
,;,.z q q? o

Modelos aditivos generalizados
f.b'o

com defasagens dis.tribuídas

Alberto Peneira de Barcos

Dissertação apresentada ao

Instituto de Matemática e Estatística

da Universidade de São Paulo

para obtenção dotítulo de

Mestre em Estatística

Área de Concentração: Estatística
Orientadora: Profa. Dra. Carmen Diva Saldiva de André

Dtlrante parte da elctboração deste trabalho o autor
recebeu ctpoio .httanceiro do CNPq

São Paulo, Julho de 2003



A'modelos aditivos generalizados

com defasagens distribuídas

Este exemplar corresponde à redução final
da dissertação devidamente corrigida e

defendida por Alberto Peneira de Barros
e aprovada pela comissão julgadora.

São Paulo,02 dejulho de 2003

Comissão Julgadora

e Profa. Dra. Carmen Diva Saldiva de André (orientadora) IME/USP

8 Profa. Dra. Lisbeth Kaiserlian Cordani -- IME/USP

8 Prof. Dr. Samuel Hazzan -- IMQ/FGV



Somente se:ja forte e muito corajosos
Tenha o cuidado de obedecer a toda

a lei que o meu servo Moisés Ihe
ordenou; não sc desvie dela, nem pala

a direita nem para a esquerda, para
que você seja bem-sucedido por onde
quer que andar. Não deixe de falar as

palavras deste Livro da Lei e de meditar
nelas de dia e de noite, para que você

cumpra fielmente tudo o que nele
está escrito. SÓ então os seus caminhos
prosperarão e você será bem-sucedido.

(Js 1 :7-8)
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Resumo

Existem algumas situações onde a variável resposta é observada repetidamente ao

longo do tempo, e o impacto de uma variável preditora em um determinado instante é

distribuído sobre várias medidas subsequentes da variável resposta. Por outro lado,

outras variáveis preditoras no modelo podetn se relacionar com a resposta de forma

não linear. Para construir um modelo de regressão adequado para esta situação

combinamos duas técnicas: made/os ad///vos venera/içados e /}zode/os co/zl aCc:Áasageni

d/s/r/ózf;das. Os modelos aditivos generalizados são uma extensão dos modelos

lineares generalizados no qual variáveis preditoras contínuas são modeladas por

funções não especificadas. Já os modelos com defasagens distribuídas relacionam a

variável resposta com valores defasados de uma variável preditora dependente do

tempo. A combinação dessas duas técnicas de modelagem resulta nos chamados

}llodelos aditivos getteralizcidos cota defasagens distribuídas. A. estimação € 'Eeüa pelo

método de máxima verossimilhança penalizada de acordo com a suposição da
distribuição da variável resposta. As estimativas são então obtidas combinando o

método de mínimos quadrados reponderados iterativamente com a técnica de

suavização P-sp//ne. Esta metodologia é aplicada a dados ambientais da cidade de São

Paulo para investigar a distribuição do efeito da poluição do ar sobre a natiinortalidade

e para quantificar o denominado ({Áe//o co//zc?//a.



Abstract

There are severas situations, where a responso variable is observed repeatedly over

time, and the impact of a prcdictor at one time is distributed over several subsequent

responso measures. On the other hand, other predictors in the modal impact the

responso in a non-linear fashion. To construct a regression modal suitable to this

situation we combine two regression techniques: venera/ized ad#//íve nzode/s and

d/s/r/ót//ed /czg /}zode/s. Generalized additive modela are an cxtension of generalized

linear models in which continuous predictors are modeled as unspecified functions.

Distributed lag models aim to relato the responso variable to lagged values of the

time-dependent predictor. The combination of these two modeling techniques results

in the se-called venera/ized add///ve d/.ç//"/ó r/ed /ag m70de/s. Estimation is performed

by maximum penalized likelihood, according to the distributional assumption for the

procedure combined with a sinoothing technique called P-sp//ne. This metodology is

applied to environmental data from São Paulo city to investigate the distribution of the

air pollution effect over time on the fetal death, and to quantify the se-called mortality
displacement effect.
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Capítulo l

Introdução

Em um modelo de regressão pode ocorrer que variações nos valores observados

da variável resposta não sejam observadas no mesmo instante em que ocorrem

alterações nos valores das variáveis explicativas. Ao invés disso, o efeito das

mudanças nas variáveis explicativas na resposta ocorre de uma maneira gradual ao

longo do tempo. Diz-se então haver defasagem entre as variáveis explicativas e a

variável resposta, o que levou à formulação dos modelos com defasagens distribuídas

Um exemplo de modelo nessa classe é

Yt = (x + j3oX.t + j3iXt-l + ... + j3qXt-q + Et, t = q+l,..., n,(1.1)

onde

(Y., X.) conespondem aos valores dc u

estocástica X em um instante de tempo t;

X..i, ..., Xt q são os valores de X em 1, ... , q unidades de tempo anteriores ao instante t:

respectivamente;

ct, l3o, Pii '.., l3q são parâmetros a serem estimados e

E. é um erro aleatório tal que E(e.) = 0, vaí(e ) = o2 e cov(e;, e.) = 0Vs # t, t = q+l, ..., n.

Os primeiros trabalhos envolvendo esses modelos surgiram em problemas

ligados à Economia em meados de 1930. R,xemplos da sua aplicação nessa âea podem

ser encontrados. nor exemo]o. em Hazzan r 1 978) e Davidson e MacKinnnn r] 9911

variável Y variávelrespostama l S S e uma l nao(

l



Recentemente, Popa e Schwartz (1996) propuseram a utilização de modelos

com defasagens distribuídas para descrever a associação entre as concentrações de

poluentes atmosféricos e o número de mortes ou internações hospitalares por causas

respiratórias. Neste tipo de estudo é considerado que o número de mortes ou

internações hospitalares ocorridas em um certo dia dependem do efeito dos níveis de

concentração dos poluentes neste mesmo dia, no dia anterior, etc, ou seja, existe

defasagem entre o nível de concentração dos poluentes e o número de mortes ou

internações hospitalares ocorridas em um determinado dia. Segundo Schwartz (2000-

a), o efeito da poluição do ar na população em períodos de defasagem curtos é

distribuído no tempo como ilustrado na Figura l.l.

Efeito

0,15

0,10

0,05

5l 3 40 2

Tempo

Efeito da poluição do ar na população em períodos curtos de defasagemFigura

2.



Conforme foi considerado, entre outros, por Zanobetti et al.(2000), em um

indivíduo o risco causado pela exposição à poluição do ar é presumivelmente maior ou

igual a zero, qualquer que seja a defasagem. Já na população isto não necessariamente

ocorre. Suponha que em um determinado instante de tempo exista um grupo de

pessoas com elevado risco de morte devido às condições agudas ou crónicas de saúde.

Então um episódio de poluição do ar pode aumentar o risco de mortalidade desses

indivíduos e antecipar sua morte, fazendo com que nos dias subsequentes o número de

mortes observados seja menor que o esperado e ocorra associação negativa entre

mortalidade (ou morbidade) e poluição do ar. A natureza finita deste grupo de risco

cria a possibilidade desta associação negativa, pois muitas das mortes observadas

durante o episódio de alta concentração dos poluentes foram antecipadas por um curto

período de tempo. A este fenõineno dá-se o nome de (áe//o co//ze//a. No estudo da

ocorrência desse efeito, são considerados longos períodos de defasagem, em geral de

30 a45 dias.

A Figura 1 .2 ilustra o tipo de comportamento quc é esperado dos coeficientes

do poluente em um modelo de regressão quando existe eÁe//o co//ze//a. No eixo

horizontal está representada a defasagem em q = 30 unidades de tempo anteriores ao

instante de tempo t em que foi observado o evento de mortalidade ou morbidade, e no

vertical os coeficientes das concentrações do poluente nas diferentes defasagens

consideradas. A área A é aproximadamente igual à soma dos coeficientes positivos das

concentrações defasadas de curto período de tempo e que têm efeito positivo na

variável resposta. Os coeficientes representados em B são negativos o que significa

3



que as concentrações do poluente, em um período de tempo mais distante, têm

associação negativa com a mortalidade ou inorbidade. Este fato ocorre devido à

antecipação da morte das pessoas que constituem o grupo de risco, formado

principalmente por idosos e crianças (Singer et al., 2002), por um episódio de alta

concentração da poluição do ar. Se existe um recrutamento de indivíduos para

recompor o grupo dc risco, o que pode ocorrer de forma mais lenta do que o acréscimo

da mortalidade em A, é de se esperar, após o período B, a ocorrência de um período C

no qual os coeficientes da regressão voltam a ser positivos. Descrições mais detalhadas

do efeito colheita podem ser encontradas em Zanobetti et al.(2000) c Schwartz (2000-

b)
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Figura 1 .2: Estrutura de defasagem esperada na ocorrência do efeito colheita
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Nosso objetivo neste trabalho é apresentar modelos de regressão com

defasagens distribuídas adequados para investigar a distribuição do efeito da poluição

atmosférica na mortalidade ou na morbidade da população a curto e longo prazos.

O trabalho foi organizado da seguinte forma: no Capítulo 2 descrevemos os

modelos de regressão com defasagens distribuídas, considerando inicialmente modelos

lineares. Duas versões do modelo são apresentadas: sem e com a restrição nos

parâmetros que é imposta com o objetivo de minimizar os problemas ocasionados pela

existência de multicolinearidade entre as variáveis defasadas. Alguns resultados sobre

modelos aditivos generalizados (Hastie e Tibishirani, 1990) são também apresentados

nesse capítulo, sendo considerada uma versão desse modelo que inclui variáveis

explicativas defasadas em relação à resposta, devido à freqüente utilização desses

modelos na área de aplicação de interesse neste trabalho. No Capítulo 3 apresentamos

os métodos de suavização regressão sp///ze e P-sp//ne (Eilers e Marx, 1996 ou Marx e

Eilers, 1998) com o objetivo de utiliza-los no ajuste de modelos aditivos generalizados

com defasagens distribuídas com restrição nos parâmetros, quando longos períodos de

defasagein são considerados, isto é, no estudo do ({Áeí/o co//ze//a. Mostramos nesse

capítulo que a adoção desses métodos de suavização reduz o custo computacional

envolvido no ajuste dos modelos aditivos generalizados em relação a outros métodos.

Nos modelos com restrição, é possível, com esses métodos descrever de forma mais

flexível o comportamento dos coeficientes da variável defasada em função do tempo.

Como ilustração, no Capítulo 4, adotamos modelos aditivos generalizados com

defasagens distribuídas na reanálise dos dados obtidos por Peneira et al. (1998) com a

5



finalidade de investigar o efeito do poluente NO2 na mortalidade fetal tardia na cidade

de São Paulo, durante os anos de 1991 e 1992. Foram considerados longos e curtos

períodos de defasagem entre a natimortalidade e as concentrações dos poluentes e

modelos com e sem restrição nos parâmetros. Algumas considerações finais sobre o

trabalho e propostas para estudos futuros são feitas no capítulo 5.



Capítulo 2

Modelos de regressão com defasagens distribuídas

2.1 Introdução

O modelo linear com defasagens distribuídas tem a forma

Y. = oc + Í3oXI. + j3lX..i + ... + l3qX.-q + e., t = q+l,..., n,(2.1)

onde

(Yt, Xt) correspondem aos valores de uma variável resposta Y e uma variável não

estocástica X em um instante de tempo t;

Xt-i, ..., Xlt-q são os valores de X em l

respectivamente;

CE, l3o, l3i, .., l3q são parâmetros a serem estimados e

E. é um erro aleatório tal que E(e.) = O, var(et) = a: e cov(es, et) = 0Vs # t, t = q+l, ..., n.

Assim, l3o, l3i, ..., Í3. são os coeficientes da variável prcditora X, defasada de 0, 1, ..., q

unidades de tempo em relação ao instante t.

A equação (2. 1) pode ser reescrita na forma:

v=xP+e

q unidades de tempo anteriores ao instante tn i (:i : l SÍ

(2.2)

- (y.,. y.,,

,*i X.

x- l x-*' x.....

J x. x.

Y

l JX''n-q



P=(a l3. '' l3.)" e

e-(e... e.., ' . 8.)"

Os parâmetros do modelo (2. 1) poderiam, a princípio, ser estimados pelo método

de mínimos quadrados. Entretanto, as variáveis preditoras X., X..i, ..., Xt-q são, em

geral, altamente conelacionadas, e as consequências do problema de

multicolinearidade podem afetar as estimativas obtidas, tornando-as bastante

imprecisas, isto é, com erros padrão estimados elevados. Este problema afeta os testes

de significância sobre os coeficientes do modelo. Uma descrição completa sobre os

problemas causados pela multicolinearidade no ajuste dc modelos de regressão podem

ser encontrados, entre outros, cm Neter et al., ( 1996).

Uma forma de superar os problemas causados pela multicolinearidade é impor

restrições aos coeficientes do modelo de forma a reduzir o número de parâmetros a

serem estimados e, consequentemente, o número dc variáveis preditoras no modelo.

Com este objetivo, o tnodelo proposto por Almon (1965) admite que l3o, l3i, .., li. são

valores de uma função definida em um intervalo fechado e, portanto, pode ser

aproximada em todo o seu domínio por uma função polinomial de grau conveniente,

conforme ilustrado na Figura 2. 1 .

Além do modelo de Almon, existem outros obtidos a partir de outras restrições

nos coeficientes e podem ser vistos em Hazzan (1978).



0 1 2 3 4 5 6 7

Figura 2.1: Aproximação dos coeficientes do modelo por uma função polinomial

Como a estimação dos coeficientes a partir de tais restrições envolve

procedimentos de alto custo computacional (Hazzan, 1978), uma tnodificação bastante

utilizada consiste em admitir diretamente que os parâmetros l3o, l3i, .., l3q são valores

de uma função polinomial de grau d (d<q). São, então, impostas aos coeficientes do

modelo (2.1) as seguintes restrições:

(2.3)

isto é,

l3o = f(0) = 'to

l3i = f(1) = 'to + 'ti + 't2 + ... + 'td

l32 = f(2) = 'to + 2'ti + 22't2 + ... + 2dtd (2.4)

l3q : f(q) = 'to + q'ti

ot.t sela,

+ q''t.



onde

l o o o
o l o o:

('(q+2)x(d+2)= lO l l lz
0 1 2 2:

o ] q q:

0

0'
1 '
2'

q'

(2.5)

e T =(a t. 't. .. T.)"é um vetor de parâmetros desconhecidos de dimensão (d+2)

menor que a deF .

Substituindo as equações (2.4) no modelo (2.1) temos:

Yt = oc + 'toX. + ('to + 'ti + 't2 + ... + 'td ) Xt-i + ('t0 + 2'ti + 2Z't2 + ... + 2d'td ) X..2

+ ... + ('to + q'ti + q2'tz + ... + qd'td ) Xt q + el

= 0C + 'to( Xt + Xt 1 + Xt-Z + ... + Xt-q ) + 'ti( Xt-i + 2Xt-2 + ... + qX..q ) +

't2( X.t-i + 22Xlt-2 + .. + q2X..q ) + ... + 'td( X.t-l + 2dXt 2 + ... + qdX..q ) + et

q. .q. q

"+'o:X. . +'.:jX..; +T:Ej'X.., +j=oj=oj=o

d /' q \

«+E..l =j*x. ; 1 ; a--
k

onde

(2.6)

t= q+l,q+2,

Assim, o modelo (2.1) pode ser escrito como:

Y. = OC+'toZto +'ttZtt +'t2Zt2+ ... +'tdZtd + et, t ; q+l, q+2, ..., n.(2.8)

A equação (2.8) caracteriza um modelo com defasagens distribuídas com

restrição, ou modelo polinomial de Almon. Essa equação pode também ser escrita

como:

z.k = :,jkX. .
j=o

1, 2, ..., d. (2.7)

10



Y=Zv +c (2.9)
nQe

Y e € são definidos como em (2.2)

T= (CE 'to 'ti -.. 't.)T,

e Z é uma matriz de dimensão (n-q) x (d+2) dada por

(q+l)o Z(q+i)i ' '' Z(q+i)a

Z= 1 z(q+2)0 z(q+2)i ''' z(q+Z)d

l Zn0 Z.. . ' Z

cujos elementos são definidos em (2.7).

Devido à suposição sobre os erros do modelo (2.1),

timador de mínimos quadrados't do vetor de parâmetros T é

+=(Z"Z)''Z"Y

Além disso, assumindo que E - N(0,a:l) , temos

e - N[ 't ,a2 ( Z"zyi],

n d

es

(2.10)

podemos

dado por

afirmam que o

(2.11)

(2.12)

[3 - N[P , a:c( Z"Z y' C T].

Um estimador para d é dado por

õ: - i.-ã+ilv"ll- z@"n'' z"

(2.13)

]Y (2.14)

(n-q-d-2)iÍ - z:---' ,

)
(2.15)

1 1



2.2 A escolha da defasagem máxima(q) e do grau do polín6mio(d)

Existem valias alternativas para se escolher a dctasagem m

do polinâmio (d) (ver, por exemplo, Davidson e MacKinnon, 1993).

Para escolher q nos modelos com ou sem restrição, uma das alternativas mais

utilizadas foi proposta por Almon(1965), e consiste em ajustarem-se modelos com

diferentes valores para q e verificar qual deles apresenta maior valor do coeficiente de

determinação múltipla corrigido pelo número de graus de liberdade, dado por

R? . l.SQR/(! q q ?? . i. -i) SQK
SQT/(n-q-l) (n-q-d-2) SQT '

onde SQR é a soma de quadrados dos resíduos dada por

SQR = ! Y"Y , para o modelosemrestrição(2.1)
IYTY -- ÍZTY, para o modelo com restrição(2.8)

com P = (X"X) ' X'Y e + como em (2.1 1), e SQT é a soma de quadrados total dada

por

áxima (q) e o graum}

(2.16)

(2.17)

SQT = Y'Y -- ---!--Y"ll" Y
n--q

Nos modelos com restrição, a escolha do grau do polinõmio pode ser feita por

meio de testes de significância sobre os coeficientes da equação (2.8). Considerando

um valor para d fixado inicialmente, o que se faz é testar sequencialmente as hipóteses

Hoi: 'td = 0, Hoz: 'td 1 = 0, etc, até se encontrar evidências para a rqeição.

Por exemplo, se for fixado d = 4, testa-se inicialmente Hoi: 't4 = 0 e, se esta

hipótese for rejeitada, adota-se d = 4 como grau do polinõmio. Caso contrário, será

12
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ICSLaUZI a inpotese n02: t3 = u, e procede-se Gesta forma ate ser encontra(to algum 'tk

significantemente diferente de zero e adotando este k como o grau do polinõnlio.

A estatística usada para testar Ho: 'tk = 0 contra Hi: 'tk # 0, k = d, d-1, ..., 0, é

d q rt a nnr'

p:SQ« : SOR . (n-q-d-2)e9n
l n-q-d-2 ' 'SQR

onde SQReg é a soma de quadrados devido ao modelo dada por:

SQR.: =(Z*"Z*) ' Z*'YZ*"Y --(Z"Z) ' Z"YZ"Y ,(2.20)

onde Z' é a matriz definida em (2.10) sob a hipótese, Z é como em (2.10) e SQR é a

soma de quadrados residual do modelo com restrição dada em (2.17).

Na escolha para q e d, entretanto, o que deve prevalecer é o bom senso do

pesquisador. Em muitos casos, embora estatisticamente as técnicas apontem para um

determinado valor de q ou d, do ponto de vista da área de pesquisa na qual os dados

foram coletados esta escolha não faz sentido algum. Portanto a utilização destas

técnicas são válidas quando não temos nenhuma idéia a priori de qual deve ser o valor

dc q e d (Davidson e MacKinnon, 1993)

(2.19)

2.3 0 teste da adequação da restrição polinomial

Para avaliar se o ajuste de um modelo com as restrições nos parâmetros dadas

em (2.3) é mais adequado que o ajuste de um modelo sem essas restrições, pode-se

!estar a hipótese:

13



Ho: l3 = C't

2.5), contra a hipótese alternativa,

Hi: P não obedece a essa restrição.

O teste é feito comparando-se, em uma escala adequada, as somas de quadrados

residuais obtidas no ajuste dos dois modelos (Davidson e MacKinnon, 1993).

Sob o modelo com restrição (2.8), isto é, sob Ho, a soma de quadra

resíduos é dada Dor

onde C é definida em (

dos dos

SQR.=V"ji--XC(C"X"XC)'C"X"jV

No modelo irrestrito (2.1), ela é dada por

SQR. [l-X(X"X) 'X"IY. (2.22)

Supondo nos dois modelos que € - N(0,a:l) e considerando que as matrizes

das formas quadráticas (2.21) e (2.22) são idempotentcs de posto d-2 e q-2

respectivamente, temos que:

!9h. .: !9L..:
i.Í'' ' X«-q-d-Z , ;.Í':' ' )C" 2q-Z '

(2.21)

(2.23)

Seja

Q = SQRo -- SQRi = Y"lX(X"X) ' X" --XC(C'X"XC)''C"X"IY.(2.24)

Como a matriz (2.24) também é idempotente de posto q-d, temos ainda que

(2.25)

Como as matrizes das fomias quadráticas de Q e SQRI são mutuamente

ortogonais, ou seja, [l -- X(X"X)'' X"]]X(X"X) ' X" - XC(C'X"XC)'' C"X"] = 0,

então Q é independente de SQRi. Portanto,
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F:
SQR. q --d

segue uma distribuição F-Snedecor com (q-d) e (n-2q-2) graus de liberdade.

A estatística (2.26) é adequada para avaliar a magnitude do aumento que ocorre

na soma de quadrados residual quando o modelo restrito, que possui um número

nlcnor de parâmetros, é adotado no lugar de um modelo sem restrições. Assim, a

hipótese nula será rejeitada se o valor desta estatística superar o valor crítico, ou sqa,

se

(2.26)

F > F., (2.27)

onde F. é o quantia dc ordem l-ct da distribuição F-Snedecor com (q-d) e (n-2q-2)

graus de liberdade. Assim, o modelo com restrição é rejeitado em favor de um modelo

irrestrito se a diminuição no número de parâmetros ocasionada pelas restrições,

implicar em um aumento significativo na soma de quadrados residual.

2.4 Modelos aditivos generalizados com defasagens distribuídas

Os modelos aditivos generalizados (MAG) assumem que a média de uma

variável resposta Y pode ser escrita como a soma de funções não especificadas das

variáveis preditoras X,, r = 1, ..., p (Hastie c Tibishirani, 1990). Para uma variável

resposta com distribuição normal, o modelo é da forma

H = E(Y) = ct + lã: f, (X. ) : (2.30)
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onde oc. é um parâmetro desconhecido e f.(.) são funções suaves não especificadas. De

uma forma mais geral, a variável resposta segue uma distribuição que pertence à

família exponencial, não necessariamente normal, isto é, a sua função densidade de

probabilidade ou função de probabilidade é da forma

f(y, 0, Q) = exp (Q(y0-b(0)) + c(y, Q)), (2.31)

onde b(.) e c(.) são funções conhecidas, b(.) é duas vezes diferenciável, e Q 1 > 0 é o

parâmetro de dispersão quc neste trabalho suporemos ser conhecido. Tem-se que E(Y)

= p, = b'(0) e Var(Y) = Q'' b''(0).

Assim como nos modelos lineares generalizados (McCullagh e Neldcr, 1989), a

média dc Y, F, está relacionada com um conjunto de variáveis preditoras Xi , ..., X.

por meio dc uma função de ligação g(.) (monótona, duas vezes diferenciável) isto é

g(P)-n,

a +E f. (X. ) (2.32)

Este preditor corresponde a um modelo totalmente não paramétrico. O termo

''aditivo'' deve-se ao fato do modelo (2.32) ser constituído pela soma de funções das

variáveis preditoras, o que permite avaliar o efeito de cada uma delas na variável

resposta, condicionalmente à presença das outras variáveis no modelo.

O procedimento mais utilizado para ajustar as funções suaves em um MAG é o

retroajuste, que é um procedimento que se assemelha ao algoritmo de Gauss-Seidel
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(Golub e Van Loas, 1983) para a solução, de forma itcrativa, de sistemas de equações

lineares. Para dar uma pequena noção do que seja o retroaluste, falaremos de um

modelo simples contendo apenas duas variáveis preditoras e variável resposta com

distribuição normal. Suponha que dispomos dc valores iniciais â para oc e f:(.) para

f2(.). Uma estimativa f.(.)da função suave fl(.) pode scr encontrada suavizando o

resíduo parcial y - â - f,(X:)por meio de algum método de suavização como, por

exemplo, o /oess ou o ct/Z)/c sp//ne (ver Hastie e Tibshirani, 1990, por exemplo).

Como temos apenas uma aproximação para f2(.), então a estimativa dessa função pode

ser melhorada suavizando y - â - f.(X.). Este processo é repetido até que um ajuste

suave se estabeleça. Geralmente a convergência é obtida, mesmo com estimativas

iniciais dadas por f. (.) = f:(.) = O. O algoritmo de retroajuste é facilmente generalizado

para mais de duas variáveis preditoras: melhorar f*(.) suavizando y - â -lE:f.(X.),

epetindo o processo para todo r até ocorrer convergência.

Para dados não-normais, suavizadores ponderados são adotados (vcr, por

exemplo, Lama et al., 2001). Soam Yi, ..., Y. n variáveis aleatórias independentes

cada uma com função densidade probabilidade ou função de probabilidade na forma

(2.31) com 0 = 0i, i= 1, ..., n. Suponha que a média de Yi, Fi, está relacionada com um

conjunto de variáveis preditoras (não aleatórias) Xt, ..., X. através de uma função

monótona e diferenciável

r#k

r

g(Fi) ='Hi

denominada função de ligação, onde
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tli = cl + fl(xil) + ... + f.(x.p), (2.33)

com xii, ..., xip sendo os valores observados de Xi, ..., XP no i-ésimo elemento da

amostra. O ajuste do modelo é feito combinando-se dois procedimentos iterativos: o de

ponderação local, bastante similar ao de ponderação de Fisher adotado nos MLG, e o

retroaluste. Em cada iteração do algoritmo de ponderação local ocorre um

procedimento de retroajuste da forma esquematizada no algoritmo apresentado a

seguir. O processo é iniciado fazendo cl (o = g(y) e f.m = ... -f:o = 0. O algoritmo

consiste em iterar os seguintes passos para m = 1, 2,

-0

Passo l

:í"' - nf"' -' o: - pí"' I'ãp- l.,:
onde íl:") = a("-n +lE' fJ" n(x.) e }t:") = g''(711")) ,

e a matriz

SÍ") , denominada matriz suavizadora ponderada de dimensão (nxn) relativa à

r-ésima covariável, com matriz de pesos W(")= diagonal(w("), ..., W(m)) , r=

1, ..., p. Esta matriz depende do método de suavização adotado

wl"'=
]'

(V:("))'' , onde V:(") =t #

P

r=]

«)'l2 m)

18



Passo 2 (Retroaj êste)

n .(m)

i=1 H
Fazer a(") = Z(m) = }' .:i.--, f(m) = f("'n ,r = 1, ..., p e calcular

f.(l:i) := S(")r("B , r =

onde r.l:ll =(r.=),..., r.llf:,)"é o vetor de resíduos parciais

dados por

com elementos

r-l D

É
k =] k=r+l

para r : 1, 2, ..., até que

E Í:=L., (x .* )rija:) = Zim) -- Z(m) -- f:j=\ (x .k ) -

If.l:il --f.iTlnll É 8 , r = 1, ..., p,

para um valor de € > O fixado. Nesse ponto,

fJ"'

Passo3 Repetir os passos l e 2 até que

P

}' l fJ"' - fJ"'''
P

:1

:' fJ"''''
r=l

para um valor de q > 0 fixado.

A motivação para utilização desse algoritmo na estimação de um modelo

aditivo generalizado pode ser encontrada em Hastie e Tibshirani(i990) e Marx e

Eilers (1998).
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Dependendo do método dc suavização adorado, as soluções obtidas

correspondem a estimativas que maximizam uma versão penalizada da função de

verossimilhança de Y. Denotando por /(yi;Hi) o logaritmo da função de

verossimilhança escrita como uma função de Hi ci + :. f. (X ., ) n, uma

:: /(y., TI.) - ';l>: À, J(f.'(u»:du ,
i=1 .6 r=l

onde À.- é o parâmetro de suavização fixado para estimar f., r = 1, ..., p. O tempo de

penalidade J(f.(u»:du mede a ondulação da função f.. No caso de f. ser uma rota:

J(í.(u»:du = o. Os parâmetros À. regulam a relação de ganho e perda en

ondulação das curvas estimadas. Valores grandes de À. produzem curvas mais suaves,

isto é, menos onduladas. Pode-se mostrar que as soluções fi, ..., f. que maximizam

(2.34) corresponden) às funções suavizadas obtidas pelo método c fó/c sp///ze.

Também fazem parte dos MAG modelos cujo preditor aditivo combina formas

paramétricas de algum-nas variáveis preditoras com não paramétricas de outras,

constituindo os MAG semi-paramétricos. Variáveis defasadas no tempo podem

também ser adicionadas ao modelo (2.32) obtendo-se um modelo aditivo generalizado

com defasagens distribuídas. Uma forma bastante geral para este modelo, dada em

Zanobetti et al.(2000) é:

gIE(y.)]=a+y"b. +l):f.(s.)+}.ll3jx. j' t=q+ l, ...,n,(2.35)

possível versão penalizada da função de verossimilhança éSSI lr ( C ( (

n

[re o viés e al

j=o

(2.34)
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onde

g(.) é uma função de ligação;

y. é o valor da variável resposta no instante de tempo t;

oc é o parâmetro correspondente ao intercepto;

y" = (y. y.) é o vetor de coeficientes (desconhecidos) das h variáveis predit

modeladas de forma linear;

b. =(b.. ''-b...)Té o vetor quc conté

linearmente, observados no tempo t;

fi, ..., f. são funções não especificadas;

s,. é o valor da r-ésima variável pred

observado noinstante t;

j3j é o coeficiente desconhecido associado ao valor da variável preditora X defasada de

j unidades de tempo em relação ao instante t, j = 0, ..., q, t = q + l,

xt-j é o valor observado de uma variável preditora X defasada de j u

em relação ao instante t.

O ajuste desses modelos é feito de forma s

paramétricos e também é descrito em Lima et al. (2001 ).

Testes de hipotése sobre os parâmetros dos MAG são feitos de forma similar

aos dos MLG.

Suponha que 'rli e H2 sejam preditores lineares de dois MAG, por exemplo.

dados oor

oras

m os valores das h variáveis preditoras modeladasT lr r r C

modelada de formaitora paramétrica,nao rC

nidadcs de tempo]

imitar totalmenteaos nao(

'n] = oc + Vibti + fl(sl.) + ... -F fp(s..) + j3oX. e (2.36)
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'H2= cl + Vibti + fi(sit)+ ... + fp(spt) + j3oXt + ...+ j3qXt-q.

Para testar

(2.37)

r10: pi :

a partir do ajuste dos modelos com preditores aditivos dados em (2.36) e (2.37),

obtemos primeiramente os desvios, definidos da mesma forma que para os modelos

lineares generalizados,ou sela,

D(y,it.) = 2{ 1og(ll.,. ; y) -- log(íl. ;y)} e(2.38)

D(y,ã:) = 2{ 1og(ll..,. ;y) - log(â: ;y)} ,(2.39)

onde log('H..,.;y) é o valor do logaritmo da função verossimilhança calculada no

modelo saturado, isto é, com n-q parâmetros, e log(â.;y) e log(â:;y) são os

logaritmos das funções dc verossimilhança calculadas sob os modelos (2.36) e (2.37)

ajustados, respectivamente

A estatística

Q D(ii:,íi. ) = n(y,íi: ) - D(y,ã: )

é utilizada para o teste de Ho, adorando-se como Fi

distribuição X2 com número de graus de liberdade dado por

gl(ít.) -- gl(Õ,) = traço(2R. -- R:®.R.W. ')-- traço(2R: -- R;W:R:W;') ,(2.41)

onde R. e R, são os operadores de ajuste aditivo ponderado, obtidos no último passo

do algoritmo de ponderação local, c são tais que íl.=R.z e â,=R:z,

respectivamente. Já W, e W: são matrizes diagonais cujos elementos são os pesos wi

calculados na convergência do aigoritmo de porldera.ção local no ajuste dos modelos

ferência aproxl

(2.40)

mada uma
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preaiLores nneares aacios eln (z..se) e (z.3 /), respectivamente. Valores grandes de

4)D(H:,rl.) sugerem que a contribuição dos termos presentes apenas em rl2 é

significativa

Um critério ''-#-/ u---+v XAv%..r .L r .XA .x --J' \-/ ç+ vL.rçb+ç.LL.JI,.lvc.{ .i XJ.\..p) 1111)1./11 Cl\..J.C.l. ll\..l L/l IL\..,l-l\./

de informação de Akaike; quanto menor o valor do AIC, melhor será considerado o

ajuste. A expressão dessa estatística é

AIC = 1-- D(y; â) + --É--- traço(R) (1),
n --q n --q

onde D(y;ã) é o desvio do modelo sob investigação e R é uma matriz que é construída

durante o processo de estimação do modelo, e é tal que n = Rz , onde z é a variável

dependente modificada construída no último passo do algoritmo de ponderação local.

A estatística AIC é também utilizada como critério na seleção dos parâmetros

de suavização, sendo escolhida a combinação dos parâmetros que minimiza o valor

dessa estatística. Outro critério adotado com a mesma finalidade é o da validação

cruzada, que tem expressão aproximada por

O(y, 'h)/(n - cl)

' ll--traço(R)/(n--q)l: '

onde D(y,íi) e R são definidos da mesma forma que para o AIC (Hastie e Tibshirani,

1 990). São selecionados os parâmetros de suavização quc minimizam essa expressão.

No próximo capítulo será ilustrada a estimação de um MAG da forma (2.35),

considerando o suavizaclor P-xp//ne (Eilers e Maré, 1996 ou Marx e Eilers, 1998) na

estimação das funções não especificadas.

tcom

de

(2.42)

(2.43)
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Capítulo 3

Modelos com defasagens distribuídas com restrição não paramétrica

3.11ntrodução

As restrições impostas aos coeficientes do modelo linear com defasagens

distribuídas dadas na equação (2.3) estabelecem de forma rígida que a relação entre os

parâmetros l3j e as defasagens j, j = 0, ..., q, é descrita por um polinõmio. Entretanto,

esse tipo de relação pode não ser adequado para modelar estruturas mais locais,

quando são considerados longos períodos de dcfasagem. Isto ocorre, por exemplo, em

Epidemiologia Ambiental, no estudo do eÁe//o co//ze//a descrito, entre outros, por

Zanobetti et al.(2000). .Esses autores propuseram, então, que a relação entre os

coeficientes e as defasagens seja descrita de uma forma mais flexível por meio de uma

regressão sp///ze (Hastie e Tibshirani, 1990). De uma forma geral, esse método não

paramétrico de modelagem, descrito na seção 3.2, assume que a relação entre a média

da variável resposta Y e uma variável preditora X é descrita por ''pedaços'' de

polinõmios que se unem em ui-na sequência de nós, õl, ..., ÕK, de valores de X como

ilustrado na Figura 3.1 .

Uma dificuldade quc surge ao se adorar esse método de modelagem é a escolha

adequada do número e posição dos nós. Um número muito grande de nós implica em

uma curva ajustada pouco suave, enquanto que a utilização de um número pequeno de

nós pode cscortdcr comportamentos locais. Uma forma de contornar esse problema é a
24



utilização do suavizador /''-sp/ine, proposto por Eilers e Marx (1996), no qual uJ-n

termo de penalidade é adicionado ao critério de ajuste dc forma a poder controlar a

suavidade da curva estimada, independentemente do número e posição dos nós. Esse

suavizador também é apresentado na seção 3.2. A aplicação desse método de

suavização na estimação de modelos lineares e modelos aditivos generalizados com

defasagens distribuídas está ilustrada nas seções 3.3 e 3.4, respectivamente.

Figura Ilustração de uma regressão spline

3.2 Regressão sp//me e o suavizados P.sp///ze

Suponhamos que (xi, yj), i= 1, ..., n, constituem o conjtmto de valores

observados de uma variável preditora X e da variável resposta Y, e que

yi = f(xi) + ei , (3.1)
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onde f(xi) = E(Yi lxi) é uma função suave e ei são erros com média 0, variância

constante oz e independentes.

A regressão sp//ne assume que a função f(x) consiste em uma sequência de

polinõmios de grau d que se amem em determinados valores de X denominados nós ou

pontos de quebra. Em geral, fixa-se d = 3 e assume-se que a função f possui primeira e

segunda derivadas contínuas nos nós.

Formalmente, dados os K nós õ], ..., õK, assume-sc que f(x) pertence ao espaço

gerado por um conjunto de funções de base Bj(x), j = 1, ..., K+d+l. Diferentes funções

de base podem ser consideradas. Uma possível escolha é a base ''série de potência

truncada'', formada pelas seguintes funções:

B. (x) = 1 ,

B. (x) = x

B.(x) = x',

B., . (x) = (x - õ. )li

B.,. .. (x) = (x -- Õ. ): ,

onde(x--õ.)l=1(x-õiy, se x--õ;?O , i;l,...,K.
l u, se x -- ài < U

Esta base fornece a seguinte expressão paramétrica para f(x)

f(x) = 13o + l3ix + ... + l3. x' + (3.2)
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nae po, pi, ..., pd, Di, ..., DK sao paríimetros a serem estimados.

Calculando a matriz de planejamento X, cuja i-ésima linha é dada por

XU-(l x: x:(x.-õ.): (x:-õ.):) i=1,...,n,(3.3)

as estimativas dos parâmetros do modelo (3.2) podem ser obtidas pelo método de

mínimos quadrados, ou seja, determina-se, dentre todas as possíveis escolhas para o

vetar de parâmetros li =(13., ..., l3d,ui, ...,o.)" , aquela que minimiza

:,[y: -(Í3o + ]3.x+...+ f3.x' +E'U:(x - Õ.):)]:

0

K

i:l i:l

Tem-se então quer

i : l n

(3.4)

ii=(x"x)''x"v

Segundo Hastie c Tibshirani(1990), outras bases podem ser consideradas, como,

por exemplo, a base -B-sp//ne descrita em de Book ( 1978) e Marx e Eilers (1998).

Qualquer que sda a base escolhida, o grande atrativo da regressão sp//ne é a sua

simplicidade computacional. Métodos padrão de ajuste de modelos de regressão, como

o método de mínimos quadrados adorado nesta scção, podem ser utilizados. A

utilização da regressão sp//ne no ajuste de um modelo aditivo generalizado implica em

uma relevante simplicidade computacional, como será visto na seção 3.3.

Um problema na utilização da regressão sp//ne está em ter quc se escolher o

número e posição dos nós de forma adequada: um número muito grande de nós fará

com que a curva ajustada apresente variabilidade maior do que a justificada pelos

dados, enquanto que um número pequeno implica em um viés da curva estimada,

como descrito em Hastie e Tibshirani(1990). Não iremos e11trar em detalhes neste

27



Lraoanio score o prooiema cla escolha ao numero ae nos. um levantamento dos

trabalhos que abordam esse problema é apresentado em Ruppert (2001). Vamos adotar

a recomendação feita por Marx e Eilers (1998): um número grande de nós igualmente

espaçados é escolhido e, para evitar que a curva ajustada interpole os dados, um termo

de penalidade é adicionado ao critério de ajuste. Esta foi a estratégia seguida por

Zanobetti ct. al. (2000). A obtenção de uma função ajustada pouco suave foi evitada,

restrigindo-se a magnitude dos coeficientes u. ein (3.4). Isto é alcançado adicionando-

e À,'5'.ulz , onde À, > O é o D

dos mínimos quadrados. Assim a estimativa do vedor de parâmetros J3 é obtida

minimizando:

K

se o termo de penalidadr arâmetro de suavização, ao critériol r 1' C

i-]

+ ]3.x' + l::o.(x - Õ.):)]' + X:=u?

Esta estratégia de estimação é conhecida como método sp//ne pena/azado ou P-sp//ne.

O parâmetro de suavização é responsável por regular a suavização da curva: quanto

maior o valor de À, menores os valores deu. , i= 1, ..., K, e mais a curva ajustada se

aproxima de um polin6mio de grau d. Por outro lado, quando À,-->0, o termo de

penalidade desaparece de (3.5) e tem-se novamente o problema da escolha do número

e posição. dos nós. Critérios para a seleção dc um valor adequado para À serão

apresentados na seção 3.4

K K

i-] i;l
=Íy. - (l3o + f3.x + (3.5)
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3.3 Utilização do .Z'-sp//me no ajuste de modelos com defasagens distribuídas

os coeficientes as restrições polinomiais

l3. =}.IT.jk, j=0,...,q
k:O

Zanobetti et. al. (2000) consideraram que modelos polinomiais podem não ser

adequados para modelar estruturas locais e propuseram que a relação entre os

parâmetros do modelo e a defasagem sqa descrita por uma regressão sp//me, ou seja,

propuseram que (3.6) seja substituída por

l3, .*j*
k:O

nde õi são valores das defasagens correspondentes aos nós

Para evitar que a estimação dos coeficientes pelo método de mínimos quadrados

produza funções muito onduladas, o método de suavização P-sp/ine foi adotado

Assim, para estimar os parâmetros do modelo (2. 1) foi adorado o seguinte critério:

ar }:(y. --a--l3ox. --...--l3.x...): +XzlE,,u: ,

nde l3j, j = 0, ..., q, é dado em (3.7), ou seja,

l3.: 't. + 'D.(0- Õ.): +u,(0-Õ:): +...+uK(o-õK):

l3. = 1. +'t. + 't,...+'t. +u.(l-Õ.)l +'u:(l-Õ:): +...+D.(l-õK):

l3, ='t. +2't. +2:t: +...+2''t. +u.(2--Õ.)' +o:(2- Õ:)' +...+u.(2

No modelo com defasagens distribuídas dado na equação (2.1) foram impostasl l( (

a

d

d

0

minimiz

0

(3.6)

K

+E o. (j - õ: ):
i:l

j (3.7)

(3.8)

29



l3q ' 'to +q't. +q:'t, +...+q't. +'D.(q -- Õ.): +D:(q -- Õ,): +...+'D.(q -- Õ*): ,

Di , ..., u. são parâmetros desconhecidos e À, é o parâmetro de suavização a ser fixado.

O vetor de parâmetros F = (a l3. l3.)" pode então ser expresso como

P=sv,

l o o ... o o ... o
o l o .. o' (o õ.)l ' (o õ.)l
o l l ... I' (l-õ.): -'- (l-õ.):

o l q '.. q' (q-õ.): ''' (q-õ.):

e '=[(x 'tO Ti ''' 'td 'u] l)2 ''' l)K]T

Utilizando notação matricial, podemos escrever o critério (3.8) como

minimizar (Y -- XS')" (Y -- XS') + À,''y"D'y ,

onde YeX são como em(2.2), S e ' colmo em(3.9) e D=t .u" )*u+
l o«*..«,

e mínimos quadrados penalizados de ' é

? = (S"X"XS+X:D) 'S"X"Y

Um estimador para P é então dado por

P = S? = S(S"X"XS + X,:D)''S"X"Y ,(3.12)

e é denominado estimador de defasagens distribuídas sp//ne penalizado de P . Note que

1} depende do parâmetro de suavização À,

onde S
(q+2)x(K+d+2)X

2)

O estimados dS

(3.9)

(3.10)

0
(d+2) x K

(3.11)
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3.4 IJtilização do .P-sp//me na estimação de modelos aditivos generalizados com

defasagens distribuídas

Nesta seção vamos ilustrar a utilização do suavizador P-xp//ne no ajuste do

odeio aditivo generalizado

gÍE(y.)]=g(p.)=u+V"b. +lE:f.(s«)+lE.l3jx.-j, t=q+ 1, ..., n,

apresentado na seção 2.4.

Vamos assumir para isso que as funções não especificadas f« r = 1 , ..., p, são da forma

d. K

f.(s«)= IE.lx.ks:+lE.o.:(s.-õ.)I' t=q+ l,...,n,(3.14)k:l i:l

onde n.k, k = 1, ..., d., e o,i, i= 1, ..., K., são coeficientes desconhecidos associados à

r-ésima variável modelada de fomla não especificada, e õ.i, i= 1, ..., K., são os nós

fixados para essa variável. Vamos impor aos parâmetros l3j, j = 0, ..., q, as restrições

(3.7). O vedor de parâmetros a ser estimado é, então, dado por

'y' =[(1 t]/i --'tPh 7tii '''7tid. CDii '''(DtK. '''rtpi '''7tPd. Ct)pi '''CDpK. TO'''td 'Di l)K]T

O primeiro passo para a estimação dos parâmetros é construir a matriz de

planejamento X, que para o modelo (3.13) é particionada na forma

X = [1 ] xh ] Xsuav. ] X.def. ],

m

P

r=l j=o
(3.13)

: 0

a Id

(3.15)

l é um vetor cujos (n-q) elementos são iguais a l;

onde
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(3.16)

é uma matriz cujas linhas correspondem aos valores das variáveis modeladas

linearmente observados em cada instante de tempo;

Xsl.av.=FXsuav.,t]. . . ]Xsuav.,p],

s:l*. (s,.... -õ.. ):'

(s... - õ.. ):'

onde]

(3.17)

(s...... -õ... )!'

(s.,. -õ,.. ):'

(3.18)

ou seja, X;.,,., , é a matriz de planejamento associada à r-ésima função não especificada

f., r = 1, ..., p, cuja t-ésima linha tem a mesma forma da expressão (3.3), a menos do

primeiro elemento, e contém os valores das funções de base avaliados em s.., t = q + l

, n e r = 1, ..., p e

*« :r::' ;:. (3.19)

onde

o ..- o' (o-õ.): ' (o-õ.)li

u: l l I'' il a-õ.): ... o-õ.):

l q .: cl' (q-Õ.): '-' (q-Õ.):

isto é, Xd.r. é a parte de X correspondente aos valores defasados da variável preditora

X, quando são feitas as restrições (3.7) sobre os coeficientes l3j, j = q + 1, .., n

(3.20)
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ixo caso ac erros inctepenaentes com aistriouiçao normal com media

variância oz, o estimador de mínimos quadrados penalizados de '* é dado por

j'* = (X"X + A)'' X"Y , (3.21)

nde 7\ =dlagl0,0h,0d.,À.id llK.,''')od. ,xpdplK.,od+l, h2lK} e uma matriz diagonal

com oh sendo um vedor dc zeros de dimensão h, 0.. e IK. é um vetor de zeros e ul-n

vetor de elementos unitários de dimensão d. e K. respectivamente, r = 1, ..., p e IK é

um vedor de elementos unitários de dimensão K. Os À, representam os parâmetros de

suavização a serem fixados pala o ajuste das r funções não especificadas f., r = 1, ..., p

enquanto À é o mesmo para a variável defasada.

Os coeficientes estimados pela equação (3.21) fornecem diretamente

timativas para cx e y=(y.,...,y.)T . As estimativas para f.(s,.), r= 1, ..., p, t= q + l,

n e para j3j, j = 0, ..., q são obtidas a partir de ?*fazendo

i:.(s.) = X;....,.y"..,. e P = U?*... ,(3.22)

onde ?l.,..,. e 't..,. são as partes de (3.21) correspondentes à r-ésima variável suavizada

e à variável defasada respectivamente.

Uma convenção comum em modelos aditivos (Hastie e Tibshirani, 1990) é, no lugar

da matriz X dada em (3.15), que pode scr escrita como X = [1 1 X.] , traba]har com a

matriz de nlaneiamento da forma

0 e

0

es

(

x = [1 1 x.. ] , (3.23)
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onde l é um vetor com todos os elementos unitários, e X. = (1 --1-1 1")X.. , ou seja, as

colunas de X. são centradas cm torno de suas médias. A correspondente partição no

vedor de parâmetros '* é

n

(3.24)

A = diaglO, A. } . (3.25)

Assim procedendo, o termo constante cl é ortogonal ao restante dos coeficientes e a

estimação de cl pode ser feita de forma independente dos outros coeficientes. Este fato

eli!-nina o problema de não identificabilidade devido à presença do intercepto no ajuste

dos modelos aditivos (Hastie e Tibshirani, 1990), ou seja, (X:X. + A.) ao contrário

dc (X'X + A) , é uma matriz não-singular. Os estimadores de mínimos quadrados de ct

e '..são então dados por

â = g(y) e ?= =(Xl:.í. +A.)''Xj:y .(3.26)

No caso de erros independentes não normais, a estimação dos parâmetros é feita

iterativanlente por meio do algoritmo de ponderação local penalizado, que é uma

versão modificada do algoritmo de ponderação local, apresentado na seção 2.4. Agora

não é necessário o passo do retroajuste, o que reduz significativamente o trabalho

computacional. O algoritmo de ponderação local penalizado ajusta simultaneamente

um P-xp//ne para cada componente não pararnétrico do MAG. A solução obtida

maximiza a versão penalizada do logaritmo da função de verossimilhança
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/(y;'r*) -llE: À,.'rl"A.'rl ,(3.27)

onde /(y;'y') representa o logaritmo da função de verossimilhança, À. é o parâtnetro

dc suavização correspondente à r-ésima variável modelada de forma não paramétrica

e y:é o valor composto pelos elementos de '* relativos à r-ésima função não

especificada f., r = 1, ..., p.

Fazendo-se '=w)=(X:X.+A.)''X:y e clm=g(y) sendo a um vedor de

dimensão n-q cujos elementos são todos iguais a g(y) , o algoritmo consiste em iterar

os seguintes passos para m=1, 2,

r=l

Passo [: Para t = q+] n, calcular

+(y.
«:«',(t).,:

.'"-'' + X.v='"- -' ,

lltl'''l'FIEL'"l'
onde (m)

n é o t-ésimo elemento de n (m)F '(nl"'), e

W(") = diaglwú n)
w ü") } , onde

(m)W

Passo 2: Calcular

(X«W'(")X. +A.) ' X«W(")(z(") -(z(" ')), onde z(") = [z..), ..., z("')]T é

o vetor contendo as n-q variáveis modificadas calculadas no passo l e

Tzl")É../ ' t

a(") :7(m) : t-*l ou sela a estimativa do intercepto no passo m é uma
n--q

média das variáveis modificadas z..
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Passo 3: Repetir os passos l e 2 até que

v.

para um valor € > 0 fixado

O valor estimado para o intercepto é dado por onde z. é o

r da variável aleatória modificada no passo de convergência.

Uma estimativa da matriz de variância-covariância de ?l. é aproximadamente

dada Dor

valo

câv(?=) =(X.l:l&X. + A.)'' Xl:'ÜTX.(X.l:'®X. + A.)'' ,(3.28)

onde W = diaglw..,.i, ..., w.} contém os pesos na convergência do algoritmo de

ponderação localpenalizado.

Estimativas para o erros padrão de P; e f. podem ser obtidas de (3.28) e são

dadas respectivamente pelos j-ésimos elementos das diagonais das matrizes

(Ucâv(?=).., U'y/: e ( X«.,.câv('t=);...,. "..,.)i/:, onde U é a matriz definida em

(3.20), câv('y.)«.. é o bloco de cõv(?=) correspondente aos termos defasados, Xs«..,,

é como em (3.18) e cõv(?:);..... é o bloco de câv(?=) correspondente aos termos da r-

ésima variável modelada de forma não especificada

36



Para a selcçao dos parâmetros cle suavização pode ser utilizado o critério de

Akaikc definido em (2.42), isto é,

AIC= (y;â) + o(R)Q, (3.29)
n --q n --q

onde R = X(X'WX+A)'' X"W

O critério de validação cruzada (Hastie e Tibshirani, 1990) também pode ser

adorado. No caso de erros normais, os valores ajustados para o modelo aditivo com

defasagens distribuídas podem ser escritos na forma

P. = G.y,

onde G. =--!---ll" +X...?* .--L +X..(Xi:iÍ.. +A..) 'ik:
n--q n --q

O critério de validação cruzada (VC) para sclecionar o A adequado é dado por:

. (n-q)ll(l-G.)y
v \..,l /\ J =

{ tr(l - G .)}:

Para o caso de erros não normais, GA é substituído por:

Gj: = 1" +k..(X:'ú/í.. +A..)''X:''ür
n--q

onde W é a matriz diagonal que contém os pesos na convergência do algoritmo de

ponderação local. Além disso o vedor y em (3.31) é substituído pelo vetor z composto

pelas variáveis dependentes modificadas do passo l deste mesmo algoritmo.

A princípio, os parâmetros de suavização deveriam ser selecionados a partir da

minimização do critério dc validação cruzada generalizada sobre (Xi, ..., À,., À). Mas

2

(3.30)

(3.31)

(3.32)
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isto exigiria um extenso trabalho computacional. Na prática, cada param

suavização é escolhido individualmente, mantendo-se os outros constantes.

Os resultados apresentados neste capítulo serão ilustrados na seção 4.3, na

investigação da existência de eÁe//o co//ze//a na mortalidade fetal tardia

deerro
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Capítulo 4

Aplicação

4.1 introdução

A utilização do modelo de defasagens distribuídas é ilustrada neste trabalho

considerando dados do estudo realizado por Pereira et al. (1998) no qual foi

investigado o efeito da poluição atmosférica na mortalidade de fetos com mais de 28

semanas (mortalidade fetal tardia, ou natimortalidade) na cidade de São Paulo, durante

os anos de 1991 e 1992. O banco de dados analisado consistiu de medidas diárias das

variáveis confundidoras: temperatura, umidade, dia de observação e dia da semana,

das concentrações dc poluentes atmosféricos e da variável resposta número de

natimortos. Esse banco foi cedido pelo Laboratório de Poluição Atmosférica

Experimental da Faculdade dc Medicina da USP

No estudo de Pereira et al. (1998) foi adotado um modelo de regressão de

Poisson, com função de ligação logarítmica, sendo consideradas como variáveis

preditoras:

FEV91, MAR91, ..., DEZ92: 23 variáveis indicadoras dos meses, tendo o mês

de janeiro de 199] como referência, que controlam a sazonalidade de longa

duração;
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e

e

e

e

SEG, ... , SAB: 6 variáveis indicadoras dos dias da semana, tendo domingo

como referência, que controlam a sazonalidade de curta duração;

M2TEMP: média móvel de 2 dias da temperatura ('C) ;

MzUMID: média móvel de 2 dias da umidade (%);

um controle adicional para temperatura e umidade foi feito categorizando estas

variáveis em quatro classes delimitadas pelos seus quartis. Obtiveram-se as

classes: ''menor que 13,50'C'', ''de 13,50'C a 15,60'C'', ''de 15,60'C a 17,55'C''

e ''maior que 17,55'C'' para temperatura, e ''menor que 59,0%o'', ''de 59,0%a a

67,5%'', ''de 67,5qo a 76,5%'' e ''maior que 76,5%'' para umidade relativa.

Foram então adicionadas ao tnodelo variáveis indicadoras dessas categorias

(variáveis TEMPI, TEMP2 c TEMP3 para temperatura e UMIDI, UMID2 e

UMID3 para umidade). As classes ''menor que 13,50'C''e ''menor que 59,0%o''

foram consideradas as categorias de referência para temperatura e umidade.

as concentrações, em p,g/ms, da média móvel de ordem 5 do dióxido de

nitrogênio (NO2), representadas pela variável M5N02, foram divididas em 5

intervalos de classes delimitados pelos seus quintis. Quatro variáveis

indicadoras (M5N02a, M5N02b, M5N02c c M5N02d) foram criadas para

identificar as 5 categorias, considerando a classe composta pelas menores

concentrações como referência.

e

Pereira et al. (1998) avaliaram também os efeitos dos poluentes dióxido de

enxofre (SO2), en] Fg/m3, monóxido de carboílo (CO), em ppm, imaterial paíticulado
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inaláve] (PMio), em Hg/m3, e ozõnio (O3), em Fg/m3, sob diferentes defasagcns e

médias móveis. O NO2 foi o único que apresentou associação significativa com a

natimortalidade. Resultados semelhantes foram obtidos por Lima et al. (2001) que

reanalisaram esses mesmos dados por meio de um modelo aditivo generalizado no

qual foram consideradas funções não especificadas das mesmas variáveis preditoras

contínuas (Hastie e Tibshirani, 1 990).

Neste trabalho o efeito do NO2 na natimortalidade é também investigado por

meio de modelos aditivos generalizados considerando, porém, concentrações do NOz

em diferentes defasagcns em relação à variável resposta. Na seção 4.2 são

apresentados resultados obtidos no ajuste de modelos sem e com a restrição

paramétrica dada em (2.3), nos quais foram consideradas defasagens de até quatro dias

do NO2 em relação à variável resposta. Na seção 4.3, o modelo aditivo generalizado

com defasagens distribuídas com restrição não paramétrica, descrito no Capítulo 3, foi

adorado com o objetivo de avaliar a existência de efeito colheita na natimortalidade

considerando defasagens de até trinta dias entre o NO2 e a variável resposta.

O ajuste dos modelos considerados neste capítulo foram realizados por meio de

rotinas implementadas no aplicativo S-Plus. A rotina adorada na seção 4.2 foi cedida

pelo Laboratório de Poluição Atmosférica Experimental da Faculdade de Medicina da

USP. Para o ajuste do modelo adotado na seção 4.3 construímos a rotina apresentada

no Apêndice C.
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4.2 Ajuste de modelos aditivos generalizados com defasagens de até 4 dias entre o

poluente e a natimortalidade

Uma análise descritiva pormenorizada dos dados é apresentada em Lima

(2001). Reproduzimos na Tabela 4.1 as médias e desvios padrão das variáveis

utilizadas neste estudo, a cada ano.

Tabela 4.1: Média (t desvio padrão) para natinlortalidade:
variáveis c]ilnáticas nos anos de 199] e 1992.

concentração do NO2 c

Podemos observar pela Tabela 4.1, que algumas observações do NO2 não

estavam disponíveis no banco de dados original. Um banco completo foi obtido

colocando-se no lugar da observação ''faltante'' a média aritmética da imediatamente

anterior com a posterior.

Notamos, na Tabela 4.1, que o núlncro médio de natimortos em 1992 é próximo

do observado no alho anterior. O mesmo ocorre com as variáveis climáticas. Já o NOz

apresentou um aumento médio em sua co1lcentração no ano de 1992 em relação ao ano

anterior.
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Variáveis n 1991 1992 Total
Variável Resposta        
Natimortalidade 730 8,64 t 3,11 8,08 Ü3,04 8,36 t 3.08

Variáveis Climáticas        
Umidade 730 67.35 t 13.34 69.42 t 13.82 68,38 t 13,6]

Temperatura 730 1 5,22 t 2.87 1 5,53 t 2,82 15,37 Ü 2,85
Poluente        

N02 690 154,75t 78,43 159.05 t 84.45 156.82 t 81 .36



na çuiisuuyau uus uiuuçius auiuvus gçiiçittilzauos Lellclo a natllTlortall(la(le

(NATMOR) como variável resposta foi considerado o mesmo modelo básico descrito

cm Lima et al. (2001), ou seja,

In [E( NATMOR. )] = cz + fl(D IA) + PibEU + ... + j36SAB + l57(M2TEMP.) +

l38(MzUMIDt), (4.1)

onde

NATIMOR.: número de óbitos fetais tardios n

fi : função suave não especificada de DIA;

DIA: dia do estudo, variável de controle sazonal de longa duração;

SEG, ... , SAB: 6 variáveis indicadoras para os dias da semana, tendo domingo c

referência, que controlam a sazonalidade de curta duração;

M2TEMP.: média móvel de 2 dias da temperatura ('C) no dia t e

M2UMID.: média móvel de 2 dias da umidade (%) no dia t

o diat

O poluente NO2 foi adicionado a (4.1) dc diferentes formas, gerando os

odelos

8 in [E( NATMORt )] = cx + fi(DIA) + j3iSEG + ... + Í3õSAB + l37(M2TEMP.) +

l38(M2UMIDt) + j39N02 . , t = 1, ..., 730, (4.2)

de NO2 no mesmo dia da ocorrência da morte;onde NO2 t é a concentração

e
In [E( NATMOR. )] = cl + fi(DIA) + j3iSEG + ... + j36SAB + l37(M2TEMpt) +

l38(h/í2UMIDt) + Í39(M5N02t), t = 1, ..., 730, (4.3)
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onde M5NO2 t é a média móvel.de 5 dias das concentrações do NO2 no dia t

e
In ( E[NATMOR.] ) = oc + fi(DIA) + 'hSEG + ... + 7óSAB + 77(M2TEMP.) +

y8(MzUMIDt) + j3oN02 t + j3iN'02 .-i + ... + j34N02 t-4, t = 5,..., 730, (4.4)

onde NO2 ..j é a concentração de NO2 j dias antes da ocorrência da morte, j =

0, ..., 4, ou seja, um modelo com defasagens distribuídas de até 4 dias, sem

restrição nos parâmetros e

+ in (E[NATMORt]) = cl + fi(DIAS)+ 'lSEG + ... + 7óSAB + 77(M2TEMP.) +

78(M2UMID.) + 'RoZto + 'HIZ.i + ...+ 'HdZ.d , t = 5,..., 730, (4.5)

onde z.k é como em (2.7). Ou sqa, (4.5) é um modelo aditivo generalizado

com defasagens distribuídas com a restrição polinomial nos parâmetros

Na escolha da defasagem do poluente nos modelos (4.4) e (4.5) adoramos q = 4,

de forma a obter resultados comparáveis ao modelo (4.3) no qual foi considerada a

média móvel de 5 dias do NO2, também aditada nos estudos de Percira et al. (1998) e

Limo (2001).

Schwartz (2000-a) propôs escrever o modelo (4.4) da seguinte forma:

In ( E[Yt] ) = cl + fi(DIA)+ 'tSEG + ... + 7õSAB + y7(M2TEMP.) + y8(M2UMID.) +

l3*(abNO2 . + (oiNO2 ..1 + ... + (o4NO2 ..4), t = 5,..., 730, (4.6)
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l3* = 13o + . . . + l34. (4.7)

O termo ((%NO2 1 + oiN02 t-l + .'. + o4NO2 . 4) em (4.6) é uma média ponderada

das concentrações do poluente NO2 defasadas em até 4 unidades de tempo, e l3

representa o efeito marginal no logaritmo do valor esperado da natimortalidade quando

esta média ponderada aumenta em uma unidade. No mode]o (4.5) também é possível a

construção de l3*, considerando que cada B] é obtido por meio de (2.3).

Os modelos (4.2) a (4.6) possuem apenas um termo não paramétrico, fi(DIA), e,

portanto, no seu processo de ajuste não é utilizado o procedimento de retroajuste (ver

Lima et al. (2001), por exemplo). A escolha do suavizador a ser utilizado torna-se,

então, menos importante. Por sua simplicidade computacional e também para efeito

comparativo com outros estudos, o suavizador loess (Clevcland, 1979) foi utilizado no

ajuste desses modelos. A estratégia adorada no ajuste é a mesma descrita, entre outos,

em Lama et al.(2001) ou Singer et al.(2002): foi inicialmente ajustado o modelo básico

(4.1) e, após essa etapa, passamos ao ajuste dos modelos com o poluente. O parâmetro

cie suavização adorado para o ajuste de fi foi o mesmo selecionado por Lama et al

(2001), ou seja, Xi = 0,5.

Na Tabela 4.2 são apresentadas as estimativas dos coeficientes do poluente NO2

e seus respectivos erros padrão estimados nos modelos (4.2) e (4.3). Também são

apresentados na tabela o nível descritivo para testar a hipótese Ho: l39 = 0, além da

estatística AIC. Observa-se que o efeito da média móvc! de 5 dias do NO2 11a

Pq
P

4 e
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nlortalidadc é significativo, enquanto que a medida do dia teta efeito marginal,

confinnando a existência da defasagem no efeito do poluente NO2 sobre o número

médio de natimortos na cidade dc São Paulo.

Na Tabela 4.3 são apresentadas estimativas dos coeficientes das variáveis

relacionadas ao poluente nas diferentes defasagens nos modelos (4.4) e (4.5), c erros

padrão estimados, adorando d = 2 colmo grau do polinõmio para o modelo restrito.

Também é mostrado o valor da estatística AIC para os modelos sem e com a restrição.

A escolha de d = 2 como grau do polinâmio deveu-sc ao fato de que entre os diversos

modelos com diferentes graus de polinâmios ajustados, o de grau d = 2 apresentou um

menor valor da estatística AIC. Também são apresentadas nessa tabela estimativas de

l3 e seus respectivos erros padrão estimados para os modelos restrito e irrestrito.

Podemos notar que as estimativas obtidas para os coeficientes do poluente no mesmo

dia da ocorrência da natimortalidade adotando os modelos com defasagcns distribuídas

são bastante semelhantes à obtida no ajuste do modelo (4.2) (Tabela 4.2). Observamos

também que as estimativas dos erros padrão dos estimadores dos coeficientes do NO2

no modelo restrito são menores que no modelo irrestrito, ou sqa, impondo a restrição

obtivemos estimativas mais precisas dos coeficientes do poluente. Pode-se também

perceber que as estimativas de l3* e de scu erro padrão para os modelos restritos e

ir.restritos foram bastante próximas.

Como ilustração, são apresentados no Apêndice A os resultados obtidos quando

são considerados outros períodos de defasagem.
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Tabela 4.2: Estimativas dos coeficientes do poluente e anos padrão, níveis descritivos
e valores observados do AIC para os modelos (4.2) e r4.3)

Tabela 4.3: Estimativas dos coeficientes do poluente e erros padrão considerando
concentrações do NO2 defasadas de até 4 dias em relação ao evento de natimortalidade
e valores observados do ATC nos modelos irresfritn e restrito rd = 9\

Nas Figuras 4.1 e 4.2 representamos as estimativas por ponto e intervalo dos

coeficientes do NO2 obtidas a partir do ajuste dos modelos (4.4) e (4.5),

respectivamente. Os intervalos de confia.nça foram construídos com coeficiente de

confiança aproximado de 90qo. Por meio desses gráficos podemos visualizar a

distribuição do efeito do NO2 na natimortalidade no decorrer do tempo.
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Concentração de NO2 Estimativa Eno Padrão Nível Descritivo AIC
Do dia 0.000257 0.000184 0.0818 514,975
média móvel de 5 dias 0,000555 0.00027] 0.0202 513,515

 
Parâmetro Restrição Estimativa ErroPadrão

Não 0,000232 0,000255r] x l uv v ) vvvx'-/ &p v}llç./vZfJ+

PO Sim 0,000199 0.00022]
Não 0,000176 0,000268: 1: ãlãB8;;; 0,000115

v)vvuz=uu

Não 0,000170 0,000263: 1 31S331á 0.000142
v)v\Jv.é,\J.)

Não 0,000168 0,000272r2 A l uv v)vvv l vo v)vvvz,/ z.LJI
Sim 0,000092 0.000109

IS Não -0,0001 12 0,000246í] JL q uv V)VVV ll v \l\l\./.É,'tU

P4Sim-0.0000650.000205

l3* = 1}.13j Não 0,000633 0,000326
i-o Sim 0,000636 0.000326

AIC
Modelolrrestrito: 520,602 ModeloRestrito: 516.413
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na Figura (4.1) observamos que o efeito do NO2 na natimortalidade não é

significativo qualquer que sda a defasagem. Já no modelo restrito (Figura 4.2), apenas

a concentração do dia anterior ao evento de natimortalidade tem efeito significativo.

Considerando outros períodos de defasagcm (ver Apêndice A), temos que nos

modelos restritos de até 5, 6 ou 7 dias de defasagem, é também observado efeito

significativo da concentração do poluente em 2 dias anteriores à ocorrência de

natimortalidade (Figuras A.2 c A.4, respectivamente).

Um parâmetro bastante utilizado na área de Epidemiologia Ambiental para

quantificar o efeito de um poluente em eventos relacionados à natimortalidade ou

mobirdade, é o risco relativo (RR) para um aumento de uin intervalo interquartil na

concentração do poluente. Esse parâmetro é definido como o quociente entre o valor

esperado da variável resposta (Y) quando a concentração do poluente assume valor

igual a seu terceiro quartil (Q3) e o valor esperado de Y quando a concentração é igual

ao seu primeiro quartil (Qi), mantidos constantes os valores das demais variáveis no

modelo. Assim

RR -
E(Y l concentração do poluente = Q. )

Na Tabela 4.4 são apresentadas as estimativas do risco relativo para um

aumento de uín interva]o interquarti] (93 p,g/m3) na concentração do NOz e intervalos

de confiança com coeficientes de confiança de 0,95 e 0,90 para o risco relativo nos

modelos (4.2) e (4.3). Observamos que o risco de haver mortalidade fetal tardia devido

(4.8)
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ao aumento de 93 p,g/m3 na média i-móvel de 5 dias do poluente é e93*0'000555 = 1,053 ,

ou seja, 5,3qo dos natiinortos são devido ao aumento da concentração do NO2. Um

intervalo de confiança de aproximadamente 95% para o risco é dado por

exp[93õ(0,000555 i: 1,96*0,000271)] =]1 ,002 ; 1,106],(ver David, 2003).

Na Tabela 4.5 podemos ver que os riscos relativos dos modelos com e sem

restrição só foram significativos a um coeficiente de confiança de ' = 0,90. As

estimativas do risco relativo nos dois modelos (restrito e irrestrito) indicam que um

aumento de 93 Fg/m3 na média ponderada do NO2 no período de zero a quatro dias

antes de um determinado dia é responsável por 6,1%o das mortes dos fetos ocorridas

nesse dia na cidade de São Paulo. Esta estimativa é maior do que a obtida quando é

considerada a média móvel de cinco dias do NO2 (modelo 4.3).

Tabela 4.4: Estimativas do risco relativo para o intervalo interquartil do poluente (RR)
e intervalos de confiança para RR (IC) com diferentes coeficientes de confiança para
os modelos (4.2) e (4.3).

Tabela 4.5: Estimativas do risco relativo para o intervalo interquartil do poluente (RR)
e intervalos de confiança para RR (IC) com diferentes coeficientes de confiança
considerando modelos com e sem a restrição polinomial com defasagens de até 4 dias
do poluente em relação à ocorrência do evento de natimortalidade.

Restrição RR IC('= 0,95) IC('y= 0,90)
Não 1,061[0,999; 1,126]11,009; 1,115]
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Concentração de NO2 RR IC (Y : 0,95) IC (7 : 0,90)
do dia 1,024 [0,990; 1,059] [0,996; 1,053]
média móvel de 5 dias 1,053 [1,002; 1,106] [1,010; 1,098]



4.3 Análise do efeito colheita

O modelo dado em (3.13) foi adorado na investigação da ocorrência do efeito

colheita na natimortalidade. As variáveis confundidoras consideradas foram as

mesmas da seção anterior. Por sugestão de especialistas na área de Epidemiologia

Ambiental, foram consideradas no modelo defasagens de até 30 dias do NO2 para

verificação da existência do efeito colheita. Assim, o modelo a ser ajustado, que é um

caso particular do dado em (3.13), é

In [E(NATMORt)] = oc + tpiSEG +...+ y6SAB + y7M2TEMP+ tl/8M2UMID

f(DIA)+ l>.IÍ3iN0:. ., t= 31, ...,730.

[.4 A estratégia adotada foi a mesma citada na seção anterior. No ajuste do modc]o

Básico, o primeiro passo foi modelar a sazonalidade de longa duração, isto é, a

variação da natimortalidade em função dos dias de observação, sendo, para isto,

considerado o seguinte modelo

InIE(NATMOR.)] = cE+ f(DIA), t= 31, ..., 730.(4.10)

No ajuste de (4.10) foi utilizado o suavizador P-sp///ze fixando-se 23 nós, um

para cada mudança de mês, conforme feito em Zanobetti et al. (2000). O parâmetro

de suavização Xi foi escolhido procurando tornar a soma das autocorrelações dos

resíduos a mais próxima possível de zero, procedimento que é usual na área de

aplicação (Zanobetti et al., 2000). O grau do polinâmio adotado neste ajuste foi di = 3,

por este apresentar um menor valor da soma de autocorrelação parcial dos resíduos do

(/''D

30

+
j=o

--'q
(. .

(4.9)
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desvio em relação ao poiinâmio de segundo grau. Alguns valores de Xi considerados

correspondentes somas de autocorrclação dos resíduos, e gráficos da função de

autocorrelação parcial são apresentados na Figura 4.3

Delasagem

Xi = 50 Soma = -0,786 À,i = 1 00 Soma = -0,585

ê
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Ê

ê
': 8

}
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ã g'0
ã

À.l = 250 Soma = -0,367 À,. = 300 Soma = -0,261

Figura 4.3: Gráficos da função de autocorrelação parcial e valores das somas das
autocorrelações parciais dos resíduos do desvio para os diversos valores do parâmetro
de suavização Xi.
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r,doura o crileno aaoLacio para a escoina ao parâmetro ae suavizaçao losse

através da minimização da soma da autocorrelação parcial dos resíduos, na prática,

como pode ser observado na Figura 4.3, isto acarretaria na escolha de um valor muito

alto para Xi que tornaria a curva muito suavizada impedindo a visualização do ({Áe//o

co//le//a. Por este motivo, e também pela semelhança entre os gráficos apresentados

resolvemos adotar Xi = 500 como o parâmetro de suavização.

Após estabelecido o valor do parâmetro À,i, acrescentamos ao modelo (4.10) as

demais variáveis preditoras.

A restrição (3.7) foi imposta aos coeficientes l3j, j = 0, ..., 30, sendo aditada

uma sequência de nós igualmente espaçados dados pelos seguintes valores de

defasagem: 5, 10, 15, 20, 25 e um polinõmio de grau d = 2. A escolha desse valor

como grau do polinõinio deve-se ao fato deste ter apresentado um menor valor da

estatística AIC para diversos valores pré-fixados de X, em relação ao polinõmio de

arnll 3
b'-- -'

.l-/xx-rAiiiix./ .pcloot./ xu.i uovx../.ui\..r.l \./ pcuaii.t\..fugi u\.., àLla.vlz,(l,\,d,tJ d, bt;l tl.ul.JLd,Ut) IJ.tl

restrição. Para isso, foram ajustados diversos modelos com diferentes valores do

parâmetro de suavização À, tendo sido escolhido aquele que minimizou o critério de

validação cruzada descrito em (3.32). Na Tabela 4.6 são apresentados o desvio,

número de graus de liberdade e valores da estatística VC para diferentes escolhas do

parâmetro de suavização À,. Conforme pode ser visto nessa tabela, o valor de À, que

minimizou o critério de validação cruzada foi À, = 4,213$105. Para valores de À, abaixo

de 103 e acima de 108 ocoiTe uma estabilização das está\místicas mostradas na tabela. O

0
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desvio do modelo foi de 709,2 com 678,5 graus de liberdade, o que sugere um bom

ajuste do modelo. Na próxima seção mostraremos alguns gráficos relacionados a

técnicas de diagnóstico com o objetivo de avaliar o ajuste do modelo.

Tabela 4.6: Valores observados do desvio, graus de liberdade (gl) e critério de
validação cruzada (VC) correspondentes a diferentes parâmetros de suavização À,
fixados, utilizando um polinõmio de grau d = 2 na restrição do poluente

Modelo q = 30 di = 3 d = 2 Xi = 500
Õ : ( 5,10,15,20,25)

À, Desvio gl VC
10' 707,8 675,0 1.085
10' 707,8 675,0 1,084
10' 708,6 676.8 1,078

4,2]3#10' 709,2 678,5 1,074
10' 710,9 679,3 1,075
10' 713.7 680.0 1.078
108 713.8 680.0 1.078

Na Figura 4.4 são representadas as estimativas por ponto e intervalo de B], j =

0...., 30, obtidas no ajuste do modelo (4.9). Nessa figura são identificadas as regiões A,

B e C correspondentes às ilustradas na Figura 1.2. O comportamento observado das

estimativas dos coeficientes B], j = 0, ..., 30, sugere a existência de efeito colheita do

NO2 na natimortalidade. Pode-se perceber que o efeito quc o NO2 exerce na

natimortalidade é positivo até os 5 dias anteriores ao evento de morte e do sexto ao

décimo nono dia anterior ele é negativo, caracterizando um efeito protetor, deconente

da morte ''antecipada'' dos indivíduos que pertenciam ao grupo de risco. Após o

décimo nono dia o efeito passa a ser positivo novamente até o vigésimo quinto dia. Na
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Tabela B.l são apresentadas estimativas e erros padrão para os parâmetros do modelo

(4.9)
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Figura 4.4: Estimativas pontual e por intervalo
(Y 0,95) dos coeficientes do NOz no modelo (4.9)

Observamos que o termo referente ao poluente em (4.9)
30

:f3.(N02 . .)
j=o

pode

ser deflinido como

l3*((iX)N'02 t + (oINOz t. l + + (i)zsN02 t.25) +j326N'02 t.26 + + j330N02 t.30, t 31 730

i : o,onde(ü 25 e l3: l3. + +l3«

Considerando as regiões delimitadas na Figura 4.4 podemos ainda escrever

l3*((ix)N02 t + (oiN'02 t.l + + ozsN02 ..25) l31.(o.NO,.+ +msN0:..s)

+ Pl;(o.N0: ... +...+o.,N0: ...,)

+ l3l:(o:.NO, ..:. +...+o:.N0: ..:.), (4.11)
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P.

A

P

P.

i- 0,...,5

i- 6,...,19

i- 20,...,25

onde o

ou sda, l3l* =13.+...+l3., l3l; =P.+...+l3., e l3;=Í3:.+...+l3:. são os efeitos

marginais do poluente nas regiões A, B e C respectivamente.

Na Tabela 4.7 são apresentados os efeitos marginais estimados l31. ,

l3 , os erros padrão destes efeitos, os riscos relativos (RR) estimados para a variação

de um intervalo interquartil da concentração do poluente e os intervalos de confiança

aproximados para os RR ('y = 0,95)

Tabela 4.7: Estimativas de l3* e erros padrão estimados de IS* (EP), riscos relativos
para o intervalo interquartil do poluente (RR) e intervalos de confiança para RR (' =
0,95), por região delimitada na Figura 4.4.

A estimativa de l3* na região A corresponde à soma dos coeficientes estimados

do NO2 nos primeiros 5 dias antecedentes à ocorrência da morte. Portanto, o risco de

haver mortalidade fetal tardia devido ao aumento de 93 tmidades na média ponderada

das concentrações de NO2 durante um período de 6 dias (o anual e mais 5 dias prévios)
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Região Efeito marginal
estimado EP estimado RR estimado Intervalo de Confiança

A 0.000612 0.000268 1,059 [1,008; 1,112]
B 0.000416 0.000331 0,962 [0,906; 1,022]
C 0.000048 0.000175 1,004 [0,973 1,037]

A+B+C 0.000244 0.000448 1,023 [0,943 1,110]



é de 1,059. A mesma interpretação pode ser feita para os riscos relativos das demais

regiões. A estimativa de l3* da região (A+B+C), conforme indicado em (4.7),

representa o efeito marginal estimado no logaritmo da natimortalidade quando há um

aumento de t.ima unidade na média ponderada das concentrações do NO2 defasadas de

até 25 dias. Vemos, pela Tabela 4.4, que o risco esperado de haver mortalidade fetal

tardia neste período devido ao aumento de 93 unidades na média ponderada da

concentração do poluente é de 0,935. O ''efeito protetor'' desta estimativa ocorreu por

causa das cstiJnativas dos coeficientes do poluente que foram negativas na maioria das

defasagens (região B), porém esta estimativa não foi significativa conforme podemos

observar pelo intervalo de confiança para o risco relativo. Apenas o risco relativo

referente à região A foi significativo.

4.4 Diagnóstico

As técnicas de diagnóstico são ferramentas utilizadas em modelos de regressão

para verificar a adequação do modelo utilizado e a existência ou não de ozl///ers e

observações influentes. As técnicas diagnóstico para os modelos aditivos

generalizados são bastante similares às técnicas para os modelos lineares generalizados

(ver por exemplo, Paula (2002».

Uma medida informal da qualidade do ajuste de um modelo aditivo

generalizado é o desvio do modelo, onde espera-se que valores grandes do desvio

quando comparados aos seus graus de liberdade são indicadores de que o modelo
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alustaao nao esta aciequaao. Pela laDeIa 4.3, um bom custe do l

devido à proximidade do desvio em relação aos graus de liberdade.

A análise gráfica dos resíduos do modelo ajustado também é de grande

importância entre as técnicas de diagnóstico. Neste trabalho foi feita a análise dos

resíduos do desvio que no caso da distribuição de Poisson é dado por:

D. =sinal(y. --Ê.){2fy.log(y:/].i.)--(y. --Ê.)]l'/: i= 1, ..., n.(4.12)

onde 1.1: é a estimativa da média da variável resposta yi obtida através do ajuste do

modelo.

Construímos na Figura 4.5(a), o gráfico dos resíduos do desvio contra índice (i),

onde observa-se uma distribuição aleatória dos resíduos em torno do eixo zero. A

curva suavizada obtida pelo método /oess não sugere nenhuma tendência nos resíduos.

Na Figura 4.5(b), apresentamos o gráfico da função de autocorrelação dos

resíduos do desvio, onde são observados valores não significativos das autocorrelações

para todas as defasagens maiores que zero

modelo sugeridoe l

(b)

0 5 10 15 20 25
Defasagem

Figura 4.5: Gráfico suavizado dos resíduos do desvio contra índice (a) e gráfico da
função de autocorrelação dos resíduos do desvio (b) para o modelo (4.9).
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4.5 Conclusões

Na análise dos modelos aditivos generalizados com curtos períodos de

defasagem das concentrações do NO2 em relação à ocorrência de natimortalidade, foi

observado que utilizando a restrição polinomial obtemos estimativas mais precisas

para oscocficientes do poluente.

Ao utilizarmos defasagens de até 4 dias dos níveis do poluente em relação ao

evento dc natiinortalidade, verificamos que o risco de haver natiinortos em decorrência

de um aumento de 93 p,g/m3 na concentração do NO2 foi superior ao risco obtido

quando foi utilizado média móvel de 5 dias deste poluente (6,1% contra 5,3%o

respectivamente). A estimativa do efeito total l3* e do seu erro padrão praticamente não

se alteram quando é imposta a restrição polinomial aos coeficientes do poluente.

Com relação à análise utilizando modelos com longos períodos de defasagem,

os resultados obtidos sugerem um ({Áe//o co//ze//a no número médio dc natimortos

provocado pelo aumento da concentração de NO2 no ar na cidade de São Paulo.

Observou-se entretanto que ocorreu efeito significativo do NO2 apenas em um curto

período de defasagem de até 5 dias antes do evento de natimortalidade. O risco de

ocorrência de natimortalidade devido a um aumento de 93 Fg/m3 na concentração do

NO2 nesse período é de 5,9qo, bastante próximo ao obtido no ajuste do modelo com

defasagens de até 4 dias em relação à ocorrência do evento de na.timortalidade.

No capítulo seguinte serão apresentadas algumlas considerações finais a respeito

de.sle trabalho.
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Capítulo 5

Considerações finais

Neste trabalho apresentamos modelos paramétricos e gemi-parainétricos com

defasagens distribuídas considerando que a distribuição da variável resposta pertence à

família exponencial. No ajuste dos modelos semi-paramétricos, sugerimos que o

método de suavização P-sp//ne fosse utilizado, pois desta forma o procedimento do

retroajuste pode ser eliminado na estimação dos modelos aditivos generalizados.

Consideramos modelos sem e com restrição nos coeficientes da variável

explicativa defasada. Vimos que, quando o período de defasagcin é longo, restrições

não paramétricas podem ser adoradas, por estabelecerem uma relação menos rígida

entre os coeficientes e o tempo de defasagcm. O método de suavização P-sp/i/ze foi

adotado para estimar essa relação.

Na utilização do /'-sp//ne foi considerada a base "série de potência truncada'

considerada nas seções 3.3 e 3.4. Einbeck (2001) estendeu a teoria de ajuste de

polinõmios locais, até então restrita a funções de bases polinomiais (l, x, x2 , ..., xd) , a

uma ampla classe de funções de base e discutiu as vantagens e desvantagens da

utilização desse procedimento. Em próximos estudos, sugerimos que a utilização de

bases mais gerais sejam investigadas em substituição à base ''série de potê

truncada''

O desenvolvimento deste trabalho foi direcionado de forma a aplicar os

modelos com defasagens distribuídas à área de Epidemiologia Ambiental. mais

ncia

C Í ( ( (



especificamente, no estudo dos efeitos da poluição atmosférica sobre a saúde de

populações urbanas. Vimos quc a introdução no modelo das concentrações do

poluente, defasadas em até 30 dias em relação ao dia em que foi observado o evento de

mortalidade ou morbidade, permite avaliar a distribuição do efeito da poluição no

decorrer do tempo. Nesta área de aplicação, de uma forma geral, é comum a

ocorrência de observações aberrantes na variável resposta (mortalidade ou morbidade),

ou nas variáveis explicativas (temperatura, umidade, etc.) e outras possíveis

confundidoras (Singer et al., 2002). Neste trabalho métodos não robustos de ajuste

foram adorados. A utilização de métodos não sensíveis a observações discrepantes na

variável resposta e nas confundidoras (Einbeck et al., 2002) devem ser pesquisadas.
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Figura A.l: Estimativas pontual e por intervalo (' = 0,90) dos
coeficientes do NO2 considerando defasagens de até 7 dias em relação à
ocorrência da natimortalidade para o modelo irrestrito.
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Figura A.2: Estimativas pontual e por intervalo ('y = 0,90) dos
coeficientes do NO2 considerando defasagens de até 7 dias em relação à
ocorrêrlcia da natimortalidade para o modelo restrito(d = 2).
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Tabela A.2: Estimativas do coeficiente do poluente e erros padrão considerando
concentrações do NO2 defasadas de até 6 dias em relação ao evento de natimortalidade
e valores observados do AIC nos modelos irrestritn e restrito rd : 9)

AIC
Modelo RestritoModelo Irrcstrito: 521,463 513,295
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    /'  
Parâmetro RestriçãoEstimativa   Erro Padrão

  Não0.000227
Sim 0.000183   0.000256

0,000195

  Não 0.000183
Sim0.000223   0.000269

0.000094

  Não 0.00018 ]
Sim 0.00021 3   0.000265

0,000091

  Não0.000202
Sim 0.000153   0.000275

0.000105

  Não-0.000038
Sim0.000043   0.000276

0.00009]

  Não0.000028
Sim -0.0001 1 8   0,000277

0.000086

  Não -0.00042 ]
Sim-0.000328   0.00025]

0,000178
6

B* : :f3j
j=o

Não0.000362
Sim0.000370   0,000358

0,000358
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ocorrência da natimortalidade para o modelo restrito (d = 2).
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Tabela A.3: Estimativas do coeficiente do poluente e erros padrão considerando
concentrações de NO2 defasadas de até 5 dias em relação ao evento de natimortalidade
c valores observados do AIC nos modelos irrestrito e restrito rd = 9\

Modelo Irrestrito: 522,324 Modelo Restrito: 515,899
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      ' /'

  Parâmetro RestriçãoEstimativa Eno Padrão

    Não0.000234
Sim 0.000204

0.000255
0.000208

    Não 0.000178
Sim0.000222

0,000268
0.000099

    Não 0.0001 84
Sim 0.000 ] 94

0.000264

0.000115

    Não 0.0001 66
Sim 0.0001 18

0.000273
0.000115

    Não-0.000029
Sim-0.000005

0.000274
0.00009]

    Não -0.000 174
Sim -0.000175

0.000249
0.00019]

 
5

P* : Ef3.
j=o

Não0.000559
Sim0.000558

0.00034]

0,000340

    AIC  
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Figura A.6: Estimativas pontual e por intervalo (' = 0,90) dos
coeficientes do NO2 considerando defasagens de até 5 dias em relação à
ocorrência da natimortalidade para o modelo restrito (d = 2).
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Tabela A.4: Estimativas do coeficiente do poluente e erros padrão considerando
concentrações do NO2 defasadas de até 3 dias em relação ao evento de natimortalidade
e valores observados do AIC nos modelos irrestrito e restrito rd = 2).
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    \ /

Parâmetro Restrição Estimativa Erro Padrão

  Não
Sim

0.000229
0.000215

0,000255

0,000201

  Não
Sim

0.000164
0.000166

0,000266
0.000140

  Não
Sim

0.000172
0,000115

0.000263
0.000138

  Não
Sim

0.000115
0.000062

0.000246
0,000198

3

j

Não
Sim

0.000680

0,000556
0,000311
0,000268

    AIC  
Modelo Irrestrito: 518.634 Modelo Restrito: 663.880
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Apêndice B

Resultados do ajuste do modelo (4.9

Tabela B.l : Estimativas dos parâmetros do modelo (4.9) e erros padrão estimados
Termo Parâmetro Estimativa Erro padrão estimado

tnterceDto a 2.109 o.36

Poluente N02

Defasagcm

0

l

2

3

4

5

6

7
8

9
10

1 1

12

13

14

15

16

0

0

0
0
0
()

.0

.0

.0

-0

.0

.0

.0

-0

.0

.0

-0

000201
000155
000114

000078
000046
000019
.000003
.000021

000034
000043
000048

000049
000048
000045
000040
000033
000025

0.000079
0.000063
0.000050
0.000041
0.000035
0.000032

0.000031
0.000031

0.000032
0.000032
0.000031
0.000031
0.000030
0.000029
0.000029
0.000028
0.000029
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Dias da Semana      

domingo      
segunda-feira   0,157 0.0520

terça-feira y', 0,245 0,0509
quarta-feira 'r3 0,256 0,0510
quinta-feira 'y4 0,250 0,051]
sexta feira 'r5 0,226 0,0514

sábado   0,146 0,0523

Variáveis Climáticas      
umidadc 'P7 0.00218 0.00]24

temperatura 'r8 0.00693 0,00773



].!bela B.l: Continuação

Desvio residual: 709,2 com 678,5 graus de liberdade

72

Termo Parâmetro Estimativa Erro Padrão
17   0.000017 0.000029
18   0.000009 0.000030
19 B-, 0.000002 0.00003]
2()   0.000005 0.00003]
21   o.oo0010 0.000032
22   0.000012 0.000032
23   0.000012 0.000031
24   0.000008 0.00003]
25 l3" o.ooooo] 0.000031
26   0.000009 0.000034
27   0.000023 0.000039
28   0.000040 0.000048
29   0.00006] 0.000060
30   0.000086 0.000075



Apêndice C

Comandos do S-paus para obtenção dos resultados do modelo (4.9

Ini.cialização do programa
attach(BANCOcolheita)
obj ects ( 2 )
options ( obj ect . size=10E8 )

open-ons(digiEs=4)

n<-730
dl< -- 3
d<-2
Kl<

n9 de observações (n)

grau do polinâmio para o ajuste de f (dl)
grau do polinâmi.o para o ajuste do NO2 (d)
sequência de nós para o ajuste de f (KI)
sequência de nós para o ajust:e do NO2 (K)
defasagem maxi.ma do NO2 (q)
n= de variáveis modeladas de forma linear
parâmetro de suavização p/ o ajuste de f
parâmetro de suavização p/ o ajuste do NO2

c(32, 60, 91, 121, 152, 182,213
244,274,305,335,366,397
425, 45 6, 486, 517, 547. 578,
609, 63 9, 670,700)

K<-c(5,10,15,20,25)
q<-30
h<-8
l airtbda 1 < - 5 0 0

l ambda< - 4 . 2 13 t 10 " 5

(h)
(lambdal)

(lambda)

LINEAR< matei.x(0,ncol=h.nrow
for(i. in l: (n q) ) {

i,rmEAK]i,]]< m2um]n]q+i]
LINEAR [ j- , 2 ] < M2TEMP [a+i ]

LimEAK[i,3]< SKc]q+i]
LiNKAK[i,4]< VEK]q+i]
LINEAR[1,5]< QUA]q+]]
LiUEÀKti,6]<-QU]]q+i]
LimEAKE1,7J< SEX]q+j.]
niwEAKÍ1,8]<-SAB]q+i]

}

n q)

Consecução da Matriz xh

Ml<-matrix( O , ncol=dl+length(KI )
for(i. in l: (n q) ) {

m[ [ i , ] ] <-1)AY [ q+i ]
m[ [ i , 2 ] < -DAV [q+i. ] " 2
m[[i,3]< OAV]q+i]"3

}

nrow n q)

for(i in l: (n-q) ) {

for(j i.n(dl+l) :(dl+length(KI)))
Ul[i,j]< max(0,DAYtq+i-] K]tj

Construção da Matei.z Xsuav

(

dl]) 'dl

Ll<-matrix(0 , ncol=q+l, nrow=n q)
N02LAG< matrix( 0 , ncol=1, nrow=n)
N02LAG[,]]<--N02
for(i in l: (n-q) ) (

for (j i.n l : (q+l) )

L[ [ i , j ] < N02LAC [ (q+] ) + ( i j ) ]

(

}

Construção da Matriz Xdef.

U<-matei.x(0 , ncol=d+l+length(K) , nrow=q+l)
u[,]]< ]
U [ , 2 ] <-0 : q
U í , 3 ] <- ( 0 : q) '''2
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for (i. in l: (q+l) ) {
for(j i.n(d+2):(d+l+length(K))) {

U[i,jJ< max(0,u]i,2] K]j(d+])J)"d
}

}
Construção da Matriz Xdef.

XLAG<--Ll%+%U

X< matrix(0,ncol=h+length(KI) +length(K) +dl+d+l
for(j in l :h)

x[,jJ< LimEAK[,j]
(

nrow=n-q)

}

Eor(j in (h+l)
X [ , j ] <-M] [

(h+dl+length(KI)))
j h]

for(j i.n(h+dl+length(KI)+l) :(h+length(K)+dl+d+length(KI)+l))
X[,i]< XLAG[,j(h+d]+]ength(K]})]

}

{

medias< maErix(0 , ncol=h+length(KI) +lengt=h(K) +dl+d+l, nrow=n-q)
for(j in l:(h+length(KI)+lengEheK)+dl+d+l)) {

medi-as [ , j ] < mean (Xt , j ] )

Xu<-X-medias
}

DeltaU< matrix(0 , ncol=h+dl+d+l+length(KI) +length(K)
nrow=h+dl+d+l+length(KI) +length(K) )

Deltah< diag(h)
for(i in l:h) {

Deltahli,iJ< 0
}

Der:aS<-di.ag(dl+length(KI))
for(i in l:dl) {

De[taS [i,i.]<-0

for(i in(dl+l) : (dl+length(KI)))
De[taSti,i.]< ]ambda]"2d.L

}

DeltaQ< diag(d+l+length(K))
for ( i i.n l : (d+l) )

DeltaQEI,i1<-0
(

Construção
da Matriz Au

\

for ( i. in (d+2 )
Der:aqui.

(d+l+length(K)))
iJ< lantbda"2

for(j in l:h) {
DeltaIJlj,jJ< Deltahlj

}

for(j in (h+l)
Deltaulj,jl<

De[tah [j , j ]

Ih+dl+length(KI))) (
Deltas [ (j h) , (j -h) ]

for(j in (h+dl+length(KI)+l) :(h+length(K)+dl+d+length(KI)+l)) {

Deltaulj,jl< OeltaQ[(j-(h+d]+]ength(K]))) ,(j(h+d]+]ength(K])))]
}

Y<-array(dim=c(n q,l))
for(i- in l: (n q) ) {

v[i[< mArmoK]q+i]
j
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alfa<-array(dim=c(n-q,l))
for (t in l: (n q)) (

a[fa [ t: ] < ]og (mean (Y) )
}

library(Matrix)
inv< solve . Mat:ri.x( t(Xu) %t%Xu
gamaU< inv% +%t (Xu) %*%Y
gamaU

DeltaU)

eta< al fa+ (Xu% *%gamaU)
s tdev ( eta )

sununary ( e t:a )

alfanew< array(di.m=c(n q,l) )
Z< array (di.m=c (n q, l ) )
W< di.ag(n-q)
mi< array(dim=c(n-q,l))
lter<-0

repeat {
for (t in l; (n q)) (

Ztt[< eta]tJ+(Y]t] exp(etatt]))/exp(eta]t])
for
}

(t

Algoritmo de
ponderação
local penali.zado

in l: (n q)) {
W [ t , E] < exp (et:a [ t] )

for (t in l:(n-q)) (
mi. [ E] < exp (eta [ t] )

}

inv2< solve .Matrix( t(Xu) %*%W%*%Xu+Oelt:aU)
gamaUnew< inv2%*%t:(Xu) %*%W%*%(Z-alfa)
CP<-(vecnorm(gamaUnew gamas)) "2/vecnorm( gamaU)lter<-lter+l
if (cp<0.001) {

break

2

for (t in l: (n q)) {
alfanew [ t ] < mean ( Z )

}

}
gamaU<-gamaUnew
alfa<-alfanew
eta<-alfa+ (Xu% * %gamaU )

Yajus< array(dim=c(n q,l))
for(t in l: (n-q) ) {

Yajus [ E ] < exp ( eEa [ E] )
}

Cálculo do vetar Y

COVgamaU< i,nv2%+%E(Xu) %*%W%t%Xu %t%i.nv2
COVgamaU Cálculo da Mat:ri.z câv(?=)

COVgamaUlag< matrix(0 , ncol=d+-Length(K) +l, nrow=d2+length(K) +l)
for(i i-n l: (d+length(K)+l)) (

for (j in l : (d+length (K) +l ) ) {

COVgamau[agE[. j] < COVgamauEi+h+d]+]ength(KI) , j+h+dl+lengEh(K]) ]
}

\

COVgamaUlag

Cálculo da Matei-z câV(y.)def.
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maErizEP< U%*%COVgamaUlag%t%t(U)

EPbeEa<-array(di.m=c(q+l,l))
for(i in l: (q+l))

EPbeta[i.]< matei.zEP]i,i]"(1/2)
{ Cálculo do vetar EP(P)

}

EPbeta

vetoreta<-array(dim=c(d+l+length(K) , l) )
for(i. in l: (d+l+length(K))) {

vetoreta [ i] < gamaUnewEh+d]+]engt:h(K]) +i]
}
vetoreta

ve t: orbeta < -U% + %vet or et a
vetorbeta

betaestrela< sum(vetorbeta]]: (q+]) , ]] )
betaestrela

V< array ( 1 , di.m=c (q+l , l ) )
VARbetaestrela< t(V) %*%matei.zEP%#%V
VARbetaestrela
EPbeEaes t:rela< -VARbetaestrela"( 1/ 2 )
EPbet:aestre].a

Cálculo de P e do EP(P )

U]'!<-array(l, dim=c(n-q,l) )
A< ( 1/ (n q) ) *UM%*%t (UH)
B<-Xu% *% i.nv2 % + % t (Xu ) % *%W
R<-A+B
VC< D/(n q)/(l(sum(diag(R))/(n q)))"2
vc

Cálculo da VC

AIC< D/(n q) +2*sum(di.ag(R))/(n q)
AIC Cálculo do AIC

mu[t:<-array (di.m=c (n q, ],) )
erros array ( dim=c (n q, l ) )

vs<-array (dim=c (n-q, l ) )
for (t in l: (n q))

erroEE[< Y[E] exp(etatt:])
mu[t:]tJ< Yrt:] *]og(Ytt:]/exp(eta]E]) )
vs [ t: ] < mu]t [ t] erro [ t]

(
Cálculo do desvio do modelo

}

D< 2 * sum (vs )
D

inv4< solve . t'tatrix (W)
gl<-(n q) sum(dias((2*R) t(R)%*%W%+%R%*%inv4))
gl

Cálculo do número de grausde liberdade do modelo

Di< arras (dim=c (n q, l ) )
mult2<-array (dim=c (n q, l ) )

erro2<-array(di.m=c(n-q, l) )
for (t in l: (n q)) {

erro2 [ E) < Y [ t:] -exp ( eta [ t] )
mu[t2[ t:J<-Y]t] *]og(Y]t]/exp(eta]t]) )
Di[t[<-si-gn(erro21t:])t(2*(mu]t2[t] erro2]t:]))

}

Cálculo dos resíduos
do desvio do modelo

(1 / 2 )

..y
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indice< 1:(n-q)

plot(inda.ce, Di ,xl i.m::c(l, max(índice)) , ylim=c(min(Di)
max(Di.) ) ,ylab="resíduos do desvi.o" ,xlab="di.a")

Di.agnósti.co

acf(Di,type="cor",plot:=T)

Ü
<

+

INF <- vetorbeta 12 t EPbeta)

12 t EPbeta)SUP <- vetorbeta

defasagem <- 0:q Gráfico da
Figura 4.4

fai.xa<-range(vetarbeta , INF , SUP)
PIDE( defasagem, vet:orbeta,ylab=
abli.ne (h=0 , lt:y=2 )

points ( defasagem, SUP )
poi.nts ( defasagem, INF )

ylim=faixa,xlab Defasagem")

#################################################################################

Comandos para o cál-cujo da soma de autocorrelação para.al dos resíduos do
desvio para escolha do parâmetro de suavização A,.

model oDIAS<-na . omi t(bancoDIAS )
attach (modeloDIAS )
obj ecos ( 2 )
options ( obj ect . si.ze=10E8 )
opt:tons (diga.ts=4 )

n<-730
dl<--2
Kl<--

c(32 , 60, 91,121, 152 , 182. 213 , 244. 274, 305, 335, 366.397, 425, 456, 486, 517, 547 , 578 . 60
9, 639, 670,700)

Lambda1<-500
q<-30

Ml<-matrix(0, ncol=(dl+length(KI)) , nrow=n-q)
for(i i-n l: (n q) ) {

m[ [ i. , ] ] < nAV [q+i ]
M[ [ i , 2 ] < DAY [q+j. ] "2

for(i. i.n l : (n q) )

for(j in {dl+l):(dJ-+lengEh(KI))) (
Ml[i.,jJ<-max(0,DAYtq+i,]-K]Íj d]] )"d]

}
(

M2<-matrix(0,ncol=dl+length(KI) ,nrow=n q)
for ( j in l : (dl+length (KI) ) ) (

M2 [ , j ] <-mean (M] [ , j ] )
}
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Xu<-Ml-H2

De[taU< di.ag(d].+]ength(K]))
for (i i.n l:dl) {

DeltaUli,il< 0

for (i- in (d]+]) :(d]+].ength(KI))) (
DeltaUti,il< lambdal"(2tdl)

}

}

Y< array(dim=c(n-q,l))
Eor(i- in l: (n q) ) {

Y [ i ] < NATMOR [ q+j, ]
}

li-brary(Hatrix)
i.nv< solve .Matrix(t(Xu) %*%Xu+DeltaU)
gamaU< inv%t%t (Xu) %t %Y

gamaU

alfa< array(dim=c(n-q,l))
alfanew< array(dim=c(n q,l))
for (t in l; (n q)) {

alfa [ t ] < ].og (mean (Y) )
}

eta< alfa+ (Xu% *%gamas)
s tdev ( eta )
s ummary ( eta )

Z< array (dim=c (n q, ]. ) )
W< diag(n q)
lter<-0

repeat
for (t in l: (n-(1) )

Ztt[<-eta]t]+(Y]t:] exp(etatt] ))/exp(eta]t])

{
(

}

for (t i.n l: (n q) )
W [ t: , t] <-exp ( eta [ t: ] )

{

}

inv2< solve.Matei.x(t:(Xu) %*%W%*%Xu + DeltaU)
gamaUnew<-inv2%t%t(Xu) %*%W%*%(Z alfa)
CP<-vecnorm((gamaUnew-gamaU))/vecnorm( gamas)

lter<-lter+l
if (Cp<0.001) {

break

CP

for (t in l.: (n-q) )

alfanew [ t] < mean ( Z )

}
(

gamaU<-gamaUnew
al f a< - al f anew
eta< - al fa+ (Xu% * %gamaIJ )

}

}

gamaUnew
lter
alfall]

Di<-arras(dim=c(n q,l))
luul t:<-arx-ay(di.m=c(n-q, l) )
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erros array (dim=c (n q, l) )
for (t i-n l : (n-q) )

erro [ t] < Y [ t:] -exp ( et:a [ t] )

mu[tEt[< YEt:] *]og(YEt]/exp(etart]) )

Di[tJ< siga(erro]t:])t(2*(mu]t:]t] erroEt:]))"(1/2)

(

sum(acf(Di,type='p
}

plot=T)$acf)

# R######### B############################### # # # ####### ############################

Comandos para o cá]cu]o do EP(P ) de].imitado por região (iluüétrado na Tabela 4.5)

nA< - 6
nB<-14
nC<-6

vetorlA< array(l,dim=c(nA,l))
matrizvarA< matei-x ( 0 , ncol=nA, nrow=nA)
for (i i.n l:nA) {

for(j in l:nA) {

matrizvarA[ i. , j] <-matrizEP [i, j ]
}

varar t(vetorlA) % * %mat:ri zvarA%+ %vetorlA

epal vara" ( 1 / 2 )
epA

veEorIB< array(l,di.m=c(nB,l))
matrizvarB< matei-x(0 , ncol=nB, nrow=nB)
for (i in l:nB)

for(j in l ;nB) {
matrizvarBE[, j] <-matrizEPEi+nA, j+nA]

{

varB<- t:(veEorIB) % * %matei zvarB% J' %vetorIB
varB
epB< varB" ( 1 /2 )

epB

}
}

vetorlC<-array(l, dim=c(nC,l) )
matei zvarC<-matei.x( 0 , ncol=nC , nrow=nC )
for ( i. i.n 1 : nC)

for(j in l:nC) {
matrizvarC[ i, j] <-matrizEP]i+nA+nB. j +nA+nB]

(

varC< t(vetorlC) %*%matrizvdlC%t%vetoFIC
varC
epC< varC" ( 1 /2 )
epC

}

vetorlABC< array( 1, di.m=c(nA+nB+nC,l) )
matei. zvarABC<-lnatrix( 0 , ncol=nA+nB+nC , nrow=nA+nB+nC )
for (i in l:(nA+nB+nC)) {

for ( j i.n l : (nA+nB+nC) ) {

matrizvarABC[i., j] < matei.zEP]i, j]
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varABC<- t( vet:orlABC ) % t %matei zvarABC% t %vetorlABC
varABC
epABC< varABC" ( 1/ 2 )
epABC

###########################B####################B################################
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