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Suponha, também, que possamos classificar (estratificar) as

unidades dessa população segundo níveis de um fator.

Suponha que tenhamos uma população P de unidades

experimentais (indivíduos, animais, empresas, etc.), para a qual temos uma

variável Y de interesse.
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No exemplo citado, teríamos duas subpopulações: a dos

indivíduos do sexo masculino e a dos indivíduos do sexo feminino

As suposições adotadas para o comportamento da população no

nosso modelo podem ser vistas no slide a seguir.
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Exemplo 2: Um psicólogo está investigando a relação

entre o tempo que um indivíduo leva para reagir a um

estímulo visual (Y) e alguns fatores, como sexo (W), idade

(X) e acuidade visual (Z, medida em porcentagem). Na

Tabela seguinte temos os tempos para n = 20 indivíduos

(valores da v.a. Y). O fator sexo tem dois níveis: i = 1: sexo

masculino (H) e i = 2: sexo feminino (M), com n1 = n2 = 10. O

fator idade tem cinco níveis: i = 1: indivíduos com 20 anos

de idade, i = 2: indivíduos com 25 anos etc., i = 5: indivíduos

com 40 anos. Aqui, n1 = ... = n5 = 4. A acuidade visual, é

dada como porcentagem.
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Tabela 1
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Suponha que
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O objetivo é testar a seguinte hipótese sobre essas médias
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Neste estudo, estaremos realizando a ANOVA com um fator e

efeitos fixos, ou seja, as subpopulações determinadas pelos níveis do

fator são aquelas de interesse do pesquisador
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Modelo: Um modelo conveniente para descrever essa situação é.

efeito comum a todos os elementos do nível

efeito aleatório, não controlado, do -ésimo indívíduo do nível .
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Suposições necessárias sobre os erros

Com estas suposições, temos amostras aleatórias simples, independentes

entre si, retiradas de subpopulações .
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Os pressupostos exigidos para o teste ANOVA são os seguintes:
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e que

chamados de resíduos ou erros.
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Calculando as somas dos quadrados dos resíduos, temos
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Logo a soma dos quadrados dos resíduos fica

Observe que podemos escrever a soma dos quadrados dos resíduos da

seguinte maneira
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Observe que cada parcela da soma acima é um estimador não-

viesado de

Podemos, portanto, definir uma variância amostral ponderada

(Soma dos Quadrados dentro dos grupos)

com graus de liberdades.



Estimação do Modelo
21 Ewaldo Santana

Exercício: Com os dados da tabela 1, verifique que

onde o índice 1 significa população masculina e o índice 2, feminina
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Será que o conhecimento das subpopulações ajuda a melhorar

a previsão da variável de interesse, ? Para isso precisamos ter algum

modelo alternativo para poder comparar os ganhos.

Imaginemos um modelo que considera os dados vindos de uma

única população.



Estimação do Modelo
23 Ewaldo Santana

Neste caso

A soma dos quadrados totais será dada por

Dai, temos que o estimador de mínimos quadrados de é

 e
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Como

Um estimador da variância residual é

,

Ou seja, a nossa conhecida variância amostral. Então:
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Exercício: Com os dados da tabela 1, verifique que

8,5
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Com as suposições feitas sobre os erros, podemos escrever

o que permite construir IC para os

com graus de liberdades.
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Podemos, também, construir intervalos de confiança para a diferença

entre as médias.

o que permite construir IC para os

com graus de liberdades.
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Exercício: Construa intervalos de confiança para o tempo de resposta a

um estímulo visual, por sexo, e também construa um IC para a diferença

entre essas duas médias.
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Se , o modelo adotado será

e

 

Analogamente, se adotarmos o modelo

teremos
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A diferença ao passar de um modelo para outro será

que chamaremos de soma de quadrados entre grupos.

SQEnt representa a variabilidade entre as médias amostrais, ou seja,

uma “distância” entre a média de cada grupo e a média global.
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com graus de liberdade.

Podemos, portanto, definir uma variância entre grupos (Quadrado médio

entre)
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com graus de liberdade.

Das duas definições de quadrados médios aqui mostradas

com graus de liberdades, e

Conclui-se que

tem uma distribuição com e
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Todas essas informações são agrupadas numa única tabela

chamada de ANOVA.

F.V. SQ g.l. QM F

Entre SQEnt

Dentro SQDen

Total SQTot

F.V. = fontes de variação
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Resumo F.V. SQ g.l. QM F

Entre SQEnt

Dentro SQDen

Total SQTot
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Exercício 3. Com os dados do exercício 2 construa a tabela

ANOVA e verifique se o sexo influencia no tempo de reação de um

indivíduo.

ANOVA com um fator e efeitos 
fixos

Exercício 4. Com os dados da tabela 1 verifica se a idade

influencia no tempo de reação de um indivíduo.
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Exercício 5 O resultado das vendas efetuados por três vendedores de

uma indústria durante certo período é dado a seguir. Deseja-se saber, ao

nível de significância de 5%, se há diferença de eficiência entre os

vendedores.

Vendedores

A B C

29 27 30

27 27 30

31 30 31

29 28 27

32 29

30
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Exercício 6 Uma companhia deseja testar quatro tipos diferentes de

válvulas: A, B, C e D. as vidas médias, em horas, constam da tabela que

segue. Cada tipo foi testado, aleatoriamente, em seis aparelhos idênticos.

Teste se há diferença significativa entre as válvulas, ao nível de 5%.

Válvulas Aparelho 1 Aparelho 2 Aparelho 3 Aparelho 4 Aparelho 5 Aparelho 6

A 53 58 56 60 51 55

B 52 60 52 58 50 54

C 51 57 55 53 54 50

D 49 54 52 50 53 51
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Quando o teste da ANOVA rejeita a hipótese nula, está-se

afirmando que existe pelo menos uma desigualdade. Mas não nos

informa de que modo ocorre essa desigualdade.

Comparação entre as Médias

Um modo de investigar a rejeição da hipótese nula é comparar

os grupos dois a dois.

No entanto, com esse procedimento, não se pode controlar as

probabilidades do erro tipo I.
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Para controlar melhor a probabilidade global do erro tipo 1,

pode-se usar uma correção, baseada na desigualdade de Bonferroni.

Comparação entre as Médias

tem o mesmo número de graus de liberdade mas ∗ em que

m é o número de comparações duas a duas que desejamos fazer.
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Exercício: Investigando o efeito da idade, para os dados da tabela 1,

determine os intervalos de confiança para a diferença de duas médias

para todas as possibilidades, utilizando a correção de Bonferroni.

Comparação entre as Médias
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Homocedasticidade: a variância é a mesma em todos os níveis.

Teste de Homocedasticidade

Teste de Barlett:

Conhece-se: os tamanhos amostrais, , e as variâncias amostrais

com
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O teste é construído assim:

Teste de Homocedasticidade

Calcule a variância comum

Calcule
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Teste de Homocedasticidade

Calcule a variância comum

Construa a estatística que segue uma distribuição

aproximadamente qui-quadrado com g. l.



44 Ewaldo Santana

Teste de Homocedasticidade

Exercício: Para os dados do tempo de reação ao estímulo como função

da idade, verifique se as variâncias para cada nível podem ser supostas

iguais, a um nível de 5%.


