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DESEMPENHO DE ESTIMADORES DA MÉDIA POPULACIONAL 
DE DISTRIBUIÇÕES ASSIMÉTRICAS BASEADOS EM 

AMOSTRAGEM POR CONJUNTOS ORDENADOS 

Francisco Junior PIGATO1  
Maria Cecília Mendes BARRETO1 

��RESUMO: Um delineamento amostral eficiente, quando o custo de mensuração é alto, mas existe a 
possibilidade de se fazer alguma suposição relativamente barata a respeito da ordem dos elementos 
amostrais, é a amostragem em conjuntos ordenados. O estudo de estimadores existentes usando esse 
método amostral leva em consideração algumas propriedades, tais como vício e eficiência relativa 
em relação a outros planejamentos amostrais. Na estimação do parâmetro de locação, o estimador 
linear não-viciado de variância mínima (BLUE) tem se mostrado mais eficiente que a média 
amostral quando do delineamento por conjuntos ordenados (Barnett e Moore, 1997). Para o caso 
específico de distribuição assimétrica, Kaur et al. (1997) propuseram um estimador que leva em 
consideração a replicação da maior estatística de ordem. Em Barnett (1999) existe um estudo 
algébrico sobre a eficiência relativa desses dois estimadores em relação à média de uma amostra de 
conjuntos ordenados, e a média de uma amostra aleatória simples. Neste trabalho, fazemos um 
estudo, por simulação, sobre a eficiência desses estimadores no caso de distribuições assimétricas. 
Usando amostras geradas de distribuições lognormal e valor extremo, estimamos as eficiências 
relativas, e nossos resultados apontam para uma maior eficiência do BLUE, confirmando os estudos 
de Barnett (1999). 

��PALAVRAS-CHAVE: Amostragem em conjuntos ordenados; estimador linear não-viciado; 
distribuição lognormal; eficiência relativa; distribuição de valor extremo; família locação-escala. 

1 Introdução 

Quando a variável de interesse tem um custo elevado de mensuração, como em 
pesquisas relacionadas ao meio ambiente, por exemplo, pode-se fazer alguma suposição 
relativamente barata a respeito da ordem dos elementos amostrais, a técnica de amostragem 
em conjuntos ordenados tem sido uma alternativa extremamente interessante. 

Esse tipo de delineamento foi introduzido por McIntyre (1952), na estimação da 
produção média de pastagens. Mais recentemente, diversos aspectos da amostragem em 
conjuntos ordenados (ranked set sampling) têm sido estudados por Stokes (1995), Barnett e 
Moore (1997), Kaur et al. (1997), Barnett (1999) e Barreto (2001), entre outros, na busca de 
estimadores mais eficientes. 
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Para a obtenção de uma amostra por conjuntos ordenados, o procedimento divide-se em 
três etapas: 
• Na primeira etapa, seleciona-se aleatoriamente, com reposição, n amostras de n unidades 

cada, da população de interesse. Nesse estágio tem-se um total de n2 elementos. 
• Em uma segunda etapa ordenam-se as unidades amostrais, segundo o possível valor da 

variável de interesse, em ordem crescente, dentro de cada amostra, de acordo com uma 
informação auxiliar, por exemplo, o valor de uma variável concomitante ou informação 
subjetiva do pesquisador da área, sem de fato mensurá-las. 

• Finalmente, na terceira etapa ocorre a mensuração da variável de interesse: na primeira 
amostra do elemento da primeira posição, isto é, aquele que, de acordo com o critério 
subjetivo, apresentaria o menor valor quanto à variável de interesse; na segunda, do 
elemento que tiver a segunda menor medida e assim por diante, até a n-ésima amostra, 
onde se faz a mensuração do elemento que apresentar a n-ésima menor medida, ou seja, a 
maior. 

 Ao final, entre as 2n  unidades selecionadas, apenas n  são de fato mensuradas. Esses 
elementos constituem a amostra final, que é representada por )()2(2)1(1 nnx...,,x,x , onde i(i)x  é 

o valor da medida da n-ésima unidade na n-ésima amostra )1( n,,i �= . As unidades 
correspondem então a um conjunto de estatísticas de ordem, cujos componentes são 
independentes, já que cada um provém de uma amostra independentemente escolhida. 

Este trabalho tem por objetivo verificar, por simulação, os resultados obtidos por 
Barnett (1999) sobre a eficiência relativa de estimadores baseados em amostras de conjuntos 
ordenados, entre eles a média amostral, o estimador linear ótimo não-viciado, o estimador de 
Kaur e o estimador média da amostra aleatória simples quando a distribuição da variável de 
interesse é assimétrica.  

2 Desenvolvimento 

Uma variável aleatória X  tem distribuição pertencente à família locação-escala se sua 
função de distribuição XF  puder ser escrita em termos de uma função distribuição livre de 
parâmetros 0F , através da expressão �)/�)((xF(x)FX −= 0 , onde �  e �  são os parâmetros 

de locação e escala relativos a X . Nesta situação, a média, x� , e a variância, 2
x� , de X  

são funções dos parâmetros �  e � , e da média, 0� , e variância, 2
0� , da distribuição básica 

0F . De fato é imediato que 0����x +=  e que 2
0

22
���x = . Quando 0F define uma 

distribuição simétrica, 00 =� , de modo que nesse caso, ��x = . 
Quando a amostra é aleatória simples de tamanho n , a média amostral é um estimador 

não-viciado de x� , com variância /n� X
2 . 

As estatísticas de ordem de uma amostra aleatória simples de X  são indicadas por 

)()2()1( nX,,X,X �  e as estatísticas de ordem padronizadas são dadas por 

σµ /)( )()( −= ii XU , essas últimas com esperança dada por iα  e variância iυ , .,,1 ni �=   

Como estimador da média populacional, McIntyre (1952) sugeriu o estimador média da 
amostra de conjuntos ordenados: 
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que é não-viciado. Posteriormente, Takahashi e Wakimoto (1968) mostraram que sua 
variância, dada por: 
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é menor do que a variância da média da amostra aleatória simples. 

Um estimador linear ótimo não-viciado de xµ  no caso geral de uma família locação-
escala foi proposto por Barnett e Moore (1997), e é dado por: 

***
X σαµµ +=
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 A variância de (3) é dada por:  
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Kaur et al. (1997) propuseram um estimador não-viciado específico para distribuições 
assimétricas positivas, que é dado por: 
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sendo rmn += , isto é, existem r repetições de )(mmX . 

Sua variância é dada por: 
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Define-se por t  o r  ótimo, que é dado por  
2/11
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Desse modo tr XX =  indicando que o número de réplicas é ótimo. 

Para fins de comparação entre os estimadores X , *
Xµ  e tX  dados em (1), (3) e (5), 

respectivamente, Barnett (1999) considerou as expressões algébricas das eficiências relativas 

de X  em relação a X , de *
Xµ  em relação a X  e a eficiência de tX  em relação a X .  

No presente estudo verificou-se os resultados obtidos por Barnett (1999) através de 
simulação em amostras de tamanhos 5, 10, 15 e 20, nas distribuições assimétricas lognormal 
e valor extremo.  

O programa foi desenvolvido no S-Plus (Venables e Ripley, 1997) e o tamanho da 
simulação foi 10.000. 

3 Algumas distribuições assimétricas 

Diversos fenômenos que retratam o nível de poluição no meio ambiente podem ser 
descritos de maneira adequada usando distribuições assimétricas (Barnett, 1999), entre elas 
as distribuições lognormal e a distribuição valor extremo. 

Uma das maneiras de expressar a distribuição lognormal é na forma da família locação-
escala. Uma variável aleatória X  assumindo valores em ),1( ∞  tem distribuição lognormal 
de parâmetros locação µ , escala σ  e de forma δ  se 

),0(~ln 2δ
σ

µ
N

X
	



�
�
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)( µ>x
 

ou seja, se após mudança adequada da escala, locação e forma o logaritmo da variável de 
interesse tem distribuição normal padrão. Um resultado importante para a distribuição 
lognormal trata de seu valor esperado e sua variância em relação aos parâmetros de locação e 
escala quando o parâmetro de forma .12 =δ  

eXE X σµµ +==)(   e )1()Var( 22 −== eeX X σσ  

onde e  é o número 2,7182818. 
Usando como motivação medidas do nível )(Y  de contaminação por potássio de 40 

localidades, Barnett (1999), sugeriu utilizar o logaritmo da transformação ]365/)168[( 2 −y  
para os dados da Tabela 1. Esse cuidado deve-se ao fato de que sendo a média e a variância 
amostrais dos níveis ao quadrado iguais a 87305,  e 220246, , respectivamente, o uso da 

transformação ]20,246/)87,305[( 2 −y  produz valores impróprios para se fazer o gráfico 
probabilístico normal.  
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Tabela 1 - Nível de potássio em 40 localidades 

24 24 55 38 22 

32 41 18 23 27 

28 19 20 19 18 

28 24 26 20 20 

28 36 24 14 31 

28 20 20 25 24 

28 17 25 18 24 

41 15 19 16 36 

 
Com a transformação sugerida, obteve-se o gráfico probabilístico normal (Figura 1) que 

mostra a adequabilidade da transformação. 
 

 

FIGURA 1 - Gráfico probabilístico normal do ]365/)168ln[( 2 −y  para os níveis de potássio. 

A função de distribuição valor-extremo, expressa na forma da família locação-escala, 
com ))exp(exp()(0 uuG −= , assume a seguinte forma: 

]}/)exp(exp{ σµ
σ

µ
−−=	




�
�


� −
x

x
G , )0( >x  

A média e a variância populacional de uma distribuição de valor extremo são dados 
com funções dos parâmetros de locação e escala conforme as expressões abaixo: 

γσµµ +== XXE )(  e 6/)Var( 222 σπσ == XX  
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A variável reduzida σµ /)( −= XU  tem média igual à constante de Euler, 

5772160,=γ , e variância, 62 /π . 
De acordo com Barnett (1999), um resultado particularmente importante para a 

distribuição valor extremo é o que trata da esperança e variância da n-ésima estatística de 
ordem, 

)nln(n += γα   e 64493162 ./n == πυ  

onde a variância não depende de n .  
Dessa maneira, usando os estimadores dos parâmetros de locação e escala obtidos por 

Barnett e Moore (1997), obtém-se os estimadores lineares da média populacional: 
***

X γσµµ +=
 cuja variância é dada por: 

� ∆−= /]/)[()Var( 22*
iiX υγασµ

 Como motivação para essa distribuição foram utilizados valores de 52 velocidades 
máximas dos ventos de uma determinada estação meteorológica observados pelo período de 
um ano, apresentados na Tabela 2. 

Tabela 2 - Velocidade máxima semanal dos ventos no período de um ano 

21 27 25 16 34 12 

15 15 24 11 12 15 

17 13 29 19 12 26 

20 22 35 21 14 15 

31 15 16 10 13 18 

14 19 19 23 40 16 

16 31 25 18 13 17 

10 40 27 18 24 21 

40 15 9 27   

 
A Figura 2 corresponde ao gráfico probabilístico valor extremo dos valores ordenados 

não repetidos da Tabela 2 contra ]}/)1ln{ln[( in +− , onde i corresponde a ordem do valor. 
Sua análise mostra que a distribuição valor extremo é adequada. 

De posse dessas informações, através de simulação, foram calculadas as variâncias e as 
eficiências relativas para as configurações anteriormente definidas.  
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FIGURA 2 - Gráfico da velocidade ordenada dos ventos (x(i)) contra ]}/)1ln{ln[( in +− . 

4 Resultados 

Nas amostras simuladas por conjuntos ordenados a partir da distribuição lognormal, 

calculou-se as estimativas de xµ  usando os estimadores X , *
Xµ  e tX . A Tabela 3 

apresenta as variâncias e as eficiências dos respectivos estimadores, calculadas com os 
valores simulados, considerando os tamanhos de amostra 5, 10, 15 e 20.  

A análise da Tabela 3 revela que a menor variância simulada ocorre quando o tamanho 
da amostra é igual a 20, independente do estimador, conforme esperado.  

Para amostras de tamanho 20, o estimador que apresenta a menor variância simulada é 
o linear ótimo, com o valor de 0,0158. Em seguida aparece o estimador de Kaur, sendo o seu 
valor 0,00264. Comportamento análogo é observado também nas amostras de tamanhos 10 e 
15. 

Entretanto, nas amostras de tamanho 5, as variâncias simuladas dos dois estimadores 
baseados em amostras de conjuntos ordenados são praticamente iguais. 

Na Tabela 4 são apresentados os resultados obtidos originalmente por Barnett (1999). 
Os valores obtidos por simulação para as variâncias dos estimadores estudados apresentam 
pequenas variações em relação aos resultados de Barnett, conforme se percebe ao comparar 
as Tabelas 3 e 4. 

Com relação às eficiências relativas simuladas, a Tabela 3 mostra que ),( xxe , cresce 
conforme aumenta o tamanho da amostra. Comportamento análogo foi encontrado para 

),( *
tx xe µ , a menos do valor obtido para o tamanho de amostra 20 cujo valor simulado está 

bem abaixo do valor obtido por Barnett (1999). 
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Com essas análises conclui-se também que o estimador linear ótimo não-viciado ( *
xµ ) é 

o mais eficiente dentre os estimadores aqui estudados para a média populacional na 
distribuição lognormal.  

Tabela 3 - Variâncias e eficiências relativas simuladas dos estimadores x , x , tx  e *
xµ  na 

distribuição lognormal 

Tamanho da amostra (n)  
5 10 15 20 

)(xVar  0,5309646 0,2786318 0,1876412 0,1408777 

)(xVar  0,3179879 0,1272999 0,06691119 0,04476038 

)( *
xVar µ  0,2300323 0,06323863 0,02754388 0,0158005 

)( txVar  0,2354804 0,0974402 0,04723098 0,02649402 

),( xxe  1,66976 2,18878 2,80433 3,14737 

),( * xe xµ  1,38236 2,01301 2,42926 2,83285 

),( *
tx xe µ  1,02368 1,54083 1,71475 1,67678 

 

Tabela 4 - Variâncias e eficiências relativas dos estimadores para a distribuição lognormal 
obtidos por Barnett (1999) 

Tamanho da amostra (n) 
 

5 10 15 20 

2/)( σxVar  0,934 0,467 0,311 0,234 

2/)( σxVar  0,588 0,226 0,128 0,0845 

2* /)( σµ xVar  0,351 0,0861 0,0371 0,0206 

2/)( σtxVar   0,151 0,075 0,046 

),( xxe  1,59 2,06 2,43 2,77 

),( * xe xµ  1,68 2,63 3,45 4,10 

),( *
tx xe µ   1,75 2,02 2,25 

 
A Tabela 5 apresenta os resultados da simulação para a distribuição valor extremo, que 

tem formato análogo a Tabela 3. 
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Tabela 5 - Variâncias e eficiências relativas simuladas dos estimadores x , x , tx  e *
xµ  na 

distribuição valor extremo 

Tamanho da amostra (n) 
 

5 10 15 20 

)(xVar  13,007130 6,41476 4,071959 3,178697 

)(xVar  5,111094 1,570071 0,7681372 0,4642 

)( *
xVar µ  4,694515 1,293133 0,5726614 0,3325807 

)( txVar  5,599641 2,341613 1,027881 0,4287317 

),( xxe  2,544882 4,085650 5,301083 6,847688 

),( * xe xµ  1,088737 1,214160 1,341346 1,395751 

),( *
tx xe µ  1,192805 1,810806 1,794919 1,289106 

 
Percebe-se que, independentemente do estimador, a menor variância simulada para a 

distribuição do valor extremo ocorre quando o tamanho amostral é 20, conforme esperado.  

Em qualquer tamanho de amostra, a variância simulada do BLUE (
*
xµ ) é a menor, 

seguida da variância simulada do estimador da média da amostra por conjuntos ordenados 

( X  ) e a média da amostra aleatória simples. 
 O estimador de Kaur tem variância simulada maior que a da média da amostra de 

conjuntos ordenados para os tamanhos de amostra 5, 10 e 15. Entretanto, para o tamanho de 
amostra 20, o estimador de Kaur apresentou uma variância simulada menor que a da média 
da amostra por conjuntos ordenados.  

Esses resultados são análogos aos obtidos por Barnett (1999), que estão reproduzidos 
na Tabela 6. 

Em relação às eficiências relativas simuladas, tem-se que o estimador BLUE é o mais 
eficiente, para os tamanhos de amostra estudados. Quando o tamanho amostral é igual a 5, a 

eficiência relativa simulada em relação a X  é igual a 1,0887, indicando pouquíssima 
diferença entre os estimadores. 

Assim como em Barnett(1999), quanto maior o tamanho amostral, maior o valor de 

),( xxe . Comportamento análogo foi obtido com relação ao valor simulados de ),( * xe xµ , 

onde o aumento não é muito significativo. Entretanto, para ),( *
tx xe µ , os maiores valores 

ocorrem nos tamanhos amostrais 10 e 15, indicando que para amostras maiores, )( txVar  

tende a se aproximar de )( *
xVar µ . 
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Tabela 6 - Variâncias e eficiências relativas dos estimadores para a distribuição valor 
extremo obtidos por Barnett (1999) 

Tamanho da amostra (n) 

 5 10 15 20 

2/)( σxVar  0,329 0,164 0,110 0,0822 

2/)( σxVar  0,132 0,0403 0,0198 0,0119 

2* /)( σµ xVar  0,121 0,0329 0,0150 0,00858 

2/)( σtxVar     0,0110 

),( xxe  2,50 4,08 5,53 9,59 

),( * xe xµ  1,09 1,22 1,32 1,39 

),( *
tx xe µ     1,28 

 
Vale ressaltar que para tamanhos pequenos de amostras (n=5), a variância simulada do 

estimador linear ótimo é praticamente igual à da variância do estimador de Kaur quando a 
distribuição é lognormal, e próxima à variância da média amostral, quando a distribuição é 
de valor extremo. Esses resultados são concordantes com os de Barnett (1999) para os 
valores teóricos. 

Conclusões 

Neste trabalho comprovou-se, por simulação, que no delineamento de amostras de 

conjuntos ordenados, o estimador linear ótimo, *
Xµ , apresenta um melhor desempenho, em 

termos da variância, que os estimadores média da amostra de conjuntos ordenados, x , 
estimador de Kaur, tx , e a média da amostra aleatória simples, x , quando das distribuições 
assimétricas lognormal e valor extremo, confirmando os resultados teóricos obtidos por 
Barnett (1999). 
 
PIGATO, F.J.; BARRETO, M.C.M. The performance of mean estimators for skew 
distributions using ranked set sampling. Rev. Mat. Estat., São Paulo, v.22, n.1, p.19-29, 
2004. 

 

��ABSTRACT: Ranked set sampling is an efficient sample design when the costs of measurement are 
intrinsically high, but it is possible to make a cheap supposition about the order of the sample 
outcomes. This study is related to estimators for the location parameter in skew distribution: the 
sample mean, the best linear unbiased estimator and the Kaur estimator for ranked set sample. 
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Through a simulation study, the efficiency of the best linear unbiased estimator for the baseline 
lognormal distribution as well as for extreme value distribution was confirmed. 

��KEYWORDS: Ranked set sampling; best linear unbiased estimator; lognormal distribution; extreme 
value distribution; relative efficiency; location-scale family of distributions.  
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