ûr,V)/ôVþVz=0 (ver por exemplo, Cox e Reid, l9S7).
Nesse caso a aproximação em (2.13) é dada por

î, 
= Qn) r-ntr((v,'îv,)or oz r(+) r(l*), (2.14)
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onde oi ={r*lr(ûr,^ rrl-t" . o. -[rælr(vr=,ivù\-'''vr¡r¡v L,r - l--l,y-f 
s w2 - lT I

Resultados similares são obtidos para ouüos casos; por exemplo, considerando
Y = {(vr, vz),-oo < Vl < cr1,-e( Vz ( L}, t rno,

e a aproximação para .I3 é dada por

I4

-t/2

det(n>¡t 1û,, û, )) ]-'" o(q3)

= 
(zn) e-nh(û,,û,) {det(nz;r( û,, û, )) }-t"

Il=

Ît 
= Qrc) e-"nv"v){

óal

J !e-nnw,,v)dy,rdvr,

( na2n(yr, ûr) Y ntnq(y,,iyr¡
t-=ü-)l---M-

(2.rs)

Também considerando, Y = {(Vr, Vz),at< Vr < Ø,-€ < Vz ( oo}, temos

e-nh(v,,,yùdviytz
J
al

J

1-O 4r-ûr
O1

(2.16)
)Ì

í æn<v,,û")lavî I1__-I-l
(rdngr,ûr)l
[--ã,uÞ\,, 

-]onde o, = , Â=

em (2.1s) e (2.16)

Poroutro lado, se Vr e Vz são parâmetros ortogonais em(2.15) e (2.16) temos

respectivamente
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Quando -æ < Vr ( æ, qz 1Vz < oo, temos

î, 
= en) e-nh(g,ñ,) ct t 6 zr(=i),

îo =(zn)r-nh(ûveùor oz 
{t 

- -(q$

= (zn) e-'h(ûr,ûz) 6t 6 z{t - .(f.)},

)Ì

Q.r7)

(2.18)

(2.1e)

Ir= I f s-nh(v,'vr) d¡q,rdyr," JJ
a2 -Ø

í æn<vr, ûr) I1-ø-l
-t/2 -t/2

onde o, = € 02= nas expressões (2.17), (2.18) e

(2.re).

Para o caso multiparamétrico, com \U € R-, os resultados obtidos são similares.

2.3 Métodos Numéricos

Outra esfratégia bastante explorada enffe os estatísticos Bayesianos são os

métodos numéricos para aproximação de integrais (ver por exemplo, Naylor e Smith;
1982), Esses métodos são mais apropriados para problemas com número pequeno de

parâmetros. Enüe os vários métodos existentes na bibliografia, destacamos a seguir os

que foram utilizados nesse trabalho.
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2.3.1 Regra de Simpson

Para o caso uniparamétrico aregrade Simpson é dada por

I! ¡r*v, = !{f, + 4.f, + Z.fz + 4fr+... Ðfr,-, * 4 fz,-t + .fr,), (2.20)

onde f, - f (!tr), e o intervalo finito Ío,bl é dividido em 2n (número par)

subintervalos cada um de tamanho h, tal que b-a=2nh. o erro de (2.20) é
1

& = -# e - a)h4 f(o)(€), a <e <b.

A regra de Simpson é apropriada quando o intervalola,bf é finito e f(Ð ét

diferenciável, o que nem sempre ocorre em inferência Bayesiana, ou mesmo, f (V)
pode ser uma frrnção muito complicada.

2.3.2 Regra Gaussiana

Naylor e Smith (1982) usam o procedimento de quadratura Gaussiana para
resolver problemas de integração em inferência Bayesiana.

Para utilizar essa metodologia, devemos escolher uma ñrnção integrável não
negativa ot(V), tal que

(2.21)

onde 96(r.¡r) =,f(V) / r(V).

Um resultado clássico em integração numérica é que se P2r-1(r.¡r) representa um
polinômio qualquer de grau (2n- 1) em ry definido emla,bf, e f"(Ð é uma seqtiência

I r<r>o* = Iu nr*)a,(v)dv,
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de polinômios ortogonais em lo,bf, relativo a uma função de peso positivo <o(ry) tal
que 

"6,(V) seja um polinômio positivo, então

(2.22)

onde ø¿ são os coeficientes e r.¡r¡'" as raízes d" f"(Ð = 0. Os coeficiente são dados por

I'", fu ) Pr, -{v) dv = i o u rr,- r 
( vr ),

k=l

- f' co(v),6,(v)dvuk-Jo (r¡,-m

I-?-" *(v)dv =) ooro(,¡,r) +4,,,

X-tntJioo=ffi

Na prática, podemos usar diferentes sistemas de polinômios ortogonais. Uma
possibilidade é a classe de polinômios relativos à função de peso ar(v) - e*p(-,y') no
intervalo lo,bl= [-oo, æ].

Dessa forma, em(2.22)temos a aproximação

k=l

onde y1, v2,...,r¡r, são as raízes da equação polinomiat de Hermite H,(y)= 0, €

(2.23)

(2.24)

Os valores das raizes Vr, e os coeficient€S cr,¿ são dados em tabelas (ver por exemplo,

Abramowitz e Stegun, 1965, p.9Z$.
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Capítulo 3

Análise Bayesiana para o Modelo de Efeitos
Aleatórios com 2 Componentes de Variância

Os métodos Bayesianos constituem um conjunto de técnicas alternativas à

análise clássica que podem facilitar a interpretação dos resultados e que permitem a

incorporação de informações sobre os parâmetros do modelo antes de observar os

dados. Esse conhecimento prévio é expressado através de uma densidade de

probabilidade, conhecida como densidade a priori, a qual é atribuída aos parâmetros,

que sob esse ponto de vista são considerados variáveis aleatórias. O Teorema de Bayes

proporciona a obtenção de vtrta densidade ø posteriori a qual combina a informação

vinda dos dados, aftavés da função de verossimilhança, com a informação prévia,

representada na densidade a priori (ver por exemplo Box e Tiao, 1973).

Nesse capítulo apresentamos uma análise Bayesiana para o modelo de efeitos

aleatórios com 2 componentes de variância (1.8), assumindo densidades a priori não-

informativas para obter as densidades e momentos a posteriori para os parâmetros de

interesse 
"? 

, ú e para algumas funções dos mesmos. Para isso, utilizamos métodos

para aproximação de integrais, descritos no capítvlo 2, para obter esses resultados

quando não for possível obter a sua forma exata. Também, exploramos alguns aspectos
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de reparameúzação a fim de melhorar a precisão dos resultados aproximados (ver por

exemplo, Achcar e Smith, 1990).

3.1 Densidades a Priori Näo-Informativas parr þ, ol e o|

Nesse frabalho, vamos absumir que nenhum conhecimento prévio seja dado

sobre os parâmetos no início do estudo. Nesse caso toda informação relevante aos

parâmefros vem dos dados e portanto devemos formular ama densidqde a priori não-

informativa. Entre as possíveis formas para atribuir uma densidade a priori não-

informativa, vamos considerar a regra de Jefteys (ver por exemplo, Box e Tiao, 1973),

a qual determina que uma densidade a priori não-informativa é dada por

r 0t, a?, a?) nl det / (p, o ?, ol,)l''t, (3. l)

onde 1(p ,o?,o1) é a mafüz de Informação de Fisher ptrâ F, ol e o] dada em (1.28).

Assim,

(3.2)

onde ofr=o?+Kol (como definido natabela 1.3). Logo, em termos dos parâmetros

(p,o?,oZ), a densidade apriori não-informativa, de acordo com (3.1) e (3.2) é dada

por

der.I(p,o ?,oZ) = 
JK(uz.*,I)"

aofof,

(3.3)n!t,a?,o1) noi' (oT + Kol)-3/2 .
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Outra densidade a priori que consideramos é a adotada por Box e Tiao (1973),
os quais baseiam-se no fato que a frrnção de verossimilhança (1.12 ) pode ser vista
como sendo constituída por J observações independentes de uma distribuição
Nît,o?r/ K) e J(K-l) observações adicionais, independentes, de uma distribuição
¡tr(O,of ¡. nox e Tiao tratam o parâmeûo de locação, IL, separadamente dos parâmetros
(o?,o?r) e tomam como uma densidade priori de referência uma distribuição com
(p,logof ,logofr) localmente uniforme e localmente independente.

Desta maneira, uma distribuição a priori não-informativa para (p, o'r,a'o¡ e

dada por

n(p,o?,oI) - n(p)n(of ,oT), (3.4)

com æ(p) æ Constante e

r(o?,oL) n or'or1 (3.5)

Como é observado por Box e Tiao (1973), a densidade a priori para os
parâmetros (ol ,o?r) em (3.5), pode ser obtida diretamente utilizando a regra de
Jeffeys. De acordo com (1.28), amatiz de informação para (o?,otr) é dada por

2("?
, (v, +l)î,Gff
K(vr+ l)
2(o?,)'

K(vr+ l)
2(o?,)'

K2 (vr+l)
2(olr)'

I (o?,6',r) =

O determinante damatnz I(o?,o'rr) é dado por

det I (ol,o?r) = 
K2 (v'-+ 

-l)v' .aolol, '
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e utilizando a regra de Jefteys para obter a densidade a priori para (of ,oT), ou seja,

æ(o? ,o?r) * lcetr(o?,ol)l''' ,obtemos a mesma densidade a priori dada em (3.5).

Em termos dos parâmetros p, olea|, e de acordo com (3.4) e (3.5), a

densidade apriori não-informativa é dada por

n(p,q?,o|) æ o-f (cl + ral)a ,

onde of ,c;1> 0

3.2 Densidades a Posteriori Conjuntas para F, oï e o:

Combinando a ñrnção de verossimilhança (1.14) com a densidade a priori (3.3)
(ver 

-por exemplo, Press, 1989), obtemos a densidade a posteriori conjunta para
p,o? e alaqualédadapor

¡r(p,o?,o.1/ Ð oc (of¡-tn*Ð'' (o? + Ko|¡-<,2+4)/2 x

(3.6)

(3.7)' *'{-+[ - p)'
+

ol + Kol

onde -æ < !r <* e of ,a?r>0 e y é umvetor de dados.

Do mesmo modo, considerando a densidade a priori(3.6), obtemos a densidade
a posteriori conjuntapara p, o? e ol dada por
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njto?,o;1/ y) cc (of ¡-tn+Ð'' (o? + Ko|¡<n+3)t2 x

x exp I {¡x<y.-p)2, vzlth ,r,"4ll
\-zlæKÇ-ã61-;IJI, (3.8)

(3.e)

(3.10)

onde-co<p<co e cl,ol>0

3.2.1 Densidades a Posteríorí Marginais Conjuntas para a2, e c?,

Como estamos interessados em inferências apenas nos parâmetros ol e o], é

mais conveniente obtêlas a partir das densidades a posteriori marginais para esses
parâmetros. A densidade a posteriori marginal conjunta para ol e o] é obtida
integrando a densidade aposteriorl conjunta para p, c? e ol com respeito a p ou seja,

x(ol,ol I y) - n(p,ol,o1t Ðap.ï
-o

Integrando (3.7) com respeito à p, obtemos a densidade a posteriori marginal
conjunta para of e al , considerando uma densidade priori de Jeffreys Qtriori (3.3),

dada por

n(c|,o|/y)n(oT'.+-',(o|+xo})<?*}¡*'{_+[ffi-ä]}

Da mesma forma, integrando (3.8) com respeito à p, obtemos a densidade a

posteriori marginal conjunta para ol e o;1, considerando a priori proposta por Box e

Tiao (3.6), dada por
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n(a?,61/y)"c(o]¡-(}',(o1*rco,,¡-(?,,*'{-+[ffi- vtl\
ol

n(ol /y).. (oi)<f*r¡ *rl-#]J *r[- nn",6l¡)ao],

-nh"?(ol) = -(u ! t) 
^(oi 

+ Kol) ffi

tÌ
(3. l l)

onde of ,ol> 0 em (3.10) e (3.11)

3.2.2 Densidades a Posteriori Marginais Aproximadas para of e

ol

Em inferência Bayesiana, as inferências são tipicamente baseadas nas
densidades aposteriori margrnais dos parâmetos de interesse, nesse caso of e ol. As
densidades a posteriori margrnais para cl e ol são obtidas integrando a densidade a

posteriori marginal conjunta (3.10) (ou também, 3.11) com respeito a cl e ol
respectivamente. Uma vez que essas integrais não possuem soluções analíticas

explícitas, utiliza¡emos o método do Laplace para aproximação de integrais,

apresentado no capíhrlo 2 (ver por exemplo, Tierney e Kadane, 1986), para obter uma

aproximação.

A densidade a posteriori marginal para of , considerando a densidade a priori
não-informativa (3.3), é dada por

(3.t2)

onde,

Portanto, utilizando o método de Laplace em (3.12) obtemos a densidade a
posteriori marginal aproximadapara of , dada por
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ß(o? /y) * (o?)-(ï*'r *oI
cl

(3. 13))l
vtl\

2
1

Observe que a densidade aproximada em (3.13) é uma densidade Gama invertida
cuja moda a posteriori é dada por

vtn\
(3.14)

Para calcular a moda basta derivar o logarinno de (3.13) em relação a 6?, igualar
a zeÍo e resolver em of .

Similarmente, considerando a densidade a priori (3.6) e utilizando a método de
Laplace, a densidade a posteriori margtnal aproximada para of coincide com (3.13).

A densidade a posteriori marginal para o?, considerando a densidade a priori
(3.3), pode ser escrita na forma:

oi Z(vr/2+I)

n(ol t y)* J *o[- nn",ço)]aal, (3.15)

onde

-nh"r(o?) tn(of) -("!t)^(o? + Ko;)-+l;fu._ _(\+2)
2

vttî\
----î-
oi

Usando o método de Laplace em (3.15) obtemos uma expressão para a
densidade a posteriori margrnal aproximada para ol dada por
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(ôî + Kc/¡-tn*t)'' e*p{-rrm, / z(èl + r"}¡}
n(o|/ y) n (3.16)f u^.^

l.¿J-

L ta? * Kol)' ' (ôi)' 2(õl + Kol)'
çvr+2)l''"tæ)vttq (v, + 3)

onde ol > 0 e ôf maximiza -nh"Z(of ) para cada valor de o] fixo.

Da mesma forma, utilizando a densidade a priori não-informativa (3.6) e o
método de Laplace, a densidade a posteriori marginal aproximadapara o| é dadapor

n(o1/ y) n
(ô? + Kol¡-oz*z)'t 

"*p{-rrna 
/ Z(õ'z, + foÐ}

(3.r7)
vth 

-(ôi)'
(vr+2) (vr+2)

z(õl + Kol)' 2(õ',)'

onde ol > 0 e ôf maximiza -"42(of ) para cada valor de al fixo, com

-"qZ(o?) = - 
(u' 

t 
z) r,oi, tn(of +xo;)-+\ffi. vtl\

ol
_(vr+2)

2

f ,^^^
l¿¿-!-

L taî * Ko3)' '

As modas das densidades a posteriod marginais aproximadas (3.16) e (3.17)
devem ser determinadas numericamente utilizando-se, por exemplo, o método iterativo
de Newton-Raphson, pois não é possível obter uma solução analítica explícita para as

mesmas.
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3.2.3 Densidades a Posteriori Marginais para 67 / 6?

Em problemas práticos pode surgir o interesse em conhecermos o

comportamento de funções dos parâmeûos e não apenas cada parâmeüo
separadamente. Um exemplo disso, é quando temos que distribuir um número fixo de

r¡nidades amostrais enüe os dois estágios de amostragem, e nesse caso é mais útil
conhecermos a razão de variâncias ol lol (ver por exemplo, Box, Hunter e Hunter,
1978). Por conveniência matemática trabalhamos com arazão ol,, tol. Para encontrar a

densidade a posteriorl de interesse, consideramos a transformação de variáveis:

w=+=t."(#) ev=o?,

ou seja, a? =V,oT=V(lT-l)lK. Dessa forma, o Jacobiano da transformação é dado

por

J(W,V) =
ôV

AV

Assim, lllw,v¡l=VK-t e a densidade a posteriori conjunta para We V, uttlizando a

regra de transformação de variáveis (ver por exemplo, Mood, Graybill e Boes, 1974) e

de acordo com (3. l0), é dada por

n(w,v / y) nlJln(o2r,o', / y)

Isto é,

1l

+l
=f,t_

lx

ú
ôW

ôo;
M

n(w,v I y) æ.w
_ (vl+y2+3)

a exp
_(n+3)

2 {*t vzm2
*v1ït1 (3.18)v )w

ondevr>lev>0.
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Vririas integrais que aparecem nesse contexto podem ser facilmente calculadas
com base no resultado baseado na distribuição Gama, dado a seguir (ver por exemplo,
Box e Tiao, 1973, p. l 5).

Resultado 3.1

*-@+t)r-ax-t d* = a-pf (p).

Integrando a densidade (3.18) com respeito aV, com base no resultado (3.1),
obtemos a densidade a posteriori margtnal para W, dadapor

_(vZ+3)
n(w / y) æ,w 2

vzmz
* vth (3. le)w

ondep>1.

A moda a posteriorl de (3.19) é dada pelo valor

J
0

+
2

(3.20)

Aplicando o mesmo procedimento, porém considerando a densi dade a posteriori
marginal conjunta (3.11), a densidade aposteriori margrnal para w é dadapor

- vnnn(v, -2\a a\ I" vtffitQ, +3)'

vzW_(vz+2)
2n(w / y) æw

w
+ vttt\ (3.21)
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para w > 1 . A moda a posteriori, nesse caso, é dada por

- vnntb, -2\a a\ I" vprr(vr+2) (3.22)

3.3 Densidade Preditiva para z Média Yr*r. de um Grupo
Futuro

A densidade preditivapara uma médiã !t*t.de um grupo futrno de observações,

dado um conjunto de dados y, é definida por

n(!t*t. I y) -f I J f (/r*, I ¡t,ol,ol)n(p,a?,ol t y¡a¡øo?ao\,

onde f (yr*r./ lt,ol,o2r¡ -
K

e æ(p, ol,olt y¡
2n(ol + Kol)

exp

representa a densidade a posteriori conjunta (3.7) ou (3.8). Utilizando o seguinte
resultado:

vztk * K (y.. - tù' + K (! ¡ *t - Iù' = vzry + K (! ¡*r. - y..)' + (J + l) K (y . - p)',

então, de acordo com a densidade aposteriori (3.7), temos

v2 K(!r*t.- tr)'l-ñ@l

ß(!¡*t / y) nf JJt"ll#(o?+ Kal¡+Ð *

I-z
(J +t)K(y..-p)2 K(!r*r.- Y..)' vz%,

dpdoldol.x exp
o! + Kol

+
al + Kol ol + Ko2,

+
vt4,

ol

(3.23)
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Integrando (3.23) com relação a p obtemos

n(!¡*t.t y) nJJt"ll+ o! + Ko|)+e *

Utilizando o método de Laplace com f = | em (2.3) (ver capítulo 2), obtemos
nma aproximação para a densidade preditiva d, yr*r., de acordo com a densidade a

posteriori (3.7), dada por

ß(!t*t.l y) nlr*+ K(!ta.- t..>'y(?-) (3.24)

De acordo com a densidade aposteriori (3.8) temos

ß(h*t./ y) nlr*+ K(!t*t.- 1..>'y(# (3.2s)

J

Ztrt - y..)' ( como definido na tabela 1.3), e com
j=l

J+l

Lr, em (3.24) e (3.2s).
j=l

),

onde -æ 1!t*t.<û,v2m2= Sz= K

1

@y.. =
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3.4 Aproximaçäo de Laplace para Momentos a Posteriori

Nessa seção utilizamos o método de aproximação de Laplace para calcular

momentos a posteriorl dos parâmefios, e também de algumas funções dos mesmos.

Com o objetivo de comparar a precisão dos resultados aproximados, na seção (3.5)

serão obtidas as expressões exatas dos momentos rposteriori calcalados aqui.

De acordo com a priori de Jeffeys (3.3), a média aposteriori parauma função
positiva dos componentes de variância g(ol, ol) pode ser escrita na forma:

n {sG? ,oZ) t ,¡ = I J :*e\- "Ë 
(i 'ai¡} aolaoi

, (3.26)

onde

-nh. (ol,o'r) -ln g(of , o'?r) - nh(al,o1) 
"

-nh(cl,o'¡ --(n!2)h(of ) -("!3) n(o? + Kotr)-+l-¿#æ,. vtn\

ol,
(3.27)

Usando o método de Laplace totalmente exponencial no numerador e

denominador de (3.26) (ver capítulo 2), obtemos as aproximações:

s<"? / y) - e(vtmr)( )
(q-3)

2

(3.28a),

2(+ +l) 2

(n-2)

n{<"?+xol),r}*%
2(++1)-

(3.28b)
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{qPt4
(q+l)

2
Qz-2)

(vrmr)(T + z) (?+*)
(vr-1)

2

(vz)

(v,z,)(f + 1) (7+Ð'

2

E (3.28c)

, (3.28d)s@Z/y)=
K (v rmr)T (u r*r)etP *p{ e;Ð * i\ r-'u.'a?'atr>

t
I

(vl+v2+l)

22
(vr-l)

2(?+r) (+ + Z>+ la"rnt h.(õ?,õl)l+

.,

onde ôf e ôl maximizam -h*. Xr.-t (õ?,õ'r) é amaúzHessiana de h* calculada em ôf

e ô], com

-nh-@l,aZ)=ln(ol ,-(u'!2) ln(of ) rn(ol +x"|¡-)
Ko

vrmrl;rl_(v, +3)
)

Analogamente, é possível escrever a média a posteriori de uma função

S@?, o'r¡ de acordo com a priori de Box e Tiao (3.6), da mesma forma que em (3.26)

redefinindo apenas

vzffiz
+

+o

-nh(ol,o7) = -
(v, +2)

)

A média a posteriorl aproximada para of e iguA para as duas densidades a

priori consideradas. Os demais momentos aposteriori são dados por:

rn(of) -(',i2)tH(of + Kol) :1ru.ff1
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(n-3)
2

n({"? + xo}) t y) =
e(vrmr)( )

(vz-r)
2

(3.zea)

(3.zeb)

, (3.29c)

,

2(l +r)

(v1+l) (vZ-3)

Ê{É@l,l = o,m,)(++Ð--'- (+)-z-
I "? r I (ur-l) (vz-r) ,\ r tr (vrmrx++Ð-n-(++l)--z-

Ê@ity)=
K(v rmr)+ (r rrr>? "*n{*P + 2l e-'h. {a?'atr>

(vl+v2 )
22 (i+t)

ld"tn> o-(ô?,ô;)l
1
2

(n-l)
2

(vz-r)
2(7 +t)

onde ôf e ô] maximizart -h* em (3.30) " >;:(ô?,ô?) é a marriz Hessiana de h*

calculada em ôf e ôl e

-nh* (c!,oZ) = ln(o]) n(o?) -(": z) 
rn(of + *"i)-) vclll¡

-------=-L

ol + Ko2, 
I

(v, +2) ,

2

vtffil

al

(3.30)

3.4.1 Aproximação de Laplace Quando ocorre o Problema de
Estimativas Clássicas Negafivas

As aproximações de Laplace obtidas na seção anterior estão baseadas no fato
que as funções envolvidas satisfazem certas condições de regularidades, como foi
discutido no capítulo 2. No entanto, tais condições podem não esta¡ sendo satisfeitas
quando temos o problema de obtenção de estimativas negativas de ol em (1.10).
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Observe que a moda da densidade aposteriori de (3.f 1), obtida calculando-se as

derivadas parciais do logaritno de (3.11), igualando.azero e resolvendo o sistema de
equações em of e o'r, é dada por

oio;
vtn|
vr+2'

vz%, - v{ry
v2+2 \+2 /K. (3.31)

Se considerarmos que a moda deve estar sempre à direita da reta a1= 0, então

de (3.31) obtemos a relação,

mr - vr(vr+2)
,r\'ffi+Ð

Porém, quando õ1.0 (em 1.10) temos que m2lrry<l e desde que yr>y2,
teremos a desigualdade: ry.lnq<vt(vz+2)/v2(v1+2). Isso significa que o problema
clássico de obtenção de estimativas negativas de ol coresponde a uma distribuição a
posteriori de of e o] com a moda na reta o,r= 0, ou seja, a moda irrestrita em (3.31)
leva a um valor negativo de ol, e portanto deve ser redefinida, onde chegamos à
expressão,

oi _vtt\*vztrb 61= o' (3.32)

Quando esse tipo de problema ocorre, os máximos das função -h- (o?,oi) 
"-h("?,ol¡ em (3.27) estarão fora da região de definição de ol e al e porranto as

aproximações para os momentos a posteriori obtidas tornam-se inválidas. Para esse
caso, podemos utilizar o método de Laplace considerando a restrição a|>0 proposto

no capítulo 2 (seção 2.2).

Considere a aproximação de Laplace para o momento a posteriod na forma:

v:+v2+4',
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ø {s@?,ol¡ r yl = (3.33)

exp(-nh(ai,oi¡þiaoi

com -nh*(o?,"|) e -nh(al,o].¡ definidas em (3.27). Aplicando o resulrado (2.16)
com ar = 0 ( ver capítulo 2) no numerador e denominador de (3.33), e considerando a

densidade a posteriori (3.11), temos as seguintes aproximações para as médias a
posteriori,

IJ
-æ0

Ï Ï*n(- nh. (o2,,ol¡)aa',ao|
-o0

'--[-#)]

{'-.(-f')}
(vz-3)

2

r,Jl

(n-3)
2e(vrmr)(|)

z(++r*{'-.t-*J

ffi-*r) t K; ô'zr=(ffi-#) / K é o valor de o| que maximiza a

ñrnção -h no denominador e portanto é o mesmo para as demais expressões dadas a
. a1 ^t',seguir, e ûi e ft' são as variâncias assintóticas de o] de acordo com as funções

- nh(ol, o|¡ -nlf (o?, 
"1) 

consideradas.

ôr=(onde

ø("? / y) =

r(t"? + Ko]) t y) *
e(vrmr)(|)

Qsaa)

(3.34b)(n-r)
22(! +t) 1 --t

,

(
vúnt

com ôi2 = m2 Yr* /K.
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Também,

(v,m,)(T + Ðry Øs'" 
{, 

- r[- î1)E +

cl
-.[-Ð]

(3.3ac)(vr-l) (vz-l)
(rr*)(T+ 1) , (+ +l)--r-

*'{-(i.#)}**

1

onde ôi2 =(*, - ,ffi) , *

3.5 Fórmulas Exatas para os Momentos a Posteriorì

Para obter as förmulas exatas dos momentos a posteriori dadas na seção (3.4)
utilizamos o resultado a seguir, o que torna bastante simples os cáIculos (ver por
exemplo, Box e Tiao, 1973).

Resultado 3.2. Sejam as constantes ¿ >0,pr>0,q>0,er>0 e c>0; então

temos

ll*-r^u,(r * cy)-(m+t>
00

_r@)r(pz) Io2tço¡o2¡(Pz, Pt),,qrq

onde lr(p,q) é a ftrnção Beta Incompleta (ver por exemplo, Abramowitz e Stegun,

le65).

Usando o resultado acima,

densidades a posteriori marginais

Jeffreys (3.3) e com o resultado (3
(o?,o1) é dada por

podemos obter as constantes normalizadoras das

em (3.10) e (3.11). De a acordo com a priori de

2), a densidade a posteriori marginal conjunta para
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n(o?,o7 / y) =
K(vrmr)

4
2 (rtmr)

r(!t)r(f + i)

(v2+l)
2

I,(+ + j;f) x

_(\+2)
2x(oï) (

Kol
.äll+o 2

I
m2

+
2v

2
I6+l*n{-)K"1

*'{-+l;*,.ff

_(vZ+3)
2 (3.3s)

Similarmente, utilizando a priori de Box e Tiao (3.6) e o resultado (3.2), a
densidade aposteriorl marginal conjunta para (of ,o|) é dadapor

vl
2

n(a?,a', / y¡ =
K(vrmr) m2 ) I.(?;*) "f(+)r(?)

v2

2
2v(

_(vt+2)
2x (oÎ) (o? + K"'r)

_(vZ+2)
2

ll (3.36)

ondeof >0,o2r>o e.r=# - (3.35)e(3.36).
v rmr +'r"b, nut exPressoes

Portanto, a média aposteriori de al de acordo com a densidade a priori (3.3), é
dada por

mrv(
vl
2

(%+l)
a

E("? / y) = )K I,(+ +|;|) x)m22v(

"J J <"?l
00

r(f)r(f + i)

-(v2+3)
2

_vl
(oi + Kol) exp{:\ffir.ä}
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Utilizando o resultado (3.2), temos

(3.37a)

Procedendo de maneira Semelhante é possível obter os demais momentos a
posteriori calculados na seção anterior. De acordo com a priori (3.3) esses momentos
são dados por:

E( a? / v\ = 
vrmtt.(7 + l;T -Ð

- \-' /'t 2(+-D4'(+*i:T)'

¿(to| + rol) / y) = k*21.(Z- +;+) .
(v, - t) I,(| + j;|)'

E ( + _ vrm, I,(7 - *;T +t)
(uz -I)mr I,(? * *;T)'

(3.37b)

(3.37c)

E@3/y)- vzmz I,(+ - i;i) vrmrl,(?+i;T-t>
(3.37d)

K(vz -r) I ,(7 * *:Ð zx(T -r)r "(+ 
+ *,i)

Similarmente, considerando a densidade a priori (3.6) e o resultado (3.2),
obtemos

E (c? I v\ = 
vtm' I .(7;T - t) 

-\-r /' 2(+-l)/"(?;T)'
(3.38a)
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E(@? + Ko]) / y) = v'-?' I.(7 --\T)
z(+-r)r,(+t+)' (3.38b)

(3.38c)E + )

I

_ vrm, I,(7 -l;î +l)
(r, -2)mrI,(7;Ð 

)

n@3 /y)= vrm, I,(7 -t;i) vrmrl *(7;i -t> (3.38d)
2K(+ - r) I,(7;T) 2K(+ - DI,(7;l)'

Podemos observar que apesar de ser possível obter as expressões exatas para
esses momentos a posteriori, essas fórmulas envolvem o uso da frrnção Beta
incompleta, e pôrtanto o uso do método de Laplace pode ser de grande interesse
prático.

3.6 Reparametrização Logarítmica em ol e a'zr,

Ao utilizarmos um método de aproximação de integrais, devemos estar cientes
da precisão dos valores aproximados. Vários aspectos de inferência Bayesiana
aproximada são apresentados por Achcar e Smith (1990), os quais observam que em
getal, as aproximações de Laplace para integrais são mais precisas quando
consideramos uma parametrização com priori não-informativa de Jeffreys localmente
trniforme (ver por exemplo, Box e Tiao. 1973).

Observamos que as densidades a priori não-informativas (3.3) e (3.6) não são
localmente uniformes (ver por exemplo, Box e Tiao, lg73), o que pode implicar em
pouca precisão nas aproximações obtidas, especialmente para amostras moderadas ou
pequenas.

Por outro lado, como já foi dito anteriormente, a densidade a priori (3.6) é
obtida a partir de uma distribuição com (p, hof ,lno2rr) localmente uniforme e
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localmente independente (ver por exemplo, Box e Tiao, 1973). Portanto, se tomarmos a
densidade a priori não-informativa (3.6), e assumirmos a parameúzação p = !r,
€r=ln(o?) e 1z=K-rl"("?+Ko/), ou seja, o2r=s?r e o3=y-r1tr12-eu), a

densidade apriori para (pr,€ r,E) é dada por

n (p,Et,Ez) æ Constante. (3.3e)

Assim, na parameúzação Qt,Er,E), temos uma densidade localmente uniforme

e portanto, obtemos uma métrica paramétrica que só muda em locação e não em escala.

A função de verosimilhança em (!r,€r,€r) de acordo com (1.14) é dadapor

L(tt,E r,E, I y) æ (e\t ¡-î pre')-ry .*t{j[ JKO
e&,

.W.#ll (340)- w)2

Combinando a função de verossimilhança (3.40) e a densidade a priori (3.39),
obtemos a densidade a posteriori conjunta para (p,Er,E), dada por

¡([r,€r ,1, / y) æ (eEr ¡-T çrer)-?

n(Et,E, /y) æ(eEr¡-T p*e,l-? *n{- :lW-Tl},

*r{ vzffiz

e&t
_1

)
I txty - $)2L-, + .T]|' (34t)

(3.42)

onde -æ<p<ooe -co((1, Ez<*.

A densidade a posteriori marginal conjunta para (Ër,E) é obtida integrando

(3.41) em relação â þ, de onde obtemos a expressão:

onde -æ < €r,€z < æ.
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A seguir apresentamos a aproximação de Laplace na parametização (1t,8),
para os momentos aposteriori calculados nas seções (3.4) e (3.5).

3.6.1 Aproximação de Laplace para Momentos r posteríori
Considerando a Parametrizaçflo €, = tn(o?) e

€z= K-t ln(of + Kc;3)

A média aposteriori de uma ñrnção g(Et,E), de acordo com a parametrização
(1t,1), pode ser escrita na forma:

E(sG,,4) / y) _ üïq{ -nh* (8,,8,)}al,ae,
(3.43)

onde

-nh. (Et,Er) =lng(€r, E)-nh(1t,8 ) e

-nh(Et,Ez) - -a2
f,rnh
LEe,-Çxa I

2-2
vtffil

eçl
+

Utilizando o método de Laplace no numerador e denominador de (3.43) (ver por
exemplo, Tierney e Kadane, 1986; capítulo 2), obtemos as seguintes aproximações:

ø("? t y) =
vrt\)( -l)

(q-3)
2

Q.aaa)
2(+)
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(vr-3)

Ê(ç', + Kol) | y) * e(vrmr)(+ - r)
(vz-r)

2(+)--1-

2

) (rr*rXä+t) ' (+-L)
(u1+l) (vz-3)

(3.44b)

Q.aac)

(3.44d)

2

E
ol (vl-l) (vz-r)

(urmr)(T) 2 (+)

Êþi /y)-
vl v2

K(v rmr)i (r r*r) ã .*p{ElÐ ¡ s-'h* (eb9,2)

2

(vt+vZ)

22 (rr) ({-,/2 (+)Eï!, 
{a.r 

r> ,,€)li'+
h

(€

onde (Er,E) maximizam -nh. (Et,E) e >-){Et,E) e a matiz Hessiana de h*

calculada em (Êr,€z), com -nh'(Et,(2) dada por

-nh*(€,, €, ) = - ln K + ln(eKlz - rE, ) - | e, - ! t<, - :lW - Tl

Para o caso onde temos que calcular o método de aproximação de Laplace com
restrição (ver seção 3.4.1), essa reparamenização pode são ser a mais adequada, pois a
restrição o1>0 implicq em termos de ((,,E2), em ErrEr/K, o que dificulta a

obtenção dos percentis normais eúgidos pelo método (ver capítulo 2, seção (2.2)). Para
esse problema exploramos a paramenização do tipo: [, = ln(of), e E, dado pela

transformação de Box e Cox (1964), ou seja,
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€, = ln(oï),

1o/ +t¡L-t
c
ç2 L

tnþ| +3)

mØc
01,...,07-1,07+t,...,0p

selu+0

Se )v: 0
(3.45)

(3.46)

O efeito da reparameúzação pode ser avaliado comparando-se os resultados
aproximados com o valor exato, já que nesse üabalho os mesmos são obtidos. Quando
não existe esta possibilidade, uma maneira de avaliar o efeito da parametrização nas

aproximações de Laplace é verificar a normalidade das densidades a posteriori
envolvidas. Na próxima seção apresentamos algumas técnicas utilizadas neste trabalho.

3.7 Medidas para Diagnóstico de Normalidade

Em inferência Bayesiana um método diagnóstico de normalidade pode ser muito
útil para verificar o quanto estamos melhorando a normalidade de uma distribuição a
posteriori com uma reparametrização. Também na inferência clássica é importante
verificar a normalidade da função de verossimilhança, para nos certificarmos que os

resultados baseados na normalidade assintótica estejam condizentes com a realidade.

Uma maneira intuitiva de deduzir a normalidade das função de interesse, é

verificar se seus gráficos apresentam simetria, no caso univariado, ou se os contornos
apresentam formas de elipses aproximadas, no caso bivariado. Quando temos interesse
num dado parâmefo 0, e existem vários parâmefros auxiliares (parâmetros "nuisance")

podemos verificar a normalidade através do gráfico da densidade a posteriori "profile"
de 0r, dada por

rc(O,I y) - n(01 y).
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Existem porém, outras técnicas que podem simplificar e tornar mais preciso o
diagnóstico de normalidade. A seguir destacamos algumas dessas técnicas utilizadas
nesse trabalho.

3.7.1 T-plot de Hills e Smith

Hills e Smith (1993) introduziram um método grárfico bastante prático para se

verificar a normalidade de densidades a posteriori, o qual é uma generalização e

extensão de um método proposto por Bates e Watts (1990).

Seja æ(õ I Ð o valor da densidade a posteriori calculada na moda (õ,,õr,. ..,60),
e seja n(Ot /y) a densidade a posteriori "profile" de 0, em (3.46). Uma medida de

diagnóstico é dada por

(3.47)

onde sgn(x) é a função sinal de x.

O gráfico de f(Or) versus 0, deverá ser uma linha reta caso o parâmetro seja

normalmente distribuído e portanto, o gráfïco pode ser usado para indicar a falta de

normalidade.

Para o caso unidimensional, de acordo com (3.47), o T-plot de Hills e Smith é

definido por

r. (o ¡) = ss,(or - ø,>l-n{ry', +Il' 
"

r. (e) = ss,(e -ø>l-rn{##}]"' (3.48)
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O caso bidimensional é mais complexo, pois a extensão direta de (3.48) não
funciona (ver por exemplo, Hills e Smith, 1993). Uma possibilidade é aplicar uma
expansão em Série de Taylor para ln[æ(0r,0rl y)fem torno da moda (õ,,%), e construir

os contornos f.(e1,02) versus 01 e 02. Esse contorno deverá ter forma

aproximadamente elíptica se os parâmetros são normalmente distribuídos. Entretanto
essa estratégia é pouco viável, pois poderíamos analisar diretamente os contornos das

densidades aposteriori.Uma alternativa,uttlizadanesse trabalho, é fixar o valor de um
dos parâmetros e analisar o comportamento do outro separadamente, e julgar o grau de

linearidade do gráfico proposto por Hills e Smith.

3.7.2 Terceira Derivada Padronizada

A terceira derivada padronizada, proposta por Kass e Slate (1992), é uma
medida de não-normalidade da função de verossimilhança ou de densidades a
posteriori. Essa medida facilita as interpretações pois reduz as análises a um simples
escalar. A terceira derivada padronizada foi originatmente proposta por Sprott (1973), a

qual é dada por

(3.4e)

onde /"(ô) e /"'(ô) são as segundas e terceiras derivadas do logarinno da função de

verossimilhança calculadas no estimador de máxima verossimilhança g. S. a função de
verossimilhança estiver próxima da normal, a medida em (3.49) deve estar próxima ou
ser igual a zeÍo. De forma análoga podemos calcular a terceira derivada padronizada
para a densidade a posteriori n(O/y), substitr¡indo o estimador de máxima
verossimilhança ô pela moda a posteriori 6 .

Para o caso multiparamétrico, podemos utilizar uma generalização da terceira
derivada padronizada proposta por Kass e Slate (1992), para avaliar a normalidade
conjunta da densidade a posteriori defiinda por

srD(ô) = 
lr'"(e) [r 

"(ô)l'" 
I
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nfÑ = >Qþ*bk drjkdtn^ , (3.s0)
i,j,k,l,n,n

onde d* =
dnnç6 t y¡

b,, é o i- j -ésimo elemento da matiz inversa de segundas

derivadas do logarinno da densidade a posteriori, calculada na moda, a menos do sinal
e m é o número de parâmetros.

Se a distribuição conjunta dos parâmefios estiver próxima da normal, então
nf* em (3.50) deve ser aproximadamente igual azero.

Nesse trabalho utilizamos a generalização da terceira derivada padronzada
(3.50) para avaliar a normalidade das densidades aposteriori (3.10) e (3.11), e também
para encontrar um valor de À que forneça boa normalidade para a densidade a
posteriorl conjunta Ptra Ër e (, em (3.45), ou seja, procuramos um valor de À tal que
nf7 seja próximo de zero.
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Capítulo 4

Análise Bayesiana para o Modelo de Efeitos
Aleatórios com 3 Componentes de Variância

Consideremos o modelo com fiês componentes de variância (1.3) discutido
inicialmente no capítulo l. Como já foi dito, esse modelo pode ser visto como uma
extensão do modelo (1.8), adicionando-se ao mesmo outra fonte de variação. Nesse

caso, um planejamento de classificação hierarquica com três níveis pode ser utilizado
para detectar as possíveis fontes de variação.

Desenvolvemos uma análise Bayesiana assumindo uma densidade a priori nãio-
informativapara os parâmehos do modelo (p,o?,o3,,o1¡, também sugerida por Box e

Tiao (1973). Para compreendermos o frmdamento utilizado por Box e Tiao na obtenção
da densidade a priori, é necessário que antes obtenhamos a função de verossimilhança,
a qual será apresenta a seguir.
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4.L Função de Verossimilhança para o Modelo de Efeitos
Aleatórios com 3 Componentes de Variância

Para obter a função de verossimilhança é mais conveniente trabalhar com as
variáveis transformadas y¡.., /i¡.-/i.., li¡-li¡ do que com as observaçõas !¡j*, apenas.

Em termos do modelo (1.3) essas quantidades são dadas por

!¡..=0+ei+e,.*€¡..,

/i¡. - /t.. = (eti. - e¡.) + @u. - e¡..) e

li¡-!i¡.=(e¡ft-e¡¡.).

(4.1)

(4.2)

Mantendo as suposições usuais para o modelo e, portanto, admitindo que as
variáveis aleatórias ê¡, €,r e ero são independentes e normalmente distribuídas, ou seja,

e*- N(O,o?), er- N(0;"1) 
" 

e, -N(0;o]¡, e de acordo com os resultados de (a) a

(e) deconentes do teorema (1.2) (ver capítulo l), a ñrnção de verossimilhança é dada
por

Ì _v2 ^ _(%+l)
L (þ, o?, o'r r, ol r, / y) n 1 of ¡ 

-ï 
1 o'rr)- t (o'rr, ) 

-ï
T

I
x exp

2

JKZ1, -P)'
¡=l , vzrk , vtq-r----.- t---;--cíz oiÇ?r,

Observando que,
II

JK>(y,..-p)t = IJK(y -tL)' + JKI(y,..- y...)' , em termos
,= I ,=l

de (p, o?,o1,o'r) afunção de verossimilhança (4.2) pode ser escrita na forma:
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L(p,c!,ol,o! / y) n(o?f* (o ? + ro\¡-?(oi * Kc2, + Jxol¡-Y *

I r I IJK(y - tù' vs, vzth, , vtn txexnf-7tñffi*ffi*6*?=
lÌ

(4.3)

onde (2t, try,ry) e (vr,v2,v3) são os quadrados médios e graus de liberdades definidos

na tabela (1.2).

4.2 Densidade a Príori Não-Informativa para þ, a?, c', e ol

Analogamente ao que foi feito para o modelo (l.S), para obter a densidade a

priori não-informativa, Box e Tiao (1973) baseiam-se no fato que a função de

verossimilhança @.2) pode ver vista como sendo constituída por I observações
independentes com distribuição N(p;ofr3/ JK),juntamente com I(J -l) observações

independentes com distribuição N(O;of, /K), e adicionais IJ(K-I) observações

independentes com distribuição l/(O;of). Tratando o parâmetro de locação þ,
separadamente dos componentes de variância, a densidade a priori para
(p,o|, o?r,o?rr) é obtida a partir de distribuição com (p,lnof ,h al,lnc'rrr¡
localmente uniforme e localmente independente. Ou seja, assumindo independência
entre os parâmetros p e (o!,o!r,c?rr) adensidade a priori conjunta é dada por

n (p, o?, o?r, o?rr) = æ ( p) r ( o?, o?r, 6t rr),

com

(4.4)

(4.5)

(4.6)

æ(p) oc Constante,

n (o1,, olr, o?rr) æ. o 12 o rlo rl..
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Conseqüentemente, em termos de (p,o?,o1,o?), uma densidade a prioii não-

informativa é dada por

n(p,a? ,o3,o1) n c 12 (o? + ra2")a (ol + Kol + JKo2r)4 (4.7)

4.3 Densidade a Posteriorí Conjunta para $, 6?, a| e ol

Combinando a frrnção de verossimilhança (4.3) com a densidade a priori (4.7),
obtemos a densidade aposteriori conjvntapara (p,o?,o\,o?) (ver por exemplo, Press,

1989) dada por

n(p,o?,o1,o? I y) æ. (o'zr)
<f*u1of + Kol¡-(?*"(oi + Kcl+ txol)-(?*}' ,

.qfu.ä]Ì'(4s)
cl + Ka|+ JKc3,

onde -oo < lr < oo e of ,o|,al > O.

4.3.1 Densidade a PoslerioriMarginal Conjunta para o2r, ol e o'3

Como as inferências sobre o parâmefio p não são de nosso interesse, é

conveniente elimina-lo da densidade a posteriorl conjunta; para tanto, basta integrar
(4.8) como relação a lL, obtendo-se assim, uma densidade a posteriori marginal,

conjunta para (of ,o1,otr), dada por
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(4.e)

onde of , o3,o3 , o

4.3.2 Densidade a Posteriori Marginal para a Razão 67 / o?

Também para esse caso, pode ser muito útil conhecer o comportamento da razão
de variâncias o] / of , principalmente quando o objetivo é alocar as unidades amostrais

entre os níveis de amostragem (ver por exemplo, Box, Hunter e Hunter, 1978). Por
conveniência matemática fiabalhamos com a razão olr/ol, ao invés darazão oit"?.
Para obter a densidade a posleriori de interesse, consideramos a seguinte transformação

de variáveis:

n(o?,oi.,o? / Ð n(of ¡-{}*tr(o? + xof¡-{?*t)(o? * Ko}+ JKa!¡-{?+t> *

älÌ

V=o?,

w=+=ÉK4.or, -,_-ol,

I r l- v.m^ v^m^
x exr{-7lo-r, 

* *ér* uol+;ffi¡+

(4.10)

U = o? + Ko|+ JKcl.

Conseqüentemente, temos o?=V, o)-çW-l)V lK e o!=(U -WV)/JK,
com o Jacobiano da transformação dado por
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J(V ,lT,U) =

Ao?

AU

aoZ

AU

d6;
ñ

ao? õo',
AV AW
^t^nd6; d6;
MM
a"? &AV AW

0

0

I

I
I
W-

0

V
K

-r
JK

.W
ß

Assim, l¡(lr,w,v)l-t¡(J()-' e portanto, usando a regra de transformação de

variáveis e de acordo com a densidade aposteriori marginal conjunta (4.9), a densidade
aposteriori conjunta para (I/,W,U) é dada por

n(w,v,u/y)æ(w) -t\*e -(?*tl -,'To*o
exp

rt%,vznk,vt/t\(u) (u)
lÌ,vwvu{åt

(4.11)

onde w >l,v,u>0.

Para obter a densidade a posîeriori margrnal para W, basta integrar (4.1l) com
relação a V e U, e para isso utilizamos o resultado (3.1) (capítulo 3) de onde obtemos,

(vl+v2)

n(wly)æ(w) -(7*r¡ vz4,
w I

.,

ondew>l

Derivando o logaritmo de (4.12) em relação a w, igaalando a zero e resolvendo
a equação em w, encontramos a moda dessa densidade a posteriori margrnal, a qual é

dada por

*vtrry (4.12)

- vnmn(v, -2\a L\ I" vtt?\(v"+2)' (4.13)
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4,3.3 Densidade a Posteriorí para Outras Funções de of , a'z, e-ol

Outras funções dos parâmeüos podem ser de grande interesse paru o
pesquisador, como por exemplo, arazio de variâncias ofrrlof . Considerando a nova

transformação de variáveis dada por

V =a?,

w =+=r+ K4,oi oi

r =+=w14+rKoi or

a3

ol'

(4.14)

Conseqüentemente, temos 6?=V, o1=V(I[t-I)lK e cl=V(T-W)lJK e o

Jacobiano da transformação dado por

I

J(V ,W,T) =
w-l-T Portanto ll 1tr,W,Dl = V2 QK )1 .

Q-
JK

Assim, a densidade aposteriori conjuntapara V, W e T é dada por

0

V
T

-V
JK

0

0

V

tr (v,w, t / y) n(u){# *D qr¡-t?*') 1, ¡-{?*rr r* {-, [ ry *ry. r* 
] ],

ondev)0,w,t>I.

(4.15)
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Para calcular as densidades a posteriod marginais para V, W e T, recorremos ao

fato de que, para um conjunto de dados que não apresente problemas de estimativas
negativas de ol e 03, valores de \M e T tais que, 0 1w,t < I assumem densidade zero.

Desse modo, a densidade aposteriori marginal para V pode ser expressa na forma:

Aplicando sucessivamente o resultado (3.1), obtemos a seguinte expressão para

a posteriori marginal para V:

n(v I y) nv-(T*D ,-Y, (4.16)

onde v > 0. Podemos observar que a densidade em (4.16) é uma densidade Gama

Invertida, cuja moda a posteriori é dada por

n(v / y) n v-ëYþ"r-*ÏÏ *-()+r¡,-1".u.*n{ *\ry.y)}**

- Vtmt
rr - --------:----l-" - (u, +2)' (4.17)

A densidade a posteriori para W é obtida integrando-se (4.15) com relação a V e

T, ou seja,

n(w I y) æw-t|*r¡ -( 
q *? *ts *r,,-rf*e *, 

{- + l+ * ry * n^)l*n,JJ,
00
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Resolvendo primeiramente a integral em V, pois em V a integral pode ser
resolvida analitiiamente, a densidade a" posteriori para W pode ser escrita na seguinte
forma:

-nh,(t) = -
v3 +l l"(t) -

J
n(w I y) æw-(\+r¡ e-"h*(t)dt

0

(try){#*ry*,,^f

(4.r8)

onde,

2

Utilizando o método de Laplace para resolver a integral em (4.18) (ver capítulo
2), temos que a densidade aposteriori marginal aproximadaparaV/ é dada por

rc(w t y) nw-(7"'1ry
4*12 '2)

+vtml (4.re)

onde w>L.

Podemos observar que essa densidade aproximada coincide com a densidade a
posteriori marginal para V/ em (4.12), obtida através de resultados exatos.

Para obter a densidade a posteriori marginal para T integramos (4.15)
primeiramente em V, utilizando o resultado (3.1), e então obtemos a expressão,

n(t / y)". rt?*t'J e-nhttu)dw, (4.20)

onde, -n4 @) = - (?+ l) ln(w) - (', 
*';* 

" )hl+ *ry * rr*rf
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Uma aproximação de Laplace para a integral em (4.20) resulta na seguinte

aproximação para a densidade aposteriori margrnLrl para T:

n(t/y)æ,t -(f+t¡ vtih

onde r ) 1, e a moda da densidade é dada por

t *vt%f"F (4.2t)

(4.24)

(4.22)

Também utilizamos o método de Laplace para obter momentos a posteriori de

algumas funções dos componentes de variância, mais especificamente, das variáveis V,
W e T definidas em (4.14), para os quais obtemos os resultados:

Êçrty¡* e(vrmr)(\)
(vr -3)

)

(vr -l)
2(+ +D--'-

(4.23)

i _vrrryQr-2)-@

(v, +l)
2

Êqrty¡- Qzry)(
u¡ +2) v2

(vrmr)(! + t) 1)

(uz-3)
2

(7*

(u1+l) (n-3)
(r',,ù (T + Ð--z- (+¡--t-

(vr-l) (n-l)
a

E(t /y)*
(vrmr)(| +t) ' (? + l)

(4.2s)
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Podemos observar que as expressões para a média a, posteriori aproximada de
o? (oi =V) e de ol, / al (olr/ o2, =W) concidem com as obtidas para o modelo com

2 componentes de variância (ver capítulo 3) quando consideramos a parameúzação
original e a densidade apriori (3.6) (observar expressões (3.2sa) e (3.29b)).

Devemos lembrar novamente, que ao utilizarmos um método de aproximação
devemos estar cientes da precisão dos resultados obtidos. Como já foi dito no capítulo
3, o método de aproximação de Laplace proporciona resultados mais precisos quando
trabalhamos com uma densidade a priori localmente uniforme (ver por exemplo,
Achcar e Smith, 1990). No entanto, podemos observar que a densidade a priori
considerada @.7) não é localmente uniforme (ver por exemplo, Box e Tiao, I973),o
que pode implicar em pouca precisão nas aproximações para os momentos aposteriori.

4.4 Reparametrização Logarítmica em o?,o?re 6?r,

Como vimos na seção (4.2), a densidade a priori (4.7) é obtida a partir de uma
distribuição com (p,hof ,h c212,1no2123) localmente uniforme e localmente
independente. Assim se assumimos a reparametrização þ = lr,
€r = ln(oÎ), E, = K-t h(o12), 1, - eK)-t lnlofrr¡, a densidade a priori para
(p,€r ,Ez,Et) de acordo com (4.7) é dada por

n(p,Et,Ez, Ë¡) * Constante (4.26)

Portanto, na parameffização (p,Ër ,Ez,Et), esperamos obter aproximações mais

precisas para os momentos a posteriod considerados na seção anterior.

A função de verosimilhança na nova parametrização e de acordo com (4.3) é

dada por
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L(tt,Et,4z,Etl y) æ(eEr¡-T çsraz¡-? ptes¡_(B+l)2x

X

(4.27)

Combinando a função de verossimilhança (4.27) com a densidade apriori (4.26)
obtemos a densidad e a posteriori conjunt a para þ, Et, 1z e 4t, dada por

n(þ,Et,|z,EE / y) æ (eEr¡-T çsrEz¡-Z çdxlz)-ry

I rf-
"'*nt-tL

(4.28)

onde -æ ( p, €r, Ez, Êt < * .

Para obter a densidade a posteriori margtnal para os parâmetros €r,Ëz e (, basta

integrar (4.28) em relação a p. Fazendo isso, obtemos o seguinte resultado:

(4.2e)

onde -oo <Et, Ez, €¡ < *

Na nova parametrização, as médias aposteriori deY, W e T aproximadas por
Laplace são dadas por:

'*{-å\ry-ú.ffi.re.T1|

vtih ,vzrb,vtffitw-&-ãn(Et,Ez,4t / Ð n pr, ¡-T çrrr, )-7 @rre, l-?*O{- *[ lÌ,
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Êqoty¡= e(vrra)(|-t)r5r
(4.30)

z(+)'E'

(vr+l)
2

Êlrty¡- vrmr(\ +l) (?-r)
(vz-3)

2

(vr-l)
2\4(T) (+)

(ur+l)
2

v2-l
2

(4.31)

(vr-3)
2

Êqt ty¡=
(v¡a)(| +t) (?-Ð

(4.32)(vr-l) (t¡-l)
(\m)(+)--z- çz¡--z-

Novamente observamos que as aproximações para a média a posteriori de ol
(oÎ = V) e de cl, t o2, ("L I o? =W), na parameúzação (Er,\r,(r), coincidem com as

encontradas para o modelo com 2 componentes de variância também na parametrização
(Er,E) (observar expressões (3.44a) e (3.aac)).
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Capítulo 5

Análise Bayesiana para o Modelo de Efeitos
Aleatórios Não - Normal

Nesse capífulo, exploramos o uso de métodos Bayesianos aproximados para o
modelo de efeitos aleatórios (1.8) assumindo uma distribuição normal lf(O,of ) para o

erro aleatôno e¡, e uma distribuição mistura de normais com densidade (1.30) para o
efeito aleatório e, (ver capítulo l), baseados no método de Laplace para aproximação

de integrais.

O uso de métodos iterativos para resolução de sistemas de equações não-lineÍìres
(como por exemplo, Newton Raphson) e o uso de métodos de aproximação de

integrais, tornam-se imprescindíveis para esse tipo de problema, devido ao grande
número de parâmetros do modelo e a grande complexidade das fórmulas envolvidas.
Nesse sentido, uma das grandes vantagens na utilização do método de Laplace para
resolver integrais Bayesianas de interesse está em termos do baixo custo computacional
e na sua facilidade na implementação, a qual não requer nenhuma experiência
computacional sofisticada.
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5.L Densidade a Posteriori Conjunta para 6'r,6'r,0 e I

Considerando o modelo de efeitos aleatórios (1.8), assumindo þ = 0, e de acordo

com os resultados do teorema(1.2) (ver capítulo 1) temos (ver Tiao e AIi, I97l),

a) !¡. e os resíduos ltt - !¡. são independentes,

b) a soma de quadrados ,S, tem distribuição o?X|r,

c) !¡. e ,S, são conjuntamente suficientes para (of , c7,)",þ),

d) os grupos de médias .f. são independentes e identicamente distribuídos com uma

distribuição mistura de normais dada por

p(y¡ / ol,o?r,$,L) = Ar¡ + 4¡,

!¡.= K-'Z¡!y,,vr= J(K -r), vrmr-- Sr,

S, = IrLo1¡ - !,.)' ,

(5.1)

onde

At¡ 0,95exp - [v, lo,:sorl -.,?"]' 
]1, ,,, + o? / K),,, ,

2(c2 +o'z, t x¡ I)' '" 
' -r

- [v,,-l,sjö(þl]"1']1,,^,o., +ol r K),,,,
2(ño2 +ctr l K¡ I)' ''" " ' I4¡ 0,05exp

o1- c(t",þ)ot, t c(À,Ô) = 0,95+0,05À2 +0,0475$'(t"-t)' .
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Assim, a função de verossimilhança para o?, o7, ö e l, é dada por

L("? ,o1,þ,?" / y) n (o?)-'r'' ,*p
vtW

X
2"?

. ú p0¡./ol,ol,6,),), é.2)
j=t

onde .y é urn vetor de dados.

A densidade a priori conjunta para ol, o1, + e À pode ser escrita na forma:

n(ol,a|,þ, À) = n(ol,o?r/þ,t')no({, l.), (5.3)

onde æo($,À) é uma densidade a prioriconjunta para ô e À e n(a?,c;ï/ þ, À) é uma
densidade a priori não-informativa para of e ol dado ô e À. Considerando a priori
não-informativa de Box e Tiao (3.6) para o! e a| dado ô e L, ou seja,

rc(c?,"i\þ, À)æ(of)-t(o? +Xol)-t (também considerada por Tiao e Ali, t97I), a

densidade a posteriori conjuntapara o?, o7,0 e À é dada por

n(o?,o1,þ,t"1 y)* no(ô,fX"T)-'(o? + Kol)u L(o?,o1,þ,Ll y), (5.4)

onde of ,0,o'r>0, I>1,0--1,0, l; e L("?,o1,,ö,1"/y) é a função de verossimi-

lhança (5.2).
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5.2 Densidade a Posteriorí Marginal Aproximada para 0

A densidade aposteriori marginal para 0 (de (5.4) é dada por

n(ö / y) - JJJno(g,À)(oif'("? + xol)-t L(a2r,o2r,þ, )" I yþoldoldt. (5.5)

Considerando,

f+("?,o1,)') = ro(ô,rX"î)-t( ol, + rol)-t,

-nh6(o?,o|,t ) = lnL(o?,o1,þ, )" I y),

em (2.3) (ver capítulo 2), uma aproximação de Laplace para a densidade a posteriori
marginal para 0 é dada por

n($/y)æ æ014,i¡1ô?)-'(ô? + Kõl)-L L(ô?,61,þ, î t y)
(5.6)

e

{*,("2^,<tl ,õi,b)l
)

onde $--l,0,I e (ôf , ã'r,X) maximizam -nh6@?,o1,,?") paracadavalorde S.

Uma vez que temos difïculdade para calcular as derivadas de segunda ordem de

-nh(ol,o1,t), podemos considerar o uso de derivadas numéricas localmente em

ç61,õl,X¡ (ver apêndice A) para obter um valor aproximado do determinante da maliz
Hessiana em (5.6).
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Observe também que a aproximação em (5.6) é válida para qualquer escolha da
densidade apriori para os parâmetros ol,o7r, ö e À.

5.3 Densidade a Posteriori Marginal Aproximada para À com
$ Conhecido

A densidade aposteriori marginal para ì, é dada (de (5.4)) por

r(tuty)- I
Ô=-1,0,1

Assumindo $ conhecido, consideramos a densidade apriori

n(o?,o?r,t,l0) = r(o? ,o3l ö,À)ro(À / S)

æ (of )-'(ol + ra])-t no()u / g),

n(ol,o],)" I ó,y) a rco(l. / 0X"1)-'("î + Ko'r)t x

x L(o|,o1,,?,/þ,y).

JJ'<"î ,o],6,)" / y)dclda'zr. (s.7)

(s.8)

onde ruo (À / 0) é uma densidade a priori para À dado g

Com essa priori, a densidade aposteriori conjunta para o?, ol e À é dada por

(5.e)

Com a escolha fr(o?,o1)=æo(À/ôXoïf'(oi +fo|)-t e -nhr(ol,o|) -
lnL(o1,o1,,îrlþ,y) em (2.3), uma aproximação de Laplace para a densidade a
posteriori marginal para l, é dada por
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7r(1. /ô,.y) * no()"/ öxô?r'(ô? + Kõ1)' L(õ?, ô|,xt6,y¡

{a,,("2iq?,õ7))}"

onde (ôf ,ôl) maximizam -nI4@?,"3) para cada valor de À.

5.4 Uma Análise Bayesiana com 0 . I Conhecidos

Assumindo ô e I
(5.2) dada por

conhecidos, a função de verossimilhança para o?, o1é (ver

(5.10)

L("?,c1r l 6,?", y) * (ol)-n,t r*p
vt/t\

2o1|Et^,+4,j,

Ì1, ,'' + ol r K)''' ,

))

Ì]"*"' 
+ottK)''''

(5.11)

onde,

4,, 0,95exp
(1,.*oro)'

2(o' +c2, / r)

4¡= O,05exp
(r, - o,o)'

2(Êo2 +o! / x)

Qt = 0,05ö(À -l), az = 0,95ö(À - l), o' - o1/ b e

b = 0,95+ 0,05À2 + 0,047 5þ, (t" - t), .
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A densidade aposteriori conjrmtapara 6?, o] é dadapor

n(a?, a| / q,),, y) æ. n(ol, ol t 6,x7 tqo?, oZ / þ, Ì", y), (s.12)

onde of ,0, o3, > 0; æ(ol ,ol I 6,)"¡ é uma densidade a priori para (of ,ol) com g e

À conhecidos e L(ol,,ol / þ , )",y) é a função de verossimilhança (5.11).

5.4.1 Densidade a Posteriorí Marginal Aproximada para o?

A densidade a posteriori marginal para of pode ser escrita (de (5. l2)) naforma:

rc(cl / ö,t", y) * 
J f"l6l¡e'L"?'"tr' no!,

onde for@Z)=n(a2r,ol/þ,t") (.unadensidade apriori para of e ol dado Q e l. ) e

-nh"?(ol) = tnL(ol,,o1/ þ,t",y).

Portanto, uma densidade a posteriod marginal aproximada para of usando o

método de Laplace é dada por

rc(ol / þ,)r,y) n
r(al,ô| / þ,tu) L(a?,ô'r,tv I þ,L, y)

(5. l3)

(5. r4)
ts(

a(

t/2

2

onde o? >0, 61 maximiza -nh"r(ol) para cada valor de ol e s@?,o|)-

Zl=,t"çt ¡ + h).
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5.4.2 Densidade a Posteriorí Mlar:ginal Aproximada par r 6?

A densidade aposteriori marginal para ol pode ser escrita (de (5.12)) naforma:

82

n(o7 I þ,?u,y) * I f"ZG?)e'\7'"?' no?,

onde "f"r("?) - r(ol,all ô,À) e -nh"r(oi) = tnL(ol,,a| / þ,?",y).

uma densidade aposteriori marginal aproximadapara o| é, dadapor

n(c] I þ,?",y) n
n(ôl,ol/þ,t,,y)

d sG?,o1))''"'-aæ-l

(5.15)

(5.16)
vtn\ _ vr _(ô?f 2(õ?)'

onde ol t 0, ô1 maximiza -nh",(ol) para cada valor de o?r.

5.4.3 Distribuição Preditiva Aproximada para uma Média de um
Grupo Futuro y(r*r).

'Assumindo 
ô e À conhecidos, a densidade preditiva para uma média de um

grupo futuro !1t+r¡. é dada por

p(yu*n.t y) n 
[ [ n\u.r.l o?,ol,q,]")nþ?,o', / þ, t",y)do?ao1, (5.17)
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onde p(y<r*r>./a!,o1,0,À)= Ar<r*r>* 4'.t*rt " 4, édefinido em (5.11).

Utilizando o método de Laplace com f (o?,"'r)= r(of ,oZ t þ,X) e

-nh(ol,o7)=lnp(y<r*r>./ol,o|,0,À)* lnL(o2r,o?r,þ,tu/y) em (2.3), obtemos uma
densidade preditiva aproximadaparauma média de um gupo futuro /g+r¡. dada por

p(v<r*'>.t y) n
p(y<, *r.,. / ô?, q7, g, À) r ( ô1, ã', t þ, ),) L (è?, 6i t O, )", y)

(s.18)

{a,, ("2;' ( ô1, õi))l'''

onde -oo <!1t*r¡.<"o; ô? e ôl maximizam-nh(o?,o1) paracadavalor de y<r*r>.

5.5 IJma Análise Bayesiana Assumindo l" = 1 e p = 0

Assumindo l. = I na densidade mistura de normais (1.32) (observar capítulo l),
ou seja, uma distribuição normal para o efeito aleatório ej, çom þ = 0 no modelo de

efeitos aleatórios (1.8), a função de verosimilhança para o! e c;1, é dada por

L(o?,6,'ly)æ(o|¡-"ttz*{_ffi}t"l-Ko|)-J/2exp{#*} (5. le)

considerando f iguais à densidade a priori n(o?,"]) em (2.3), obtemos as

densidades aposteriori margrnais aproximadas para ol e a| dadas por

"(a', 
t y) * rc( )

r(>t JI(
(o? + Kô'r)' 2(ol + Kô'r)'

l/2 t (s.20)
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onde o? > 0 e õ|ma¡<imiza L(al,o] / y) paracada valor fixo de o1, e

onde ol > 0 e ôf maximiza L(ol,a? t y) para cada valor fixo de o]

5.6 Densidade a Posteriori para 0

Uma maneira de analisarmos o comportamento do parâmetro 0 no modelo com
mistura de normais é considerando-o como uma parâmeto desconhecido. Assumindo
ô e À conhecidos, a ñrnção de verossimilhança pode ser escrita (de 5.2) na forma:

n(orr/y)n - r(ã?,o1/Ðt(õ?,oT/Y)

) ,rrry - vr - J -, *>ú. l'''
lelf ,c-Í-rGTrW-t6;6¡

L(o?,o1,,0 I þ,t",y) æ (ol¡-nrz *{-#} "

" fll¡o p0, / o!,of,O, 0, À),

P(Y¡ lol,,o?r,0,0,À) = Ar,+ 4,,

(s.2t)

(s.22)

onde,

At¡ (t-1)exp

-t ,;&-e)!!!;:)a'Ì1,,*", +ot r K),,, ,4¡ 0exp=[

o3 = c(0)o2, e c(0) = (r - 0) + 012 + 0( 1 - e)ö2 (I - r), .
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uma densidade aprioripara os parâmeüos (of ,ol,e) pode ser escrita na iorma:

n(ol, o2r, e / ó, À) - n(o?, o?, I o, 6,ì") æo (0 / þ,)"), (5.23)

onde no(0/$,1,) é uma densidade a priori para 0 assumindo ô e À conhecidos e

n(a?,o?, /e,6,?") é uma densidade aprioripara (of ,orr¡ aaao 0, ö e À Vamos assumir
a mesma densidade a priori para os parâmefios (of ,ol) uttlizada até aqui, ou seja,
n(o?,o?, / 0,6,À) 

"c 
(of )-t(oT + rcl)-t .

Para a escolha da densidade a priori no(O l$,À) devemos levar em conta que 0
representa probabilidade do processo estar fora de controle e portanto é lazoÍwel
admitir que algum conhecimento sobre este parâmefio seja disponível por um
especialista no início do estudo. Assim, uma densidade a priori que incorpora
conhecimento prévio é dada pela distribuição Beta, B(a,b), ou seja,

no(O /0, À) * e,-r (l - 0)'-', (s.24)

onde 0 < e < I e a,b> 0. A escolha de (a,b),pode ser feita com base em informações
prévias sobre a média e a variância de 0.

Combinando a função de verossimilhança (5.22) com a densidade a priori (5.23)
obtemos uma densi dade a posteriori conjunta para (of ,o],e) dudu po.

n(c?,o],e / þ,tr,y) æ. n(cl,ol,a / þ,\.) L(o2r,o3,,0 / ö,t",y). (5.2s)

A densidade a posteriori marginal para 0 é dada na forma:

n(0 / þ,?",y)- JJ nG?,o?.,a / þ,t") Lþ?,o,,.,0 / g,?",y)do?ao3
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Considerando fr(o?,o|) = n(ol,ol,O/ 0,I) (a densidade a priori) e

-nhr(ol,o3) =n4o?,o7,0 I þ,)",y) em(2.3),uma densidade aposteriori aproximada

para 0 é dadapor

n(e tö,À,.y) * îE Çor, ,o I ô,L)L(õ?, L
(s.26)

/0 0
t

{*,b¿;ira?,air)}

onde 0 < e < 1, ô? e 6i maximizam -4@?,"1) para cada valor fixo de e e

Irl<a?,aÐ e 
"matizHessiana 

de hr(cl,o|) calculada em õi e ô|.
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Capítulo 6

Exemplos de Aplicação

Para ilustrar a aplicação das técnicas desenvolvidas nos capítulos anteriores,
apresentamos alguns conjuntos de dados, para os quais desenvolvemos uma análise
clássica e Bayesiana. Primeiramente consideramos exemplos envolvendo duas fontes
de variação e onde é assumido normalidade para os erros e efeitos aleatórios.
Posteriormente, analisaremos um conjunto de dados assumindo o modelo com mistura
de normais.

6.1 Exemplo I

O primeiro conjunto de dados que analisamos é dado por Davis (195S) e é

utilizado também por Box e Tiao (1973). O objetivo do experimento foi investigar se

diferentes lotes de uma matéria-prima utilizada na fabricação de uma tinta causava
grande ou significante variação na qualidade do produto final. O experimento consistiu
em tomar 6 amostras do material, cada uma representando lotes aleatoriamente
selecionados e 5 porções de tinta foram fabricadas a partir de cada amostra. A
produção equivalente de cada porção, em gramas de cor padrão, foi determinada por



Capítulo 6 - Exemplos de Aplicacão 88

um teste analítico e os resultados obtidos estão representados na tabela (6.1), onde a
ultima linha da tabela refere-se a média observada em cada lote.

Seguindo a notação adotada nos capítulos anteriores, nesse exemplo j =I,...,6
refere-se a lotes e k = 1,...,5 refere-se a análises. O componente de variância of que

associamos a "análise " na verdade compreende os erros devido ao teste analítico e

também, possíveis erros amosfiais, e o componente ol que associamos a "lotes"

representa a vanação associada as diferentes fontes de onde a maténa prima foi
selecionada.

Tabela 6.1. Conjunto de dados: exemplo l.

6.1.1 Análise Clássica do Problema

Para efetuar uma análise clássica do problema, utilizamos a metodologia
desenyolvida no capítulo l. A tabela (6.2), construída de acordo com a tabela (1.3),
representa uma quadro de análise de variância apropriado para o problema.

r470160014981564t5281505!¡.

r520
t455
r450

1480

r445

1595

1630

15 15

1635

1625

r445

t440
1595

1465

t545

1595

1550

1605

15 10

1560

1540

1550

1490

1560

1495

1545

1440

1440

t520
1580

Produção

individual
(em gramas)

Número

2

do

J 654I
Lote
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\=24

vz= 5

29

h, = 11.271,50

\= 2.451,25

Sz = 56.357 ,5

Sr = 58.830,0

115.187,5

Análises

Total

Lotes

Q.M.G.L.s.Q.Fonte de Var.

Tabela 6.2. Anáäse de variância para o exemplo 1.

Estimadores não viciados de of e o1, obtidos através de analise de variância de

acordo com (1.10), são dados por ôf =2451,25 e 6?=1764,05.

Considerando a distribuição das somas de quadrados ^S, e 52, intervalos de

confiança 95yo para ol e para a razão o?, t ol (ver (1.20) e (1.21)) são

(l 49 4, 50 ; 47 43,90) e (0, 09 ;5,57 ), respectivamente.

De acordo com (1.19) os estimadores de máxima verossimilhança para ol e ol
são ôf =2451,25 e ôl = 13SS,33. Com base na aproximação Normal assintótica desses

estimadores, intervalos de confiança 95%o em (1.29) são dado por (1064 ,32;3838,17) e
(-755,50;3532,70) para ol, e al respectivamente. Observamos que esse intervalo de

confiança para ol apresenta problema, pois inclui valores negativos.

6.1.2 Análise Bayesiana para o Exemplo I

Em inferência Bayesiana, as inferências sobre os parâmetros de interesse são

obtidas utilizando-se as densidades aposîeriori dos mesmos. Portando, considerando as

densidades a priori não-informativas (3.3) e (3.6), construímos o gráfico (ver figura
(6.1)) da densidade a posteriori marginal para cl, (3.13), obtida pelo método de

aproximação de Laplace, lembrando que essa densidade a posteriod marginal é igual
para as duas densidades a priori consideradas. A moda dessa densidade a posteriori, de
acordo com (3.14), é, dada por 6? =2262,69.

Similarmente, construímos os gráficos (ver figura (6.2)) das densidades a

posteriori marginais para o?, (3.16) e (3.17) obtidas pelo método de aproximação de
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Laplace e considerando as densidades apriori não-informativas (3.3) e (3.6). As modas
dessas densidadés são dadas por 62r=908,20 e 4=.1104,0 respectivamente.

1000 2000 3000 4000 5000

Figura 6.1 - Gráfico da densidade aposteriorimarginal para ol,.

Priori (3.3)

--__Priori (3.6)I

I

I

I

I

0 2000 4000 6000 o22

Figura 6.2 - CtráLfico das densidades aposteriori marginais para ol.

90

ol

J.
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Para obter as modas das densidades a posteriori pala ol, unl,rzamos métodos

numéricos, através de programas computacionais de fácil operação, executáveis em

qualquer microcomputador.

Intervalos de credibilidade aproximados para os parâmetros ol e ol são obtidos

utilizando-se integração numérica (mais precisamente, a Regra de Simpson ) para

calcular as áreas aproximadas abaixo das curvas de suas densidade marginais, ou seja,
para obter os pontos c\, o2 e b1, b2, tais que P(ar 3 

"? 
< or) = 0,95 e

P(br<o1{h") = 0,95, nas figuias (6.1) e (6.2) respectivamente. Procedendo dessa

maneirq um intervalo de credibilidade a 95%o para of é dado por (1494,5; 4743,0);

similarmente para c] intervalos de credibilidade a 95Yo são dados por (236,95;

8463,50) e (325,35; 10035,5S) de acordo com as densidades a priori (3.3) e (36)
respectivamente.

Da mesma forma, obtemos intervalos de credibilidade aproximados para arazão
de variâncias o?r l o!, a partir das densidades a posteriori marginais para

W(W =1+ follof ) (ver figura 6.3 ) obtidas de acordo com as densidades a priori
(3.3) e (3.6), os quais são dados por (0,07;3,61) e (0,10; 5,21) respectivamente.

Um possível valor de previsão para a média de um grupo futuro de observações

!zt. é dado pelas modas das densidades preditivas (3.24) e (3.25). Podemos observar

que os resultados são muito semelhantes para qualquer priori considerada (observar
figura (6.4)), sendo que a moda é dada por izt.=1527,50 para ambas densidades

preditivas.
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I

I

I

Priori (3.3)

Priori (3.6)

ll 13w

Figura 6.3 - Gráficos das densidades aposteriori marginais para W.

-Priori 
(3.3)

.-.--Priori (3.6)

1350 l4l3 1476 1539 t6o2 t665 /Zt
Figura 6.4 - Densidade preditiva para uma média de um grupo futuro.

I 3 5 7 9
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6.1.3 Comparação Entre as Estimativas Obtidas

Na tabela (6.3) temos um resumo dos estimadores obtidos via analise de

variância, máxima verossimilhança e as modas das densidades a posteriorl marginais
para cl e ci|.

Tabela 6.3. Estimadores clássicos e modas aposteriori paraos parâmetros of e c;3.

ô3 = 1388,33ô1= l764,osa| ö?, - 908,20

6?, = 1104,00

6? = 2262,69ã? =2451,25ô? = 245r,25ol

Estimador de

Análise de

Variância

Parâmetro Moda a

posteriori
Estimador de

Máxima Veross.

Da tabela (6.3) podemos observar que existe uma divergência entre as

estimativas ponfuais, principalmente de o1, e não apenas entre os estimadores clássicos

e Bayesianos, como também ente os estimadores clássicos de máxima verossimilhança

e de análise de variância. Entretanto, devemos lembrar que existe a vantagem do

estimador Bayesiano de o7, nunca apresentar valores negativos, uma vez que sua

densidade é, de forma natural, restrita a valores maiores que zero e, nesse sentido, a

inferência B ayesiana torna-se preferível.

Esse fato pode ser melhor observado na tabela (6.4), onde apresentamos um

resumo dos intervalos de con{iança e credibilidade para os parâmetros of e o1.

Podemos observar que o intervalo de credibilidade aproximado para ol é praticamente

igual ao intervalo de confiança obtido através da distribuição de ,S,, o que indica grande

eficiência dos métodos de aproximação. O mesmo ocorre com a razão ol/o!,
principalmente se utilizamos a densidade a priori (3.6). Para o parâmeüo ol, vemos

que os intervalos Bayesianos são mais distintos do clássico, porém não apresentam o

problema de incluir valores inadmissíveis para o parâmeüo.
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Tabela 6.4. Intervalos de confiança e de credibilidade 95%oparaos parâmetros ol e o1.

NOTA: (1) indica que o intervalo de credibilidade foi obtido utilizando-se a densidade

apriori (3.3) e (2) a densidade apriori (3.6).

6.1'.4 Verificação da Normalidade das Densidades a Posteriori

Antes de apresentarmos os resultados obtidos pelo método de aproximação de
Laplace, utilizamos técnicas de diagnóstico de normalidade (ver capítulo 3) para

avaliarmos a normalidade das densidades aposteriori envolvidas, pois como já foi dito,
a precisão dos resultados pode estar comprometida se essas densidades não

apresentarem uma boa aproximação normal.

¿1000

3200

2600

20ú

t400

¿1000

3200

2600

2000

l.¿m0

0 t000 2000 3000 4000 2000 ¿1000 60000

(0,07;3,61)t

(0,10;5,21)2

(236,95;8463,50)r

(325,35;10035,58)2

(1494,50;4743,00)r

(1494,50;4743,00)2

Integração

Numérica

(0,09; 5,57)(1494,5O;'4743,90)Exato

(-755,50;3532,70)(1464,32;3838,17)ExatoNorm. Assintótica

(Int. de confiança)

Soma de Quadrado
S, eS,

Intervalo de

Credibilidade

oltol
RazãoParâmetro o]Parâmetro ofProcedi-

mento

Tipo de intervalo

Figura 6.5 - Contornos das densidades posteriori marginais conjuntas para ("?, 
"1)
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9

8.2

7.4

6.6

1.5 t.7 1.9 2.t 2.3

Figura 6.6 - Contornos da densidade posteriori margtnal conjuntapara (E, , E).

Nesse contexto, na figura (6.5) temos os contornos aproximados (ver Apêndice
B sobre a obtenção de contornos de regiões HPD) das densidades a posteriori
marginais conjuntas (3.10) e (3.11), respectivamente, para os parâmetros of e al, e

observamos que não temos uma boa forma elíptica, enquanto que na figura (6.6),
observamos que os contornos aproximados da densidade a posteriori Q.aQ para os
parâmetroS, 6r = l"("?) i Ez= K-tln(of + rco'zr) apresentam formas mais próximas de

elipses, indicando uma melhor aproximação Normal.

Esse fato é também verificado observando-se as figuras (6.7) e (6.8) onde temos

os gráficos T-plot de Hills e Smith para as densidades a posteriori "proftle" para os
parâmetros of e c?r, utilizando a densidade a priori (3.3) e (3.6) respectivamenter.

Podemos observar claramente que essas figuras apresentam formas curvilíneas,
indicando a não normalidade dessas densidades a posteriori para os parâmetros

@?,o3).

Porém, considerando a reparaneúzação (€r , Er), o T-plot obtido mosfra uma

relação aproximadamente linea¡ (ver figura (6.9), indicando uma melhor aproximação
Normal para a densidade a posteriori para esse parâmetros, e portanto esperamos obter

aproximações de Laplace com maior precisão nessa parametrização.

lMaiores detalhes sobre a obtenção do T-plot são apresentados no Apêndice C
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Figura 6.7- T-plot's daposteriori "profrle", de acordo com a densidade apriori (3.3).
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Figura 6.8 - T-plot's daposteriori "proftle", de acordo com a densidade apriori (3.6).

E Ez
24

-3

-8
6.6 7.4 8.2 9 1.5

Figura 6.9 - T-plot's da posteriori "profile" considerando a reparam eûização.
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A medida de não-normalidade m2E2 das densidades a posteriori marginais
conjuntas para (of ,ol) lver capítulo 3) obtidas são 2,958 e 3,129, de acordo com as

densidade a priori (3.3) e (3.6) respectivamente; na parametrização ((, , (r) obtemos o

valor 0,483, indicando novamente melhor normalidade da densidade a posteriori para
os parâmetros (, e (r.

6.1-.5 Obtenção de Momentos a Posteríori Exatos e Aproximados

Considerando as densidades a priori (3.3) e (3.6), calculamos os momentos a

posteriori aproximados pelo método de Laplace quando consideramos a parametrização

original (ver seção(3.4) e quando considerando a parametização com a densidade a

priori (3.6) localmente uniforme (ver subseção (3.6.1). Para compaÍar a precisão nos

resultados aproximados, calculamos também as fórmulas exatas desses momentos a

posteriori (ver seção (3.5). Na tabela (6.5), apresentamos resumidamente esses

momentos a posteriorl. Abaixo de cada valor aproximado, encontram-se os erros

relativos de cada aproximação em relação ao valor exato.

Tabela 6.5. Momentos a posteriod exatos e aproximados para funções al e ol.

7r50

(2.s3%\
6,42

(te.78%)
5,11

(r3.3r%\
7,695179

'( +,,)

18383,47

(2,55o/o)

15632,20

Q0.60%\

12437,93

(r3.94%\
18E51,8714171,75E(olr l y)

3167,40

(2.2r%)
2658,89

(2t.7s%\
2002,10

(r5.0r%\
3237,332302,61E(ol t y)

2672,40

(0.27%\
2654,10

(0.42%\

2654,10

(0.t7%\
2665,002658,72E(ol / y)

Aprox. de Laplace na

(o?, 
"'i)

Priori (3.3) Priori (3.6\

Parametr

(Er, Er)Valores

Priori (3.3'l
Exatos

Priori 3.6\
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Da tabela (6.5) podemos concluir que existe uma influência das densidades a

priori consideradas nos momentos a posteriori. Para as duas densidades a priori
verificamos que existe um grande erro nas aproximações de Laplace quando obtidas
sob a parametrização original ol, e o?, e, como esperávamos, ocorïe uma grande

redução nesses erros quando utilizamos a parametização (, e E, a qual envolve uma

densidade apriori localmente uniforme (ver, por exemplo Box e Tiao, 1973).
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6.2 Exemplo 2

Na tabela (6.6) temos um conjunto de dados, o qual foi introduzido por Box e
Tiao (1973). Utilizando o modelo (1.8), foram simulados dados de 6 grupos cada um
como 5 observações. Os valores utilizados para simulação foram F = 5, 6? = 16 e

Ç'z=4. Para simplificar, continuamos a associar os componentes of e o] aanáúises e

lotes, como no exemplo 1.

Tabela 6.6. Conjunto de dados simulados

6.2.1Análise Clássica do Problema

Utilizando a metodologia desenvolvida no capítulo 1, desenvolvemos uma

análise clássica do problema.. Primeiramente obtemos a tabela de análise de variância
(ver tabela (6.7)) apropriada para o problema.

Estimadores clássicos usuais não viciados de o! e c?r, de acordo com (1.10), são

dados por ôf = 14,9459 e ã2, - -1,3219, e portanto, nesse caso temos o problema que

citamos no início desse trabalho, que é a obtenção de estimativas negativas para o
componente de variância ol.

3,82526,07965,68487.52124,65606,2269!¡.

r,722

4,782

8,106

0,758

3.758

0,282

9,014

4,458

9,446

7,r98

2,212

4,852

7,092

9,288

4,980

0,1 10

10,386

13,434

5,510

8,166

5,220

6,556

0,608

11,788

-0,992

7,298

3,846

2,434

9,566

7,990

Observações

individuais

Número

2

do

J 6541

Lote
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tttz =8,3363

r\= L4,9459\=24

lz= 5

29

Sz = 41,6816

Sr = 358,7014

400,3830

Análises

Total

Lotes

Q.M.G.L.s.Q.Fonte de Var

Tabela 6.7. AnáLlise de variância para o exemplo 2

Intervalos de confìança95Yo baseados nas distribuições das somas de quadrados
S, e S, (ver (1.20) e (l .21)) para of e para a razão ol t ol são (9, LL24;28,9247) e

(-0,1646;0,5003), respectivamente. Observamos que nesse caso, também temos
problema com o intervalo de confiança para a razão o?r l ol, uma vez que o mesmo

inclui valores negativos.

Os estimadores de máxima verossimilhança de ol e o| são dados por
ã?=14,9459 e ôl--1,6331, e com base na distribuição Normal assintótica desses

estimadores, intervalos de confiança 95o/o são dados por (6,4895;23,4023) e

(-3,9423;0,6761), para al e o?, respectivamente. Novamente verificamos a existência

de valores negativos no intervalo confiançapara o7r.

6.2.2 Análise Bayesiana para o Exemplo 2

Considerando os dados da tabelas (6.6), construímos o gráfico da densidade a

posteriori marginal aproximada para ol (3.13) (ver figura 6.l0), obtida pelo método de

aproximação de Laplace. A moda dessa densidade a posteriori , de acordo com (3.14),
é dada por õf = 13,7962.

Os gráficos das densidades a posteriori margrnais aproximadas por Laplace para
o parâmefio o| 12.16) e (3.17), depois de levarmos em conta que esse parâmetro deve

assumir apenas valores positivos, são mostrados na figura (6.11). Observamos que essa

restrição provoca um "corte" nas curvas das densidades, e as modas a posteriori nesse

caso são dadas por õl = 6.
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Utilizando métodos de integração numérica obtemos um intervalo de
credibilidade 95%o aproximado para of dado por (9,1125;28,9250); para a| esses

intervalos são (0;5,6645) e (0;6,6620), de acordo com as densidades a priori (3.3) e

(3. 6) respectivamente.

Para a razão de variâncias a', / ol, intervalos de credibilidades g5%o

aproximados, obtidos a partir das densidades a posteriori marginais para W (3.19) e
(3.2r) (verfigura (6.12) ), são dadospor (0;0,4635) e (o;0,60s2) de acordo com as

densidades apriori (3.3) e (3.6) iespectivamente.

4 8t2162024283236

Figura 6.10 - Gráfico da densidade a posteriori marginal para of .
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Figura 6.11 - Gráfico das densidades aposteriori mar:grnais para ol.

1.8 3.4 4.2

Figura 6.12 - Gráfico da densidade aposteriori marginal para W.

102

432I0

2.6I

' Priori (3.3)

___ Priori (3.6)

Priori (3.3)

Priori (3.6)
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Um valor de previsão para a média de um grupo futuro de observações j¿r., de

acordo com a moda da densidades preditivaQ.2$ ou (3.25), é dado Poî lzt =5,66.

Novamente observamos que os resultados de previsão baseados nessas densidades

preditivas são muito próximos para qualquer densidade a priori considerada (observar

figura (6.13).

1,5 2,94 4,38 5,82 7,26 8,7 l0,la yrr.

Figura 6.13 - Densidade preditiva para a média de um grupo futuro

6.2.3 Comparação entre as Bstimativas Obtidas

Na tabela (6.8) temos um resumo dos estimadores obtidos via análise de

variância, máxima verossimilhança e as modas das densidades a posteriori marginais
para ol e o3.

-Priori 
(3.3)

... .. Priori (3.6)
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Tabela 6.8. Estimadores clássicos e modas aposteriori paraos parâmetros of 
-e 

o3.

Da tabela (6.8) vemos que os estimadores clássicos de oZ, e tarnbém a moda a

posteriori, não se mosfam como sendo satisfatórios para estimar esse parâmetro um

vez que os valores obtidos estão distantes do verdadeiro valor.

Na tabela (6.9) resumimos os intervalos de confiança e de credibilidade obtidos

para os parâmetos of e o].

Tabela 6.9. Intervalos de confiança e de credibilidade glYoparaos parâmetros ol e c|.

NOTA: (1) indica que o intervalo de credibilidade foi obtido utilizando-se a densidade

apriori (3.3) e (2) a densidade apriori (3.6).

Observando a tabela (6.9) vemos que o intervalo de credibilidade aproximado e

o intervalo de confiança de of , obtido a partir da distribuição amostral de ,Sr, são

praticamente iguais. Vemos também, a grande vantagem de trabalhar com inferência
Bayesiana, uma vez que os intervalos de credibilidade para a?, e para al I al neo

apresentam valores negativos.

a] õ7 = -l,63ltã1= -r,3zt9 ci 0

6? =r4,94sgol, 6? =r4,945g ó? = 13,7962

Estimador de

Análise de

Variância

Parâmetro Moda a
posteriori

Estimadores de

Máxima Veross.

Integração

Numérica

Inter. de

Credib.

(0;5,6645)'

(0;6,6620)2

(9,1125;28,9250)l

(9,1125;28,9250)2

(0;0,4635)'

(0;0,6052)2

(9,1124;28,9247)Exatos.Q.

S,.S,
(-0, 1646;0,5003)

(6,4895;23,4023)ExatoNorm.Assin.

Int. de Conf.

(-3,9423;0,6761)

Parâmetro ofProcedi-

mento

Tipo de

inter.

Razão al t clParâmetro o]
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6.2.4 Verificação da Normalidade das Densidades a Posteriorì

Construindo contornos aproximados das densidades aposteriori (3.10) e (3.11)

(ver figura (6.14)) verificamos que eles não se aproximam de elipses. Vemos também

que nesse caso a moda a posteriori irestrita estará fora do espaço de definição dos

parâmetros para qualquer densidade apriori. Portanto para o cálculo das aproximações

de Laplace para os momentos a posteriori devemos levar em conta que existe uma

restrição no espaço paramétrico, uma vez que os máximos das funções envolvidas

estarão fora do espaço paramétrico.

30

24

l8

t2

30

24

l8

t2

r\

\\

.__a
6 6

4a0-4-6 -6 0 t 4

Figura 6.14 -Contornos das densidades aposteriori conjuntas para al e c|.

Para esse exemplo, também avaliamos a normalidade das densidades a posteriori
"profile" para of e o?, anavés do método gráfico T-Plot de Hills e Smith. Podemos

observar que, para as duas densidades a priori consideradas, as formas nesses gráficos

(observar figuras (6.15) e (6.16)) são bastante curvas indicando novamente a não

normalidade das densidades a posteriori para esses parâmetros.

As medidas de não-normalidade de Kass e Slate para esse conjunto de dados

são: 5,2309 e 5,8023, de acordo com as densidades a priori (3.3) e (3.6)

respectivamente.

)

. /\\:
\ ---

\

\\
\\
\\
\
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o1o?
4

1

0

3.8

3.2

2.6

-5 J

-8 1.4
0 l0

l0

20

20

30

30

0 44

4

t2

t2

t6

l6

Figura 6.15 - T-plot's das densidades "profile" considerando a densidade apriori (3.3).

o]of
4 3.6

2.4

1.8

1.2

2

3

0

-5

-8
0 0 4 8

Figura 6.16 - T-plot's das densidades "profile" considerando a densidade apriori (3.6)

Para obter uma reparametrização que melhore a normalidade de densidade a

posteriori conjunta (3.11) utilizamos a medida de não-normalidade de Kass e Slate

m'B'pila encontrar um valor de À em (3.45) que seja próximo de zero. Os valores
obtidos são dados na tabela (6.10). Observamos que o valor mais apropriado é dado por
)r= 4,7, pois é o que fornece o valor de m2E2 menor. Portanto uma reparametrização

que leva a uma densidade aposteriorl mais próxima da normal é dada por

€, = ln(oî) ol = 
'e'- (o7 + 3)-o'7 - I9-\

'2 (-0,7)
ou seJa,

ol=Q-0,78) 0,7 -3
(6.1)



n(Et,Ez/y)n1,Et¡-|2{A(€,,€')}-,,'(t-o,l1,¡-#'*o{-ålffi-ry]}'
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De acordo com essa parametização e com o conjunto de dados temos que a
densidade aposteriorl conjunta para (Er,E) é dada por

(6.2)

onde, A(Er,Er)=eËr +5(1 -O,l1r¡-ù -rr.

Tabela 6.10 - Medidas de não- normalidade m2E2

considerando vários valores de I em (3.45).

-l
-0,9
-0,8
-0,'l
-0,6
-0,5
-0,4
-0,2
0

0,2
0,4
0,6
0,8
I

1,14452
0,97065
0,88447
0,85714
0,86932
0,90803
0,96457
l, I 1049
1,51680
1,48078
l,7l4l4
2,01346
2,43770
3,09376

tt B2)L
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6.2.5 Momentos a Posteriorí ß,xatos e Aproximados

De forma análoga ao exemplo 1, na tabela (6.11) resumimos os momentos a

posteriori para of e o7, e para funções dos mesmos obtidos no capítulo 3. Mostramos

também as percentagem dos erros das aproximações, em relação as formulas exatas.

Tabela 6.ll - Momento s a posteriorl exatos e aproximados para funções ol, e o|

De acordo com a tabela (6.1l) podemos observar que esse conjunto de dados
apresenta maiores problemas na utilização de métodos aproximados, pois os erros
cometidos quando utilizamos o método de aproximação de Laplace, na prirameúzação
originat (o?,o3), são grandes. Como jâ era esperado, na parameûização (Er,Er)
verificamos um aumento na precisão dos resultados, porém não tão grande como no
exemplo anterior.

2,2572

(e.81%)

3,2229

(s6.8%\
2,0555

'(+,,)

40,3665

ße.9t%\
32,4014

02.30%\

28,8515E(olr/y)

ts,1649
(6.3t%)

13,t693
(8.32%\

14,2648E(ol t y)

(Er,Er)("?, oZ)

Aproximação de Laplace na
Parametrização

Valor Exato
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6.3 [Jm Exemplo Considerando o Modelo com Mistura
de f{ormais

Considere o conjunto de dados simulados da tabela (6.12), introduzido por Tiao
e Ali (197I), assumindo o modelo de efeitos aleatórios (1.8) com densidade (1.32) para
o efeito aleatório er, onde þ =0 o? =I, o1,=4, ô = l e I = 3.

Tabela 6.12 - Médias de grupo /e+t). ordenadas (dados simulados

com H,-0 o? =1,c;7=4, þ:l e ), =3, J =20 e K=3).

Dos dados da tabela (6.12), temos J =20 e K =3, rt= J(K - l) = 40, JKy..=

Z,Zoyu =0,5131, t\=1,!525, vtr\=Sr =46,1. O togaritmo da função de

verossimilhança (5.2) é dado por

tnL(ol,o?,,ö, t t y) æ -2ltn(a) -ry *>:i,m(.a,, + 4,), (6.3)

onde At¡ e 4,, j =1,...,J são dados em (5.1). os estimadores de máxima
verossimilhança para ol,o7 ,þe À (ver tabela (6.13) são dados por ôf --1,1546,
ô1=3,1355, ô = t . Î = 3,7625.

19

6,415
20

7,072

Grupo 7

13

0,I12
T4

0,791

l5
0,923

t6
1,571

T7

1,712

18

4,223

Grupo j

7

-0,646

891011t2
-0,471 -0,436 -0,401 -0,379 0,000

Grupo j

I
-3,692

23456
-2,057 -1,790 -1,290 -0,797 -0,671

Grupo 7
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Tabela 6.13 - Estimadores de mrixima verossimilhança

p ata a?, a2, e tt com S conhecido.

Usando segundas derivadas numéricas de Zto-rln(Ar¡ + 4) localmente nos

estimadores de máxima verossimilhança ôf , õ1,6. i 1obrc** Apêndice A), obtemos

amatiz de informação de Fisher observada dado g = 1,

15,05601 0,16206 -0,1565
I_ 0,16206 0,38366 -0,06089 (6.4)

-0,15655 -0,06089 0,37574

Considerando a distribuição usual normal assintótica para os estimadores de

máxima verossimilhança (ã?, ô1,î) dado 0 = l, obtemos intervalos de confian ça 95o/o

para o?,oZ e À dados por 0,64715<of < 1,6617, -0,0757 <ol<6,3467, e

0,5180< l. < 7,0070.

Na tabela (6.14), temos as densidades a posteriori marginais aproximadas (5.6)
considerando diferentes escolhas para a densidade a priori ro(0,À). Também

consideramos o uso do método de derivadas numéricas para calcular o determinante da

mafriz Hessiana dada na aproximação de Laplace em (5.6), para cada valor de $. A
moda das densidades a posteriori marginais para ó considerando diferentes densidades

apriori são todas dadas por $ = 1.

1,1525 6,6456 1,0001

1,L525 3,9737 4,0757

r,1546 3,1355 3,7625

-52,34026

-51,93104

-50,416991

0

I

õ', ã'?, i lnL(61 ,õ'r,4,î"/y¡0
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Tabela 6.14 - Densidade aposteriori margrnal aproximada (5.6)
para ô considerando diferentes densidades apriori fio(ö,À)

Assumindo ö = I conhecido, temos na figura (6.17), o gráfico da densidade a

posleriori marginal aproximada (5.10) para À considerando algumas escolhas
diferentes de densidades a priori para o1, oZ e À dado ô = l:

(t) æ,(of , ol,t" /S) æ À '(o?)-'("1 +3ol)-t ,

(ii) rr(ol,ol,t / 0) * .*p{-¡1i, - ¡)'}("î)-'(ol +3o})-t ,

(iii) nr(o?,otr,x / ö)". .*p{-}(À -3)'}(oí)-'(ol +zc})-t.

0,1317

0,L077

0,7606I

0

Iæ0,(0)=l/2, ô= 1

tr',(ü)=114, ô= 0
ro,(0)=114,0=-l
nor(L) -l/)u

0,0134

0,1846

0,8020

-l
0

1

no,(Ö)=113,0=-1,0,1

æ0, (À) * up{-i(À - 3)'}

0,2126

0,1738

0,6136

-1
0

1

fi0,(0)=ll3,0=-1,0,1
æor(À) æ,ll),"

0,0658

0,2194

0,7148

-1
0

1

ß0,(Ö)=113,ô=-1,0,1
ßor()u) æ, constante

n(þ t v)ôæo(0, À) = æ0,(ö).rrr(À)
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Utilizamos também segundas derivadas numéricas para calcular o determinante

damatnz Hessiana em (5.10). A moda da densidade a posteriori estâ em torno de

i =3,5 considerando todas as densidades apriori rr1, 't82, e n3.

.\

\'
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\

I \

/\
I ...Priori(i)

-Priori 
( ii )

- . Priori ( iii )

t,
I

,l
I

t
,

t

I

l 3 s 7 e lt ),

Figura 6.17 - Densidade a posteriori marginal aproximada para I assumindo $ - 1

conhecido.

Assumindo 0=1e À=3,5, conhecidos, temos na figura (6.18)' o gráfico da

densidade aposteriori marginal aproximada (5.Ia) para of considerando a densidade a

priori n("?,o', I þ,À) "c 
(of )-t(o? +3a2r)-t , ol,, ol> o.

Temos também, na figura (6.13), o gráfico da densidade a posteriori marginal
aproximada para ol 1S.ZO¡ assumindo î. = l, isto é, uma distribuição normal para o

efeito aleatório ej. Observamos resultados muito próximos para ol, considerando

normalidade ou não-normalidade de er, i = 1,...,J .
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_L=1,0=l
- - 1. -3,5

3,8

113

6?2,9al,t0,2

Figura 6.18 - Densidade posteriori marginal aproximadapara 6?

Também, com 0 = I e l, = 3,5 conhecidos, e considerando a mesma priori não'
informativapara ol, e o2r, temos na figura (6.19) o gráfico da densidade aposteriori
aproximada (5.16) para ol. Temos também na figura (6.19), o gráfico da densidade a

posleriori aproximada (5.21) para ol considerando À = l. Nesse caso, observamos

muita diferença nas inferências resultantes para ol considerando normalidade e não-

normalidade para os efeitos aleatórios €j, i=1,...,J. É importante salientar que

podemos considerar o uso dessas aproximações de Laplace para qualquer escolha de

opinião a priori sobre ol e cl.
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a

a

a

,

,

,
a

a

-?r-1,ö-1. -.I=3,5

0,1 1,9 3,7 5,5 1,3 9,! t0,9 12,7 61

Figura 6.19 - Densidade aposteriori marginal aproximadapara 62

Na figura (6.20), temos o gráfico da densidade preditiva aproximada (5.18) para
uma média de um grupo futuro !çr+r¡., considerando o conjunto de dados da tabela

(6.t2).

-10 -s 0 5 l0 !<z¡.
Figura 6.20- Densidade preditiva para uma média de um grupo futuro !1t*r¡

assumindoÔ=1eÀ=3,5.
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O uso do método de Laplace para aproximação de integrais pode ser justificado
comparando-se a densidade a posteriori maryþal integrada numericamente com a

aproximação de Laplace. Assumindo os dados da tabela (6.12), com $ = I e ?v=3,5
conhecidos, temos na figura (6.21) o gráfïco da densidade aposteriori marginalpara ol
considerando o método de Laplace e um procedimento numérico baseado na quadratura

Gaussiana (Gauss-Hermite com n=9, raizes da equação polinomial de Hermite).
Observamos que os resultados são muito próximos para ambos métodos de integração
(ver tarnbém tabela (6.15).

É, importante salientar que a precisão da aproximação obtida usualmente
depende de boa parametrização e dos dados, especialmente para pequenos tamanhos
amostrais (ver por exemplo, Achcar e Smith, 1990).

3,8

Figura6.2l-Densidadeaposteriorimargrnalparaofcom0=lel.=3,5conhecidos.

0,2 t 2,9

ol

-LAI'LACE. . . QUADRATURA GAUSSIANA
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0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
l,o
1,2

1,4
1,6

1,8

2,0
2,2
2,4
2,6
2,9
3,0
3,2
3,4
3,6
3,8
4.0

0,000000
0,000000
0,000000
0,000048
0,002223
0,021107
0,078374
0,162301
0,229981
0,232970
0,142280
0,067468
0,028189
0,01I l0l
0,004277
0,001647
0,000642
0,000255
0,000104
0,000043
0,000018
0,000008
0,000003
0,000003

0,000000
0,000000
0,000000
0,000048
0,002268
Q,021536
0,079903
0,165197
0,233518
0,234881
0,142033
0,066518
0,027383
0,010601
0,004007
0,00151I
0,000576
0,000223
0,000088
0,000036
0,000015
0,000006
0,000003
0,000001

Quadratura

Laplace Guassiana

cl

Tabela 6.15 - Densidade aposteriori marginal para of com 0 = 1e ?u=3,5
conhecidos
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Capítulo 7

Conclusões e Considerações Futuras

O uso de métodos de aproximação de integrais de Laplace é uma forma simples

de se obter inferências Bayesianas precisas para modelos de componentes de variância.
É importante salientar que o uso de uma reparametrização adequada pode levar a
resultados com grande precisão. Também, observamos que a suposição de não-
normalidade para os efeitos aleatórios deve ser considerada em muitas aplicações, pois

os resultados podem ser muito diferentes quando consideramos normalidade para os

efeitos aleatórios.

Como algumas considerações futuras para pesquisa neste tem, destacamos:

(Ð O uso de outros métodos de integração para a obtenção dos resultados
Bayesianos, especialmente para um grande número de efeitos aleatórios.

(iÐ Consideração de densidades a priori informativas para os parâmetros do modelo
de componentes de variância, considerando normalidade e não-normalidade para os

efeitos aleatórios.
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(iiÐ Uso de densidades preditivas para discriminar modelos de componentes de

variância considerando diferentes distribuições de probabilidade para os efeitos

aleatórios.

(Ð Desenvolver técnicas para achar o número de unidades num problema de

estimação de componentes de variância, envolvendo custo e precisão. Como um
caso particular, usar técnicas Bayesianas para alocar wridades em testes e amostras

que minimizarn o custo com uma precisão aceitável.
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Apêndice A

Derivadas Numéricas

A utilização de derivação numérica é uma alternativa viável quando a função
que desejamos derivar apresenta uma forma bastante complicada (ver por exemplo,
Conte, 1977; Conte de De Boor, 1972).

Neste üabalho em particular, utilizamos derivadas numéricas da função de

verossimilhança (5.2), para obter os estimadores de m¡áxima verossimilhança dados na
tabela (6.13) para cada valor de { fixado, e também para calcular as matrizes Hessianas

nas aproximações de Laplace para o modelo com mistura de normais, apresentado no
capítulo 5.

Uma possível aproximação que oferece boa precisão para a derivada de primeira
ordem de uma função g(x) no ponto (xo) (ver Conte, 1977) é dada por

(A.1)

com h deve ser suficientemente pequeno

Para as derivadas de segunda ordem utilizamos a aproximação:

ts@,v * 
filS<xo 

+ 2h, yo) - 2 g(xo, !o) -g(xo - 2h, yo)f,

,yo)
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* g@,v)
ôxù ,* #lr(xo + h,yo+ h) -g(xo + h,yo- h) -

g(xo - h,yo * h) - S(n - h,yo - h)l

(A.2)

(A.3)

I

,yo)

-æ lgþo,yo+2h) -2g(*o,yo) - g(ro,yo -2h)1.

Para obter os estimadores de máxima verossimilhança de (of , "tr,?') 
para cada

valor de { fixado (0 = -1,0,1), (observar tabela 6.13) utilizamos o método de Newton

Raphson para resolver o sistema de equações dado por

8s@,ùl
---^ r Ioy_ 

l<"0

ôln L(ol,oZ,þ,), / y)

T
ôln L(ol,o'r,ö,X t y)

-

dc;

alnL(o1,6'r,ö,xl y)
AÌ"

= _4*23,=01 *ag@?,a_1,ö,t ) - o
o?' (o?)' ' õoi

_ ôg(ol,o1,þ,?ò _ n_-E--"
_ agþ?,ér,þ,X) _ o

ôo?

onde

InL (al, o], ö, x / y) æ -2o tn(cÐ - T + s @?, o1, þ, )"),

onde g(o?,o1,þ,À) = I;:, m(.ar, + h), com A, e 4¡ dados em (5.1) e
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wl-,=*lr(o|,,+h,o1,,þ,L,ty)_sG,"_h,o1,,þ'}",/y)f
as( ,0,À)

= *lsG'u,o|, + h,þ,?u, t y) - s(o'u,oï, - h,ö,L, , ,)1, (A.4)

as( ,ö,I)
= *lrbl, o3,, þ,),, + h I y) - sG'", c/,, 6,),, + n t y)]

A),,
vt

com h= 10-2, € V¡ = G'u,"I,ö,À,) é o vetor de parâmetros na i-ésima iteração.

A maúz de informação observada é constituída pelo elementos,

/ai,a7,ô,i)=
1,,

stm.

1,,

1,,

1,,

L,
L,

aþ?)' lr'
Ir

onde,

Ir3-

Ao?

a'n t(o! ,61,,þ,x t y)l-El 20 46.t0
=--+ -o? ' (o?)'

ôg(a!,o|,9,t")

T_rr2 - _t n L(c? ,ol,ö,x t y)l
^1do;

v

t,

tn/oi,o1,þ,), / y) æ

A)r

,0,À)
ôolô?"
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tn/o1,67,þ,t, / y) æ t

aþ1)',
,0,À)

,)"

Izz =

f_t23 -

a@l)',

tnr(oi,o|,ö,),I y) ô'g
æt aa]õx

r _ a'n t(c'r,o1,,þ,?t / ùlr33--Fl^ a2 ,0,À)

considerando a aproximação em (A.z), conseqüentemente temos,

æ , ö,1,
= #lrbl +2h,6?,,ô,i) -zg(ai,ai,6),) - s(6? -2h,õ,,,þ,i)lJ,

cl,
â(

8s@ 2
,ö,À)

= #lrb? + h,G2, + h,ô, î) - s(ôî - h,õ2, + h,ô, i) -

g(a7 * n, õ1 - t,,6,î) - r(al - h,ôZ - h,6,1)l

ðolao'z,

ts(
ôolôt"

,6
)
,ô,À) 1

[r(al + h,ô1,g,î + n)- s(ôl - h,õ1,6,î * n) -4h2
v

s(ôi + h,ô3,6,^ - r) - s(6,, - h,ô1, ô,i - ¿)]

t s@?, ,0,À)
a( )2

= #[rb?,ô1*2h,6,î) - zg(a ?,õ7,þJ,) - s(Gi,ô] -zn,^, î)],
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wl,=#lr(a?,a1+h,6,î+n)_,(a?,ai-h,6,î*h)-

æ ,ö,À)

rG?, ai + h,6,î - r) - r(a?,a3 - h,6,î -,)l

= #lt(r?, õ3, 6, x + z n) - z s(ai, ai, 6, ),) - rbi, a7,î,, x - z n))at

Também obtemos as matrizes Hessianas nas aproximações de Laplace de modo
semelhante.
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Apêndice B

Obtenção de Regiões HPD

Em inferência Bayesiana, em geral, existe o interesse em encontrar uma região

R, do espaço paramétrico, para a qual a probabilidade de conter a densidade a
posîeriorl dos parâmetros (0,,0r) é (l-cr). Tal região (R) é chamada de região a

"Posteriori de Moior Probabilidade " (HPD) se,

l^æ(0,,0, 
/ y) -1-ctr, ese

n(0,,0, ly)>æ(0i,0i I y) paratodo par (0,,0r) eR e (0i,0i) øR

onde r(01,021 y) é a densidade a posteriori conjunta para (0,,0r) (ver por exemplo,

Box e Tiao, 1973).

Nesse frabalho, em especial, avaliamos os contornos dessas regiões, com o
objetivo de investigar a aproximação normal das densidade a posteriori dos parâmetros.

Em problemas práticos, a obtenção dessas regiões pode apresentar dificuldades.
Porém, podemos usar o fato que, para grandes amosfras a distribuição conjunta tende a

normalidade e, portanto, temos que a quantidade,

ln(0, ,0, / Ð)\ñrÐl-2ln (B.1)
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é aproxima4amente distribuída como uma Qui-Quadrado com 2 graus de liberdade,
onde æ(õ, ,6, / y) é a densidades apos teriori conjunta calculada na moda (õ,,õr)

Portando, os contornos constituídos por todos os valores de (0r,0r) que

satisfazem a relação

(8.2)

onde y](r-o¡é o quantil da distribuição Qui-Quadrado dado por

P013x?o_,,,)= t-cr,

incluem uma região (HPD) com (l-a) de probabilidade.

Para esse üabalho ern particular obtemos os contornos de regiões HPD para as

densidades a posteriori marginais (3.10) e (3. 1 l).

Considerando a densidade a posteriori marginal conjunta (3.10) e assumindo um
nível de 0,95 de probabilidade, e portanto X1,o,nr=5,9915, com õf =vt\/Qr+2) e

62, = {vrm, / (v, + 2) - õ?} / K, remos:

lnzc(0,,O, I y) -logn(õ,,õ, / y) *þ = O,

ß(õ?,61t y) æ.
vtn\
vr*2

-(|*¡-(T*u (vr*vr+4) I----z-lvztlb

v2+2 exp (8.3)

Os contornos que. incluem uma região HPD com 95o/o de probabilidade são
obtidos pelos valores de (ol,o|) qu. satisfazem a equação:



-l
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rnæ(of , o i t y)+ (+ + r^(ffi)+,* . r^(ffi)-(v, +u + Ð - 2,ee6 = 0.

(8.4)

Para obter tais pontos, fixamos o valor de um dos parâmetros, ol por exemplo, e

encontramos o valor do outro parâmeüo através do método iterativo de Newton-
Raphson. A conversão do atgoriùno ocorrerá se o valor do parâmetro que foi fixado é
um ponto pertencente ao contorno.
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Apêndice C

Expressões Utilizadas no Cálculo do Gráfico T-plot

Para avaliar a norlnalidade das densidades a posteriori marginais conjunta para

G? ,"3) (3. 10) e (3. 1 1) utilizando o T-plot de Hills e Smith podemos rer dificuldades

uma vez que temos dois parâmefios no modelo. Para simplificar esse problema,

consideramos, como alternativa, as densidades a posteriori "profile" para cada
parâmetro. A densidade a posteriori "profile" para ol é dada por

"^r(o? 
ty)=n(ol,ô)ty), onde õi mÐdmiza a densidade a posteriori marginal

conjunta n(o?,"'r/y) para cada valor de o'r. Da mesma forma, a densidade a

posteriori "profile" para o?, é dada nor n.? ("i t y) = n(ô?,o" I y), onde ôl maximiza

n(ol,o', / y) paracada valor de o2r.

Considerando a densidade aposteriori marginal conjunta (3.11) o logaritrno da
densidade a posteriori "profile" pata of é dada por

,nnrr("? t y) n-1'!z)h(oi) -ryrn(of . *èÐ-+l v^m^ I
J-zzl'ol + Kãil

vt\
ol

onde, para cada valor de of, ôl é obtido de,

vzW,

vr+2 -ol /K

, (c.l)

(c.2)õ3

O T-plot de Hills e Smith é obtido ponto a ponto a partir da relação,
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onde,

r("?) = ssn(o?- ai{-zr" n 
rr(o? / 

y) +ztnn(61,õi / Ðl

vtry, , vzllrz

ôî-fi;ñ,^nr?("it 
y)* -(vr 

+2)k 
(ôî) -ryrn(ôf + Kal) +l

4ry , Vzt\ I
E-e76.,

vz%, 
- 

vth
vr*2 vr+2

(c.3)

(c.4)

, (c.5)

-. V'lnoi =Ëä e oi- /K,

Também, considerando a densidade a posteriorl marginal conjunta (3.11), o
logariûno da densidade aposteriori "profrle" para ol e daao poi

onde, para cada valor de o2r, ôf é obtido da relação,

_(v,+?) _ (vr+Ð _!l2ô? z@l + Kõ-ZL 0

O T-plot de Hills e Smith para a1é obtido da relação,

r("1) - ssn(o|- aZ>f-znn 
aTGl t y) +2tnrc(õ2,,õ3 / Ðl

co- (õf ,õl) Cuaor em (C.4).
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Apêndice D

Alguns Programas Desenvolvidos

A seguir apresentamos alguns programas
utilizados para a analise dos dados.

desenvolvidos os quais foram

PROGRAMA 1

Programa para calcular o contorno de da região HPD da densid ade a posteriori
conjunta para (of ,ol). Como exemplo, estamos supondo que temos o conjunto de
dados do exemplo 2, a densidade a posteriori (3.11) e um nível de credibilidade de
95yo. O programa foi editado em linguagem compatível ao software MINITAB. O
programa calcula o valor de of que satisfaz a equação (8.4), ahavés do algoritmo de
Newton Raphson, para cada valor de o|. Os valores de of e o] que pertencem ao
contorno da região HPD serão armazenados na colunas C4 e C5 respectivamente.

Let k30: I
Let k40: I
Let kl0: l3

Letkll=3.6

Store'Nr'
Noecho

{contador}
{contador}

{valor inicial de of }
{valor inicial ae ol}

{início da rotina de Newton Raphson para obter of }

Let Cl(k30) = 26*loge(kl0) + 7*loge(kl0 + 5*kl l) + 358.70 t4/kr0 + 41.6816(kl0 +5*kl l)- t13.7233 - 5.9915
Let C2(k30) = 26/kto + 7/(kl0 + 5*kl l) - 358.7014/(kto**2) - 41.6816((kt0 + 5*kl t)**2)
Let C3(k30): kto - cl(k30yc2(k30)
Let klO: C3(k30)
Let k30 = k30 + I
End {final da rotina}
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Store'Cont'
Exec Nr' 15

LetC4(k40) = kl
Let C5(k40) = kt t
Let C6(k40) = Cl(k30-1)
Letkll:kll-0.2
Let k40: k40 + I
Let k30: I
Let klO: 13
End
Exec'Cont'

{ início da rotina que sucessivamente executa o
algoritmo Newton Raphsor¡ incrementa o valor de o|
e obtém novos valores de of )

{final da rotina}
{comando para executar o programa}
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PROGRAMA 2

Programa para obter os estimadores de máxima verossimilhança do modelo com
mistura de distribuições de normais. O programa é executável no módulo IML do SAS.
O programa segue a seguinte rotina: i) para cada valor de 0(0 = -1,0,1) são calculadas
numericamente, as derivadas parciais numéricas do logariuno da finção de
verossimilhança (6.1) em relação a 6?, o?, e )r; ii) afiavés do método iterativo de
Newton-Raphson são obtido os valores de of , o?, e t" que maximizam o logariuno da

função de verossimilhança; iii) é obtida a matiz de derivadas de segunda ordem
(numericamente) nos máximos; iv) para cada valor {, é imprimido: o número de
iterações necessárias até a convergência do algorinno (IT), os valores máximos obtidos
(PAR'), o logariüno de ñrnção de verossimilhança (LNL), o máximo (em valor
absoluto) do erro cometido até a convergência (ERRO) e a matriz de segrrndas
derivadas, a menos do sinal (MINF), (observar saída).

PROC IML WORKSIZE = 100; RESET NOLOG NOpRINT;
START FUNC;
X : T[1]; Y= T[2]; Z:T[3]; W:T[4];
C : 0. 95 + 0. 05 *(Z* * 2) + 0. 0475 *(W * * 2)* ((Z-I)* * 2);
S : Y/C;
ml :0.05xW*(Z - 1)*(S##0.5);
vl : S +Xl3;
m2 : 0.95*W*(Z - l)*(S##0.5);
v2: Z**2*S + )ü3.
AT : J(20,1,0);
Do l: I To 20;
Aj I : (0.esl(vl##0.5))*exp(((Yjtll + mr)##2)/(2*vr));
Ãj2 : (0 . 0 s I (v 2##0. 5 )) 

* exp C ((Yj tl I - no)##z) / (2* v2)) ;
ATlll : Log(Ajl + Ai2);
End;
F: Sum(AT);
Fl : -2O*IOG(X) - 23.05/X + F;
Finish;

START DERIVEI;
D = J(3,1,0);
DoI:lTo3;
T: PAR;
Run FUNC;
LNL: Fl;
r[r]:rlrl-h;
Run FUNC;
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Dl =F;
T: PAR;
TUI:T[I]+h;
Run FUNC;
D2=F;
D[r] : (D2 -Dt)/Q*h);
IF I : I TI{EN DO; D[I] = D[I] - 2oIPARU 1+ 23.0s/(PARtlltÉ#2);
End;
End;
Finish;

START DERIVE2;
M = (3,3,0);
DoK=lTo3;

DoJ:lTo3;
Al = PAR, A)= PAR;BI=PAR;B2=PAR;
AllKl=PAR[K]+h;
AllJl: Al[J] + h;
T=Al;
Run FUNC;
AUXI : F;
A2Kl:PAR[K]-h;
A2tJl: A2[J] - h;
T=AA;
Run FUNC;
AUX2 = F;
BllKl:PAR[K]+h;
Cl = Bl;
CllJl=Bl[J]-h;
T=Cl;
Run FIJNC;
Aux3 : F;
B2[K]:PAR[K]-h;
C2:B.2:'
c2u1: B2[J] + h;
T=C2;
Run FUNC;
AUX4.= F;
MlK,Jl :(AUXI - AI-rX3 - AUX4 + AuX2)/(4*(h**2));
IF (K = l) & (J: 1) TIIEN DO;
MlK,Jl : M[K,J] + 20(PAR[I]**2) - 46.l(pARtll##3); END;
End;
End;
Finish;

START NEWTON;
Run DERIVEI;
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Do IT = 1 To 10 
While (Max(Abs(D) > 1E-10)); 
Run DERIVE2; 
DELTA = - SOLVE(M,D); 
AA = PAR[{1 23)]; 
AA = AA + DELTA; 
PAR = AAHPAR[4]; 
Run DERIVEI; 
End; 
Finish; 

Yj ={-3.682, -2.057, -1.780, -1.238, -0.797, -0.671, -0.646, -0.471, -0.436, -0.401, 
-0.378, 0, 0.112, 0.791, 0.923, 1.571, 1.712, 4.223, 6.415, 7.072); 

h=1E-2; 
PAR = { 1, 4, 4, -1 }; 

START TUDO; 
Do O = 1 To 3; 
Run NEWTON; 
Run DERIVE2, 
MINF = 
ERRO = Max(Abs(D)); 
Print IT (PAR'); 
Print LNL ERRO; 
Print MINF; 
PAR[1].= 1; PAR[2] =4; PAR[3] = 4; 
PAR[4] = PAR[4] + 1; 
End; 
Finish; 
Run TUDO; 
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Saída do programa2

IT
9

PAR'

t.t525 6.6456469 1.0000894 I

LNL
-52.34026

ERRO

t.42t$-t2

MINF

15.079821 0.06745t7 -8.5 lE-6
0,067 45 17 0.2023 562 -0.000028

-8.5 lE-6 -0.000028 0.4363883

IT PAR'

6 t.1525 3.8736943 4.0756934 0

LNL
-5 1.93 104

ERRO

5.329E-14

MINF

15.tt7 t82 0.0982705 -0.0923 | I

0.0982705 0.2320543 -0.07 t286
-0.0923 I t -0.07 t286 0.23360 I 5

IT PAR'

7 1.1546424 3.1354949 3.7625441

LNL
-50.41669

ERRO

2.t49F-tt

MINF

15.056013 0. 1620568 -0. 15655 I

0. 1620568 0.3836591 -0.060894

-0. 1 5655 I -0.060894 0.37 57 428
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PROGRAMA 3

Programa para calcular a densidade a posteriori marginal aproximada para ?'

(5.10), dado g=1, para as diferentes densidades a priori r,(ol,o|,f/0) (observar

figura (6.17)). Programa elaborado em linguagem IML do software SAS. Como no
programa 2, ê uttlizado derivação numérica para calcula¡ os valores ôf " G| que

maximizam -n\@?,o|) cada valor de 1., aûavés do método de Newton-Raphson, e

para obter amafüzHessiana de h^(ôi,ú).

PROC IML WORKSZE : 100; RESET NOLOG NONAME NOPRINT;
Start FUNC(T,N,F,Fl);
X : T[]; Y: T[2]; Z:TÍtrh W:T[4];
C : 0. 95 + 0. 05 x(Z* *2) + 0.0475 *(W * *2)* ((Z-l)* *2);
S : Y/C;
ml :0.05xW*(Z - 1)*(Stl;#0.5);
vl : S +Xl3)
m2 : 0.95*W*(Z - 1)*(S##0.5);
y): l**/*S + )13:
AT = J(20,1,0);
Dol=lTo20;
Aj I : (0. es(v I ##0. 5)) * expc@j tll + ml)tÍ#2\(2 *v 

1 ));
N2 : (0 . 0 s / (v2##0. 5 )) 

* expc ((Yj tll - rn2)#2) / (2* v2)) ;
AT[] : Log(Ajl + Ajz);
End;
F = Sum(AT);
Fl : -20*Log(X) -23.051X+F;
Finish;
Start DERIVEI;
D : J(2,1,0);
DOI: I TO2;
AXI = PAR;
Run FUNC(AX l,Yj,F,F I );
LNL: FI;
AXIUI:AXllrl-h;
AyX2 : PAR;
AX2[r]:AX2[r]+h;
Run FIINC(AX l,Yj,F,F I );
Dl =F;
Run FUNC(AX2, Yj,F,F I );
D2:F;
D[r]:(D2-Dl)/(2*h);
IF I : I TIIEN DO; D[I] : D[I] - 2olPARlll + 23.ls/(PARtll##2);
End;
End;
Finish;
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Start DERIVE2; 
M = J(2,2,0); 
DO K = 1 T02; 

DO J = 1 T02; 
Al = PAR; A2 = PAR; B1=PAR; B2=PAR; 
A 1 [K] = PAR[K] + h; 
Al [J] = Al [J] + h; 
A2[K] = PAR[K] - h; 
A2[J] = A2[J] - h; 
Bl[K] = PAR[K] + h; 
Cl = Bl; 
C 1 [J] = B1 [J] -h; 
B2[K] = PAR[K] - h; 
C2 = B2; 
C2[J] = B2[J] + h; 
Run FUNC(A1,Yj,F,F1); 
AUX1 =F; 
Run FUNC(A2,Yj,F,F1); 
AUX2 = F; 
Run FUNC(C1,Yj,F,F1); 
AUX3 = F; 
Run FUNC(C2,Yj,F,F1); 
AUX4 = F; 
M[K,J] =(AUX1 - AUX3 - AUX4 + AUX2)/(4*(h**2)); 
1F (K = 1) & (J = 1) THEN DO; 
M[K,J] = M[K,J] + 20/(PAR[1]##2) - 46.1/(PAR[1]##3); End; 
End; 
End; 
Finish; 

Start NEWTON; 
Run DERIVEI; 
DO IT = 1 T020 
While (Max(Abs(D) > 1E-10)); 
Run DERIVE2; 
DELTA = - SOLVE(M,D); 
AA = PAR[ {1 2)]; 
AA = AA + DELTA; 
PAR = AA// PAR[3]//PAR[4]; 
Run DERIVEI.; 
End; 
Finish; 
Yj ={-3.682, -2.057, -1.780, -1.238, -0.797, -0.671, -0.646, -0.471, -0.436, -0.401, 

-0.378, 0, 0.112, 0.791, 0.923, 1.571, 1.712, 4.223, 6.415, 7.072); 

h=1E-2; 
PAR= { 1,5, 1, 1} 
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Start POSTER; 
DO N = 1 TO 3; 
Run NEWTON; 
Run DERIVE2; 
DT= DET(-M); 
POS1 = Exp(LNL-Log(PAR[3]) - Log(PAR[1]) - Log( PAR[1] + 3*PAR[2] ) - 
0.5*LOG(DT)+53); 
POS2 = Exp(LNL-((PAR[3]-3)**2)/8- Log(PAR[1]) - Log(PAR[1] + 3*PAR[2]) - 
0.5*LOG(DT)+53); 
POS3 = Exp(LNL-((PAR[3]-3)**2)/2- Log(PAR[1]) - Log(PAR[1] + 3*PAR[2]) - 
0.5*LOG(DT)+53); 
ERRO = Max(Abs(D)); 
PINTER = PAR[1]//PAR[2]//PAR[3]; 
Print (PINTOU) POS1 POS2 POS3 ERRO; 
PAR[3] = PAR[3] + 0.1; 
End; 
Finish; 

Run POSTER; 


