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Introdução

A suposição de homogeneidade das variâncias de (a > 2) populações normais
univariadas, dentre vários motivos, é extremamente importante para se testar a
hipótese de igualdade de médias. Alternativamente, em situações de populações
normais multivariadas (a > 2), tem-se como suposição básica a igualdade de matrizes
de variâncias covariâncias para se testar a igualdade de vetores de médias. Uma vez
disponı́veis a amostras independentes de tamanhos n1 , . . . , na destas a populações,
(univariadas/multivariadas), antes da aplicação das técnicas usuais de análise de
variância (anova/manova) é importante verificar se a suposição homocedasticidade
é válida, pelo menos aproximadamente. De acordo com o grau de severidade da
heterogeneidade das variâncias e/ou com os tamanhos das amostras, a análise de
variância pode ter sua significância estatı́stica comprometida (ver, por exemplo,
Milliken e Johnson 1984). Estudos de simulação Monte Carlo mostraram que em
situações de heterocedasticidade e amostras desbalanceadas, mesmo em situações
de normalidade, ocorre um inflacionamento no erro do Tipo I. Box (1954) discute
a robustez da análise de variância para as situações balanceadas, n1 = · · · = na .
Mais recentemente, Legendre e Borcard avaliaram, na análise de variância com uma
classificação, o efeito da violação da suposição de homogeneidade de variâncias sobre
o erro do Tipo I e sobre o poder do teste F. Uma solução para a condução de análise
de variância na presença de heterocedasticidade é discutida em Babu et al.(1999). Na
ausência da suposição de normalidade, muitos trabalhos discutem o uso de métodos
robustos (ver, por exemplo, Wilcox 1997).
Na prática, recomenda-se avaliar a suposição de homogeneidade de variâncias
priori a análise de variância usual. Entretanto, em muitas áreas de aplicações, não
somente priori a análise de variância, é importante avaliar a homogeneidade de
variâncias por si só. Este fato diz respeito a área de controle de qualidade em que é
importante avaliar como os parâmetros do processo produtivo afetam a variabilidade
e média do produto final.

Neste trabalho, dado a importância de se avaliar a hipótese de homogeneidade
das variâncias, foi conduzido um estudo de simulação Monte Carlo com o intuito de
estimar o poder dos testes: Levene, Bartlett, Fligner-Killeen e de Hartley. A escolha
destes testes no estudo de simulação esta relacionada com o fato de que os mesmo são
os mais conhecidos na literatura e disponı́veis na maioria dos softwares estatı́sticos.
Vale ressaltar que, para amostras univariadas, existem na literatura mais de 50 testes
para se testar a hipótese de homogeneidade de variâncias. Conover (1998) apresenta
e discute alguns testes baseados nos postos das observações. Uma ampla e importante revisão é apresentada em Conover et al. (1981). Haris (1985) propôs 4 testes
para se avaliar a suposição de homogeneidade de matrizes de variâncias covariâncias.
Recentemente, Diniz et al.(2005) conduziram um estudo de simulação considerando
a situação multivariada e os testes M-Box (Box, 1949) e Jensen (Jensen, 1991).
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Estudo de Simulação

Existem dois Tipos de erros que podem ser cometidos quando hipóteses estatı́sticas são testadas. O primeiro consiste em rejeitar a hipótese nula quando
a mesma é verdadeira. Este erro é chamado de erro do Tipo I (a probabilidade
de se cometer o erro do Tipo I é representada por α). O outro erro ocorre quando
não é possı́vel rejeitar H0 dado que de fato H0 é falsa. Este erro é chamado de
erro do Tipo II (a probabilidade de cometer um erro do Tipo II é representada
por β). O poder, τ = (1 − β), de qualquer teste estatı́stico é definido como sendo a
probabilidade de rejeitar a hipótese nula dado que a mesma é falsa, o que caracteriza
uma situação de acerto. Um teste estatı́stico é chamado de ideal quando α = 0 e
τ = (1 − β) = 1. Em termos práticos isto jamais ocorre. Na prática o valor do nı́vel
de significância, α > 0, é fixado e escolhe-se o teste com maior poder. Por outro
lado, um teste estatı́stico é chamado de exato se a probabilidade de cometer um erro
do Tipo I é α. Se tem um teste conservativo quando a probabilidade do Tipo I
nunca excede o valor de α. Um teste exato é conservativo embora a recı́proca possa
não ser verdade.
Dado um problema de testar hipóteses e vários testes concorrentes, é importante
que se conheça algumas destas propriedades. Entretanto, para a maioria dos testes,
estas e outras propriedade somente podem ser avaliadas via estudos de simulação
Monte Carlo, como conduzido neste artigo.
Gerando a amostras independentes sob a hipótese alternativa, tem-se a estimativa do poder calculando
 a proporção de vezes em que H0 é acertadamente rejeitada.
Definido τ̂ = 1 − β̂ como sendo o poder empı́rico do teste tem-se:

Número de vezes em que H0 é rejeitada | H0 é falsa
.
M
Para todos os testes definidos, o poder empı́rico foram estimados gerando amostras
a partir das distribuições: Normal, Laplace, Logı́stica e Valor-Extremo (Tabela
1). Sem perdas de generalidades, as M amostras foram geradas considerando o
parâmetro de locação µ = 0. Para todas as configurações consideradas no estudo de
simulação, foram adotados nı́veis de significância de 1% (α = 0.01)e 5% (α = 0.05).
Todo o estudo de simulação foi conduzido no software R (Ihaka e Gentleman 1996).
τ̂ =

Tabela 1: Distribuições consideradas no estudo de simulação.
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Estimação do Poder dos Testes
• Distribuição Normal

Para dados com distribuição Normal considerou-se as seguintes configurações:
a = 2, 3 e 5, ni = 5, 10, 20, 30 e 50 e σi = 1, 2, 5, 10, 15 e 20, em que a = número
de grupos, ni = tamanho do i-ésimo grupo e σi = o desvio padrão do i-ésimo
grupo, i, . . . , a. Observando os resultados empı́ricos pode-se constatar que o teste
de Bartlett é altamente poderoso para amostras com 10 ou mais elementos, ou seja
na maioria das vezes, 100% das 20.000 simulações, a hipótese nula foi rejeitada
quando falsa, exceto quando a análise homogeneidade de variância for para dois
grupos com desvio padrão 1 e 2 respectivamente, para α = 1% e 5%. Para ni = 5
este teste apresentou poder para o nı́vel de significância de 5%. O mesmo ocorreu
para o teste de Hartley.
Para o teste de Fligner-Killeen e as formas do teste de Levene verificou-se que
estes apresentaram um alto poder para n = 20 ou maiores, com nı́vel de significância
de α = 1% e 5%, exceto para grupos de dois quando a variabilidade é pequena, ou

seja com desvio padrão 1 e 2 respectivamente para n = 20 com α = 1% e para
n = 10 e α = 5%.
Vorapongsathorn, et al. (2004) numa simulação de 1000 vezes, verificou que o
teste de Bartlett e Levene com amostra de 45 de tamanho em cada um dos três
grupos foram altamente poderosos com variância (σ = 1 : 2 : 4) para α = 1% e 5%.
• Distribuição Laplace
Para dados com distribuição Laplace considerou-se as seguintes configurações:
a = 2, 3 e 5, ni = 5, 10, 20, 30 e 50 e σi = 0, 7071; 1, 0000; 1, 5811; 2, 2361; 2, 7386 e
3, 1623.
Analisando os resultados constatou-se que o teste de Bartlett manifestou poder
acima de 60% quando a análise de dados constitui de 3 ou 5 grupos para amostras
com pelo menos 10 observações, com os nı́veis de significância 1% e 5% , isto é quanto
maior a heterogeneidade da variância entre os grupos e o tamanho da amostra maior
o poder do teste.
Já o teste de Fligner-Killeen rejeitou H0 quando ela falsa em mais de 80% das
20.000 simulações, quando trabalhado com 5 populações e amostras com no mı́nimo
20 elementos, sendo também poderoso para 3 grupos.
O teste de Hartley mostrou-se poderoso para a análise da homogeneidade das
variâncias com 5 grupos para amostras pequenas ou grandes.
As formas do teste de Levene mostrou-se poderoso para grandes amostras (n ≥
30) em todas as configurações, exceto para dois grupos com desvio padrão 0, 7071 e
1, 0 respectivamente.
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Considerações finais

O estudo mostrou que dados com distribuição Normal independente do tamanho
da amostra, número de grupos e grau de severidade da variância é altamente poderoso
quando utilizado o teste de Bartlett. O teste Hartley mostrou-se poderoso na maioria das configurações apresentadas. O mesmo ocorreu para dados com distribuição
Laplace, porém com três e cinco grupos.
Constatou-se também que o comportamento do poder de todos os testes referente
as distribuições consideradas, converge para 1 a medida que se aumenta o grau de
heterogeneidade das variâncias e o número de grupos.
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