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,A.bstract

The ainl of t.]iis work is to T)iesetlt. some iesults on !e'ç'era;ge in regressio)l

modela. Tlae basic idem behind t.he concept of leverage is t.hat of evaluating
t})e infiuelice of each observatioii on its own predicted value. Tais infiuence

ca,n be well represented, u,hen the response variable is continuous. by the
clerivative dÜ:/dy., that equals Ãi,, the {th principal diagonal elenlent of the

project.ion mat.rjx H: in normal linear modela. For more general regression
moclels tais derivative assumem a closed but more complex foral. Wre discuss

in t.he work t.he calculation of generalized leverage in linear and non-linear
normal modela as well as in exponelltial family noi)-lilJear modems that. cave
as a pari-ocular class the generalized linear modela. lllustrative examples are

presented throughout. t.he text. \Ve algo point out that high leverage points

may be infiuential on the para-meter coefficients and can be useful to detect
values of the response variable for which is more diHcult t.o nlake prediction.
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Capítulo l

Introdução

No áirlbito da a,nálise de regressão podem ser encontradas várias técrlicas de

diagnóst.ico cujo objetivo principal é 'ç,edificar se existem afastamentos sérios

das suposições feitas para o mode]o, tais colmo norma]ida(]e: indepet)ciência e
homoscedasticidade dos erros, relação funcional ent.re a média e os coeficien-

tes das \,ariáveis explicativas; e t.ambém ç,Criticar a presença cle observações
(] iscre})a ates .

As observações discrepantes podem: de uma forma geral, sei' classificadas

collao a;berrarltes: influentes ou de alavanca (alto /e?,,etage), não necessari-

arltent.e em villa única cat.egoria. Observações aberrant.es são aquelas ma.l
ajust.idas: caracterizadas por tei'em resí(!uo alt.o, afetam principalmente o
iiiterce{)t.o cio modelo. As observações infiuerltes são aqticlas cine t.êm tlm

peso despropol'cional nas estimativas dos coeficientes. .Já os pontos de ala-

vanca são aqueles (lue têiri uma influência desproporcioilal rlo pióplio valor
ajustado: os quais, en] gerar, est.ão posicionados en] regiões remotas (]o slt
bespaço gerado pela(s) coluna(sl da matriz modelo X. Post.os de alavanca

podem t.ambém ser influent.es, porém, não é comum pontos de alava1lca se-

lim aberrantes. Na Figura l podemos ter ullla idéia. melhor sol.)re pontos
}lbel'rantcs. itlflu( lhes e de ala:va;n(a.

}
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Figura [.] : Conlparaçã.o (]e pontos discrepant.es

Na Figura l.la podemos notar ul-n ajuste perhit.o da rota aos porltos:
vist.o (lue os nlcsinos estão perfeitamente alinhados. Já, na Figura l.lb pode-

mos observa.r o post-o 3 deslocado da ret.a e; ( larainent.e interferindo no valor

clo inteicepto. o que o caracteriza como um i)oiato aberrant.e. Na Figura l.lc

temos ull] ponto (lue influencia pouco a ilicliilação da ret.a ajust.ada.: poiéiri.
poi est.ai mais afast.a.do no subespaço de X possui um /euerüge alto. Final
cliente, i.la Figura l.Id temos um ponto alt.ameiJte influent.e na estilnati\a da

inclinação da teta ajustada, alérJ] de tan]bén] ser llm post.o (!e alavanca. por
estai' mais alast.acto elos dcniais.

O objetivo principal dest.e traballlo é fazer unia re\;irão dos métodos dct

identiflcaçã.o de post.os de alavanca, conheci(tos como /euerízgc (utilizaremos

a denominação alavanca) : assim como seus desenvolvilnerlt.os teól'idos (nlat.riz

Jacobiana dc alavancas: plarlo tangente etcl, além (le avaliar seus compor
tament.os ei]] algulls casos. Essa re't'isco foi i-balizada (!esde o tra.l)alho cle
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Hoag[in e We]sch 1 1978), para a alia.pise de variãllcia e regressão até íts gene-

ralizações rece11tes feitas por \Vei, Hu e Fume (1998). para uma classe gela.l

cle est.imaçã.o; (lue inclui entre outras: rnáxiil-ia. verossilJtllhança: est.imtlção

Bayesialla. e iol)esta.

Confonlle será \.'ist.o no i)I'óxinlo capítulo, o vetar de va.lol-es a.instados (V)
pode ser e:scrito, i)ara modelos dc regressa,o noinlal linear, na torna:

sendo y o vet.or de valores obserx.'ciclos da variável dependente e H. é conhe-

cida como naatriz de projeçã.o. Ansconabe e Tukey (1963) esboçara,m pela
piiineira vez a nlat.riz Fil (quando descteveraill que os valores a.instados ern

ullla iegtessão no!-ina! liiJear poda)l sei escritos comia unia função linear dos
Srsl Inrp.= nll'=''v'Srn rlr..

Ü:, ..h:jU:,

e usaram o exemplo da a.nálise de variância com dois favores.

A partir daí Hoaglin e W'elsch(1978) escoe'ç'eran} urn art.igo en] que expla-
iialn sobre as pioprieclades da n at.riz 1::1 delltro dos modelos lineares de re-

gressão e de alaálise de x:ariâilcia.. Ein 1984, Emersos, Hoaglãn e l<e1111)thorne

tuialisalla a alavanca paio\ !aaodelos não-]ineaies de a,ná]ise (]e variância com

dois fatoies, sendo o [.ein]o de não-!inearidade unia interação entre os fatores

dc linha e de coluna. Xlostialn cine: diterent.eínente elos naodelos lilicares,

nos naodelos não-lineares a aiava]](a. ou o inlpact-o no ajuste de Ül: quando
de ullla ])ertu!})anão eil] ry.: depende do valor de y., assim como clo ta;nianho
(in })eit.uitiação. n.]ém (]a estiut.tira clo modelo. Lcçando isso em conta defi

ladram duas novas naedidas: a inat.iiz cle alavancas generalizadas e a lnat.riz

.Jacobia]ia de alava;ficas. cona t)ase no conceito de que a alavanca :incorpora

as alterações ilo valor de y obserx'ado". Saint Laurent e Cook (19921 el-l-

coiltlarar)} expressões para a matriz Jacobiana. de ala\allcas e a alar,ar)(a,

gciieralizada ern regi-essões hão lide ires caIU unia tlnjca l)eituibação no \et.or
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resposta. atl-avós de uilla a,proxinlaqão dc segunda ordem em sél-ie de Taylor

do preditor linear: e coinparararll a alavanca gerlcraliza(ta e o pla,no t.ingente.
como i-neciicias de alavam)ca en] regressões não lineares. Taínbélal estuda.lanl
a s[tperalax'anca. caso ei]] cine a. alavanca é maior- do (lue l.

Recentemente: W'ei: Hu e Fume (19981 generalizar-a.na a definição dc pon-

tos de alavanca para, lllodelos bastant.e gerais cuja varia,ve! resposta se.ja

contínua. Nessa generalização inciucin-se outros !métodos de est.imação; alélll

de máxima verossinlilhança, e out.ros enfoclues t.ais como o Bayesiano. PaRIa
(1999) (discute post-os de alavanca e]]] modelos de tegressã;o com parãrnetros

iestrit.os ria forma C/3 ? O, com extet)sões para os modelos lirleares genera-
lizados.

O trabailao sc desen't'olve i\.piesentando no capítulo 2 o sul-gimeilt.o (!as
lliedidas de idellt.ificação de pontos de alavanca. Nesse ca.pít.ulo nos baseamos

110 trabalho de Hoa;glin e Viblscli (1978), que desenvol\ena uma medida de
alavallca pot navio de urlla matriz de projeq:ão, representada por H, para o
caso de modelos dc regressão lineares homoscedásticos; ut.iiizalldo est.imação

via mínimos quadrados. .\bordamos a nlcdida. H pala o caso {lorn)al linear

homosccdástico c a,presentanlos me(lidas conlulalent.e usadas para identihcar

pontos i11Huent.es e para identificar pontos (!iscrepa.ates.

No capítulo 3 aboiclanlos o caso dos modelos não lineares de regressão,
concentrados eil] dois a.rtigos principais: Emerson; Hoagli)a e Kempthorne
j10S4), os quais apieserlta)ll três liiedidas de alavanca: o plano tallgent.e:

a alavtliica. generalizada e a alava,nca Jacobiana, para o caso específico do
modelo cle !egiessão aditivo-nlult.iplicat.ivo saturado. Já o trabalho de Saiiit

Laurent e Cook (1992), dá prosseguirneilto ao t.raballio anterior e estcncle

as rncdidas de a,laç'allca geiieializacla e alavallca Jacot)iana para o caso não-

linear geral. a])i-isentando expressões fechadas pala. as duas medidas, obtidas

poi lrleio da expansão eiii sé)-ie de Taylor de V. Os dois rest:riilgelll-se a])ellas
à est inlaç:ã.o via tlaíiain)os quacti'idos.
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Por fim. o capítulo 4 baseia-se ilo artigo de \vei. Hu e Fung l 1008j: no qual

apresentam ulrla generaliza,ção da a.iavanca Jacobiana; er]] Iliba expressão fe-

chada.; co]]] a qual l)ode-se est.ender sua aplicação para lí)odelos lineares e

não-lineares. além de estender para prati(ai]]ent.e qualquer ] método dc es-

timação. Nesse capítulo trabalhados o naétodo proposto pelos autores e
damos urlla at.cação especia] aos rnode]os da famí]ia exponerlcia]. Eni t.odor

os ca])ít.ralos apiesentai:rios exemplos de apli(a.ção das medidas para melhor
visualização-



Capítulo 2

Pontos de alavanca em
regressão normal linear

2.1 Introdução

No caso normal linear e nos out.ros casos. o toco do estudo da mat.riz de

plo.jeção do rlloclelo (matriz H) se corlce]]trti mais especifican]erite ]ia análise

de sua diagoiia] !)rincipa]. At.invés (]a (diagonal ])rinci])a! de H poclen)os

clet.ect:al- polir.os rlc a,la.x,anca no ajuste do ilao(leio. U111a I'dzoá\rc} ilit.ei'l)rotação

(lue sc pode dat a. alisa,laca: é cine a mesilia naede o quaJato unia obseivaqão
contribui com o valor a.instado de outra observação qual(luel. Em geral.
(luanclo se tala eiJ] alavalJca é ein relação a (luallto unia ouse)"t,ação iíifluencill

o seu próprio '«'a]or ajustado. Essa llledida é ellcoiatra(]a na diagonal ])rillcipal
da inat.riz HI.

Regressão normal linear

visa[[do faze! i[[na !-etisão ]]os conceitos básicos. colisiderc ini(ialilleiite o

tilodclo nollnal linear tl'adi(ional. o dual pode sel representado coiiforrJae

6



2.2 Regressão noima] ]ineat

abaixo

y = X/3 + e:: (2 1)

Elcl ::: 0 V-.-(cl a21,,,

em blue X é a lnatrix ??. x p de posto conlplet.o ;) de collst.antes conhecidas. y é

o vet.or de res])osgas de tanlaiiho n ; /3 é o vetou p-dir)iensioílal (le paiánletros

desconhecidos e c é o vetou de erros com distribuição normal, não observáveis.
de t.amanho rl..

Passando agora ao processo de estimação: vamos encontrar /3 e consequen-

temente 5;. para tanto, utilizaremos mínimos (luadiados como método de

estilliação. Obt.enlos então o seguinte estinlador pala /3:

Õ - (x"x) 'x"y

Com isto podemos agora encontrar H

xO
X(X7'X) 'Xry
Hy,

logo,

n x'x)'x'. (2.3)

aillda quc

!7: - )l: xrjX'XI 'x,y,,
n

o que mostra que .l/:: V. :: 1: 2. .... n.. é função cle todo o vetou y, em qu(' xü é
n vetar refere'iate à k-ésiina lilaha da matriz X. b'Á: = 1. 2. .... rl
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Figura 2.] : Desc:lição da. projeqão rlly

O uso do método de est.iinaçã,o de nlínilnos quadlaclos consist.e em obter
o vet.or X/3 nla.is próxiliio. rlo subespaço gerado pelas colunas de XI. ao vet.oi

y. Clonseqiientelnente, denoinilla se H matriz de pro.jeção de y, jtist.o por
pl'ojet.ar y 110 subespaço gerado pelas colunas de X. Podemos ter uma boa
ideia desse fenõlneno na Figura 2.1

A niat.iiz lí possui duas l)!-ilicipais caiactciísticas. a primeira. delas é a
silo etnia: clccorrellte do fato de ser oiigií)ária dc unia forma cluadrática. Out.ra

ben) corl]leci(]a é (]ue 1:11 é idempotcllte: ou seja. HH = HI. Pelo fat.o de H
ser idenlpotent.c e simétrica, ocorre que:

E
-í-'l

traço(H) = posto(H) = h,.. - 'P

e

1>.: /,f, - /-F: + }: bf, - /,::. n Ü
j=lj#{

/\.lé]] disso: H. é invariante so})ie l-eparaniettizações lineêiies não singulares

(lide. pot- exemplo: Cook e \'\,'eisbeig, 1982).

n
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Segulldo floaglila e \Â''elsch (19781, a influõncitl do valor resposta .y: no

ajuste é mais diretanlentc refietida na a]ava1lca do coiiespon(lente 't.'dor ajus-

tado &, ; e isto ó ])recisallieiite a inforllla.ção contida em /?ií. o correspondente
ele111ent.o da diagor)al pli1lci])?ll cla mata-iz H. Com isso: o foco ]ia naatriz
HI está na. análise de sua diagonal prin(epal. Cook e W'eisberg j10S2) fa-
zem uma ressalva quant.o ao uso de /?:í co11ao taledida cle diagnóstico ])ara

encolatl-ar pontos de alitvanca (conho sugo)-enl Hoaglin e W'elsch); sust.entanl

(lue qutlndo y, foi lula ponto aberrarJte: 27: sela altament.e influencia;do pot

y, niesillo para um /z::: de valor' pequeno. e utilizam a fórmula al)eixo pai'a
melhor enter(linlento.

i). = i].ü'u. -.. ' b.ü :,u.

Por (2.41 ])odemos percebem que 0 $ /1:. $ 1: é maior Olt igual a zero

pois é resultado de ulJla soma de valores positivos lx.dores quadráticos). o

que não pode gelar valores negativos. e rnenoi ou igual a 1: uma vez (lue seu
va.!or é result,ado de i]]]]a soma em que un] dos termos é seu próprio valor
ao c]uadrttdo: l)ortant.o. se /li, for maior do que ] a expiessã.o (2.4) não será
11aais verdadeira. visto cine para /1,: > 1: /2i. é scnlpre maior que /i{,. Uln
reflnanlento desse ]imit.e é observar (lue:

",: - >: /,.;,/-,: - )1= /.L ? .ól:
l l.J J

o que ii)aplica 0 $ b..i $ 1:: cm que c é o nt.llilcio dc Rezes cine a ã ésima bilha
l na mail-iz XI se iepetc.

Ainda por (2-4,l t.ailabéni é intcressant.e notar (luc para /],. = 0 ou l [.enios

(!ue /7iJ ::: 0. V á / J. CoUBe(ltient.eii-Lente: (luanclo teilaos /?.. -- 0, significa
(lue l)elo modelo: }7: será igual a zero qual(suei (lue seja i/:, e !)ara /z,:: = l
significa que o lilodeJo sempre ajusíará y: = ?y:: e, portanto: o iJlo(!elo est.ará

dis[)onclo de uill parâriletro. apei]as pata t\.custar esta obscivação: a]go difíci]

cle o(odiei ]la práticti. Ficam faltalldo. poitalito. foi-lhas pala diniellsionar
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quais valores são altos ou baixos l)aia. a a.laç,anca. Há na lit.erat.uia algumas

sugestões pala balizar essa noção: a sugerida por Hoagiin e \\relsch (19781

é o uso de 2 vezes a média dos valores da diagollal pilncipa! dc Hl: ou seja,
a(tÍlIa cle = passa-se a considerar que /z:::: })ossua \lrn 'ç,dor alt.o. Já Vellenian

e Welscli (1981) sugerem o uso de -;. Pala urn modelo cona int.ercepto e

coifa as out.ias variáveis de X originárias (!e ureia lloii-na] (p -- 1) dimensionar
t amos que

(lz - P)(b,. ;li
(p - l)(i õ:.l '

tem dist.ribuição F cona (7) -- ll e (rl -- p) graus de liberdade I'ç'ide, Hoaglin e
Wclsch: 1978).

Uma tela;ção int.eressaílte é a seguillte:

y Si- ll u)y
(l - nl(x© + .) (l - u).

Com isso percebe-se (lue a relação ent.re o erro aleatório do rliodelo (c) e os
resíduos Ol-dinários je) depende totalmente de H. Conseqiieiltelaaetite, pala
se faze)- cliaglióst.idos para as suposições sobre os ermos no modelo atra\,és dos

lesfdttos, é int.eressant.e quc se analise tarnbén] o conlportan-tento (te li

2.3 À4edidas para pontos aberrantes e ínfiu.
entes

Na senão at)tenor \inlos (Jue a, matriz IHI é usada\ l)ara a clct.ecq:ão cle pontos

de alava,nca: f)ara a detecção de poJatos aderi-ant.es e influeiJtcs descrevemos
a seguia as medidas mais cornunlente usa,clãs.

Para. a detecção de pontos aberrant.es a medida lliais usada é o resíduo
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studentizado: cu.ja expressão é a segttilite:

.(1 /, .:){
yt - 1- & P

.(l b:,)$

en] (lue í: é o resíduo ordinário para a obselx.'açã0 7l: el-iquanto .s2 = >,:. ''

é o en-o club\prático médio. Esse resíduo student.azado, cont,udo: dão segtle

ullia distribuição t dc Student: visto que 7', e s2 não são indepciiderlt.es (vida
Cook e W'eisberg; 1982). Portanto, costutl-Leirailaente usa-se a }rle(lida:

'H(l - â;;){

que segue unia dist.iibt]iqão É de St.udent (,, p 1 , en] que sfi) é o erro quadrático

}ilédio do ajust.e sem a ã-ésima observação lsÍ:) ' >al l: ;- ---).
Em relação à det.ecç:ão de polir.os infiuelltes a medida mais usada (i co-

niiecida como dista.ncia de Cook (Cook: 1977), e foi mot.ivada pela seguinte
legião de confiança para. .J:

(0- ãl"x"x(õ -ã) , ;, ,. ~' '"' « p)ti

Visto cine o illteiesse é llledir t\ influêiicica clo zl-ésiino pulito nas est.inlat.luas,

o passo liatuial foi retirar a i-ésinla observa.ção e recalcuiar /3, gerando a
medida distãil( ia de Cook

'7'{

É.

[* - (2.5)

,,.
ps'

en} qtle

3.;, -Õ l--r\---(x"xl '*::

qlte consegue lliedir a. influência da ã-ésilna ousei"t'anão sobre as estiiJlati-

vas dos ptlrãllietros. pois mede a clistârlcia eílTre /3(,:) e O segundo a illétiica
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IXTX). Port.dito: o (i"itério para ident.ificação de ur]] ponr.o influente utili-

zcnndo D!, é que sela considera(lo como inflltent.e (luaiclttcr pollto (lue apre-
scnt.ar Di > a,,(« p [)(l - r}.l.

/,): tanibén] pode ser x,isto de out.ra. forma:

[ v, - *Í'8 ] ' /,::
[.(l h,:){j p]i - /,,:)
[F L'(ü)
P L''(,'.)

Assim, temos D. escrito erll função cla conabinação de duas esT.at.ísticas

jó disponíveis, f, que funcior)a na detecção de pol-tios aberrantes. e a razão

enfie a va.riãiicia do l-ésimo valor ajustado e o í ésiirlo resíduo (r(#í) =
xlr(X'X) ]x,az :: /zi:au, r(7i) :: o-2ll /z,:)): cine dá unia ilaedida clo peso

de y; lJO seu ajltst.e coillo. conde(liient.enlent,e. no ajuste de /3. A c:on)binaçã.o

dessas duas est.atísticas dá lmla n)edida. do inlpact,o cla observação sobre as

estimat.ivas dos parâlilet.ros. Observa-se t.ainbém que /,): cresce à medida que
íf e/ou b,.: ci'escc.

2.4 Imóveis

Teilaos uln conjunt.o de ciaclos sobre 27 ii óvcis (vida. l)OI' exel)ipso. Narula
e \Vellington: 1977), coi]] as informações: iliJposto cobrado sobre o imóvel

lo (leal chai[[an[os de i[)tpost.o: en] US$ 100j: área do terre110 (chamamos
de areal., em 1000 pés (quadra(tos): área construída lclitl.mt\lllos de areac.

eil] ]O(]0 pés (lua;dracios): idade do imóvel (cl)an)anjos de i(lado: e]]] anos) e

{)rego de ven(!a do i3-móvel (cha,lnan]os de venda; ei]] US$ 10001. A intenção é

coi[st,ruir un] niodclo dc previsão do preço de venda colei base nils inforillações
ciisporlíveis .

O dia.grama (ie dispersão das x.'aiiáç,eis explicatixns (imposto. arcat . aieac
c ida(-ie) cona.ra a vaJ-lavei res )obra (ve1ldal. mostra (]ue imposto e aieac pos-
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suen] muito clarament.c unia relaç:ão lir]ear coi]] velada, jú arear não a,prcsenta

uma relação li1lear t.ão fora.e e caiu a idade teremos uma relação linear mais

foice sc cicscor)siderarmos as observações 9 e if). coillo se pode observar ila
Fi o'lll-n ') 9

O boz p/oí das \a.riávcis explicativas nlost.ra. que as variáveis iillposto e
aleac possueial dois valores at.épicos (observações 9 e 10: imposto: 15.42 e
14,46: al'cac: 3;42 e 3,00; raspe(t-ivameilt.e) e também assim)aetria à diieit.a. o

(]ue pode-se observam' nas Figuras 2.3 e 2.5. Enquanto o boz p/oí de areal. e

idade não aprcsentan] nenllulla valor qtle possa ser co] sidel-ado atípico: mas
a priiiieiia apresenta pequena assimetria à direita, o que pode-se observei

lias Figuras 2.4 e 2.6. O boa }iZoí da variável dependent.e (resposta), vereda,

.alnbénl evidencia a presença cle dois valores at.ípicos: obsel-vaq:ões 9184,9} e
10182,9J: observe a Figura 2.7.

E importarlte ressalta! que tal corljunto de informações traz. intrinseca-

me)lte, unia possibilidade de multicolinearidade entre as variáveis. devido a

clara não interdependência entre elas, coíit.udo, não falemos essa análise por
não ser tão iinportant.e i-teste illonlento; ilha.s poderá ser realizada ei]] out.io
momento.

Buscamos a.instar un} niodc]o nornla] liíleai supondo erros ii)dependentes

e ident.ici\iiJente distribuídos pala esse con.lurJt.o de dados. A busca por um
modelo adequa\do para. esse conjunto de dados foi feita utilizando se o mét.odo

de seleção .sfe7umí.se: o qua! nos levou a ltm ajust.e em que alguns resultados
são apicsent.a(!os ]la- expressão 2.ê$. Tal ajust.e descarta (pela rali.a cle signi-

flcárlcia) as variáveis área do terreno e idade do imóvel: além) do iilteicepto:

apicsentalado ulli coeflcient.e de determir]ação c]o niode]o cíe R2 = (]: 99: mas

nlostta uin a.lusa.e íiluito boiJI das x.'aritlveis areac e imposto; como se pode
observar tanlbéln L)elas Figuras 2.10 e 2.11. O modelo ajustado fica dado po!

ven(ia - 14: 267(2. 293)areac + 2. 324(0.474)imposto. l2.S)
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ura 2.3: Bol ]Jlot de área, constrtt]
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80

60

B
Ç

40

20

Figura 2.7: Boz p/of de vei)da

A Figura 2.8 n)ostra (]ue os resíduos studeiit,izados estão (lent.ro dos li-

nlit.es para villa xariáç'e] a.]eatória corri distribuição t-St.udc]it cona 24 gt-ans

de liberdade ao nível de coltÍlalJÇa (le 95% lal)loximaclanieiit.c ( 2:0õ;2:00)l,
excito a observação lO (2.11l, e, portanto. pode ser coiJsidcl-aGIa Lula valot-

abei'ralhe para- o iiiodelo ajust.ado nesse coJJjunto de dados. Na Figura 2.9

observa;lidos o gráfico cle f; t'eisus os x.-dotes ajustados: pelo (leal podemos
coilsi(leram (luc exist.e indícios de ho)noscedcasticidade: dada a dis])osição dos

pontos no gráfico. E a Figura 2.12 rnost.ia. através (lc uni gráfico iioima! de

probabilidades com envelopesi. (lue t-ais resíduos possuena unia distril)lição

iO gráfico de envelope é uJn conjunto de intervalos (le cnl)dança para cada resíduo
studpntizaclo (visto que a construção de int.ervalos de confianq:a para a série toda é muito

comi)ligado dado a conaplexidade da distrit)unção conjunta das estatísticas de orclenl). Esses

intervalos são constriiídos através cle lim processo c]e sinlu]ê\ ão (iue gela m (en geral 100)
ie'síduos studentizados para cada mini dos n resíduos encont.i-actos no a.justo cln modelo. e
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Figura 2.8: Resíduos studeiit.izados seguncto o índice

cine pode ser considerada }lormal, x.ist.o club a distribuiçã.o dos resíduos se
dist.ribui de íorllla a.leal.orla dentro do elaxelope gerado em torno da teta cle
45 gta,us.

Obscrvai)do as Figuras 2.13 c 2.14, llotaillos na piimeita claralilente dois

pontos i\tí})ices, poiéi-rl; o naaioi va;lor é cle 2.1 aproxinladalllclLte, e o valor'

de uma distribuir:ão F para o 'maior crítico de 5% com parâmetros 2 (7)l
e 25 (r?. p): i)ossui uln valor de 3.385. e porta;nt.o: nerlhuma observação
pode sei cotlsideitlda influent.e segundo esse oit.brio, já ila segunda t.erros
tios ol)seriações que ultrapassam o valor dos oit.érlos apresent.idos para a,
medida (T e T); e. ])ortalito: podelr} ser considerados pontos cte alavanca.

as obseivaqões 10. 9 e 27: por ordem crescente dc grandeza.

A observação 9 é do imóvel comi rtiaior xalol- de venda: o maior il-nl)oito

ati'avós de estatísticas de olden) obtém se os liíl)ires de confiança superior e infe'Flor pala
cada. ni]] tios !] regi(!tios

   

  
    i i i i ''''r'
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Ajuste

R,esíduos studelltizados cona.ra os valores a.instadosFigura

l,Ü 1.5 2.Q 2.S 3.0 3.S

Aíeac

Figura 2.]í]: ]3,esíduos studeíltizados contra área co11stl uíclit
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imposto

Figura 2.11: R,esíduos studentizados co11tra inlpost.o

Pelcenlts da NÍO,l l

Figura 2.12: Envelol)e elos resíduos st.udent.iza(los
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Figura. 2.13: Distância de book.
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Observacao

Figura 2.14: Diagonal da matriz de !)iojeção

  

  

  
   

  . ' - ' . ' . ' , . ' . ' - , .'-..'.',



2.4 1nláveis 22

e o maior teriel-]o; a observação ]0 é referent.e a iii]] imó'ç'el (]ue ])ossui ull-l

dos maiores valores cle t,onda: de iJI.aposto e cle área constiuídal a ousei"tacão
27 é de url} iniórel com valores de velada e dc im])oito relativamente altos.
porélll: coili Íman área construída relati\alnente pe(lltena. cu.lo \ dor encont.ra.-

se pióxiilio ao \dor do prinaeiro quartel da distribuição dos valores das áreas

de collstruçã,o dos imóveis. o que dai-an]ente a$ coloca en] regiões bast.ante
renaotas de observações. coi)t.tido. a ot)servação 27 é a que está. na posição

ntais ier)lota 't.isca,]niente. o cine coirobota o alto x/a.lor de Ftlaxail(a /?27.2z.

nela,zcnclo o ajtlste do liiodelo ietiia.ndo edil cada vez villa das obselvaqões
9: 10 e 27: obtemos os resultados elxpostos na Tabela 2.1. Esses !csult.idos

illosttan} ullla grande alteração nas est.ilnafivas quando retira-se a observação

27. c talvez se.ja unia indicação de que o rlíl el cle confiallça usa,do pala veiiflcai

se a observação é influente, com a; Distancia de Cook: seja nntito conser''.'odor.

A collc]usão a (ltle c]legitnios ó (]e cine a. nbscr\ação 10 é urna obsetx.'ação

que !ião entrou muito buril a.lusa.ada no modelo: Dias poctc sei consi(lera.da

comia unia ol)scrvação ala'taitca, jú a obsclvação 9 tl'ata se cle uma observação

pura;nicilte cle alavanc:a: visto (lue leão l)osstti resíduo a,Ito(0:093), e possui

alto valor pa:l-a as x;ariáxeis explicatix.ê\s do modelo jpo]tanto. estai'sa ]lo
espaço gele\clo pelas colunas da niatiiz X). Quaitto à observação 27 pode sel

Observam:ão

Retirada

Variável

Explic ía t. iva

Estilllativa

Nova
Percentual de

Altelaçã.o eín Jnódttlo
9 área.c

imposto

] 1.233
2.328

o.24

0.17
}c) areac

ii)l])osso

}4 :08 o
2.296

1.3]

1.20

27 ai'eac

lmpost.o   30.22

4o.79
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c:onsidera(l \ [ant.o de alar.'a.rica como illf]uente. visa.os os resulta.dos da. Figura
2.14 e da 'lãbela.2.1

2.5 Cerejeiras

Nest.e exemplo usamos lii-n conjunto de informaçi)es sobre villa amost.ra de

31 cerejeiras (]e uma Hoiest.a cla Pênsil't'adia. EUA. en] que observou se o
diâmet.ro (d). a alt.ula (/ll e o volunae (t,) (R,.yan e Joincr, 10041. Deperldendo

([a fonna (]a árx.ore existc]] Limas possibi]ic]ades de ie]ação do volume colll a

alt.ura e o diãmet.ro. Quando a íornla é cilíndrica a relação é

e (quando a forma é cónica a i'ilação t.orça-se

Nos dois c:aços podemos escrever

In(r,l a + óln((/) + cin(/21

em qtle in ó o logaiitirio na base e.

As illediclas (!o in((liân erro), in(altLua) e in(volLmiel leão apresent.atam

nclahunla observação que se caract.erize clarament.e como uin ponto at.ípico.
devido a i)ão apiesentaiem observa,ção(õesl cona valor(esl muit.o alto(s) ou
l)eixo(s) eln ieiaq:ão aos (leillais: ('omo se pode percebem observando as Figuras
2.15: 2.16 e 2.17

O diagrama; dc (dispersão (Figura 2.18) da variáve] ]n(volume) (respostas

e í]as valia-.eis ]n(diãiiletro) e in(altura) (explicativas.l: mostra uma clara
relação linear entre ]lljvo]uiile) e ]li(diámetiol. já a rc]ação ent.ie in(volume)
e Injaltuial é bem il)ais csT)arfa: dão t.iazeildo a ideia de unia relação linear:

assiili como a tolaqão etltt-e in(alt.oral e in(diãlneTio).
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Í

3.0

2.8

6
g

2.2

.L

2.4

F'ígnea 2.15: Boz p/oÉ do ]nl(!iâmetrol

Aplicando un} modelo lillear íla fortJia /rilv) = a +- .J/7.(d) + : /rz(h) + c

a esse colljuilto (]e da(los: supondo c - (O. o-21,.), obteillos as est.Iniativas
cona.idas na Tabela 2.2 })ara os parãnlet.ros.

Pela Tabela 2.2 veiihca-se cine todos os paiãlllet.ios cio lrlodclo são sig
nificatiç'os com uln !cível de conflailça. de íllais cle 99%:. O coeficiente de

determinação do modelo ajust.&\do flcott en] Rz = 0. 98, eDIl-l a estimativa cle
a2 de 0:081.

Palámct.ro Es t.iíliativa Erro Padrão Valor de í r',(> í l
liltercel)to -6.632 0,800 8.292 o.ooo

In(diã «-et «ol 1.983 0,075 26.432 o.ooo

In(altltia) 1.}171 0.204 5.464 c),ooo
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4.4

4 2

4.1

Figura 2.1Cl: Z?oz p/o do in(alt.oral

O ciuzaíilento dos resíduos st.uclel:tt.izados cota as varia't'eis in(diâ11aet.ro),

l[[lalt.oral e c:on] os valores ajust.idos, Figuras 2.19. 2.20 e 2.21; al)terei)ta.rJI
as obserx.'anões 15 e 18 fol-a dos limites, rodei)clo serem consideradas colilo

abe[rant.es. Alé]]] disso. não }]á indícios fortes de heTeroscedasticidade.

O gráfico (le envelope, Figura 2.22, illostra cine a dist.ribuição dos erros

pode ser coilsideri\da norlnai: visto (lue dão há iienhuilla tendência gentio do

envclo])e, o que reforça ainda dais a a(lequaqão de un] a.lustc de um modelo

cine supõe distribuição normal pala os entes.

Para idcllt.ihcaçã;o de pontos de a]avancra ana]isanlos a (]iagona] priiacipa]
da matriz de projeção H. cujos valores estão dispostos em ordem na Figura

2.23: a. qual niost:ra que as observações 20, 3 e 31: respectivamente: são
suspeitas de serem de alavanca.: por estarem próximo ou acima do critério de

? = 1). 193 l)ara //,::, porém: abaixo do clip.brio lb :: 0: 290
Pait} ident.if]c:anão (]e ponto(s) influentejs) ut.iliziltrios a está\t.estica D,:
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4.5 'l

.4.a

3.5

3.0

2.0 ':

2.5

Figura. 2.17: Z?oz p/oí do l]]('ç'oluillel

(2.6). Na Figura 2.24 identifica-se clarameiJte que a observação 18 possui
beill ulais influência. soba-e as est.ilnativas dos palánletios do (lue as outras

obserx,anões. visa.o (lue apresenta alto (eni t-eJaç:ão aos demais) valor- para D::.

porém: (lado (lue /$.27(0.95) = 2:96: esta observação api-esCrIta uni valor

bem abaixo do que seita ne(essáiio i)ara considera-la influellt.e usalldo essa
est.at íst ica..

As observações ]5 e 18 estão mIaI a.justadas l)elo modelo: a,pieselit.am va-

lores baixos para o volunlc: a ousei\aç:ão 18 possui a regulada illaior dILui'a:
lilás o voltmle é apenas tnecliarlo. As observações 3 e 31 encontram-L -se ei]]

posição oposta no es].)aço, pois a primeira o nleilo! valor pa.ra a alteia e o
terceiro ineno) pala o diãniet.ro, ell(luant.o a segunda apresenta os maiores

valores, cona boa clist.alicia para os outros calores. !)aia a alteia e o cliámetro.

/\ ol)ser't'anão 20 apresenta a segunda nlellol a;loura; porém. com cliã111ctio

ilaediano. o quc a; coloca mima posição cs})alba do espaço. Poitant.o, is ol)
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2.5 3.0 3.5 4.0 4.15 4.25 .4.35 4.4S

Figura, 2.18: Diagialaia de dispersão das \ariávels do llloclelo
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2.2 2.4 .2.6 .2.8

LneDiametfo)

3.0

Figul-a 2.19: Resíduos studentizados coiit.ra o in(diãnletrol

seriações 3 e 31, por estarem nos extremos, possuem grande possibilidade de

estarem eii] posições cspaisas. contudo: a obser\'aq:ão 20 está cm uma posição

(lhe dão é extreilia: luas. reallJae1ltc, é csT)arsa e l)ode scr considerada uma
obserxaqão de a,la\-dica.

   

  
a .

'lS #i8
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.4.IS 4.20 4.25 4.n 4,3S 4.a 4.45

Ln(Altwa)

Figura 2.20: R.esíduos st.udentizados coiit.ta o in(altura)

   

0

 
n .

g15 4:8
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Nêste

Figura 2.21: R,esíduos studeiitizados colhi-a os va,cores a.lusa.idos

Pecentis da N(0.1j

Figura 2.22: Envelope dos resíduos studeilt.içados
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C

g6
<

0 S ]0 15 a 2S a
ndice

Figura 2.23: [)ãagonal c]a mat.riz de projeção

0

:] ' ' *
0 5

Figtiril 2.24: Distancia de Cook

  

  



Capítulo 3

Pontos de alavanca em

regressão não-linear

3.1 Introdução

O cleseilvolvilnelito de nlcdidas de alavanca para o caso não-linda! illic:iou-se

no antigo dc Ell)erson: Floaglii-t e l<empt.llonle j1984): (lue se l)asearaJll na
definição cle aiavallca conauiilentelnelltc usada no caso lillear. pala pensar em

medidas c]ue fossem ca])azes de reprcselittl-la cle forma ttplopria.da pala o caso

nã.o lincai. JustiHcain o desellvolvillielito clo estudo devido à. pouca atenção:
à época: do estudo clc alavanca pala naodelos não lilieaies. dlfeientellleiite do
(aso linear.

A priilleil-a obsctx-açã,o que fa,zela é que: (ievjclo à. dão linearidade. o im-

pacto no ajuste de lama perturbação dc])onde do \aloi cta obter\ação as-
siili como do tainanllo da pelturbaçã.o. No caso linear. como vimos. ist.o

não acontece. Dessa forma, hca clamo (luc há risco 11a aplicação do inesino

lllét:odo utiliza(]o no caso ]ineal- para o caso leão liiieai; 't'isto (!ue o iliesn-lo

não leva erll collsicleiação o t.amanho cla obter\aç:ão i\ssiln (olllo o fama.nho

íla l)erturbaqão.

32
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3.2 Modelo aditivo-multiplicativo

No (1ue (orlccnle ao estudo do diagnóst.ico de pontos (!e alar anca em ialodelos

não-lineares: Elliersotl, Hoaglin e }':enapt.boina ( 1984) illiciai-alia est.e est.udo

utilizando un] latodclo (le efeitos de lirilta e (!e coluna cu.ja pari.e não lítica.r é

rcpiesentacla pot uin t.ermo de int.eram:ão nlult.i])]icaTjvo: o (dual dcnonliilana

illodelo comi dois fatoies aditivo lnuitiplicativo. com apenas unia. ot)scix,ação
poi célula: ou seja,

z/{.j É& + a. t .(3j + ÀI',(51 ciJ (3.1)

\ A:n''ll U r
I' :: l r p /' :: 1. .... C

O método de estiiliação é ])arccido cona o c:a$o linear lcill (lue dão há

o tel-illo de iiateração), porém pois tl mais alguns detalhes. As restrições

usadas sã;o as tracei(ioilais >: ai:; >1: ,í3j :: 0. mais os tenllos )l: 7í = 1:õi =

0: )ll: 7l? = >: (i: ' 1, e para garant.ir ulaicidade impõe se a condição dc (]ue À

seja hão negatiç'o e (]iie o ])iiineiio eieinento não zero cle "y = (:i : ... ,:.,,)l: seja

})ositivo. Utilizaram in]] método(ver senão 2.2 do artigo). que para eilcolitiar
as estimativas caos paiãil erros (]o laaoclelo 13.11. obtóill: ])linleira)lieilte. as

estiniarixas cites íatoles através do naodeio a(]itivo:

IJ-J := Ft +- oi + '3] -b c:j

á -. 1; ...:/- e J := 1....:c:

sen(lo o tei'lrlo ÀI':(51 estjnlado atrai ós da clccolnposiç:ão do \a.loi' si11nnulal- de
R = Y Y (Y é lilatiiz (te va.lotes observados com dimensões r x c e Y éa

lllatiiz de va.]oLcs a.lusa.ados clo modelo (s.e)l. pois.alia.o, chegam à est.illlatiç'a

dos paránlctros do illodelo IS.i) pelo seguinte a.fuste:

-t - 't +- ..uv" l :3 .3 )
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en] que Y é a matriz das cstinlativas de (3. il. e suv:r é a mat.riz das est.iiila-

t.iva,s dos t.ermos de int,oração À'7.(5,. rlo (leal s é o maior aut.ovalor, u e vr
são os autovetoies ortogonais da matriz dc resíduos (R): e formar)l a 111atriz

clãs estimativas dos t.ei-mos de illtel-anão ÀI.(i,.
No art.igo: os auto!-cs desenx. oll-em essas duas nleclidas para o caso especial

em quc o modelo adit.ivo-multiT)licat.iç'o se ajusta perfeitamente aos da(]os
(i)lodclo satttia,dol. oti seja:

r7z, + gí + d, + s'u.?'l .

1 , ... , r'

er!] que;

[l -- ty.

clà -- 'y{. -- 3}. ,

B, = Ü.. B..:

é a média de y elJ] relação ao íatot .7,

é a média de y em relação ao fatos /l.

é a média de y en] I'ilação cn.o favores & e .7 silllultaneanlcrlte

é obtido através da decona})osição do valor singtilai de R

(R = s]u] (,'i t s2u2 ;2 + ... + s,.l/.?,', . ern que r é o posto cla matriz RI,
sendo auto (lo })iiilaeiro t.criito dessa decomposição (suvr = s] uly{).

y.

s 'uí 'z-J.j

A grande conEribuiqão dos autores é a dehnição de duas ]lovas illedidas
para avaiiai as a.ltcrações nos \.-alteres ajustados. quando dc nula. pei'turbação

en] um \dor observado. São defilaidas colho ge7zerü/7,zed /euerage (matriz de

alavar]('as genelalizadasl e ./acoózar?. /eucrr].l/e (inata'iz .Jacobiana de alavan-
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cas), respectiç'ameiite

G(P; k. /) Yx;./;p Y
P

linl G(p; k: /lp-u

(3 4)

Jlt,/l

r e 1., J 1, ...: c.

ilo qual o termo

YÉ:!:, = V' -F /9H(k: /l

Á: = 1: ..., r e / = 1. ....c

Devido ao modelo aditivo comi apenas uma observação por célula ser
falai)ceado. a matriz H(k./) é a nlesilla. pala # - l;....r e / = 1,....c. com a

seguillt.e estrutura:
r' t c l

. wj :# l.

Hi,:# k.

qi, :# k. l :# t

jú para o caso l-lão-lii)eai os autores apenas nlencionain que o xaloi- depen-
derá da peituibação (pl na célula e o !)ról)rio valor da célula, i)erturt)ada.
A part.il- daí os autores introduzem a,s duas novas medidas (onsi(lera1ldo-as

api'oxillaa;iões prolnissotas })aia lnedil- alavanca.

A primeira medida (3.4) \'isto nJensurar o impacto nos valores ajust.ados
no caso ern que p não é pequeno: e a segunda (3.5) para o cllso em que p é
inflnitesilna.a-

por l-meio da t.apela a seguir f)odcnios comparar os x.aloies da mat.riz Jac:o-
bialaa de alavancas para o r[[oclelo adia.i'ç'o cona dois farol-es. e pala o modelo

aditivo-multiplicativo (!)aia peituibação lla célula (k: /) nos dois casos):

T/l

lr

]C

l
l

/zk./

/7,k,

/?,íz

1.]
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Podemos observar pela t.abala (lue as fórrilulas para. o modelo adia.ix;o-

iJluiti])licativo contéli] os terillos: iespccti'çanlente: do modelo apenas adi-

tivo. Outro fat.o é que as fóriuuias 110 modelo adia.ivo-!nult.ipiicativo possuem

tambélil a; iiit.erferência dos valores de u e v, o que most.ra (lue a alavanca

Jacobiana é influenciada pelo próprio valor de ?/.j, ou ma.is especificamente,
pela Falte nao-lillear no a.fuste.

Os autores constat.araln que o valor da alavanca generalizada ó maior
para as célulcas que sofren} a perturbação do (luc para ouvias células; porém,
isso não (luet dizer quc f)ara as outras células nã,o possa acont.ecer valores
altos. O conipoital)perito da alavanca ger)eralizada eJ]] função da peitulbação

11ão é constalaTe c é difcient,e para cada célula l)eitlii-baila: c:olifo)-lide T)ode
sei visto iitl Figura 3.1. resultado do exi)eriineilt.o realizado pelos aut.ares

\aliando p e observando o colilport.ameTlto de G(p; k, /), para as células(1;61
e (4:4), rlo estudo realizado na Seção 5 do artigo. Observou-se a ocorrência

de valores n piores do que l (supera./a -arzcal na. alavanca generalizticla das
( élulas peitui})actas.

Assilai. coilio a ala't,anca generalizada e a matriz .Ja(obiana, dc alar,aiacas,
o UJaior auto\;alar (si) da naatl-iz pertuibacla IV(p; k. /)), talnt)éiii sofre al-

terações difcreíiciadas por célula perturbada e não é constante en) relação à
p. C)s autores apresent.anl um gráfico (Figtua 3.2) do maior aut.oç,tLlor versus

a pcituibação nas células( 116) e(4;41, ilo qual po(temos ])ercebei a possibili-

dade cle cltásticas alterações nas cstiinativas do modelo e. collse(ILientenlente:

  ).modelo Aditiç.o N.]ode]o Aditivo-Pt]uJti ])]icati't-o

":es«,- cél*il- ({ = À;: ] - /l   ''': ' ]- 'J«: + ':!.,F - «E«l;

nies] rla linha (ã = #. J / /l I'. }

r'c [a + :Jtz: t- ]J-u/z,'/ -- uEz;,z,'.

"-es::l« -oll:-a (í # #: J - /)   n rr T = = --

':J -. ':J",«« + a-*,l: - ~:"*.,F
o"":'as cél«las (í # k; j # /) r'c y- t :J;u{ & : + J'o/t'z -- 'z/,z&;.'u,ul
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Figure t. .P+ots o{ }evetage tot {h$ pertufbed ce t 9ainst p in ne
7 .x 8 tab+e w+th Fofa f uílípiicaffve :struçture. 'íhe .sol d cuf\r8 çof-
respond$ to .po tU bations ín .co! .€1: 6): and the aashed cume cor
responda io Feriurbat.itens fn ce t {4. .4}

c.a

Figura 3. 1: Gráfico da alar'anca genes-a;gizada contra a peitul-ba,ção

nos valores a.instados à medida que a pera.urbação auJnenta em módulo.
Chegaianl à conclusão que a mat.riz Jacobiana de alavancas não foiílecc

medi o máximo llen] o iníniiilo exatos (]ue a a]avanca generaliza(]a po(!e al-

cançam. lilás é unia aproxi)Ilação ilauit.o l)oa do nlíilinJO. o (lue, muit.o pro-

\a\elnlente: sei'á substailcialnlente superior ao \rãlol o})t.ido para o inoclelo

ape1las aditi\.o.

Collcluci ] o art.igo observan(lo que os insultados rllostraiJI que unia ob-
serva;ç:ã;o ailõi)laia pode afetar forte]]]ente o a.justo. Sustent.a]]] o uso da matriz

.Ja(ot)cana de a.]avancas eln cletrinlento da matriz cle alavancas generalizada

devido ao seu fá(il cõmput.o e iiit.er!)rotação. Finalizani: considerar)do (lue em

sit.uações práticas não Itá colho saber qual parte de alguma(s) observe\ção(õesl

é a, perturbação e (luar não é: o que inviabiliza a abordagem de tr)edição de
alavam)ca por meio de perturbação.
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Figure :g. Pe urbes singu{8r v3iu8 $i v8 sus .p foíone } x 6 tab+e
wÍth pude m.aitip cat v s{ cíufe, The salid cume corfe$Ponds to
pe {urba{ Q $ }n .cet{ {}. .õ}. .and th dashed curve cofrasPoads ta
peru bafio s .in ce {'4, 4).

f'igura 3.2: Gráhco do valor singular cont.ta a peiturt)anão

ü.o ]\,llodelos não-lineares gerais

\.'lÍrIos na senão alit.prior um estudo foca.lizando mensttração cla. alava]aca en]

ltaodelos não-lineares adit ivo multiplicativo; agol'a apresent.anjos otitto est,ócio

mais abrai[gentc. pois amplia a }]!ei]s]uaqão (!a a]availca !)a,la ino(leias rlão-
]illeares gerais. ou seja; com (qualquer pa.ra,illetiização não-linear.

Saiilt Laui'ent e Cook (1992) usall! a definição de otltio aut.or (vei senão
11 pala alavanca em Tela,ção à á-ésillla observação: 'lndependent.e da r)atu

reza da respost.a coitt.ínua: alavam)ca pode scl defillida coliio a n)agiiit.ude da

dclivada do á ésiirio valor predito comi res])eito à { ésii-na !exposta;'. O (]ue
cotresl)onde ao conceito da lnat.riz .Jacobiana de alavancas se trocarmos a

i-ÓsinJa })ela j ésii-riit res])ost.a. Verifl('ail) quc. pala o caso não-lincat: as rcs-
[iições (] $ b:: < 1 não vagem: e rea]rllente os \aloles prediz.os ])odem crescer

com nia,ior \;elocidade do cine os vt\;lares obscivados.

Sailit Laurellt e Coo1{ (1992) utilizam lii ] naoclelo não-lincal' iia foral a
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(3.6): erJ] que r/.(/3) é unha fu]ição i]ã,o lii e n- c]].l /3 c conhecida, cÍs são el
ros nlutuail)ente independent.es. com média zero e vaiiáiacia a:

1: 2. n Note que p:(/3) =E(.y:) = r7í(/3), d«de cine E(q) =0
para z

y. = r].Ç13) t ': (:3 6)

No caso não-linear: o espaço de est.inlação: Tanto para os valores preclitos

como ])ai-a os paiâmeti'os de loco.ção: não é mais uni plano: ele é calvo, o
que claramente complica a co11strução de medidas cle àlã\rdHC:&. Poi'ém; por
alaalogia com o que existia na época para o ci\se linear (lllatriz dc projeção
ortogonal H), os autores introduziram a i(teia de se medir alavanca através

do !)lado tangente ao palato, 111 agora chamada r/zaí7zz a/az.-anca (/o p/arco

fazzgenÉe. Para ent.eildeirrlos naelhor sobre tl coilstiução e o conceito desse\

ii[edida. vens o t.Fecho a seguir. A i]iedida. plano tangeilt.e é construída. como

se segue: clenol-ilibando E o esl)aço de estinaação para o rnoclelo nã.o-linea!.

E = {p(/3); /3 C R'}, e seja. P o plano t.angent.e em E llc' palito p(/3), temos

(suposição) que lia; vizinhança deste post-o a projeção de y eln F' fornece unia

boa a.proxi]naqão da projeção de y e]J] E. Dessa forma: os autores utilizam
a illat.iiz de l)iojcção ortogonal de y eni /' colho Jlledida clc alavanca lias

vizinl[anças cle H(/31. E essa ]]iatiiz, de]]ot.ada Éi, pode ser esctit.a lla fonna

t\baixo. Quando Da é dc posto coillpleto (Dg l!!ÉlàÇÜI e D.5 = D3), ocorre
que

Ü - Õ.lõÃ'f3.l "f)3', ( :3 . '7 )

o que obviava elite nos ]enl])I'a a nliLt.riz dc alavttllcas para o caso linear l2.3)-

Ailteriornierlte. Belsley, Kuli e W'elscl) (19801 e Cook e Weisberg (1982):
jú plopunl)anl H como nJeclida (le alavam(a. para o c'aso não-linear: o que

ocorreu no esforço de ciiaien) unia medida capaz de nlensui-ar a ilafluêllcia de

unia observação sobre uma regressão não-li]]eai. tisalan] então a nlesnla; lógica

utilizada no (aso lir)car. eles consideraiallt cine na vizinlitliJÇa de /3 a fullção
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fosse apioxirnadamente linear: e que: portar)to, a est.inlativa da medi(la de

influência no plano T,ingente est.aria bem próxima. do valor- clo para,metro leal.

volt.an(lo a Sa,ilit Laurent e Cook (1992): eles aboldani o t.rapa.Iho de

Erllersoil. Hoag]in e ]<empthonle (]984). visto rla seção anteilol-. ut.ilizarldo

suas definições para a inatliz de alas.ancas generalizadas IS.4) e a mat.riz
.Jacobiana de alavancas (3.51, e encolatram exi)ressães para est.as l-medidas

(supondo etnia regressão não-linear suficientemente suave), ilo seíJt.}do de po-

(lerem comparar as duas naeclidas com o pla;no tangellte. Alertam que a
eficiê)a(ia do plallo ta1lgente: como ialedida. de a.lavailca: de])eildelá cla apio-

xiillação de P ao espaço de estima.ção E de H(,Ü).

Saillt Laureílt e Cook (19921 definem a n)atriz de alavancas generaliza,das e

a íllatriz Jacobiaiia cie alar'ancas. considerando un] escalei /) colho i)arãn)erro

cle peia.uibação. adicionado ao m ésimo elemento de y =(y] , ?/2. ..., y.)r, na
diieção f.,: t.a] quc,

y. p ::: y + pf.. (3 8)

iio qual f.. é a. nl-ésiilla, base do R" : ou seja, um vet.oi dc zelos de tamarlho n.

]lo (llial a posição nz, possui o x.aloi 1. 0 valor predito pai-a o vedor resposta sob

?l pel-turbação dada eni (:3.8) fica então Linda por Ç«,., = /z(O.f,.(p)); sendo

/3.r,,,(p) a estinlati\'a de O do Jliodelo perturbado. A illatriz de alavancas

generalizadas é dehnida poi:

G(/';fl- 1;(?:«~ s;): (3.91

e a matriz Jacobiana cle ala'ç'ancas é definida por;

IÍ = liill~ IS.lo)

Intel])ret.aln a matriz Jacobiana de ala.vancas ('omo uma medida da mag-

ilit.Lide da derivada de (ada valor a.juntado en] relação ao r?z.-ésirlao x'dor res-

posta. E a mat.I'iz de t\là\raHcâs geiteraliza(las é a exat?l pci'tLtt't)anão no \rdloT
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ies!)ost.a en] relação â perturba.ção ocos-ri(la. PoJ-tanto. para- a matriz Ja-

cobiana de alar,ancas: temos unia medida de alavallca que relaciol-ia-se com

a perturbação do m-ésimo valor resposta e para a matriz de alavaiacas ge-
neralizadas, t.enlos urJaa J)ieciida. (le ala't'anca que diz respeito a.o valor da

perturbação. Logo: a rriatiiz Jacobiana de alavancas é ligais geral: porém: é
eni relação à perturbação de ul-rl valor resposta.

Encontram então a seguinte expressão para a alavanca generalizada para

unia. direção arbitrária f: cujo desenvolviment.o encontra-se no Apêndice,

Gjp; f) ;P{Õ.dali +(A})rÕooA.Í}.(3.11)
elli que,

;l;ã,(p) . "-l'.-.'o q--. õ,(p) é :-' mí«imo
duas vezes diferem-lc:iárel
A qAm
A 'i5{r .

:.Â 'ló!.ll' õ A la

.& 'l IÓÇI IÓ .,I'} líf3á«Jí:ll I'JI I'}

al.

a'/ t ,( /3 l
0Õ'0'6 3- :

A(,8) - õ:lf3. lê"llf)..,l
a" }« :lD l

ao:aD«afs.« l \ ..ü
representa nl\iltiplic:anão de aria.ys caIR Ji)ais de duas dii-pensões

(vede, Bat:es e \vates, 1980).

Da.go

[ . ] [ . ]

No A])ênclice apiesentanlos a prova para a expressão IS.l l).
Corri a expressão cla ala\.'anca generalizcnda (3.11l. podenaos encontrar a
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expiessao pala a. lilatiiz Jaco})iatlêt de ala,vancas.

.J D aÍDáD .3 lz"llÓ..l} 'Õ:, (3.12)

e l)oi conseguirJte a expressão da ilaatriz .Jacobialla de a.lava.ricas ila direção
f: fica dacta por,

J(f) ::: li:«,-oG(p; fl

É simples dc obset-var qtle pa;ra o caso rloinaal lillear (77(/3) = X/3), ocos-re
que J apresenta, o mesmo result.ciclo de H; logo. G(p; f) = Jf = Hf.

,\pesam de ein modelos não lineares a paraillet.rização do rllodelo não sel-

única. as iliatiizes J e H são inva,riailfes à repaiametrizações do modelo (vida.
Saiiit Laurcnt. e Cook: 1992). visto cine as iJleclidas dc alavanca lida.i]a co]i]
os x.a.fores observados e ajust.idos: não dependendo da pal'anletrização do
modelo.

Os aut.odes apor)Lama como o pior problema no uso de i. a sua inter-
pretam:ão, visto cine H no caso linear é uma matriz de projeção (lue já possui
suas i)iopiiedacles coi)heciclas. o lJlesiiio r)ão oconc com J. Ui-rl (]os princi})ais
pl'oblemas encont.lados })elos autores é a ocorrêllc:ia (lo quc chailaaitl de su-

/)er/e?,'cragc (tra,duzinios pol snpe)'alavanca), a qual ocorre (quando a taxa de

a,it.eiaq:ão en] Ü é ilaaiot do que a taxa de alteração eni iyi: o cltte gela .7,i > 1:
l)ois a rest!-irão J:. ? 0 é -.,alicia: mas a restrição cle blue Jíí $ 1 não é \á.lida
colho é x.álida pala o plano tailgeiite.

Os aut.orcs t.ambé]n iessalt.an] cine as alt.orações nos valores a.alistados
dependem não sonlcnt.e clo valor- da perturbação. como t.anlbélri do valor da

observas:ão (!ue sotieu perturbação, diferentelllente do caso lilieai eln que as

a.lterações ocorr("m ape]aas eln função do xa]or (]a perturbação na ot)seivação.
.'\pós a aplicação cle J, xeriflcanl que J pode sei muito diferellte cle H. e

sugcrenl o uso do plano tailgentc (HI ao invés de J: devido à facilidade de

cálculo c} iiltel-predação (lc H eiii relação a. J. Quanto à diÍerelaça er)tre as
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ditas matrizes, tclacionêtm à diferença ent.re as !alar'izes cine fora)aarn o produz.o

illter)ao ent.re as colunas de Do, (DTDõl ' pala H e (D:D.? jcl"jjDoal)':
pala J, que corresliondem à inversa da illat.riz de infoilllação espera(Ja e à

invel'sa (la mat.liz de infotlnação observada, regi)activamente: quando c é uln
vet.or a]eatório norlrla] com Var(cl = a21,, e a2 é conhecicto. Dessa forma. o

termo refeient.e a, J leva; elli cont.a. a cuivat.ura (não- lirlearidade) intrínseca

do modelo: o (leal; segundo Bati.cs e Wat.t.s j1980), será. grande conforn)e a
não-li]]earidade int.]-ínseca do lllodelo for grande.

Utilizara,n] dois modelos. aplicados ao meslllo conjunto de dados: para
compararem J e Fi: o primeiro modelo foi proposto por Bacon e \X.'at.ts ( 10711
(victc, Saillt Laurent e Clook, 1992), na fotllaa,

0,(ÕI - .J: + a,(«: '3,) -t 0-( : ..'J*lt*.:}.rlL:-$b' \~ s; J
e o segundo foi proposto pol' Rat.kowsky (1983: p. 122) (vida. Saiiit Laurent
e Cook, 1992), na íorllla,

q: ("'y ) '-'. + :.,('-: 1.) + :.,:((z: -.,.; I' t :.',) :/'

O conjunto de dados ut.ilizado pelos autores. pt)i'a av-afiação desses dois

nlode[os vistos acinaa: refere-se a.o logaritmo cla ttlxa de (queda de água eira
grn/cm-seg ]ltii:n calla] ilicliiaado, vaiiáxel irlclependente: e ao logaritmo do

nível da coluna de água eln cent.ínletros: variável dependente. A aplicação (le

J e H, apreser)ta valores t)astant.e ])róxinlos: excito para tios observações cna

(luc: nos (bois casos. apiesentanl arar)des difeieíJÇas enfie as ditas medidas.
inclxlsiçe comi sinais diferentes (le uln modelo pala outro

Há a dificuldade en} se criam um critério pala o que seja uni a,!t.o valor para
a alavaiaca Jacobitlna, de\ido à naatriz Jacobialaa de alavancas nao ser ullla

nlat.riz de pio.leção. Logo: a (tefiniqão do que seria um alt.o valor não pode
seguir os mesmos (litéiios jú. usados pala a illatriz de projcção, idempotente:
(luc já possui uill critério ctcfinido para o (lue se.la uiri a,!to valor. Obsclvou se
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(lue os pontos com superalavanca apresentam excessiva influência 110 a.lusa.e

do modelo: porém; ao contrário do que se observa para o caso linda.r, esses
pontos iiã.o af)resent.am resíduo pequeno e, portanto, são ])oitos llla] a.lllst.i-
dos ])elo modelo.

3.4 Coagulação de sangue com adição de plasma

Rea.lidou-se uu] expcrimeilto com 9 casos (\lcCullagll e Nelder, 1989), ilo
qual a.dicioi)a\.a-se una percent ual controlado de i)lastima a, unia cluantidade de

sar)gue obscrvancio-se o temido de coagulação. O conjunto das observações

pode sel' visto na Tabela 3.1 e: para mail)or visualização da, disposição no
es!)aço: ])ode se obserç'ar a Figura 3.3.

Ajust.alhos uni n]odelo cona pieditor linear. um Falai-neta-o pai'a. o inter
cepto e outro para o pe](entual de ])lasnla: supondo distribuição gania para
a variável dependente (tempo de coagulação: -- (yl/zi;(ó)), com ftmção de

ligação inx'cria. (ligação canónica). Tal a.justo gerou os resulta(los da Tabela

C)bservaç:ão Tempo de Coagulação Percerltual de Plasma
l   118

2 1()  
3 15 42
4 2() 35

3 30 27

6 40 25
7 6() 21

8 80 19

9 100 Í8
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Figura 3.3: Teiaapo de coagulação confia o pelcentuai de plasilla

3.2, comi urn (les't'io de 9:078 com 7 graus de liberdade (Ó = 19, 184(8, 966)),
o (lue é uil] ajuste sigrlificat.ivo.

Pal-a os ajustes cie }.ILGs usa-se. com\mlcntc. nula itproxilnação de (2.3).
neste caso temos cine a função escoie e a n)atl-iz de informação (le Fishei
dadas por IS.i4.l e l3.101 respectiç'anlentc. No caso temos cllte a fur)q:ão

de ligação ca;llõlaica gera W = V: dai obt,emc,s os terilaos l3.1SI e (S.171.

Para,metro Es t. iirl a t. iva crio Pa(!ião Valor de t /'7'(> líl)
Int.eicel) t o 0,009 0.003 3.232 0.014

Percentual de plaslrla o.ooo o.ooo 5.466 o.oo}
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respecti\.'anlenr: e

0L(0: y)

al(Õ;yl

a'L(õ;y)
DDa$''

.;óx"w:/:v:/'ly - p), (3.14)

<óx'vly pl: (3.15)

(3.16)dx'wx:

.éXTVX: (:3 17)

eil] quc

P : E(y),

ó : parálrletl-o de dispersão:

V = diagÍz,-J; .... ü-,.} : Junção de variàlicia:

W::diáRIa-l,...,w.} : matriz depesos;?t'::: (( z/CJ7/)f

A rllatriz de alavancas generalizadas pa;ra r)lo(ledos !ineares getlera.ligados

sela calculada no pióxililo capít.ulo. a c]lial coi)lcidc coil:l a mat.riz ]lí* . definida

abaixo: apenas pala ligação canõliica. usttalnlcnt.e usada iiesttt classe

l

Ê* - \&:/'x(x"'Wx) *x''Ü'/: (3.181

Siillila.inaeiJte. faz sc r)ccessál'io a utilização de outro tipo de resíduo, pois,
os resíduos studentizados. criados comi-l })ase ila clcfinição para a regressão
noilllal liJiear: não possuem as nleslllas propriedades pala o c:aso dos mo-

delos lineares generaliza(tos (i\ILGs) (ver. Pauta: 200SI. Logo: as rJ-cedidas

utilizadas até agora para. i(lcnt.ificai pontos aba-jantes c post.os illfluentes.

não valem rJlais. Com isso: pala o caso dos NILGs; utilizarlios a estar.ística

falais cornumentemente usada para idcntihcação de pontos aberrantes, uma

estatística [)aseacia cin uin resíduo dóri\,ado da. função desvio. cuja expressão

padronizada (vede. Pauta: 2003. ]). 59) é a dac]a a])ttixo, cona sinal de y: -- /i:
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At.revés de sii]]ula.iões Wi]]ianis (vede, Pauta: 2(]03, i). 59), o})servos-se que

a distribuição de to. é a dais próxima da normalidade: elatre os resíduos que
foral)-L propost-os ila. literatul-a

d*r?/::Ü:l .P /:dí /:;ii:l. lslol
(i - õ::y/' ([ - /,,..y/' ~' '' '

canónico.

Para idellt.ifi(ação de pont.os ilifiuent.es: no caso de NILGs. usamos uma ou-

t.ra est.at.ística (LD, l, (laalala,da de dist,â.ncia de Cook aproximada: unia apro-
ximação do afast.ailient.o da vcrossimilhança ( /zke/z/look dzsp/acemzerzÉ) lvi(te:

Clook e \veisbcig. 1982), na fora)a a seguia

LDi - l:3 20l

erra (ji ie

Ü*r' LtJ. -- bib

Ê'/'( 1 - 71:.l-/'

Voltando à análise do llloclelo: a Figura 3.4 inost.ia unia clisposiçao c:olli-

poitada dos resíduosjto:) e]]] torno de zero, poiéill: temos (lue ]e\.'al eni co1lta

(lue o pequello número de observações dificulta a análise. E. segundo os
clit.brios já adot.idos: poderilos coilsiclerar a observação l como aderi'allte. A

observação l apresenta-se como uin post-o a,})erl'ante: com \.'dor 118: enquanto

o tel-ceiio cluartil é de 42; pala a variável teillT)o de coagulação.

DeverJios ressaltar que pala os e]enleiltos da dia.gona] da mat.riz (3.18) e
clãs matrizes l3.7) e IS.121, os cijtéiios 2p//?. e 3/;/rz já não podem ser usados

c:olho íoranl para il )llatriz de projeção (2.3). cona.udo, podemos pensam- el-n

usei 2tiaço/r? e 3t.i-aço/i2,. Para esse ajuste. os elementos (!a diagonal Hein
ci[)al da matriz (3.181 podem sei vistos na Figura 3.5. e poderiios i(]ent]fica!

f.s'{
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sabres Ajustados

Figura 3.4: Resíduo íDI contra os valores a.iust.ados

Obselvacoes

Figura )..latriz de alavancas H"

0

 

  
n  
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1.5 .].0 4.S .0.0 0.S '1.0 1.5

Percentisda Nlo.ll

Figura 3.6: Gláflco cle envelope

cine a of)ser\anão l apresenta-se como um post.o (!e alavanca no ajust.e; vist.o
(lue dest.aca-se en] relação aos delliFtis.

O gráfic:o cle ellvelo])e (Figura 3.6) apresenta uma observação feia das

bandas de colif]arlça e duas outras observações no ]inlitc: o (lue in(liga (lue llá
pioblenlas coili as suposições do modelo.

O tljuste de um iaao(leio inserindo a variável polcentager)i de plasma ao
(quadrado. deva(!o ao (l\te se vê na Figura 3.4: taillbénl dão se iiiostra um bom
ajuste

O ajuste (]e uill modelo coill uil] número pequeno de obseivaçõcs pode

ser basTant.c afeta(lo ctuando unia dessas observações é de alavanca: dessa

foiílla. piocul'aii]os ajustam uin modelo seno a obsCENa.ç:ão iderJtificada corno

de alavan(a. O novo ajuste apresenta um (!estio de 8,021 cona 6 graus de
liberdade (çó = 63,349(31,S92)l: e colr} as estimativas da Tabe1*} 3.3. .A.

alteinç:ão no ilitcrcepto foi de 85.8%. no !)arãmetio do ])el'cei tuas dc plasma
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Vabres Ajustados

Figura 3.7: R.esíduo fn, colit.}-a; os valores ajust.cicios - sei]] a observação l

foi de 2:6% e: em Õ o pera:entual cle n:tuclai)ça foi de 230.2%, urn iesult.ado
bastante sigrlihcat.ivo, coliJpio't'ando o ])eso da observação que foi retirada:
na estimativa dos parãnlet;ros.

A Figura 3.7 apresenta a mesma disposição (!os iesíciuos do primeiro

ajuste, co]atu(lo. agora a nona observação núillero 1 (]0158), torna-se aber-
rallte; o (]ue llaost.ra (lue os va]oies iniciais pala esse con.ltiiito (]e dados têtil

grande peso no ajust.e. Quant.o à iclentificaç:ão de pontos iilfiuentes a Figura
3.8 aprescr)t.a. os \aloies da, estat.íst.ica (3.201 e rllost.ra a observação l como

uni candidato for.e a ser influente, i]]as ]!ão conclusivo: cona u ]l valor dc 3,84.

Parâmetro Est.imativa Erro Padrão Valor de f /'r(> IZI)
llat.ercept o 0.016 0.002 6.364 o.ooo

Peiceiltual de plasliJa [) ooo o.ooo 6.492 o,ooo

n
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Figura 3.8: Dist.anciã, cle Cook a.proxin)ada LD, seí]] a observação l

A disposição glá.fica das medidas H*: pla;tio tallgente e alavallca .Jacobi-

ana: Figura:s 3.9: 3.10 e 3. 1 1: l-espcct.ivalr)eil{.e. ai)tesclntarli diferenças (quase

impercept-Íveis. poléíJI. existentes como se pode ohseivar na t.apela 3.4 que
apresenta os x'dores com várias casas de(imais pala evidelaciar as diferenças.
nelas a nova obsel-vagão ] agora também (destaca-sc cln relação às demais.

O gráfico de envelope IFiguia 3.12) jú não apiesellta qualcluer observação
tola das bandas de confiança, o (lue indica quc as suposições do modelo

estão serldo respeitadas. principaln elite a suposição cle el-ros colll distribuição
gania.

Poder)aos observar quc neste caso; en} cine t.en]os un] expeiiment.o com ob

scrvaçõcs cona doía,geiis decrescerit.es: qne os valores iilicit\is possuem gra1lde

})eso no ajuste: visto que sita. retirada altera bastant.e o ajuste além de apa-
!eceien] como fortes candiclat.os a screi] !)autos de a]t\vinca e ]nfiuentes.
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Observacoes

l\matriz de alavai[cas H* - seno a observação lFiatjFÜ

Obsefvacws

Figura 3.IC): Pla]]o t.angentc - sem a obter't'anão ]
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Observacoes

Figura 3.11: Alavallca Jacobiana - sem a. observam:ão l

OI)servas ã o H* F'lal)o Ta H.'clltp Alar.anca Jacobialaa
} 0.42240 0.42234 0.42296
2 0.27424 0.27424 0.27446

3 0,19117 0.19118 0,19122
4 0.12865 0,12866 0.12865
5 0.13}8] 0,13180 0.13195
6 0.20132 0.2013] 0.20191

7 0,28620 0.28621 0.28725

8 0.3642] 0.36426 C).36568
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l.S -1.0 -0.S a.0 0.5 '1.0 1.$

Pecentis da NÍO.l)

Figura 3.12: Gráfico de envelope - sem a ot)servação l

3.5 Relação peso dos olhos e idade de coelhos
selvagens

Aiittlisa1110s outro conjunto de dados para ampliar a aplicação das i)pedidas

Uin ex])emir)-tento analisado por Dudzinski e Nlykytowycz jver Ratlcowsky.

1983: p. 10SI observou o peso dos olhos (y, em n)g) (le 71 coelhos selva-

gens europeus rJa Aust.rá,lia e a idade (x: em cliasl deles: con a int.então dc

idelltiflcai a relação entre o peso dos olhos e a idade dos coelhos. a relação

proposta entre as duas informações foi expressa na forma a seguir: (lue a.jiista
1111] modelo pa.ra o logaritmo de y coi]] pieditoi não-linear

In(yl

Pode se obseival a disposição (testas inforlllações ]lo espaço rla Figura 3.13:

cine apresei\ta uma curva, (lue assemelha se ao fol-illat.o de unia função lo

X 7
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f'águia. 3.13: Peso versus idade dos coelhos

garítrllica, no c]ual a ida,de seria o expoent.e e o peso seria o ]ogarit.mando.

O box i)lot da variável peso dos olllos, Figura 3.15. apresenta uln compor'-

tanlento bastante sii)métrico e sem valores atíl)i(os, cona.udo: a i\plic:aq:ão cla

funqã,o in ao l)eso dos olhos íaz cona cltte a nleslna: Figura 3.16, apiesellte
assiiiietria à cs(Incida e valoics atei)icos. contudo: (onlpaia.nulo-se as Figuras
l3.1S) e IS.14j: observa-se que a aplicação do Ioga)-it.mo consegui diminuir
a, variâllcia. Já a x.aria;ve] i(lado do coelllo: Figura. 3.17: a])resent.a 5 valores

atípicos e Ltn] colnportalrlent.o assimét.rico à direita(maior idade), ou seja: l-lá
uma concelitlação de coelhos jovens iio experiilient.o.

O inodclo ajustado supõe unia distiibttição i)orriial pala il variável lo-
garitlllo do peso dos oll)os, colei função de ligação iclentidacle: o método de
estinlaç:ão utilizado foi o (le nlíl-Limos quadrados. O ajllste do modelo gera os
result.idos da Tabela 3.5, os (duais inost.ram cine as estinlat.luas dos parâ11ietros

são sigilificatlviLS. apreseiltan(lo est,inlativas bastante precisas. aplcscnt.anl
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Idade

Figura 3.14: Lll(peso) versus idade dos c:oeillos

alto valor para a est.atística f: ou. test.e de \vald.

A Figura 3.18 niost.ra, as 'i primeiras obserx,ações cona valor alt.o para o

pla[io tanger)tc, as 3 piiiiJeiras coi]] mes]no ],alar 0.23 e a cluarta urJ] pouco
lnenol- 0:16. vist.o que também possuem mesmo valor- de idade. Essas 4
observam:ões são icferent.es aos 4 coelhos com n enor idade e estão iia leria.o
do íllodelo eil] que a curvatura illtiínscca é maior.

A ala\.'anca Jacobiaila. Figura 3.19, como no exerllplo anterior de Coa-

Parã.metro Est imat.iva Erro Padrão Velo!- de í r',-(> it )
cl (in t.ercept.o ) 5,640 0.020 282,461 o.ooo

Õ 13C),584 .3,725 22.809 o.ooo

7 37.603 2.323 }6.}87  
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'-t

100

5Q

F'igura 3.15: Peso (los olhos dos coelllos

5.S

s.o

4.5

ã

; . ]

3 0 f

Figura .3.]6: Loba,ritmo do peso dos olhos dos coelllos
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Figura. 3.17: ]clade dos coelllos
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E'igura 3.18: Plano tai gente
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0N

Ó

.0

Ó

0
0

Figura 3.19: Alavanca Jaco})iana

gulação de Sangue com Adição de Plasma: apresenta um compor't.amena.o

muito ptuecido ao do play)o tangellt.e: o que indica pouca inflttêl cia do t.errllo

IEjjDc?3j: cine represellta a cur'ç'atura ir)trínsec:a do rllodelo: tallibém êlpre-
seilt.a i\s 4 primeiras observações comi valor a;lto para o pla.rlo tangente, já

a. naatriz de alavanca. Jacobiana !ião é iclerllpotcnte: cona,udo: dada a some
Iharlça de ç'aloies: a.dotamos os nieslllos critérios de avaliação- Novanierlte:
essas 4 o})servas:ões são referentes aos 4 coelllos comi menor ida.de.

Nest.e cxen plo podem-nos iefol-çai o l)eso dos valores iniciais ]lo a.fuste para

os conjunt.os cle dados de curva de crescinlent.o (fornlat.o logal-ítniico), visto

(lue a!)aiecen] como por)t.os de ala\ttnca: além da sen)elharlqa de conipoita-
nieilto das medidas pla,no tangente c alavanca Jacobiana.



Capítulo 4

IN4odelos não-lineares de família
exponencial

4.1 Introdução

Nest.c capítulo discut.imos a generalização de W'ei: Hu e FURE j1998), para
meilsinar alara,laca, a qua! denoiiiina.m a]a-.,a,r!('a geneia]iza(]a (ge7 era/7.zed

/eueragc), e procuram ampliar a utilização clo qlte é denominado matriz .Ja

cobiaiia de alavancas: confotnle o artigo de Saint Laurerlt e Cook (1992).
W'ei, Hu e Fume (1998) utiliza]]] a, matriz de alavancas generalizadas como

medida da 'importância individual das observações' ; expandindo: ptincipal-
mentc: pala os ilioclelos (lue utilizem outros métodos dc estimam:ão aiénl (!e
laiíni)aios (luaclrados (iliiã.xinaa verossimilhança; estilnaclores Bayesianos: est.i-

nladores NI etc): que possuem dados censurados ou dados col-J-elacionados etc.

Também se cola(ent.raID na. a])locação da miar riz (le alar ail( as generalizadas e]i]

llaodelos não lineares de família exponencial, e inca\ieln modelos não-lineares

e i:rlodelos lineares genelaiizados como casos especiais. Port.auto. alnesenta-

nlos neste ca.pítiilo o (lue llá de n-tais relevallte ila literatura elli relação às
rnediílas (onlleclclas pa!'a se nlensurar alavanca sc.la 110 caso linear ou no caso

60
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não linear.

A ger)eralizaç:ão kit.a no art.igo se baseia na definição dc que /2., = ãa, ou
seja. (]uc a alavanca generalizada representa a taxa illstantãnea de alt.oração
]lo á ósimo valor predito cll] relação ao .7 ésillio valor o})sel'Facto. Cit.tlm os

pri!)cipais textos ]ao assunto (Hoaglin e Welscli, 1978: Cook e \X'eisbcrg, 19821

Elnelson: Hoa,gliii e lÍerlapt.torne, 1984: St. Laurent e Coo1(: 1992: dentre

(liict.aniente ieflete a influência. de y. no seu próprio 'ç'dor a.lust.ado. [)essa

inarleirtl os aut.odes clefinetn a alavanca generalizada ila forma:

o cine explicit.a. GL:, como a taxa. instantânea de alteia;qão 110 valor pledit.o
z eln relação ao valor respost.a J . Tainbérn sltste11tanl que sua (lefilaição con-

segue sei cle nluit.o mais fácil aplicação para est,iinaclores e modelos muito
illais gerais: do (lue apenas ]]aíiain)os (lua,draclos en] naoclclos lineares e não-

liiieales cle regressão, como já tinha sido feito pot alguns (]os atLt.ores cit.idos

ailterlormente. Analisados essas ahrniações no (lecoirei do cal)ítulo.

';-'& -& - Z

4.2 Alavanca generalizada

Considera\ndo cine y =(yl: ...: y«)r seja un] vetou de variáveis aleatórias com

função (]ensidacle de piobat)ilidaclc p(y;õ), Ejyj=p = H((5), õ = (j(y) é

ulli estiiliadoi (iualquei cle õ. e o vedor real)testa prcclito fica. explcsso corno

Ç = p(õjyl) Desse n)odo: podermos reescrever l4 ll colho:

'.â -S - '& :H uq

A partir da expicssão (4.21 Wci: Htt e Fullg (19981 decluzcnl uma. forilaa
cxi)lícita para. GL(õ) corja t)ase iio traballlo cle Ga) e Welsch(19881 utilizando
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a função:

C?(Õ; y) > :P;(/(x.,0);''1,

em que õ :::: (/S:'yl, E(y:) Ééi .,OI e 'r denota um pai:lll'etio de

perturbação. Por exemplo: no ('teso de estimação via mínii-nos qua(arados,
supondo que 'y = O. temos cine

l2.

p:l/(x:.0)) (x,,0)}'

No traba]ilo de Gay e \\''e]sch (]988) 'r é un] pa.rã-metro de perturbação
apenas, ou seja: não ent.ra no modelo, e no llosso ca,se muit.o dificilmente será
usado

Através da utilização (]e l4.SI, supondo (lue é r)liniilaizada l)or (íjyl, que

possui derivada de segtlnda ordem com i'ilação a õ e y, e que õ(y) existe e é
único, obt.ém-se a seguinte forma feclla.da para GL(õ):

O deserlvolx inlellto de 14.41 ven) a segttil. Piiilleiianient:e del-iva-se (4.3)

eill relação a (i, no post.o (5 := (5(y): niiniilaizaiido a fui-tção. poltant.o. colho
segue;

õ=õlv).'';, -{3 õ:Q(õ; y) \ - l d'Q(õ; yl
i)Õi)Õr ) t)Õt)yv

aC?(.5 ; y l

diferenciando novamente, eni ambos os !idos da equação: eni relação a y, no
ponto '5 = õly); ellcontra-se,

ein que o })rimeiro compor)ent.e da expressão acima refere-se à parte de (4.51
que dão contém (5: e a segunda conaponente refere-se à pari.e de (4.51 que
colit.ém õ

a'Q(Õ:y) . a'(2(õ;x) ilyl
aõi)-yT ' i)Õt)ÕX i)'T õ =ã( ]/ )

:: o,
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Coil seq iientemen t;e :

0Õ(y) [ a'Q(Õ;y)j id'Q(Õ;y)l , ..
é [ ÕÕÕÕ ] Z(ii)y'r õ-.ih: (4.b)

e subst.ituin(lo l4.ül em l4.2) obtém-se (4.41

A alavanca generalizada no fornliLto l4.41, traz a gialacte contribuição de

dar [iberda(]e ao mét.odo de est.ilação ut.i]izado no modelo: como apregoam'al-rl

os autor-es, .lusa.anicnte devido à lidei(lado dc uso da. função l4.3). Para o caso

de estillladores de máxima verossiillilhaílça; subst.ituímos Q(õ; yl poi L(õ; yl

(o !ogaritino da função de xerossiluilhança de õ), nlalit.e!)do as suposições

cle que possua derivada de segunda ordella colll relação a õ e y, cine õ(y)

111aximize L(õ; y). e (lue se.ja tónica, dessa forma (4.41 tiansforlila-se em

Poder)ios observei cine nesse fol-illat.o GL(8) possui relação (oi-rl a mat.riz de
inlollnação de Fisher observada.

W'ei: Hu e Fullg (1998) adotanl as nota,iões: l)õ = ilj+, Q.ç =
Q.sõ - a c? (i;yl Observa se nas notações \clll a que post.o(sl ein cir)aa signi-

fica o número (le derivações: e e]]] baixo aparece poi qualjis) paiãnleti'o(s)
foi(rairll feitajsl a(sl derivação(õesl, respectivamente. Por coi)venié1lcia ado-

taiilos tal iiot.anão. Reescre'ç'etldo GL(iil, com essa nova iloraç:ão: teIMas que

GL(lj) - {l)õ( Êóó) 'tóv} .:iM (4 8)

GL(õ)- aH r a'L('5; y)\ l a:L(õ; rl
ÓFk õ-õ(y)

(4 7)

4.3 Aplicações

4.3.1 1N4odelos não-lineares de família exponencial

Nesta senão. aplicados o collceit.o de Wei, Hu e Fung j1908) de alavanca

getlelaJizada parti o caso clãs dlstiibuições cine })ertencem à cla:sse de dis-
tribuir:ões de pool)abilidt[de cot[hecida. ]ia literatura. cie!)tÍhca. como família
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expolacncial. Descrevemos a seguir as (aiacterísticas dessa ÍaiJ)alia de (lisa.ri
buições.

Suponlla que y = IÉ/.. ye: -..: y,,)r se.jam valia.veia aleat.ólias inclepencieil.

t.es. tais quc a função de1lsi(la(te de z/:, b'z, assurile a forilaa

'pÇ'11.'. o.. $b expl'P { :yíP: b(0;)} ]- C(y:; Ó)l á ;:: 1 : .... r?. (4.9)

elll (lue í? é denominado parânletlo canónico; E(y,) = Él: = ó'(f?:): Var(y:) =

de dispersão (ou de escala), com Ó > 0, c(g/í;(ó) é umla função de @. A
lur)ção de x'aiiãncia é de grande iinportãncia: visa.o club calactel'iza. a cla.sse

da dista-jbuição da. vaiitíç-el na fan)fila exponencial.

Os tllode]os lineares c não-lil)ea;res generalizados c]a famí]ia exponencial

lvide: poi exenaplo, Cordeiro e Pauta: 1989al \X/ei; Hu e Fung, 1998) são
defltiidos i)ol- (4.9) e pela conlpoíJenTe sistemática:

g(A. : ) la.io)

eli] blue g(.) é denominada função de ligação. podendo ser qualquer função

llaoliótolia e diferenciável: c que i/.(/3) = r/:(/3:x:) é unia função: que pode
sei linear ou não-iincai em /3 = 1/3i, .... /3,lr. dados os valores de x: =

(r.l: . l:ç]' , q poc]e ser (diferente (]e p C2uando r/i(/31 tem-se um

)modelo }ineal generaliza.do: porém. quando r7,1/3) é uma função não-linear

eln /3 t.fatal se lmi modelo não-]illear de fanií]ia exponencial.

Os t.rabalhos de NlcCullagh e Nclder (19891 e Cordeiro e Paultl (1989al.
contêm uma discussão de como encontrar a estimativa. de l-náxiilla x.etossimi-

Iha.ilq:a para o vedor de pala.me-tios (5 = ((iJ . . : (i.)r em nloclelos r)ão-liilearcs

c[e fa tllí]ia cxpotlencia].

Como é conhecido (\.'ide: por exemplo: Pauta. 2003), as distribuições nor-

illal: gttJna: normal inversa. binomial. Poisson e biiJornial negativa: dentre
outras. peitellcclii à íanlília expoiieitcial.
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Deflnilado J(/3) - -;;lÍr-: o ])rocesso iterFttivo .sc07zn,g cle Fisher (vida; por

exemplo: Pauta.: 1992), para obt.er a estinlat:i\a de illáxima 't,erossilnilhança

para /3 em urn rnode]o não-fincar de falalí]ia, expoiJencia] é dado por

/3«''' =(Jí")rW(''0J0")) :Jt"')rWí"')z''u; Im = 0; 1; ...):

sendo z("') uma varia.ve] dependeiate modifi(ada da(]a por

Z("1) ,7("0 + T("0 + W '/:0")V -/'h©(y H(": )) ,

no qua! W = diagÍu-J:...,lo.}; tais (lue w: = (?;-)2/U,í/: = a-- e r =

/(x;O) J/3 c:om /(x;O) = (/(xi;O): ...:/(x«;0))r O processo iterativo

(4.11) pode ser ajustado por meio de algoritmos desenvolvidos pa.ra mode-

los lineares ger)eralizados t.iatalldo se a quantidade a- como sendo ulli o.8ief
jvide. i)oi exemplo: Pauta e Cordeiro, 1986i Cordeiro e Pauta, 10S9bl. Vê
se: l)ortant.o. que trata-se de un] método iterativo de triínirnos quadrados
reponclcrados.

Quando z7(/3) = X,8: te]a]-se ]m] modelo linda! generalizado e cor)seqiieil-
tement.e teirl se a- = 0. ficando o processo iterativo (4.] rl expresso ]la. forma
sinlpli ficado

/3r"+l::(Xl"'W'("')X) iXTW(':)z('''i

(,« 1: )

no (luar

Z(1") u-
pr

77("') + U(":)(y /,tlrrl)) c]] cltte

Sob condições de regularidade (vice. por excniplo. \.\rei. 10981 tem-se a

consistência de Õ ila classe dos modelos não-]iiieares de fainí]ia expolielicia],

e a nona)alidade assilatót.ica. Isto é, para n grande.

0 Õ -. N,(O;ó 'K '(0))
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«-do K(0) IJ7WJ), e ainda

a ó- À'(o; «ál:

«---', «l: - { - Ell:, .'' h, ; d}

E::: PR';;''8 «óç;'(Ó) - l

sendo @(é) - -Í;m- denominada de função digalua e I'(dl é a furlção gania.

Lembrando que])ara o caso gama temos: c(.y; d'l =($-- L)!ny+çolnO-- lill'(é)
A nlat.l-iz de alcavancas generalizadas pode ser obtida sempre que y, foi

unia valiávei contínua: para sat.isfazer a condição de aü! se! diferenciável.

l

]

Em parti(iiiar se y{ -- G(/[,; ól: obt.ém-sc

4.3.2 Alavanca para modelos da família exponencial

.agora aplicamos GL((5) para distribuições pert.enc:entes à família exponen-

cial. Dessa tornla, identificamos os t.elr)aos DÕ. Lã.i e LÕ, da equação
(4.81. collfol'me as especificações da família exponencial. A ligação caiiõnica

cllt.re o parâmet.io canónico e o preditor (é? = r/), tcm a plo[)ricdade de garan-
tia a concavidade da verossiii)illJança. fax ore(ando a ol.)tens:ão de result.z\dos

assi11t.ótic:os e: garailtii a unicidade da est.imiltiva de iJiáxinia verossil-nilhança.

Os lllodelos lineares generalizados (vede. por exe3-nplo: NlcCullagil e Nel-

dcr. 1989) são ulli caso pari.ocular em que r?:(/3:x.) = xlr/3 inclui q = p) e
a fu1lção de ligação é !iç'le derltro das condições já vistas (diferenciável e
monót Oll«l .

Seja õ = (Õ' , 0)r e, poitallto: LÓÓ é uma matriz na forma

r t.., i« \
IIÀA l .. ,. l

.\tra'ç'és (lo logarit.iiio da, versão matricial de (4.9). L(O) . obtemos as

sublnatiizes L.3ü, Lo., Ló3 e i.ó,.. Podelr)os encontrar esses valores de duas
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!ollnas, apreseiltalnos a.qui a mais sin-tl)lcs e ilo Apêi-tdice out.l-a mais complexa

enl que obt.cílios quatro t.ei'mos na expressão de LOçó. Primeiramente. vamos

à busca de Loo, derivando L(é?l ein relaçã.o à ,8:

Lo

(T)'';$}
«{»"=« «"$«}

'l', «,''=«}

*1''=33«}
'{.'G3«}
Ü{.'V 'D5},

, i)o any Lõ

em que

}ll:Zll;; - u-"n - véw+n, .-: n- ãB,

Ell] seguida deriva.lhos L.s eln relação à /3 llox.'amelate: obtendo L.30

D..3

nl;v 'o. + R'l."j l:;-;-;; IK+
L J L a?7' a?71

.' [;] ÍJ&] ]
erli (lue 1.11.1 dcliota multiplicação (ie matlizcs (vi(le. Bates e \\rat.t;s: 1980)

Os cálculos ])ara encontrar L..ó sã.o

dl.
W

dl(O)

al.
+ ê(y;ÓI

tijy; 01 = Ló.ü



4.3 .4/)bica.ções 68

Pa.ra conipletarinos a nlatiiz LJÓ, encont.i'amos as expl'essões para La.ó e
L,óo. Dado que

L3 .,{."« '-.},
temos

aLü
."V 'D.} ::: l;o. - (io'l'

Porém: como para a estimativa de máxima verossimilllança. O, t.erros
Lu ü.õ = 0, implica que La.Õ = (L.óo)7' = 0: visto cine L,3 = ÜLa.P, cíessa

for111a, a matriz LÕÕ õ.li será bloco (]ia.tonal: otl seja,

Lãõ
Lõ3 0

O Lç,.ó

Por fim, para coillpletarilios a expressão de GL((5), falta apenas Lo,, dado
(4.12) temos

flt - ÓD1lV :-i.,
Dado cine DÕ = (Da: O). logo t.enlos que:

la.iS)

GL(ã)-al(Õ)-Ín.( i«l :lt.,)} (4 14)

Aplicalldo as expressões l4.121 e (4.131, à nlat.riz Jacobiana cle alavancas

(4.14) fic:a; expressa na coima.

GL(ÕI -.l";"''". «' i'"iiúLi',

i=4il '-l" : .-; (4 13)
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Podemos dividir os naodelos de regressa.o de falllília exl)onencial eni quatro

categorias: duas en] relação à linearidade (lilleai' ou não-linear) e outras duas
em !elaqão à ligação do pleditor com o paráinetlo canórlico (ligação canónica

ou ligação geral). Obt.amos quatl-o categol-ias pala (4.1Sj:

(4.16) - X'modelos i)ão iillea.res clc família exponencial(i\lNFE) coili ligação
o í t- F\ l .

(4. 16) 1\'lodelos r)ão-lineares dc família ex])one]]cia] (i\INFE) cona ligação
ca.]lonica.;

l4.lr) l\modelos lineares de fanlí]ia exponellcia] (hILGsl colll ligação ge-

(4.181 l\modelos lineares de fanlí]ia expoilencia] (i\'ILGs) com ligação
canonica..

Ca(!a caso gela urna configul-anão para GL(/3), como i)oclcnlos obscivar
a segtl }r

MNFE ligação geral

OL(0) {-.l-:« :". «'i'"iiü\i«

il&il '-l" '} .:..,,
MNFE ligação canónica

GI,(0)
{««(««" [''] [J4]) '""} ..;..,,, ''."',
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MLGs ligação geral

..';, - l"'''w'':"("'""''' *-'l."I illi*.i '"''l .S.!:.
MLGs - ligação canónica

...ã - {-(*."-l **«} . .- «*'
\ J l =o(y)

Ellcontrada a forrJaa fecha;da para ca.da caso apresentado: o próximo passo
é ar)alisar a. rnatl-iz rcsultii.irc para cine se collsiga: para cada caso, deterlniila.r

duais são os novos ]il-nitant.es, se exlstirena: para a dia,tonal principal dessas
nlatiizes. Obtendo-se rllatrizes corri est.rut.raras cti.jas propriedades sejam co
nllecidas colrJO jú visa.o. por exemplo, as matrizes idcmpot.ent.es. esse trabalho

fica muito mais fácil, caso contrário; a.(redit.o q\te será necessário se analisar

caso a caso. IR,balizado esse trabalho; a ala\allc:a generalizada pl'opost.a ])or

W'ei. Hu e Fung torna-se uma felrarrieiit.a podeiosíssilna pa,ra se identificam

pontos de alavancas en] nlodeios de regressão.

Em fx.ILGs. o colnunlellte usa(]o pa.ra identificação cle pontos de alavanca

são os elclnentos da dittgoilal principa.l de

ü-:/'xlx"$xl x'-ü-/'
'1

(l\le coincide cona GLI/3) ztpenas para. os casos de ligaçã.o calióllica: o (lue faz

com cine W :: V; e rcs])obra contínua: por exeli]])]o; u]-r] riiodelo gama. comi
ligação recíproca.
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4.4 Sobrevivência dos pacientes com leuce.
mia+

Este cxen-Lplo refez-e-se a urn conjullto de dados sobre 33 pacierit.es com ieu

Gemia (Feigl e Zelen. 1965), sobre os quais verificou se a l)resenç:a de ullla
caract.erística morfológica nas células brancas- Os pacientes foram então

classificados como AG positi'.'o e AG negativo: e]r] que, int.ttiti\anlente; o pri-

meiro grupo é daqueles que possuena a catact.eiística. Tanabélal regist.iou se

o teílapo de sobrem'ivê]icia do pacient.e (e11] semanas) após o diagi-l(3st.ico (la
doença e o ]lúinero de glóbulos brarlcos ('çVBC) no momento do dias)lóstico.

Supondo que o tenapo de sobieviç'ê1lcia após o diagnóstico segue uma
distribuição gania (t.eillpo ' G(/i: ó)), ajltst.amos um i\ILG coiro fui)ção de

ligação inversa. para explicam o tempo de sobrem'ivência. dados o in(t«VBC'l e

AG (positivo=1: ou negativo=0). Uni priirleiio ajuste apoTltou o int.excepto

como un] parâmet.io não significativo e foi ret.irado do modelo

A variável in(it/BCI, segundo a característica AG: na Figtun 4.1, l-riostia

quc' não possui observações cliscrepalites. ao coiitrálio cle \\.'BC (]ue possui,
Figura 4.2: além de um (ompottalnento ii)tlito parecido com e seus a pre-
sc1lçii. da calacteiística .4G: o (lue sugere que não llá iTitciação ent.re as dua;s
x.-al-iávcis. A Figura 4.3 mos{.ra o comporta,ii)unto do tempo de sobrevivência

segundo a cai'act.eiística. AG. os (leais mostralll se muito diferentes, sem a

prever)ça da característica o t.cnlpo (le sobrevivência mostra-se: })aia quase

a totalidade dos indivíduos, pecluei]o. enqua]]to cona a presença da carac-
terística ele mostra-se com unia airlpiitude e média muito iilt\lares.

No experimento; 17 })acieiltes ])ossuianl a característica AG. c:on] ten)po
}aaédio dc sobrevivência (te 62:5 sellianas. enqua;isto os 16 restantes que não

possuialn a ct\iact.et'ística .z\-G; t.i\.'eran} t.elnpo médio de sobiex ivêticia cle 18

seillailas. coi]tudo; a n]édia (lo r] llnero dc glóbulos brancos não af)rescntou di-

íeiença sigilifictttiva e1ltle a,goelas (lhe possucna a caractel'estica AG e a(lueles
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Ü'

C

+

?

AG

Figura 4.]: Boz p/oí de Irl(W'BC) segundo AG

(!ne nao possuem

O a.justo clo silo(leio gelou as est.ililativas coi]tidas ila Tabe]a 4.] pala
os pnrãmet.ros desse modelo. O modelo gerou un] desvio dc 38.299 com 31

graus de lil)erdacle (d'=0.051(0.20S)): o (!ue insulta num l)-valor de 14 22%,:

indicando leão rejeição do modelo sot) o nível naínimo cle significância de 10%.

A Figura 4.4 a.!)icsent.a os resíduos cona unli\ tellclência de (lufada da

variância confollne o aumento do valor ajust.ado. apresenta também unia
observação j14) roía do lillaite (-2;21, porém. betll próxilaaa do limite. e out.ra

(21 (lue se apiescnt?t bastante espaçado no espaço. O gráfico de envelope:

Para ]lle t.r o Est.imativa giro Padre,o Valor de t

AC; 0.035 0.010 3,595

] «( 'ç\;BC l 0.006   4.864
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'100coo

60®0 ']

B

20000 l

a

.+--

0

AG

Figura 4.2: Bo:z; p/oí de \;VBC segundo AG

150

a.
E
Qb

5c l
-+

AG

Figura z1.3: Bot /9/0t (!o temIDo dc sob!'cvix;anciã segtli-Leio /\G
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VatoresAjuslaóos

Figura 4.4: 1],esícluo to{ cor)tra os calores a,.justa;dos

Figura 4.5 confilrlla que o ajuste não foi boné visto que vários resíduos ficarei
fora elas bandas de confiança.

Tentamos un] no't'o a.lustc usando a função de liga;ção logarítmica cona
o iiiruito cle estabilizar a val-iância: o quc gelou as estimat.ovas contidas na

Tal)ela 4.2. O naodelo gerou iii]] Desvio de 38.327 comi 3(] gri\us de liberdade,
o que [-esult.a ]]un] p-valor de 14: 15%.. illdicali(lo não rejeição (lo naodclo sob
o rlívc] n)íniino dc significância dc 10%

n

 

  
n  

Para.metro Estiin ati\ a Erro Padrão Valor de {
[ntercepto 3.813 1.348 4.312
}n\\rBC 0:304 0.137 -2.213
AG 1.018 0.364 2.797
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Peícmtis da N(o.ll

Figura. 4.5: Gráfico de eí)velope para ligação canónica

Pata o novo a.jus{.e a Figura 4.6 apresenta os resíduos versus os valores

ajlistados com un] edil)pois-alnento bem mais próximo da aleatoi iedade: aprc
sent.a t.ambénl unia observação ( 14) fora. do limite 1 2;2). poiéíll: beíll próxima

clo lilrlite: e outra (2) (!ue sc apiesent.a, iao','alllente: bastaJlte espaçado no

espaços o qllc sugere club seja um ponto de alavanca\. O gt'áflco de envelope,
Figura 4.7 apresentt} um comportamento melhor do (lue a Figura 4.5: evi-
derlciando uni rlaelhor ajust.e. A Figura 4.8 mostra a obselvaq:ã.o 313 collao

lula ci\;ndi(lato a. ponto influente: poténl, bcni al)eixo do (lue })oderíanlos usar

como critério XIÍ(00V) = 6. 25.

Na Figura 4.9 pode)lhos observar o coi-nportanlento da diagonal princil)al
da matriz de pi'ojeção (3.18), na qual podem-nos ve] cine a obter\'ação 2 se des-

taca. Nas Figuras 4. 10 e 4. 1 1 podem-tos ol)ser't'ai uni coirlpoitanlento parecido

com a Figura 4.9: coliruclo. aquelas apiesentaill a observação 2 como ponto cle

ala\.t\nca cona maior iilteilsidacte e elli illenor grau aprescntt\rla a ouse!\deão
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Valores Ajustados

120

Figura Resíduo {oí co)irra os valores a.lusa.idos

P

0
C0C
Q.
Ê
8

6

.2

Pelcatls da Nja.l)

0

F] o'] ] ]' n Gl-á;hco c]e enx'e]ope para ligação logarít.mica

n

 
0 . ' '- , , . ' ', -'

' } . .. -
n

#14
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aU
a
E

8 o
Q '
Q

Õ

Ó
0

'0
a
E -o

:] ...,...,.--,.''**..''- ''',',........,.
0 5 ]0 ]5 20 :25 3Q

índice

Figui'a 4.8: Dist.anciã de Cook aproximada, Z,D.

21 coliio calldidato a pollto cie alavanca. E relevante llotar [l similaridade

entre os x/aloles do plano tangente e cla. anal,anca .Jacobialia.

Aplicaillos t,ambénl a alavanca generalizada para l\ILGs coi]] função de

ligação gere\1(4.171 , cuja expicssã.o utilizada seguiu as seguirJtes colisiclelações

] :. (A.: l
É'{

r/,: logo /z: = e'?' l

p'l: ' F-.'.

i.,:. e$
' d7/,

aq.

0: 't ": = p,l, e.

Por iiide])endéncia temos que

il;-d'*:W) -
d20

(liag*fHI .
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Figura 4.9: 1\lat.riz dc projeção H*
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Figura, 4.10: Plano tangente
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« J B20
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0

6

e
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a

N
Q

d
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B

2S H}0 15 20

Obsenacao

Figure\ 4.11: Aiavailca Jacobia.na

ern (lue diag(p) é uma niatiiz rl x rz diagonal. cuja diagol)al priilcipat é a
vedor /l: a niatiiz dlag#(]z) é unha i]]at.riz rz x rp, x r] na. qual a l,-ésima face

possui apenas o valor iefereilte à. f-ésiiila; coltma e à á-ésinaa lln})a difeleilte

de zelo: e cst.e \ttloi corlesponcle ao i ésiil)o valor do vetar p.
Colei isso: tl expressão 4.17 talha se

GL(©) - diag(pjX{XTX Xrjc''jj--diag*(pjjX} 'Xr:

a diagoi)al })riilcipal resltltante dessa expressão está na Figui-a 4.12 e inost.ra

que a observa,ção 2 pode sei considciacla un] ponto de ala\.anca lla regressão.

O})setvamos blue: clarailiente, podemos consi(gerar a. observação (2) como
dc a]avaiica e a observação 2] como candiclat.a. cometido. netihunia. (tas duas

i)ode sci consiclelada influente: Hein t)enhunla out.ra. Ressaltamos t.ambém a

gralade sinlilaridade entre as estatístic:as plano tangente e alar.'anca Jacol)cana..

No geral. podenaos c:ollsicicrar giailde a (oncoidãilcia entre as estai ísti(as H.*
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#2

.N

9

$ '

8 ' . ' + 4 ' 4 . .

0 '}0 15 20

Índice

Figura 4.12: À/lat.riz GL(õ)

piano tangerJte, alavanca Jacobiana. e GL(/3). A retirada das observam:ões 2
e 21 não resultotl ein il-tclhora no a.lustc do mo(leio.



Capítulo 5

Conclusões

5. 1 Conclusões

A [déia origiila] (]e se nledh e idclltific:ai pontos de alavanca; por meio de
H = X(XTX) :Xr; a )IJatriz de projeção dos valores obter\.idos sobre o

espaço de estin[ação: foi um avanço ]iJuit.o in)pote.ante; criou-se lmla base forte

eil] leia,pião ao conceito de ala\anca. porém: naostrou se linait.ada. à iiiedi(la

(lue avançou-se na possibilidade de outros t.ipos de mét.o(los de est.mia.ç:ã,o.

alélll de lllÍniliJos (luaclrados: e do a.ltlst.e de iliodelos nãu lilieaies.

A matriz de alavanca Jacobiaila.(Saiin. Laurent e Cook: 1992) e a ala.va.laca

gencializada(Wei: Hu e Fullg, 1998): surgilain como generalizações, tanto
no cara)po dos i-nét.idos cle estinlaç:ã,o (luanto rla possibilida,de de ajuste (!e
modelos não linda.res: principalmente a última.

A )rlatriz de a.la't'anca Jacobiana apresenta o avanço de levar elli coíit.a

a não-linearidade do lr)odeio; porélll, ail cla pala estiilladores de illíniinos

cluadrados. Co1ltudo: ocorre (lue não gera uma matriz idempotent.e, o que
dificulta a a\aliam:ão se a observação é de alavanca ou não. O play)o ta1lgente
e a ala.valida ,Jacohiana mostrei-am-se n]uit.o similiues TIOS exelllplos usados:

contudo. o l)cano ta.agente é uma nledidad que a.l)lesenta riso:o qualldo clo

81
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ajuste dc ino(belos com espaço de estirnaq:ao pouco suave.

A alavanc'a generalizada apleserlta grandes avanços: pelnlitindo não ape
lias a me(liça.o en} nlo(belos não-lineares: como taillbél-n o uso eni praticament.e

to(]os os mét.idos de estimação (desde de que exist.a olha função (te estimação

fechadas. Com Ilha expressão fechada para (luar(luar ]nétodo de estilllaqão e

naoclelo. apenas sir)aplifi('ando-se conforn)e o caso. t.odavia: balizaildo-se por
F{. visto que pala nao(!e]os lineares usando estima(cores (le mínimos cluaclrados

a alavanca. Jacol)cana possui a mesma expi'essão de H.. Alavanca generalizada

torna-se uma medi(la pratica.ii)ent.e tmiveisal. Uilla limitação: talvez, seja. a

obt.então de matrizes cine podem não ser idempot.eiit.es e, IJortant.o, podem

leão t.er unia esttuttlrn (oilhecida o que dificulta na citação de limit.es para
balizttl o (]uc sejam obsel\-aç:ões de alavanca.



.A.pêndice .zç

-z\pêndice

Demonstração de G(p; f)

Expor)(liJldc» p(/3/(.Í))) em torno cle p = 0 via série de Taylor at.é segunda
ordelll, obter-nos

p(0.f (p) l «'',..,, * ?"e» ,..{''r * e"ÉPO .:.t''P

.{+;en+*q#<#}
p(8.,(o)l +13'al. - p+ {(zi})'Í5..,a.l. + 6:, il} ,../''

Com esse resultado podeiiios elacontrai uma íol-nla fechada pat'a a ala-
va ]]('a crí.]lpT'n l i'znH n

(P o)'
21

G(p: f) P(Õ/(P)l - P(Õ.r(0))
P f5.a.} :- Ç{ (a})"õ«a.} -* Õ..&Í}

83
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Para obter os teta)os ,ÀIP c ,A} derivalnos a função.

{y+pÍ-p(Õ,h))} {v+pf pW/(p))},

cii] relação a. /3r . ot)terlclo:

K - {y -t pr - P(Õ.,(P))}'í3. - o

O resuit.ado: (lelivalrlos unia vez ern relação a .p, igualando a zelo: pal'a

encontrar A.Ir: e deriva,nãos duas vezes; en] I'ilação a p. pa;i'a encontrar a.j:
conforme a seguia.

Encolltrando a. l:,

aK
(r f3.a.l.)"í3. +(AI,)'lz'llf5«l

f'f3o - (A.l)'õlçõa t (a.})'lêrllÕ..l

f"f5. - (Al:)"ÍÓá'Í3. - IÊ'llÕ«l}
f"Õa - (a.l)"Ã

eln que

f311f5. l6..:,l}

Corlsecliientellie] ite :

f:\r f'8'
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Ago:'« a.}:

02K

d2p (a})'jr"l lõ.,.l H.})'Â- )'Íui})'lõl;.l jn.l
.i)'lóll

[

L''-'] a.l \rl
J llÊ''lln«..ll fl" -}) 'õ3'l lõ..,l}

1.)" f''(A f r u. }) " lí })" lõi,,l
llz'116. il

r.,
lõ.«l

' \*: : j}
l l.fr (a.})"õ;l I's«l

\ l

I'''30l
A

llê'llÕ l 0.

Loü,o

( a. }) "Â 2(a.})"lr' (aJyõ#l jn.,,l

(AIJ"{ p.lo" IÕá'.l IÕ l lu\})'l llê'llÕ.,.,.,ll }

:lõç.l jr '. la}
lõ«l } [[õ3..]1êJ] ["JJ}A}

:.& ' lõ;.l jr
Â "Ílõ]l ló«la [[6i.]rtJ] ['.}]la}

Cona zb.l- e z5./ conl])lctanios a den-Lolistração
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Expressão mais complexa de GL(OI
Prirneiialllent.e: vamos à busca de Loü, derivando L(é?) em rola,ção à O,

T - «{«';3D (T)';3$J-'.
i: ::: .óiv"v :u''n-p'v :u 'R}

óÍv''V ;W;R- p''V +W4K}

.'ÍÜ M"v-$w$n}
é{."V 'Dj}

Ei)l seguida deriva.mos L.9 el-n relação à /3 llovanlei-tte. obt.ando L30

i:y /:v'/'v t/2w'/2R + DZI lc'l lói;niz,l Da

*«"[."] [« :Jh]«* [."« '--']LH4J}
.{ 'w«*«ll.''l iJLI«,l
*«"t.'] [« 'Jh]«* [.'« '- '] [J41}.

ou cle ouT.!à.fora-na

b - «,l ---ÇI.'i iJ=;i-.*«"i.'ii« 'JLI«

Por fllli. en(oiltiamos o termo L.3: a seguir

:l-U - ón:lv :-L-, IA21

86
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Poclenlos: ent.ã,o. mortal a expressão para GL(/3), juntando os termos

DÕ,(A.]le IA.21. c««.'. - -".''-

GL(õ - D;l D)çv 'n.,+DZil.'llÕI ln'+K"l'"llv "õ:lhIR

*i.''« "«,' 'iilhi} :-;«-' j «,

Clonjuntos de dados dos Exemplos
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'f'apela A 1 : Con

Ordelr) llnpost.o
do terreno

1 4:918

2 5:021

3 4:3'13

4 4:557
5 5.060

6 3.891

7 5,898
8 5.604

9 15.:!20

lO 14.460

11 5.828

!2 } 5.300

13 6:271
14 5.959

]5 .3.050

16 8.246

17 6:697

]s i 7.7s4
19 9.038

20 5:989

21 7:542

22 8:795
23 6,093

e4 i 8.36]

2.5 8.140

26 9:]42
27 ]2.(J00

111111g!!e Obs( rvações para
Área l Área

do terreno const l-urGIa

3:472 0.998

3.531 1,500

2:275 1:175

4:050 1.232

4.455 1.121

4.455 0,988
5:850 1:240

9.520 l 1.501

9:800 3.420

12.800 3.000

6,435 1,225

4.988 1,552

5.520 0,975

6:666 1.121

3:oo0 1 .o20
5.150 1.664

6.902 1.488

7:102 1:376
7,800 1.500

5.520 1.256

4.000 1.690

9:890 L.820

6.727 1.652

9.150 L,777

8:000 1.504

7.326 1:83]
5.000 } 1.200

o exenl])lo
Idade

do imóvel
42

62

4()

54

42

56

51

32

42

}4

32

30

:30

32

46

3(}

22

23

4()

22

50

44

48

3

31

3()

2.4 - Imóveis.
Va.lor de

venda clo iínáve!

25.9

29:5

27.9

29.9

29.9

30.9

28.9

84.9

82,9

33.9

31.5

31.0

30:0

36:9

4}.9
40.5

43.9

õ r : l)

37.9

44,5

37.9

38.9

36.9

43.8
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Tabela

89

Ç;f?y:Junto de 2 5 Ceiejeiias
Ordem Diâ:metro

da.á.rvore

Alt ura

da árvore
\bltlme

dca árvore

l 8.3   l0.3
2 8.6 65 l0.3
3 8.8 63 l0.2
4 l0.5 72 16.4
5 l0.7 81 18.8
6 l0.8 83 19,7
7 11.0 66 15.6

8 l l.o 75 18.2

9     22.6
10 11.2 75 19.9
1 1 11.3 79 24.2
12 11.4 76 21.0

  11.4 76 21:4
14 1 1.7 69 21.3

15 12.0   !9.1
}6 12.9 74  
17 12.9 85 33.8
18 13.3 86 27.4
19 13.7 7} 25:7
20 ]3.8 64 H21 14:0 78

22 14,2 80 31:7
23 14,5 74 36.3

24 16.0 72 38.3
25 16.3 77 42.6
26 17.3   35.4

27 ] 7.3   55.7

28 17.9 8() 58.3

29 18.0   31.5

30 18.0 s() 51.0

  20.6 87 77.0
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Tabela A.3: Colljunto de Observações para o excirl])lo 3.5 - Relação peso (tos
olhos e idade

Ordem i.Úl: llÜ il;;Ü= l Peso dos olhos
}    
2   F 22,75
3    
4    
3    
6 29 40.55
7 37 50:25
8 37 16.88

9 44 52.03

1 o   63.47
1 1 5C) 61.Í3
12 60 81:00
}3 61 73.09
}4 64 79.09
15 65 79.5]
16 65 65.3}
17 72 71.90
}8   86.}0
19 75 94.60

2() 82 92,30
21   1o5.o0

22   }01 , 7(}
23   102.90

24   llo.oo
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Ordem [da(]e do coe]ho Peso elos olhos

25   104.30

26   l 134,90
27    
28   140,58
29   155.30

30   152.20
31 15o }44,50
32 159 142.15
33 165 139.8]
34 183 153.22

35 192 145.72

36 195 161.10
37 218 174:18
38 218 173.03
39 219 173.54

4() 224 i78.86
41 225 ]77.68
42 227 173,73
43 232 159.98

44 232 161.29

45 237 187.07

46 246 176,13
47   183.40

  276 186.26
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Ordem Idade do coelho l Peso dos olhos
49 285 l 189:66
5()    
51   l ls6.70
52   186.80

53   í 195.10
54    
35 338 203.23
56 347 188.38

57 354 189.70
38 357 195.31

  375 202,63
60 394 224.82

61 513 203.30
62 335 209.70

63 554 233.90

64 591 234.70
65 648 244.30

66 660 233.00

67 705 242.4o

68   230.77

69   242.57

    232.12
7]   246.70
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Tabela A.4: Colljullto de Observações pura. o exemplo 4.4 - Sobreviver)cia de
pa.cient.es cona leucemia.

(.)idem l Característica AG Tempo Número de glóbulos brancos

65 2300

100 4300

134 f 2600

]6 6000

108 10500

121 10000

4 17000

39 5400

143 7000

s6 l 9400

26 l 32000

22 } 35000
l 100000

l 100000

]ooooo

4400

3000

4000

]500

9000

5300

10000

27000

28000

3100o

26000

2}00o

79000

} o(}ooo

l

l

l

l

l

l

()

2

3

4

5

10

1}

12

13

14

15

16

17

18

2(}

2}

22

23

24

25

26

27

28

29

30

3]
:32

]

65

56

65

17

16

22

30



Rcfeiãr)rias Biblioplrá:fi cas 94

Referências Bibliográficas

Ansconlbe: F. J. e Tukey: J. 'bV. (1963). The Examiliation and Analysis of
R.esicluals. 7kc/27zorrzeÉ7zcs 5. 141 159.

Bacon), D. W'. e \\.'atts: D. G. (1971). Estinlating tlie Tt-ansit.io]] 13etween

Two Intcrsectillg St;iaigllt. Liilcs. Bzorrzef7'z#n. 58. 525 534.

Bates: D. Nt. e W'at:ts: D. G. j1980). Rclative Curvar.tire r\.leasures of Nonli.

nea)-ity (\-/ith cliscussionl. ./o &rrzQ./ o/ {be /?oya/ ,S'íüÉzJ,Ízca/ Soczcfy, Ser

B: 42: 1-25.

Belsley. D. .\.: l<uh. E. e W'elscli. R. E. (1980). Reg7cssíoz;. D7agzzostzcs

New \'ork: Jolin \.\;iley.

Cook: R. D. (lç)77). Detcction of ]lafiuentia] Observation in Linear R,erres
sion. .7bc/}rlozlzcí7'íc.s 19: ]5-18.

Cook: R. D. e W'eisbelg, S. j1982). /?cszdtza/s aria /rl/7uc7tce zzz /?egresszozz

New York: C'liapman atld Hall.

Cordeiro: G. l\.[. e Pausa: G. A. j1989a). llnploved Likelihoocl Rtltio St.atis-
tics fol- Exponential Fanlily No1-tlinear Níodels. Bzor?ieÉrlka 76. 93- 10C)

Cordeiro: G. Ni. c Pauta: G. A. (1989b). .Moda/o.s de Regressão 7oa7a rz
,4 ncí/pse de Dados L'r2z?/r2.rzados. 1 7o. Co1(3quio Btasileiio de IK.latelllá.tira



R,efeiências Bibliográficas 95

Dudzinski, NI. L. e Nrylçytoxx'ycz; R.. (1961). The Eye Leis &ts ar} Indicat.or

of Age in The \Vi](t R,a.bbit. in Austl-alia. CS/#C). }r/ÉDL. RES. 6.
156-159.

Emcison: J. D.l Hoagliii. D. C. e l<enlpthoine, P. .J. (108'1l. Levelage in

Least. Squares Addit.ive-Paus-Mula.iplicat.ive Fit.s for Two-\Vay Tables.
.JourTtcL} oJ Ih,e Alíte,rtcart Stntl,st\cat As.soc.tntLon, 79. '32b '3'3b.

Feigl, P. e Zelcn; ),1. (1965). Estiinat.ion of expollentiai survival probabilit.ies

with collcomit.ant infonnation. #Íorl?,eívzcs 21: 826-838.

Gay, D. NI. e \\';elscli, R. E. (1988). Xlaxiinum Likelihood and Quase

Lilçelihood for Noiilirlcar Expoílent.ial Farllily R,egression i\'lodels. J07zr
zzrz/ o/ i/ie ,'!rnerzcari. $Éafz.sÍzca/ dssoc7,a.É?:07z 83. 990 998.

Hoaglin; D. C- e W'elsch. R. E. (1978). Tlie Hat l\,latrix iri Regiession an(t
ANOVA. 7'/ze .Arrzerzcarz SíafzsÉíczarz 32: 17-22.

).lcCullagli, P. e Neldei; J. A. (1989). Ge7zcra,/izcd Lzrzcar ib/ode/s. 27zd.

#difzon. Cliaplnan aTld Hall.

Nal-ula. S. C. e \.\'cllillgtoil, J. F. (1977). Predict.ion. lilieal- regression arid

mininauln su11] of relat.ix'e brios. 71::cÀrtorrzeir7.cs 19. 185-]90.

Pauta, G. /\. (19021. Rias correction for expor)entia] fanlily nonlinear nlo
c\e\s. .Joli,r,r.a.l o.{ StnLI.st,l.cal CowLplLta,tuol-L üild S\l l\tlati,oít 40. 43-54.

FRuÍa; G. A. ( 1999). Levelage in ll-tequality Const.iained Rcglession N,lodels
T/}e S/.a.íís zczalt 48. 529-538.

Pauta. G. A. (2003). .vede/os de /?agressão com .apoio C'ompi acíoma./.

Versão Preliminar: ll\IE-USP: 300p.



R eíeiências Bit)íiop táficas 96

Pausa, G. A. e Cor(leira: G. h1. (1986). Algtms modelos leão-lineares via o
Gllww. At.as do Vll Si,Tl-LPósio Naco.anal de Plot)ubi\talude e Esta,mística.

UNICA).!P: São Pau]o: pp. 204-2]7.

R.atkowsk}, D. A. 11983). i\rom/Zneo.r Re#ressz.or/, Jk/o(7e//ir .ç/. l\.larcel Dekkei .
N ew York.

Rya.í), B. F. e Joiner. B. L. (19941. Ã/in,zfab #arzdóooÃ;. T/tvlrd Ed&f orz. Dux
[)ury Press.

Sai)it Laurent. R. T. e Cook: 13. D. (19921. Leveragc alid Superleverage in
No1ilillear Regressioil. /ourzia./ o/ f/ie Hr/lerzcarl Sfatzsfíca/ .4,ssoczafzom

87: 985-990.

Velleillan, P. F. e \velscli. R. (1981). EMcieilt. Computing ol Regressioii
Dlagilostics. Tbe ,4rrzer7.cara. S(a.ízsíãciarz 35, 234-242.

\vei, B. C. (1998). Ezp07ze7zí ü/ far/zi/y Nora/zzzear /Made/s. Lecture Notas in

Statistics VoJ. 130. Springer: Nexo, Yoik.

\l..'ei. B.C.. Hu, V.Q., c Fung, \V.K. (19981. GeneraJized Levetage anel its

Applic:ations. Sca.ridzzzaü-zün ./ot/.7na/ o/ Sfa.ízsíics 25, 25 37.


