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Resumo
A Análise de variância, ANOVA, é utilizada em muitas áreas da ciência,
nomeadamente na investigação médica, onde as dimensões das amostras podem não ser previamente conhecidas. Esta situação ocorre principalmente
quando existe um determinado intervalo de tempo destinado à recolha das
observações.
Assim, quando as dimensões n1 , ..., nm das amostras não são previamente
conhecidas será mais correcto assumir essas dimensões como realizações das
variáveis aleatórias N1 , ..., Nm (ver Mexia et al. (2011), Nunes et al. (2010),
Nunes et al. (2012) Nunes et al. (2013)).
Neste seminário irão ser considerados dois casos da ANOVA. Começa-se
com o caso desenvolvido em Nunes et al. (2010) e Nunes et al. (2012), em que
se considera um factor de efeitos fixos com apenas um dos nı́veis aleatório.
Em seguida será abordada a ANOVA com mais de um factor, em que todos
os nı́veis dos factores têm dimensão aleatória, desenvolvido em Mexia et al.
(2011) e Nunes et al. (2013). Serão ainda apresentadas duas aplicações a
dados reais a fim de ilustrar a utilidade desta abordagem.
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