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li,esumo

Modelos de regressão polinomial, embora possam ser considerados como casos patticulaies do modelo de regressão linear geral, apresentam caiactetísticas pióplias e problenlm
específicos. Destaca-se especialmente o probleiTia da multicolineaiidade, consequência da

existênciade relaçõeslineares entre as potências da variável independente. No presente
trabalho, nos dedicamos inicialmente à discussão do problema da multicolineatidade ein
modelos de regressão polinomial. Seixo analisadas técnicas pala identificação e coireção

do problema, bem como as consequênciasda presençade tal anomalia. E apresentada a
técnica dos polinâmios octogonais como uma possível solução do problema, a metodologia

da geraçãodos coeficientesortogonaise as vantagensde sua utilização. Posteiiorlnente,
trataremos de alguns modelos alternativos ao de regressão polinoinial, básica.mente,à con-

strução de SpZánese modeloscom termos trigonométiicos. Finalizando, algunsdos procedimentos descritos são aplicados a ulll conjunto de dados leais.
V

Abstract

Polynomial Regression Models, even se can be consideied as a paiticulai case of the
general linear iegression model, they present proper chaiacteiistics and specific pioblems.

The problemof the multicollineaiityis distinguishedespecially,fruir of the existenceof
linear relations betweenthe poweis of the independent vatiable. In the present woik, we
dedicate initially to the discussion of the problein of the multicollineality in Polynomial

RegressionModels. Techniquesfor identificationand coirectionof the ploblemwill be
analyzed, as well as the fruir of the piesence of such anomaly. It is piesented the technique
of the ortogonais polynon)ials as a possible solution of the pioblem, the lnethodology of
the geneiation of the ortogonais coefHcients and the advantages of its use. Laser, we will

deal with some alteinative models to the one of Polynomial Regiession, basically, to the

constiuctionof Splines and modelawith 'lligonometricalTeims. Finishing, some of the
desclibed procedules

aie applied to a. leal data set.
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Capítulo l
Introdução

A motivação inicial do presentetrabalho foi o Relatório de Análise Estatística

sobre o piojeto -Dinâmica de espécies arbóreas em uma .Poresta estacáonaZ
semidecídua

na .Estação

de Caetetus,

GáZáa - SP,

RÁ-n-O.E.A-O4PO-Z.

Neste

trabalho, no ajuste dos modelosde iegiessão polinomial surgiu o problema de multicolineaiidade. Isso ocone quando as variáveis preditoras são altamentecorrelacionadasentre
si. A correlaçãoentre duas (colineaiidade)ou leais (multicolineaiidade) variáveisindependentes é um problema que deve ser evitado. h'IANSFIELD

e HELMES

(1982) afirmam que

examinar o conjunto de variáveis conao objetivo de detectar multicolineaiidade deveria ser

o primeiro passo no ajuste dos modelosde regressão múltipla.
O objetivo do estudo eia determinar uma relação entre a idade da árvore e o com-

plementoda circunferência do tronco na altura do peito ou a 1,30m do solo (CAP) pala
espécies encontradas em uma área florestal da região sudeste do Brasil. Pala este estudo,
empregou-se modelos de regressão polinomial. Neste ajuste, deparou-se com o problema
da multicolinearidade, violando a hipótese básica de que cada variável independente X. não

pode sei combinaçãolinear das demais. Dentre os principais problemasda multicolineaiidade está a imprecisão dos Esticadores de Mínimos Quadrados (EMQ); diante disso, as

l

estimativas dos paiâmetios envolvidos na análise se tomam sellsíveis a pequenas mudanças

nos dados e os correspondentesestimadores têm variância grande. No deferidoestudo, a
solução pala o problema de multicolineaiidade foi uma centralização da variável independente. No entanto, muitas vezes esta corieção não elimina completamenteo problema.
Portanto, a presentedissertação trata dos modelos de iegiessão polinomial, bem como da
análise dos problemas e soluções em seu ajuste.
Dedicamos o Capítulo 2 a uma breve introdução dos modelos de regressão polinomial, pertencentes à classe dos modelos de regressão linear. Tais modelos são utilizados
em situações onde a função que relaciona a variável resposta y às variáveis explicativas

xl , x2, ..., xk é curvilínea, sendo representadapor um polinõmio. Estes modelostambém
são utilizados pata estima.i funções complexas; ou seja, quando uma função polinomial é
uma boa aproximação para a verdadeira função complexa ou desconhecida.

No Capítulo 3, nos dedicamos às consequências, à identificação e, se for o caso,
ao tratamento pata eliminação das fontes de nlulticolinearidade entre as variáveis explica-

tivas. Em outras palavras, va.mos abordar a presença de multicolineaiidade nos modelos
de regressãopolinomial, problema que tem sido exaustivamentea.nalisadoem vários trabalhos de renolnados autores, dentre os quais se destacam FARRAR e GLAUBER (1967) .
Segundo MELA e KOPALLE

(2002), uma decente busca pelo assunto utilizando o EconLit

revelou que 154estudos discutiam colineaiidade ou multicolineaiidadeem seus abstiacts.
Uma busca na revista .AppZáed EconomÍcs utilizando o Infotiac encontrou 220 antigos
desde 1991. Trata-se de um assunto importante, pois, como veremos adiante, de nada
valerá nosso modelo se tivermos problemas de multicolinearidade.
No Capítulo 4, tiataiemos dos polinõinios Octogonais, ullla possível solução pala

erladicat os problemasda multicolineaiidade. Em geral, pesquisasteóricas e empíricas
apontam pala a superioridade computacional e aculácia dos polinõmios octogonais em
detrimento dos polinõmios ordinários. Embora supeiiotes, polinâmios octogonais não têm
sido usados nos modelos estatísticos devido à sua complexidade. Nesta paire do trabalho,
apresentamos a metodologia de geração dos coeficientes octogonais e as vantagens de sua
..+;1;..,.3,l
U
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Reservamos o Capítulo 5, para tiataimos dos modelos alternativos aos modelos
de iegiessão polia:tomial.'ltataiemos basicamente de dois métodos muito utilizados hoje
na literatura estatística que são Splines e Termos bigonométricos. Splines são utilizados
nos casos onde é difícil calcular o valor da função / ou quando não conhecemos a expressão

da função, mas dispomos de um conjunto de valores que em geral são obtidos através de
expeiinlentos. Por sua vez, a combinação de polinâmios com termos trigonométricos pode
nos levei a bons ajustes de modelos de regressão.

Uma paire do conjuntode dados do Piojeto Dinâmica de espécies arbóreas

em uma ãoresta estacíonalsemidecíduana Estação de Caetetus, (;alia - SP
(RAE-CEA-04POI, ELIAN, LIMA e LOPES (2004)) será reanalisadono Capítulo 6, com
o uso de algumas técnicas descritas nos capítulos anteriores.

Capítulo 2
Modelos de Regressão Polinomial
2.1

Ajuste de modelos de regressão polinomial

]14odeZos de regressão

poZãnomÍaZ

são um caso especial de modelos

de

regressão linear mtíZtipZa e são utilizados em situações onde a função que relaciona
a variável resposta y às va.fiáveisexplicativas xi , x2, ..., xk é curvilínea, sendo iepiesentada
por um polinõmio. Estes modelostambém são utilizados pala estimei funções complexas;
ou seja, quando uma função polinomial é uma boa aproximaçãopara a verdadeira função
complexa ou desconhecida.
.A4odeZos

de regressão

Zánear

podem

sei iepiesentados

y = X./3 + c,

matricialmente

poi

(2.1)

onde

1. y é um vedor de dimensão n x l de variáveis aleatórias observadas (variável resposta
ou variável dependente)l

4

2. X :: jl, X.i, X.2, ..., Xkl é uma matriz de dimensão n x p, com p = k + l composta de
vai dáveisregressoras, explicativas ou independentes.
3. c é um vetor de dimensão n x l de variáveis aleatóriasci não observadase indepen
dentes, com
Í=

c: - N(0, a'),

1,2,...,n,

e o2 é um paiâmetlo desconhecido.
4. /3 = (0o, Pi, ..., P y é uin vedor de dimensão k x l de paiâmetios desconhecidos

Matiicialmente, escrevemos cada componente da expressão (2.1) da seguinte forma
Z/l

y

X

g/2

y«

l zll
l z21
l

Znl

z12

zlk

z22

Z2k

ZTl2 '''

Znk

cl

Po
C

C2

PA;

Sem peida de generalidade, podemos padronizar a matriz X, de forma que
e I'X.j

=

01

8 XIÍXj = 1, pai'a j = 1,2, ...,k

Padronizar significasubtrair de cada coluna da matriz X sua média e dividir pelo desvio
padrão.
Conforme comentado anteiioimente, modelosde iegl.essãopolinomial são um caso

paiticulai dos modelosde iegiessão linear múltipla; basta natal que o modelo polinomial
de grau X;em villa variável é dado por:
(2.2)
5

Tomando xj = xj pala .j ' 0, 1, 2, ..., k, a expressão (2.2) se toma um Modelo de regressão

linear múltipla com k variáveis regressoras xl , x2, ..., xk. Daí, podemos escievei

X: - (l,x:,x?,...,*l:) ,

{ = 1,2, ..., n, ?z2: P

Como consequência das suposições, temos

Ejy/xl
A matriz de Covaiiância de y é dada poi
var jy/xl = a21
Estatisticamente escrevemos y -' ]V]W. (X/3; a21) , onde NÀ4n (X/3; a21) indica a distribuição
normal n variada com vetou de médias XP e matriz de covatiâncias a21. Este modelo é
utilizado pala ajustama relação funcional linear entre y e X que por sua vez deve sei linear
nos paiâmetios presentes em P. Portanto, de fato, os modelos de regressão polinomial são

um caso especialdos modelosde regressãolinear múltipla, permitindo-nos escrever:
j - o, 1, 2, ..., A

(2.3)

Agora, os resultados estatísticos pala iegiessão linear múltipla tais como estimativas dos patâmetios, testes estatísticos, ...,etc poderão sei utilizados em modelos de
regressão polinollaialde ordem k. De6nimos j' = X/3 como sendo o vetou de valores ajustados ou valores pieditos. O teimo c é chamado de eito aleatório ou termo iandâmico e
supomos que ele tenha média zero e variância constante a2. O vedor e ;; y j' é chamado de
vedor de resíduos e o princípio dos mínimos quadrados é baseado nos resíduos. A análise de
l esíduos é de plimoldial importância na avaliação de modelos de regressão linear múltipla,

pois através deste recurso, podemos avaliar a adequaçãodo modelo com relação aos pressupostos básicos, bem como avaliamas contribuiçõesindividuais das variáveis iegressoras.
Para mais detalhes sobre análise de resíduos, boas lefeiências são DRAPER e SMITH
(1998) e MONTGOMERY,
O estimados

PECIK
P =

e VINNING

(/3o,/3i,...,/3k)

(2001).

de Mínimos

Quadrados

de P =

(Õo,0i,

...,PÀ;)

é calculadocom base no métodode Mínimos Quadradosa partir de uma amostra de
6

tamanho n de valores observados. Portanto, temos (Xi, yi), onde X{ = (zoí, zii, ..., zki),

para { - 1,2, ..., n, n 2 p que é a t-ésimalinha da matriz X.. Após cálculos,temos que o
estimador de Mínimos Quadrados do vetou P é dado por:

P-lxxl
Além disso, P

""'..---,

(,;

.'

(*'*)':)

.

xy
;.:«

(2.4)

-"

.

:--.".

,'«;'--.

«;

-,-«

'

dado por:
(2.5)

O vetoude resíduosé dado por e :: y -- XP e como visto anteriormente,temos
nllP'
y -

.vmn

(XP;

«'l)

,

' --«*:,(«;.' (*'*)':),

p- ww.rxõ;.'xrx'x'l':x''l
\.
\
/
./

Podemos calculei a Esperança e a matriz de Covaliâ.nciado vetou de resíduos:

EI/l E
XP - XP
}''«

(e)

««1«
vm lvl + var lxÕI - 2co« lx,xÕI
«': * «'*(*'*)

'' *' - ''.«[«,

«': -- .':*

': *' - ,'«

(*.'*)

*(*'*)
[«, «] :* (*'*)

':

.': * «'*(*'*)'' *'- ,«':*(*'*)':*'
.': .'*(*'*)':*'
*(*'*)':*']

.'r:

7

*'«]
': ':'

Atola podemos escrever:

. - ~« (.;.' 1:
- * (*'*)':*'1)

De(2.5),temosq- j'

x)'' x'y

n = x(x'x)':

x'

Uma medida bastante usada em análise de regressão é o Ooe#ciente de -De-

temnÍnaçâo R2, interpretadocomoa proporçãode variabilidadepresentena variável
dependente y que é explicada pelas variáveis regiessoias no modelo ajustado aos dados. O

valor de R2 valia de 0 a l e quanto mais próximo de 1, melhor o ajuste do modelo; em contrapartida, quanto mais próximo de 0, pior será o modelo. E prática comum compararmos
modelosatravés de seus coeficientesde determinação, no entanto, seu uso eln modelos de
regressão polinomial deve ser cuidadoso, pois na presença de multicolineaiidade, R2 estará
sempre próximo de l devido à alta correlação existente entre as variáveis regressoras. Na
verdade, basta que somente uln pal de variáveis regressoras tenha alta correlação pala que

o valor de R2 seja elevado.
O Estimados de Mínimos Quadrados de a2 é dado por:
a. SQE
onde SQE =

(2.6)

(y -- Py (y P) é a Soma de Quadrados dos Resíduos

Há vários problemase recomendaçõesno ajuste de modelosde regressãopolino
miai. Os principaissão:
(i) O modelo deve possuir a menor ordem possível. Polinânlios de ordem elevada (k > 2)
devem sei evitados, a menos que existam n:motivosteóricos ou práticos que justifiquen]

sua adoção. Pala modelos com ordem elevada, a interpretação dos parâmetros se
torna complicada, não sendo também confiáveis pala se fazei predições. Portanto,
devemos utilizar modelos mais simples sempre que possível;
(ii) Há várias estratégias pala escolhem
o grau de um polillânlio. Talvez a mais comum
seja ajustamvários modelosaumentandosucessivamentea ordelll do polinâllüoaté

que a estatística do teste Ho : /3y= 0, elll que /3yé o coeficientede xJ, seja não
significante. Reservamosa Seção 3.3 pala discutir esse assunto;
8

(iii) De acordo com SHACHAM e BRAUNER (1997), extrapolaçõescom modelospolinomiais são complicadas. Portanto, deve-se evitei iealizai extrapolaçõescom modelos
polinomiais. Em geral, os modelos polinomiais podem sei bem ajustados para os
dados originais; mas podem levar-nos a tomar conclusões eriâneas ou inconetas em
situações de extrapolação. Na Seção 3.3 tiataiemos desse pontos
(iv) Se os valores de x são limitados a intervalos de amplitude pequena, podemos tei
multicolinearidade ou mal-condicionamento na matriz X.. Como exemplo, considere
que x varie enfie l e 21daí x2 varia entre l e 4, podendo haver fortes problemas de
multicolineaiidade enfie x e xz;
(v) Deve-se sempre utilizar a variável transformada zi--E ao invés da variável iegressora zi .
Em modelos de regressão polinomial, a sequência de variáveis iegressoras x, x2, x3, ...

geralmente possuem alta correlação. Eln face disso, tecemos mal-condicionamento da
matriz de planejamento X. Como consequência, vários problemas de ordem computacional podem surgir durante os cálculos da inversa da matriz X'X., essencialmente

importante pala a estimativa dos coeÊcientes do modelo. Portanto, centializando a
variável explicativa em torno de sua média estaremos minimizando o problema de
mal-condicionamento. É importante enfatizar que na maioria dos casos a centralização elimina completamenteo problema da multicolineaiidade; em outros caos
a centralização minimiza os problema e em casos mais complexos a centralização
não produz tlenhuln efeito pala deduzir o pioblelna da multicolineaiidade ou malcondicionamento.

Modelos Polinomiais com uma variável regressou

Considere o modelo dado por

y

0o+ #tX.+ /32Xa
+ c.

(2.7)

Esse modeloé chamado de mtodeZopoZánorlliaZ de segunda ordem com uma ua7láueZ
ezpZicatÍua, ou simplesmente,modelo quadrático, já que o valor espetado (esperança)
9

de y que é dado por E [y] = Bo + 81x + 8x2, é uma função quadrática. Um típico exemplo
do modelo acima é dado em MONTGOMERY, PECK e VINNING (2001). A título de
ilustração, os autores usa a função E [y] = 5 — 2v + ja? para elaborar o gráfico. Utilizando
o software MatLab versão 7.0.1, teremos o gráfico ilustrativo dado pelos autores. Os
comandos usados para gerar os resultados são:

> y=0(x) (5-2.x+ 0,25.x"2)

> fplot(y, [O 10])
Esses comandos geram o gráfico da Figura 2.1. No modelo (2.7), o parâmetro 8, mede o
efeito linear de x, enquanto que 8, mede o efeito quadrático. Já o parâmetro Do é a média
de y quando x = 0, desde que a faixa de variação da variável x inclua o valor 0. Se x não

E(y)

assumir o valor zero, então Sp não tem interpretação prática.

Figura 2.1: Exemplo de modelo polinomial
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Modelos Polinomiais com duas variáveis regressoras

O modelo de regressão polinomial de segunda ordem com duas ua7qáueis
regressoras

(explicativas)

pode sei escrito matematicamente

como:

Z/= /3o+ Pizi + /32z2+ /3tilç? + P22z: + c.

(2.8)

Neste modelo, os parâmetros /3i e /32são associados aos efeitos lineares das variáveis xi e
x2, respectivamente e os parâmetros /3ii e /322estão associados aos efeitos quadráticos de
xi e x2, respectivamente. O palâmetio /3oé a média de y quando zi ;= z2 = 0, desde que a
faixa de variação dm variáveis regressoras permita que zi = z2 = 0. Da mesma latina que
antes, se isso não acontecer, Po não tem inteipietação prática. Afim de evitar problemas
computacionais na estimação dos parâmetros, aqui também a centralização é recomendada.
No entanto, como estamos trabalhando cona duas variáveis iegressoras, então substituímos

ri pol zi -- Bi e z2 poi n2 -- Z2, com o objetivo de estimaros palâmetiosdo modelo
voltando em seguida pata o modelo com as variáveis originais.

2.2 Exemplo
Os dados deste exemplo foram retirados de MONTGOMERY, PECK e VINNING (2001), e são relativos a uma indústria química que está investigando a influência
de duas variáveis denominadas tempo de reação (xi) e temperatura (x2) na produção de
um processo. Com esse objetivo, focam coletadas 24 observações aleatórias para a variável

Y, rendimento. Vale ressaltamque os valores de zi e z2 são fixos e as informaçõessão
apresentadasna Tabela 2.2. Através do software S-Paus, ajustamos o modelo:
50,41708 - 0,7198062.(«:

85,46667) +0, 1052813.(z, - 175,7917)

o, os9as306. (:«: - 8s, 46667y

o, 03767s7i. («, - i7s, 79i7)* +

0,01257698.(z- - 85,46667)(z: - 175, 7917) .
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Com as variáveis transformadas, temos as novas variáveis
e A

::

xi

-- El;

e B := x2 -- E2;

- (x: -E:):;

.C

. D - B' - (x, - E,)';
e

E=A.B

(x: - a-) . (x, - B,)

Neste exemplo, temos que R2 = 0, 6353202e, de acordo com os resultados apre-

sentados na Tabela 2.1, todos os termos são estatisticamentesignificantes. A Figura 2.2
se refere aos gráficos de diagnóstico e, de através dos gráficos, podemos constatar que o
modelo não apresenta problemas.
A adequação do modelo de regressão ajustado aos dados foi avaliada tomando

como base a análisede resíduos. Através da análisedos giáíicos, chegamosà conclusão
de que não há qualquer indicação de falta de adequaçãodo modelo e das suposiçõesa ele
associados.

Tabela 2.1: Análise de Variância
Soma de Quadrados Quadrado Médio Estatística F

Nível Descritivo

312,0072

312,0072

772,9997

o,oooooooo

B

l
l

21,0809

21,0809

52,228

o,ooo00101

C

l

49,0279

49,0279

121,467

o,oooooooo

D

l

31,8626

31,8626

78,9399

0,00000005

E

l

2,3325

2,3325

5,7788

0,02720764

Resíduos

18

7,2650

0,4040

Termo

A

gl
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Tabela 2.2: Rendimento
Obs.

(y),

Rendimento(y)

Tempo

de Reação

(xl)

e Tempeiatuia

(x2)

Tempo de Reação (xl)

Temperatura(x2)

50,95

76,0

170

2

47,35

80,5

165

3

50,99

78,0

182

4

44,96

89,0

185

5

41,89

93,0

180

6

41,44

92,1

172

7

51,79

77,8

170

8

50,78

84,0

180

9

42,48

87,3

165

10

49,80

75,0

172

11

48,74

85,0

185

12

46,20

90,0

176

13

50,49

85,0

178

14

52,78

79,2

174

15

49,71

83,0

168

16

52,75

82,0

179

17

39,41

94,0

181

18

43,63

91,4

184

19

38,19

95,0

173

20

50,92

81,1

169

21

46,55

88,8

183

22

44,28

91,0

178

23

48,72

87,0

175

24

49.13

86,0

175

13

a

3

a

'0

8

0
0
0

E
g 0
N
C 0

'D

Õ

Ü

Fitted

A+B+C+D+E

>\

'óo'

oo

0 .o.8 -'ó

'Ó
40

45
Fitted

0.2

0.4

0.6

0.8

Quantiles of Standard Nomlal

Residuais

Fitted Values

0.0

50

A+B+C+D+E

l.o

o.o 0.2

f-value

Figura

0.4

0.6

0.8

1.0

Gráficos de Diagnóstico
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Neste capítulo vimos que os modelos de regressão polinomial são um caso especial
dos modelos de regressão linear tnúltipla e que tais modelos são utilizados nos casos em que

a função que relaciona a variável resposta y às variáveis explicativas é curvilínea, sendo
representadapor um polinâmio e nos casos em que é necessárioestimar funções que são
complexas. Também, elencamosos problemas e recomendaçõesdos autores no ajuste de
modelos de regressão polinomial. A principal lecoinendação por parte dos autores é que se
deve utilizar a variável transformada zi -- F no lugar da variável iegressolaz{ a fim de se
evitei o mal-condicionamento da matriz de planejamento X- Tal recomendação minimiza
os problemas de ordem computacional que surgem durante os cálculos da inversa da matriz
X'X. Por fim, extraímos um exemplo de MONTGOlvIERY, PECK e VINNING (2001) no
qual se utilizou modelos de regressão polinomial com a variável regressou açicentralizada.

No próximo capítulo ttatatemos da multicolinearidadeem modelos de regressão
polinomial assim como dos problemasque ela causa no n)odeio.
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Capítulo 3
h,4ulticolinearidade em modelos de
regressão polinomial
3.1

Introdução

Este capítulo tem o propósito de definir, detectar e propor soluções pala eliminação das fontes de multicolineatidade enfie as variáveis explicativas no modelo de regressão

polinomial. N'lulticolinea.cidade
é definida em Econometria como sendo a presença de
relações lineares perfeitas ou quase perfeitas entre as variáveis explicativas elll modelos de
regressão linear, seguradoSILVEY

(1968), FERRAR

e GLAUBER

(1967) e GUNNS (1984)

MASON, GUNST e WEBSTER (1975), poi sua vez, aflimam que multicolinearidadeou
dependêncialinear entre os vetoies de variáveis iegiessoras em un] modelo de regressão
linear naúltiplapode provocamseverosefeitos na estimaçãodos paiâmetios e na seleçãode
variáveis do modelo. De Díodo geral, muZtácoZenea7%Jadeou nrlaZ-condicionamento
pode surgia em modelos de regressão linear múltipla pol vários motivos distintos e seus
danos não são ocasionados simplesmentepela sua presença, mas sim pelo grau cona que
16

se manifesta. De acordo com FREITAS
sao

(1988) , as principais causas da multicolineaiidade

1. Especificação do modelo;

2. Piopiiedades inerentes à população;
3. Deficiências na amostragem;
4. Modelos mal definidos;

5. Presença de outliels

Modelos mal definidos estão relacionados ao problema de existir n)ais variáveis
regressoras do que observações. Esse tipo de problema está relacionado à pesquisas médicas,

onde são recolhidas muitas informações pala cada indivíduo no estudo. Pala solucionar o
problema, podemos nos utilizcn.idas seguintes opções relacionadas a seguir:
1. 0 modelo deve sei redefinido, sendo utilizadas somente alguma variáveis (as mais
importantes)

;

2. Utilizei técnicas de componentes principais para selecionai variáveis regiessoias

Obviamente, a primeira solução requer a experiência do pesquisador pala selecionai as

variáveisúteis à iegiessão. No entanto,julgamento do pesquisadorfalhar, elepode estai
retirando variáveis úteis à análise, compiolnetendo o ajuste do modelo. A segunda solução,
poi sua vez, é recomendada poi vários autores pala selecionar as variáveis explicativas.
Neste trabalho, estamos interessados em estudar o tipo de multicolinearidade que
não é inerente ao modelo. Exemplo disso apaiecein em análises de dados em que as variáveis

estão altamenterelacionadas. Poi exemplo,custos de produção e valor de lelllédíos. Altos
custos de produção implicam em altos custos dos remédios nas dlogaiias e farnJácias.
Como outro exenaplo,suponha que o consumo seja função da lenda e da taxa leal de juros.

Qualquer pessoa de bom senso seria capaz de nos informal que obviamenteo consumo
17

está altamenterelacionado à renda e esta variável. Se estas variáveis forem utilizadas
como explicativas no modelo de regressão, a alta correlação entre elas causa o problema da
multicolineaiidade. Não é difícil ver a forte dependência linear positiva entre as variáveis e
essa dependência não é inerente ao modelo. Várias técnicas tem sido propostas na literatura

estatística e económicaa fim de detectar a presençade multicolinearidade. O cálculo das
correlações entre as variáveis pode não ser suÊciente em se tratando de modelos com mais
de duas variáveis explicativas.

Este problema tem sido exaustivamenteanalisado eln vários trabalhos de renoinados autores.

Aqui, discutiremos procedimentos estatísticos para detectam e eliminei

fontes de colineaiidade entre as variáveis pieditoras. Segundo MELA e KOPALLE

(2002),

uma recente busca pelo tema utilizando o EconLit revelou que 154 estudos discutiam
colinearidadeou multicolinearidade em seus abstracta. Uma busca na revista -AppZÍed
.Economács utilizando o Infotlac encontrou 220 antigosdesde 1991. E um assunto importante, pois, como veremos a seguir, de nada valerá o modelo ajustado na presença de
multicolinearidade.

A limitação imposta pela multicolineaiidade é facilmente identificada e corrigida
através de várias técnicas que senão apresentadas neste capítulo. Levando em consideração

queX. = jl, Xt, X.2,..., X.kl, então,de acordocom h'lONTGOMERY, PECK e VINNING
(2001) e MASON, GUNST

e WEBSTER

(1975), os vetores Xi, IX2, ..., XÀ; são linearmente

dependentes se existem constantes ai, a2, ..., aA não todas nulas tais que
(3.1)
Os autores concordam en] afiimai que existe multicolineaiidade nos casos em que
(3.2)
pala relações lineares quase perfeitas entre as variáveis explicativas
Independentemente da fonte, aqui nos preocupaiemos principalmente com a alta
correlação enfie as variáveis XI e Xlh, pa.ia Z < h e h = 1, 2, ..., k, que consiste na multico-.
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linearidade em modelos de iegiessão polinomial. Alguns indícios da existência da multico-

lineaiidade são fáceis de serem inspecionados. Os sinais mais claros são:
l

Ocos-i-ênciade valores de coeficientes de correlação linear de Pearson (rij) enfie as

variáveis explicativas x{ e xj pala { # .j próximos de l ou --l. O coeficiente de
correlação linear de Pearson é definido por
Sij

':' ' 73;©
onde

S:j - >: (x« - Z:) (x.j - ©) ,
Z

í,j

l

-

1,2, ..., k,{

# J.

Pala entender melhor esse item, considere o modelo dado em (2.1) com k variáveis iegressoias. Conforme dito no capítulo anterior, sem peida de generalidade, as variáveis

X.i , X2, ..., X.k podem sei padronizadas, de modo que:
l

7Z nr12

?'tr3/i

7ZT21 n
(*'*)

':

*'«

:
2

" )

\-~-

]

l

r12

rlp

Tyl

rzl

l

r2p

ry2

=R=R,,.

(3.3)

rPI rP2
Nesta equação, rÍj representa o coeficiente de correlação entre xí e x.f, pala i,.j
1,2, ..., k; rví representao coeficientede correlaçãoentre x{ e y e lz é o número de
observações. Através dessa representação, fica fácil ver o impacto da correlação na
estimativa dos paiâmetios da legiessão. Pol outro lado, baixos valores de rij não
implicam na inexistência de multicolineatidade, já que esse coeficiente mede apenas
o grau de relação linear entre pares de variáveis.
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2. Grandes alterações nas estimativas dos coeficientes de regressão devido à adição ou

retirada de variáveis iegressorasou quando uma observaçãoé alterada ou excluída
do conjunto de dados;
3. A hipótese /ío : /3t ' /32'

... = /3A;= 0 é rejeitada utilizando-se o teste .F, mas

nenhuma das hipóteses .17o : Pj = 0 pala .j -

1,2,...,k

é rejeitada por meio da

realização dos testes t dos coeficientes individuais da regressão;

4. Ocorrência de sinais algébricos das estimativas dos coeficientesdiferentes daqueles
esperados a paitii de conhecimentos teóricos ou experiência sobre o fenómeno que
está sob estudo;
5. Obtenção de intervalos de confiança pat'a os coeficientesda iegiessão com elevadas
amplitudes;
6. Variáveis importa.ntes são descartadas com a aceitação da hipótese Ho

devido à alta variância de Pj provocada pela lnulticolineaiidade.
Sabemos que pala calculamo estimados P via método dos Mínimos Quadrados,

precisaiemosda inversada matriz X'X- As propriedadesdo estimados/3são bem conhecidas e bem explicadasem DRAPER e Sh'lITH (1981) e MONTGOMERY, PECK e VINNING (2001). De acordo com FERRAR e GLAUBER (1967), SILVEY (1968) e À'IASON,
GUNST

e WEBSTER

(1975),

na presença

de multicolineaiidade

teremos vários proble-

mas com o estimador /3, pois a matriz X será quase singular, implicando na inexistência

da inversada matriz X'X..

Pala que as estimativas sejam confiáveis, é de fundamental importância identificame quantificamo grau de multicolineaiidade entre as variáveis explicativas presentes no
modelo. Nos casos de multicolineaiidadesevera, de nada servirá o modeloajustado aos
dados através de técnicas estatísticas e matemáticas. O modelo ajustado, sob a influência

de multicolineaiidade, superestima os valores dos coeficientesdo modelo, infiacionando,
talnbén] a variância. Especialistas em Econometria têm a.pontadoque, na presença de
multicolineaiidade, também teremos altos valores de R2 em face de baixa significância das
estimativas dos parâmetros da regressão.
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Os valores dos coeficientesde correlação entre pares de variáveis explicativas per-

mitem ao pesquisador pievei as alterações em uma determinada variável em função da
outra; portanto, o coeficientede coiielação é apenas uma medida de associação enfie as
variáveis, consideradas duas a duas. Este coeficiente pode ser baixo e mesmo assim existir
forte multicolinearidade entre as variáveis explicativas. De acordo com lvlONTGOMERY,

PACK e VINNING (2001) e BELSLEY, KUH e WELSCH (1980), analisa.i os autovalores
da matriz X'X é aconselhávelpara identificama naturezade dependêncialinear existente
entre as variáveis, identificando aquelas que contribuem pala o aparecimento da multicolinearidade, pois em sua presença, a matriz X'X é mal condicionada (singular, ljX'X ll = 0),
fazendo com que as estimativas dos coeficientes de mínimos quadrados não sejam confiáveis.

Quase todos os autores são unânimes em dizer que a análise dos autovalores e autovetoies
ortogonalizados da matriz X'X fornecem importantes informações pala analisarmos a multicolinealidade presente na estrutura da matriz X'X.. Trata-se de uin sério problema, pois
o pressuposto do modelo é que as variáveis explicativas são linearmente independentes e

se elas interagem entre si, então as previsões efetuadas com a equação estimada são inaceitáveis. Além disso, é desnecessário utilizar no modelo variáveis independentes que,
sendo altamente correlacionadas, mediriam a mesma informação.
Matematicamente, o problema se resume no fato de que a matriz X não tem posto
completo e, neste caso, o deteilninante da matriz X.'X. é zero, tendo como consequência o

fato de que essa lnatliz não poderá sei invertida. Assim sendo, o determinanteda matriz
X'X pode ser utilizado pala detectammulticolineaiidade. Se a matriz X. for padrollizada,
então 0 $11X'X ll$ 1. Quando ll X.'X. 11=0, então existe relação de perfeita dependência
entre as colunas (ou linhas) da matriz X. Por outro lado, se tivermos ll X'X 11= 1, então

as colunas (ou linhas) de X são mutuamente ortogonais.
Conforme comentado anteriormente, a multicolineaiidade pode sei expressa poi

X =jl,xl,x.2,...,xkl
e ai, a2)

., aJ: são

consta.ntes

não

todas

nulas
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Podemos

(3.4)

resolvem (3.4) para uma das

variáveis, digamos,

x,

-a-:

r = 1, 2, ..., k.

(3.5)

A expressão (3.4) indica que a variável X., é perfeitamente predito pelas variáveis iemanes.
centes.
Uma naedida utilizada pala detecção da multicolineaiidade é R?f), o coeficiente de

determinação entre a variável resposta y com todas as outras variáveis legressoras, exceto

Xj. Quando a multicolinea.cidadeestá presente nos dados, então a diferençaentre R2 e o
maior valor dos R8), pala algum .j, será pequena. O problema da utilização desse critério
é que a diferença entre R2 e o maior valor de -RÕ), para algum .j, pode sei pequena, mesmo
que os dados não sejam colineaies.

Outra possívelmedidaé o valorde R?, o coeficientede determinação,
obtido
realizalldo a regressão da variável X.j com as k

l variáveis remanescentes. Sem peida de

generalidade, quando a matriz X é padronizada, então Rj pode ser calculado da seguinte
forma:

j l - o;',

.í = i,2,...,x;,

onde C'jj é o .j--ésimo elemento da diagonal de C = (X'X)''
GUNST e WEBSTER
dade severa.

e, de acordo com MASON,

(1975), valores de R? próximos de l são indícios de nlulticolineari-

Valores da estatística t que testam a hipótese //o : #j = 0 são diretamente afetados
pelos valores de nj, pois

sendoQME o Quadrado Médio dos Resíduos
Desta forma, qualquer variável envolvida em multicolinearidade teia pequeno valor

para a estatísticat, uma vez que 1/1 -- Ra é pequeno. Portanto, os valoresde n} são
importantes pala detellninai quais variáveis podem oferecem
problemas.
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3.2 Colinearidade em modelos de regressão polinomial

Os efeitos da multicolineaiidade na estimativa dos coeficientes da regressão no

caso de duas variáveis regressoras no modelo são facilmentevistos, bastando, pala isso,
notar que

c- xx

l

--T19

-:. l :.;:l, :--:.'?'1,
l

«f,

l

p.o

,il:

onde r]2 é o coeficientede Correlação de Pealson entre Xt e X2. Uma forte dependência
linear enfie Xi e X.2 resulta em alta variância e covaiiância para os estimadores dos coeficientes da iegiessão.

Pala o caso geral de k variáveis regiessorasé mais difícil detectatmosa presença
e os efeitos da multicolineaiidade nas estimativas dos coeficientes da regressão. Suponha
que a relação dada em (3.2) se verifique enfie p $ k variáveis iegressoias. Os elementos

da diagonal principal da matriz C = (X'X)''

Q.j - (i

são dados por

nj)'' ,

.j- 1,2,...,k.

(3.7)

sendo que nj o coeficientede determinação múltipla, resultante da regressãode aJ nos
outros k l legiessoies. Claianlente, quanto mais foice for a dependência linear de zj nos
iegressoies restantes, e por conseguintemais forte a colineaiidade, maior será o valor de
B? e o de (l;.Í, implicando em maior variância de /%.
Considere um conjunto de n observações de uma variável dependente 3/iassociada
a uma variável independente xi. O modelo de ieglessão polinomial de grau k tem a forma:
k

y:-Po+#:x:+P,x?+...+0*xl;+':-lll:4:4+.:, á
J
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0

...,n,'(3.8)

onde /3o,/3i,...,Pk são patâmetios desconhecidos e cí é o erro aleat(brioem 3/{. O vedor de
estimativas dos parâmetros /3' = (0o, Pi, ..., 0A) é usualmente calculado através do procedi-

mento de Mínimos Quadrados através da resolução das equaçõesnormais:

x'xõ-x'y

(3.9)

e as linhasda matriz X são dadas por

x: - li,x:,x?,

ã = 1, 2, ..., ri,

e a matriz quadrada X.'X é chamadade matriz normal. Uma das principaissuposições
pala utilização do procedimento de Mínimos Quadrados é que não há elmonm variáveis
independentes e isso na prática é iaiamente satisfeito. BRAUNER

e SCHACHAM

(1998) e

SCHACHAh'l e BRAUNER (1997) discutem vários problemas associados ao ajuste dos modelos de regressão polinomial. Analisam brevemente a situação em que a variável explica-

tiva X. apresentaerro de medida, a detecçãoe correçãodo problemade multicolinearidade
e a escolha do grau do polinõmio. Geralmente, os valores de uma variável independente

podem ser representados por:
xi = ãi + P{,

d ;; 1,2, ...,n,

onde ã{ é o valor espetado de xi e p{ é o eito (ou incerteza) associada a esse valor. Colineaiidade entre as diferentes vaiiáveís podem limitar severamente a precisão e a confiabi-

lidade do ajuste do modelo de regressão. Conforme comentado anteriormente,uma típica
consequência da multicolineaiidade é a grande mudança nas estimativas dos parâmetros
mediante a adição ou retirada de um simples ponto, ou seja, uma simples peituibação pode

causar grande mudança nas estimativasdos paiâmetios do modelo. Esse efeitoé geralmente chamado de mal-condicionamento da matriz X. De acordo com GUNNS (1984), se

X :: ll,x, x2, ...,xkl, onde

g
XJ

g

e

q
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l

dizemosque existe colinearidadeentre as colunas (ou linhas) de X se pala um valor de
v7> 0, pré-determinadoe satisfatório, existirem constantesco,ci, c2,..., cA;não todas nulas
tais que
(3.10)

sendoA umvetorn dimensional
talquellA 11<q llc lle c = (co,ci,...,ck), ondell . ll é
qualquer norma matricial válida. A definição dada em (3.10) não pode ser usada diretamente para diagnosticar problemas de multicolineaiidade devido ao fato de não sabennos
o quão pequenodeve ser r7a fim de que os efeitos de multicolineaiidadesejam notados. A
equação (3.10) pode ser dividida poi cj (cj

# 0) pala dai origem à expressão
J - o, 1,2, ..., k,

(3.11)

onde ci.f = ?, { = 0, 1, 2, ..., À; e cj.Í = 1. Para um conjunto finito de pontos, os valores do
vetou c podem ser obtidos através da regressão de xJ contra as demais potências da variável

x. O vetou Aj dessa representação pode ser encarado como o resíduo e é denominado
erro de tí"üncage7n, pois iepiesenta a informação perdida ou truncada quando xJ é
explicada pelas demais potências de x. Sabemos que se os valores da variável regiessora
estão sujeitos à eli'os, então os valores Aj tatnbéln estão sujeitos à elmos,que são denotados
por (5j. SHACHAM e BRAUNER

(1997) sugerem que pata que xj sei incluído no modelo é

necessárioque a norma de Aj seja maior que a norma de e. O valor õj é chamado de erro
propagado e pode sei calculado, dentre outras formas, através de perturbação numérica.
Pala se utilizei essa técnica, faz-se necessárioa utilização de dois conjuntos de dados, a
saber,

o conjunto

de dados

originais

x e o conjunto

de dados

perturbados

x.

=

x + ?7(5j,

de forma que os valores aleatórios do vetou ?7sejam os desvios-padrãodos ermos. Assim,
tomando ?7iC l=f, ãi, a norma da diferença entre A.j calculado usando os dados originais e

os dados peitulbados são uma ótima estimativa pala llõjll.
O valor do ergode tluncagem (TNR) pode ser definido como

rxa -l:êd
llõ.
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(3.12)

O grau de multicolineaiidadepode ser avaliadocom base no número condição,
nestecapítulo simbolizadopor K (X'X) e definido em MONTGOMERY, PECK e VINNING (2001). De forma simples,o número condiçãoé a razão entreo maior e o menor
autovaloi da matriz X'X., sendo uma medida de estabilidade ou sensibilidade de uma matriz. BELSLEY

(1991) sugere o uso da norma que leva em consideração o maior e o menor

autovalor da matriz X'X., que representatemos poi Àm- e À«.i«, respectivamente. Essa

noilna geralmente é utilizada em Análise Numérica e na literatura estatística em geral,
consistindo na lazão entre À.., e À.i.. Matematicamente, temos que o número condição
pode ser dado por:
(3.13)

« (*'*)

De modo geral, os autores classificam a inulticolinearidade da seguinte forma
1. n'-,,

« « (x'x)

2. Moderada,

< 100;

se 100 $ /' (X'X)

3. Forte ou severa, se K (X'X)
Segundo CARVALHO

$ 1000;
> 1000

(1995), não tecemos problemas com o modelo (e conse-

quentementecom a análise)nos casos em que a multicolineaiidadeé fraca. Nos demais
casos, tanto moderada quanto forte, deve-seaplicammétodos de atenuaçãodos problemas.
Considere o sistema de equações dado poi

A.z= b,

(3.14)

onde A é uma matriz quadrada. Analizando a estabilidade do sistenJa, estamos interessados
em saber o quanto muda sua solução z quando unia pequena mudança ou eito é introduzido

na matriz A ou no vetou b. Diremos que o sistema é estável se pequenas mudanças ou

erros nos dados nos levam, também, a pequenas mudanças na solução.

De acordo com FREIRAS (1988) e GOLUB e LOAN(1996), na ausênciatotal
de multicolineaiidade, a matriz X.'X é ortogonal, de modo que e como consequência,os
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autovalores de X'X são iguais entre si, levando a H (X'X)

matriz X é bem condicionada. A matriz P...

= 1. Neste caso, dizemos que a

é ortogonalse P;Pi = 1 e P;Pj = 0 pata

i,.j = 1, 2, ...,n,{ # .j, sendo Pi o vetar de dimensão n x 1, a ã-ésimacoluna de P
Esta identificação e seleção das variáveis explicativas (na verdade, potências da
variável explicativa X) , mas com baixa multicolineatidade pode ser realizada, por exemplo,
através do procedimento stepwásedos pacotes computacionais S-AS e S-Paus, utilizados
neste trabalho. O procedin:tento stepmáseimplementado na maioria dos pacotes estatísticos,
possui uma opção que define a tolerância pala a inclusão ou exclusão de variáveis no modelo.

De modo geral, pode-se especificamum valor T de tolerância que varia entre 0, 01 e 1, 0.
A variável Xj não entiaiá no modelo, mesmo apresentandocontribuição significante se
R? > 1--7', ou seja, estiver altamente correlacionada caiu as demais variáveis independentes
presentes no modelo ou se sua enteada dizei com que -nZ > 1
variável presente no naodelo.

7' onde Xk é qualquer outra

Conforme comentado anteriormente, na presençade multicolineaiidade, ocorre
inflação dos elementosda diagonal da matriz C = (X'X)'' , aqui ieptesentados por (&.j
Esses elementossão usados para construir intervalos de confiança pala os paiâmetios do
modelo, da forma:

Õ:

*(,,.Os,«Gl; $

P: ã+ t(,,.OsvG;,

onde (%j é o á..ésimoelemento da diagonal da matriz C = (X'X)':;
da distribuição

t-Student

com p graus de liberdade para cl -

(3.15)

t(.,,a) é o valor crítico
l

7,7 coeficiente de

confiança e s é o desvio padrão estimado, geralmenteigual à raiz quadrada do quadrado
médio do resíduo.

A variância amostral é um valioso indicador numérico que frequentemente é uti-

lizado para inensurai e testama qualidade do ajuste, dada poi
S

,

EZ;:: (z/:- Ú:) }
U
x'---sn

/

«

\2

(3.16)

que é o quadrado médio do resíduo e p :: n -- k -- 1. Uma pequena variância amostlal
indica bom ajuste do modelo aos dados. O desvio padrão da estimativa, s, é a medida de
variabilidade em torno da função polinomial e foi utilizado na expressão (3.15). Grandes
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amplitudes nos intervalos de confiança podem sel consequênciade grandes variâncias dos
estimadores ou indicativo de que pequenas mudanças nos dados causariam grandes mudanças nas estimativas dos parâmetros. De particular importância é o caso em que o
valor Pí = 0 é incluído no intervalodefinido pela equação(3.15). Isto acontecequando
/%l $ t(,..)sV/Cb e em tais casos, não há justificativa estatística pala incluir a variável
associada na equação de regressão. O intervalo de collfiançageralmenteé utilizado pala
determinar se um teimo parâmetro /3j deve ou não sei mantido no modelo.
Ambos o número condição e o intervalo de confiança possuem desvantagens para

identificar os efeitosda multicolineaiidade. Para intervalos de confiança, é difícil sabei se
o intervalo é amplo devido à multicolineaiidade ou se pela imprecisão do ajuste.
Unia medida alternativa muito utilizada pala detectar multicolinearidade é o f'-Z'V'

(Fatos de Inflação de Variância), sugerido por BELSLEY (1991) e definido por:
(3.17)

onde Rj é o coeficientede coiielação múltipla da regressãode xj em função das demais
J -- l variáveis
r'/t6

---.} oo.

xi.

Na presença

Os valores

de multicolineaiidade,

de r'.rt'3

são calculados

tecemos

pala .j -

-R? =

l, ...,k.

1, leva.ndo-nos

O valor

F/l,Ç,.-

a
=

maz (F/}3) , pala .j ' 1, .. . , k usualmente é utilizado pala diagnosticar multicolineaiidade.
A literatura indicaque há problemasde multicolinearidade
para F/I'Ç > 5. Pala dados
não centralizados, o valor de R} é dado por
n2

ll,;

l

l

\-'-'n, (Êj

Z.-/{::l

\.'"{

V-*n
\

/r/TW
,...j

z.-'á=1 \ ''{

...3\'

''{ ./

,...j
a'' \l

'{ /

onde Ê{ é o valor previsto de x{ quando é feita a regressãode x{ com as demais potências
de x{.
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3.3

Escolha do grau do polinõmio

Em Análise de regressão polinomial nem sempre sabemos o grau do polinâmio a
ser ajustado. Entretanto, a literatura tem mostrado que polinõnüoscom grau maior que
5 não tem utilidade prática. Apesar de muitos autores iecomendaiem que termos polinomiais de alto grau sejam ajustados até que ocorra o piimeiio resultado não significativo,
GRA\'BILL

(1961), página 182, recomenda que seja realizado ajustes de ordens superiores

até que dois resultados não significativos sejam encontrados. A justificativa pala isso, de
acordo com h'lONTGOMERY, PECK e VINNING (2001), é que se o o polinâlllio de ordem
p é apropriado pala ajustamo modelo, então o Íp-/)-ésimo teimo pode ser não-significante.
Dessa coima, o modeloadequado deveis sel- aqueleapós se obter o primeiro resultado
não-significativo. Poi exemplo, utilizando a centralização e termo quadrático significativo,

o teimo linear pode não ser significativodevido ao fato de que o termo quadrático centralizado é função do termo linear. Quando variáveis explicativas não centralizadas são
utilizadas, é possívelque todos os termos polinomiaissejam nãosigniâcativos devido à
multicolinearidade.
Para compreender n)elhot o problema relacionado ao grau do polinâlnio, considere
os dados contidos na Tabela 3.1. Na Tabela 3.2 temos o comportamento do coeficiente de

determinação R2 em função do grau do polinâmio. Aqui utilizamos a centralização da
variável independente que, conforme será discutido nas próximas seções, pode evitei problemas computacionais. Os gráficos presentes na Figura 3.1 mostram o comportamento
dos valores ajustados pelo modelo de regressão polinomial em função do grau do polinâmio.
Nestes gráficos podemos observar os perigos contidos na extrapolação para a regressão polinomial. Observa-se que os valores extiapolados são bem distantes da tendência observada

pata o conjuntode dados.
Tabela 3.1: Custos de seguro de automóveis el-nNew Brunswick (1971-1980)

Anos

1971

Custo 45,13

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

51,71

60,17

64,83

65,24 65,17

67,65

79,80

96,13

115,19
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I'abela3.2: Coeficientesde determinação pala vários graus do polinâmi(

Grau2
R2

3

0,9213 0,9922

Grau 2

1972 1974 1976 1978 1980 1982

Grau 5

1972 1974 1976 1978 1980 1982

Grau 8

1972 1974 1976 1978 1980 1982

4

5

0,9922 0,9996

6

0,9996 0,9998

Grau 3

8

9

0,9999 1

Grau 4

1972 1974 1976 1978 1980 1982

Grau 6

1972 1974 1976 1978 1980

7

t976 1978 1980 1982

Grau 7

1982

Grau 9

1972 1974 1976 1978 1980 1982

Figura 3.1: Perigos da extrapolação ao se uti lizar iegiessão polinomial
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De acordo com SHACHAM e BRAUNER
iepiesentadopor um polinâmio de menor grau:

g

(.f i)

E «.*l + z:,,
z-o

(1997), o J-ésimo grau de xi pode sei

á=

1,2,...,n,

(3.18)

onde ao, ai , . - ., aj.i são constantes e .Eij é um indicador de multicolinearidade que chalnaie-

mos de erro de truncagem. Esta medida, introduzida poi SHACHAM e BRAUNER (1997)
é usada pala avaliar a colinearidade enfie as várias potências da variável independente.
Em outras palavras, ela dimensionao erro de truncagem na leplesentaçãode x{ por uma
combinaçãolinear de xi, x?, ..., x?'l . Suponha que a medida dada por (3.11) seja utilizada
para detectammulticolinealidade. Quando os coeficientesde a são estimados através do
uso de regressãoda variávelx{ em função das outras .j -- l vai dáveisindependentes,seja A.f
o resíduo desta representação. Os autores utilizam ll Aj ll como medida da multicolinearidade. Grandes valores de ll Aj ll são indicativos de níveis aceitáveisde multicolinearidade.
Consequentemente, a variável x{ pode sei incluída no modelo.

SEBER (1977) sugere ainda o uso do procedimentoBackward. Nesse caso, o
grau máximo do polinânliodeve ter sido lixado a priori e os termos de mais alto grau são
eliminadosum a um usandoo teste F parcial. O processopára no piimeiio valor de F'
significante e alguns autores sugeieln que se utilize nível de significância de 0, 10 nos testes
parciais. A adequação do modelo selecionado deveria ser julgada através da análise de
resíduos.
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3.4 '1Yansformações para Redução de Colinearidade
entre as Variáveis Explicativas

Nesta seção discutiremos a implementação de algumas das transformações mais
utilizadas na literatura estatística a íim de se eliminamou reduzir os problemas ocasionados pela multicolineaiidade. De acordo com SHACHAM

e BRAUNER (1997), as melhores

transformações são aquelas que alteiam as variáveis independentes de modo que seus valores estejam no intervalo simétrico j--l, ll e esse tipo de transfoillaação é a que efetivamente

se usa para deduçãode multicolineaiidade.Veremos posteriormente,atravésde um exemplo, o impacto das transformaçõesna matriz X.'X.
Dentre as várias possibilidades,talvez a mais usada seja a divisão dos valores de
xí poi z,n.,, onde z..,

V dadapoi

é o maior valor absoluto de x, ou seja, utiliza-se a tra.nsformação
u: -

--=L-,

á :=

1,2,...,n.

Se todos os xi possuemo mesmo sinal (digamos, xi > 0
0 < u.{,. $ u{ $ 1.
Temos também a tlansfornaaçãoW, dada poi

(*:

««:.)

(«...

««:«)

galante que
1. 0 $ wiS

l

2. w... = l
A transformação Z é definida como
2X{ -- #...
Zmín
(«..,
««.:«)
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Vi), tem-se
q«

de modo que

l $ zi $ 1

Assumindo que x{ seja distribuído uniformemente e o tamanho da amostra n seja
grande o bastante, é possível obteinlos uma aproximação pala os elementos da matriz

normal. FORSYTHE (1957) derivou a expressão do rs-ésimo elemento da matriz X'X
neste caso. Verifica-se que o rs-ésimo elemento é dado por:

(X'X)
H -r+s--l-y:--\.
,/«

(3.19)
~
'

onde r e s representam, respectivamente, os índices de linha e coluna. Podemos ver que os
elementosda matriz X'X dados por (3.19) são n vezes os elementosda matriz de Hilbert de
mesma dimensão de X.'X e, como sabemos, tal matriz é mIaI-condicionadapala k grande.

Em particular, verifica-seque o número de condiçãopala a matriz de Hilbert de
ordem k + l é e3,s(k+i)

Pala a transformaçãoV, assumindoque u{ seja distribuído uniformementeem
lu.i.; 11, onde 0 $ u.{. $ 1, temos:

1:- «!='-:'1

(*'*),.~«

(3.20)

Para a transformaçãoZ, temos:

rX'X)
z
\.
/«

'' .

1 0,
-l
l

ser+s-l forpar;

L r+s -- l

-' '''' ---'''''
se r+s-l

for ímpar.

(3.21)

Pala esta transformação, os elementosda matriz X.'X. são siinilaies aos elementosda matriz

de Hilbeit exceto para os valores nulos. Verifica-se, portanto, que esta tiansfoinlação
ofereceunia melhor redução do Número Condição, como veremos futuramente atl'avés dos
exemplos

A Figura 3.2 exibe o valor do número condição pala diferentes graus do modelo de
regressão polinomial e pata as tlansfointações propostas. Observa-se que a teta de maior
inclinação está associada. à tlansfoimação Vj0, 91lj; a segunda corresponde à tiansfoimação

Vj0, 5; 1j; a terceira teta se refere a tiansfol'mação Wj0; ll e a rega de menor inclinação é
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relativa à transformação Zj--l; 11. Desta forma, percebemosque a transformação Zj--l; ll
oferecea maior redução nos valores do Número Condição. O Número Condição sozinho
é insuficientepala estimei o grau do polinõmio. Entretanto, ele pode ser utilizadopala
determinar o máximo grau do polinõmio com base em informações numéricas. Através das
Matizes

de -HiZbert de várias ordens, verifica-se que para K (X'X)

elementos da matriz inversa de X'X

«' 10:', a maioria dos

leão possuem sequei um dígito signiâcativo (usando

dupla precisão, as variáveis contêm aproximadamente 15 dígitos significantes). Este limite

padeceser muito grande se o dados pertencerem ao intervalo j--l; 11. Mas, se o intervalo
original é tal que a ttansfoimação fornece valores no intervalo 10,9111, então até mesmo
um polinâmio de 5' grau pode alcançameste limite numérico.
Pala ilustramo uso das transformações aqui discutidas, vamos utilizar os dados
extraídos de GIAUQUE e WIEBE (1928). Considere as variáveis C(aaZ/mo/.K'), contendo
informações relativas à capacidade dos sólidos e a variável T(K),

com informações relati-

vas à temperatura. As medidas associadas às 18 observaçõesdessas variáveis encontram-se

na Tabela3.18. Construímos
as variáveisT2 = T2,T3 :: T3,T4 :: TÓ e Ts = Ts

O modelo,
nestecaso,é dadopor (2.1),comy = C, X = jl,T,T2,T3,T4,Tsl e 0 =
IÕo,Pi , /32)Ps, P4, Osl. Apresentamos na Tabela 3.6 a matriz de coiielação enfie as variáveis

presentes em X e podemos notar através dela a alta correlação (como era de se esperar)
existente entre as potências da variável T. Os autovaloresda matriz X.'X são dados na
Tabela 3.3. E importante notei que a matriz de colielação quando os dados são centralizados não difere muito da matriz de correlação apresentadana Tabela 3.6. Isso nos leva
à conclusão de que a centralização não foi suficiente para deduzir a correlação entre as
potências da variável T. No entanto, temos l lma considerável redução dos autovalores, que

são apresentadosna Tabela 3.4

Confonnepode ser notado na Tabela 3.5, a maior deduçãodos autovalores,se
dá pelo uso da padronização aplicada aos valores de T. Numa etapa seguinte, ajttstamos
polinâmios de grau 3 e 4 utilizando o pacote estatístico S-Pias.

A Tabela 3.7 apresenta

os valores de H (X'X) para o ajuste no caso em que não é feita trallsfoimação, ou seja,
utiliza-se a variável original. As Tabelas 3.8, 3.9 e 3.10 contêm essas informações quando
realizadasas tiansfoimaçõesV, W e Z, respectiva.mente.Através da Tabela 3.17, vemos
que o aumento da ordem do polinâmio afeta a amplitude dos intervalos de confiança.
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Removendo o ponto Ti2 = 153,45 do conjunto de dados, tecemosque o polinâmio de 4'
ordem terá estimativas dos paiâmetios dados poi

Ó -(À,/j:,Ó;,Õ,,À)

-(-3,

96s94;22,694;-39,4994; 30,0849;-8,3i485) .

Note que esses valores são cotnpletamente diferentes daqueles apresentados na Tabela 3.17,

evidenciando que pequenas mudanças no conjunto de dados acarretam grandes mudanças

nas estimativas dos parâmetros. Com relação às transformações, vemos que a trallsfolmação Z é a que mais deduz os efeitos da inulticolinearidade. Pala as transformações

y. Wre Z, temosque:
e

o-2 = 0, 0026771

e Estatística F = 820,3;
e Significância (p-valor) = 1, 776.10 IS

e R2 = 0, 9961= 99,61
Através da simplesinspeçãoda inatliz de correlaçãodas transformaçõesV, W e Z, velhos
o quanto a transformação Z é supeiioi às ouvias duas.
Os resultados dos ajustes utilizando as transformações são apresentados nas Tabelas

3.12, 3.13 e 3.14. 11'al)sfoimaçõessimilares têm sido altamente recomendadaspor outros
autores a fim de evitei problemas gerados poi ma.l-condicionamento. Em paiticulai destacamos SEBER

(1977).

Tabela 3.3: Autovaloies da matriz X'X
1,617103.e2a

5,951890.eiõ

3,749281.elo

1,486584.e3

3,470117.e6

Tabela 3.4: Autovaloi es da niatiiz X'X. pala os dados centralizados
5,299353.e22 3,515018.eis

5.271870.es
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8.835891.ei

6,485081.e6

Tabela 3.5: Autovaloies da lnatiiz X.'X para os dados padronizados
4.97285

0,02709

0,00006

0,00000

0,00000

Tabela 3.6: Matriz de correlação das potências da Variável T

T

T2

Ta

T4

Ts

T

l

0,9985344

0,9942605

0,9874369

0,9783961

T2

0,9985344

1

0,9985892

0,9945165

0,9880785

Ta

0,9942605

0,9985892

1

0,9986626

0,9948358

T4

0,9874369

0,9945165

0,9986626

1

0,9987492

Ts

0,9783961 0,9880785 0,9948358 0,9987492 1

Transforma ies

0

8

2

10

Ordem do Polin mio

Figura 3.2: Número Condição versus Ordem do polinõmiopala várias transfoinlações
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Tabela 3.7: Valores de n (X'X)

para várias ordens Variável original

Orbe:n K(X'X)

3

4,1844.1018

4

3,15.1023

Tabela 3.8: Valores de K (X'X) pala várias ordens - transformaçãoV

Orbe:n K(X'X)
3

3,1443.107

4

1,4096.10io

Tabela 3.9: Valores de K (X'X)

pala várias ordens - transformação W

Ordem K(X'X)
3

9,538.103

4

3.113.10s

Tabela 3.10: Valores de K (X'X)

pala várias ordens - tiansfoimação Z

Orbe-n K (X'X)
3

6,0623.10

4

3,7726.102

Tabela 3.11: Matriz de correlação pala a transformaçãoV
Intelcepto
U
U2
U3
U4

U2

U3

0,9997
0,9986
0,9969
0,9946

0,9997
0,9986

0,9997

0,9970 0,9987
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0,9997

Tabela 3.12: Resultados do ajuste utilizando a transformação V
Valor Erro Padrão t valor Nível Descritivo
inteicepto -6,3430

3,5543

-1,7846 0,0977

u

34,4208 17,5979

1,9560 0,0723

u2

-60,9899 32,4549

-1,8792 0,0828

u3

47,4234 26,4239

1,7947 0,0960

u4

13,5127

8,0142

1,6861

0,1156

Tabela 3.13: Resultados do ajuste utilizando a transformação W
Valor Erro Padrão t valor Nível Descritivo
inteicepto

0,8752

w

0,0020

438,5446

0,0000

0,1319 0,0322

4,0915

0,0013

w2

-0,3173 0,1455

-2,1799

0,0482

w3

0,5036 0,2292

2,1970

0,0468

w4

-0,1949 0,1156

-1,6861

0,1156

Tabela 3.14: Resultados do ajuste utilizando a transformação Z
Valor
Elite Padrão t valor
Nível Descritivo
inteicepto

0.9126

0.0014

650,2692

o.oooo

Z

0,0475

0.0026

17,9576

o,oooo

Z2

0.0365

0,0074

4,9364

0.0003

Z3

0,0142

0.0036

4,0101

0,0015

0,0072

-1,6861

0,1156

Z4

0,0122
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Tabela 3.15: Matriz de correlação pala a tiansfoimação W
intercepta

w

w2

w3

w

0,7910

w2

0,6382

.0,9588

w3

-0,5496

0,9008

w4

0,4920

-0,8494 0,9578 -0,9924

-0,9852

Tabela 3.16: Matriz de conelação pata a transformação Z
inteicepto

z

0,0207

z2

0,7902

z

z2

z3

0,1312

z3

-0,0360

-0,9246 -0,0850

z4

0,6572

-0,1580

0,9645 0,1278

Tabela 3.17: Estimativas dos Parâmetros e Intervalos de Confiança em função da ordem
do polinâmio
Estimativas
0o

I' ordem

2' ordem

0, 66 Ü 0, 03

1, 17 & 0, 13

0. 38 Ü 0. 83

0. 95Ü 0. 33 4, 83Ü 3, 11

0, 31Ü 0,04

S2

4' ordem

3' ordeill

6, 34 Ü 3, 81

()

0, 77 & 0, 20

0

[)

2, 88 Ü 1, 54

0

0

0

1.624.10's

8, 11.10

8.009.10

5
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6, 34 & 7, 67

34.42 Ü 38.01
60.98 É 70. 1

47,42Ü 57,08
13. 51 Ü 17.31

6

7,166.10'c

Obs

Tabela 3.18: b'ansformações para temperaturade sólidos
2T-7h., Z
o
r
}''

l

l0,79

118,99

2

l0,8

3

w- 7:Egl?lhz-

7}...,--7},.i.

0

-1

120,76 0,663188533

0,028050713

-0,943898574

l0,86

122,71

0,673897523

0,058954041 0,882091918

4

l0,93

125,48

0,689109781

0,102852615

-0,79429477

5

l0,99

127,31

0,699159756

0,1318542

-0,736291601

6

l0,96

130,06

0,714262178

0,175435816

-0,649128368

7

l0,98

132,41

0,727167884

0,212678288

-0,574643423

8

11,03

135,89

0,746279312

0,267828843

-0,464342314

9

11,08

139,02

0,763468614

0,317432647

-0,365134707

10

ll,lO

140,25

0,770223516

11

11,19

145,61

0,799659509

0,336925515 -0,32614897
0,421870048 -0,156259905

12

11,25

153,45

0,842715141

13

11,40

158,03

0,867867538

14

11,61

162,72

0,893624032

15

11,69

167,67

0,920808391

16

11,91

172,86

0,94931078

0,693026941 0,386053883
0,771473851 0,542947702
0,853724247 0,707448494

17

12,07

177,52

0,974902521

0,927575277

0,855150555

18

12.32

182,09

1,000000000

l,ooooooooo

l,ooooooooo

0,653468065

0,546117274 0,092234548
0,618700475 0,237400951
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3.5

Correlação entre potências de uma variável aleatória
e centralização

Nesta seção, apresentaremoso estudo desenvolvidopor BRADLEY e SRIVASTAVA (1979), relativo ao nível de correlação entre as variáveis explicativas presente no
tnodelo de regressão polinomial e sobre o efeito da centralização na tentativa de eliminei
esse problema. Centializai ou padronizar as variáveis regressolas significa que estamos
realizando uma translação.
Pala media a coiielação entre as variáveis Xli e Xh, os autores utilizam o coeficiente

de correlação amostlal rzü que matematicamente pode sei' escrito como:
(3.22)

}

--. ..« - EZ: (*i
Z, h

p) «?,

'. - EZ: (*!

.p-

zu,

p':'

' ' ',", ««-'

= 1, 2, ..., Z # h. Pala esse coeficiente de correlação, valem os resultados a seguia:

Teorema

3.1

Para cz/.,SI e SÜ de$nádos em (3.22),
Z+h-2

.;«- E.j=o «,'

(3.23)

E

2(Z+h) 4

s.s. - >1: ó,'',
.j=o

(3.24)

com a.] e bi junções dos Titomentoscentrais da. amostra,, dados por.
ms ==

l

n

}:
(«:- E)'
j=o

e

c :=

a
'm2
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s = 1,2,

(3.25)

Prova. Sejam czh,S! e Sh definidosem (3.22). Nessascondições,a expressãoczhpode sei
reescrita como:

E

(3.26)

{-1

xi, obtemos

e utilizando o fato de que (x{

l(z: - E) + EI''''"

E

z+h
.j=o

' + " 'l («:- n'p''" '
J

Como
Z

l(z:- z)+ zl'

1;1'

l(z:- F)+ zl"
então
n

Z+/t,

{=i

.j=o

(z:

J

E)j E'''f

E)"E"

'

' +" 'l(«: - ©' ,''''"'.
J

i

j

h

{=i

.j=o

h

F)j E''j

(«.

«lg Z+hJ 'l

n

(z: - 3)j=" j

i
j

+h-j

J

'* " ) «,«F.'*"-'
(3.27)

42

As últimas duas expressõesde (3.27) resultam da substituição de B, advindo de
c = :#= e de mj, já que mj =
se que

i )i:Z:t (xi -- ay, j -

0, 1, 2, .... De forma similar demonstra-

TI«.«:'«' IÊ(
Analisando-se

a expressão

(3.27)

pala

.j

(3.28)

0, temosque

z+h
J
Z

J
ct-3.ch-3

Como consequência,
o coeficiente
de cz+hé igual a zero. Analogamente,
pata .j

1,

mj = mi = 0, de modo que

z+h
l

«:«:P.'*"-:

0

Na expressão

")
«,«F."-',
J

Z

j

(3.29)

pala que tenham)os ci-j.ch-.j = d+h :, deveiíainos ter um dos valores de .j igual a l (um)

e outro igual a 0 (zero). Tal fato implicaria em m.f = 0, anulando o correspondente
coeficientede cz j ou de ch'j e portanto o coeficientede cz+h 1. Assim, a expressão (3.27)

é unl polinâiniode grau Z+ h -- 2 enl c, podendosei escritona forma (3.23) pala a.Í
convenientemente escolhido.
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De maneira similar, verifica-seque os coeficientesde c2õe c2ó+iem (3.28) são
nulos e com isso a expressão S!.Sü reduz-se a (3.24) pala escolhas convenientesde b.

[]

Teorema 3.2 0 Coe$cíente de com'eZaçãoentre XZ e X.h, rzh, pode ser escrito como uma

junção de c, nclforma
,Z+h

2

,.«(')- Íili:i:m+/('),
co« fÇcà t.t q«-.

hm f(c)

1.1--' ''

Prova. Da expressão (3.27), segue que o coeficiente de cz+h 2 em (3.23) é

1:11

i

l\ 2

2

«'.

sendo que os coeficientes

z\

-.«

7'n2

2

h \

«&

2

são obtidos quando.j

0 e .j

2 ou .j = 2 e .j

h

J
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0, respectivamenteein

Após cálculos, temos que

-lI':»l

h\l

Z

1»

2

2 / l

!:t&
M
.m22 = rz.Z.h.m2:

De maneira análoga, verifica-se que o coeficiente de c2ó'2 ein (3.28) é

" 1-,1 ' 11..!
m8 - «.õ'.m8.
1

1

Como consequência, clh, SI' e Sh2podem sel' escritos como

n.Z.h.m;'c"''" *.g:(c) - «.Z.h.«.?'.'''"''
....;' ."'"'*
'.. - «.Z.h.m)'.'''''-': + «.Z.h.m)'."''"-'.g:(.)

g:(.)l
li + g:(.:)l

e

SF.S,Í - «.Z.h.m?' l . I''''"'' li + g,(':)j

":n

g:

(.) e g,(c) f«ções

Substituindo-se

de c tais que gl (c)

0 pala

c

+

00

ein (3.22), e denotando rzh como rzh(c), temos que

«.«..,
com

-J;.gH,

Z'mi.i---111'-3:1g
Esta expressão pode ainda ser escrita como

,.«n - Í:lT:;m +.fW,
n

com f(c) tal que limo.l-- / (c) - 0.

Segue que rzh(c) pode ser próximo de l ou -l se c é grande, sendo o sinal de rzh(c)

o mesmo de c (ou =), se Z+ h
então que a coiielação

2 for ímpar e positivo caso Z h + 2 foi par. Concluímos

entre Xi e X/', / < h, Z, h :: 1, 2, ..., p sela numericamente
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próxima

de

l à medida que o valor de c aumenta. Desta forma, quando o valor de E foi relativamente
maior que o valor de X/}i8, tecemos problemas computacionais na inversão da matriz X.'X.

Para ilustrar o fato, tiabalhaiemoscom Z = 1 e h = 2, ou seja, vamosanalisei a
correlação entre as variáveis X e X2. Os resultados obtidos podem ser facilmente extendidos
ao caso geral. De (3.27) e (3.28), segue que
3

C12

n (2mjc

+ ma )

Si
S2

--.«}«;.*'«g.')

«(«..

Utilizando (3.22), temos:
3

,:,(.) -

2n7z!c + ln3

lm,(m - «g +4«}m,.

2c + a3

(3.30)

+4m8'')l ; ("'' 1 +4«;. +4.')i

onde a3 e a4 são respectivamente os 3' e 4' momentos amostrais padioltizados de x, dados

por:
a3

ixlTI'-S
!:lTl"-S

(3.31)

\ 4

a4

De (3.30), temos que pala c ' =ÍZ,ri2 = 0. Lembrando que c =
condição implica em 3 = :i=:.

(3.32)

-j?,

esta

Desta forma, se os dados fogem planejados de modo que

If = i::l , as variáveis X e X.2 serão não correlacionadas. Este planejamento é equivalente à

centralização quando os valores de x são distribuídos simetricamente em tomo de B. Neste
caso, o 3' momento da variável centrada, m3 e a média amostial da variável independente

são nulos, valendo portanto a igualdade E :: :i=a. No entanto, quando c = 0 mas m3 # 0,
temos que ri2 = :7;l1lbl:,e esse valor da coitelação pode ser nauito distante de zero. Dessa
forma, a centralização merece um estudo mais aprofundado.
No ajuste de modelos de regressão polinomial de grau k, valores das variáveis

independentes xí, x? , . .., xl; podem sei escolhidos aleatoriamente de várias formas distintas.
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Pala cada seleção, teremos diferentes valores dos momentos ainostrais; consequentemente,
também tecemos valores diferentes pala r12(c) para um dado c. Suponha que os valores
de x sejam aleatoriamente selecionadosem uln intervalo de acordo com uma distribuição

UniJoime. Assim, utilizandoa expressão(3.31) teremosa3 = 0 e a4 = 1,8, que são os
momentos padronizados da distribuição Uniforme.

Assim, temosque
l
«?,(.)

-

1+

l
C
5c2

A Tabela 3.19 exibe os valores de r?:(c) pala alguns valores de c. Notamos que l ri2(c) l se

aproxima da unidade quando a média padronizada de x, igual a c, difere de zero por dois
ou mais desvios-padrão. O mesmo efeito pode sel notado pala o caso em que os valores
de x são escolhidos igualmente espaçados em qualquer intervalo.

Poi dados igualmente

espaçados, entendemos que
zi+i
pala

algum

zi = Õ,

á = 1,2, ...,n

-- l,

(3.33)

õ

Tabela 3.19: Valores de r?2(c) pala X com distribuição Uniforme
C

l

2

3

«?,(.)

0,83

0,95

0,98

Como segundo exemplo, suponha que os valores de x sejam escolhidosaleatori-

amentede unia distribuiçãoNormal. Daí, a3 = 0,a4 = 3 e E = cX/íi8. Seguede (3.30)
que

E importante notar que a Tabela 3.20 apresenta resultados similares aos que foram apre-

sentados na Tabela 3.19. Através do gráfico apresentado na Figura 3.3, temos idéia do
comportatllento de ril2(c) em função dos valores de c.
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Tabela 3.20: Valores de rf2(c) pala X com distribuição Normal
C

l

-?,(.) 0,67

2

3

0,94

0,97

DependCEnciade r em fun êo dos valores de c

10

10

Figura 3.3: Comportamento de rÍ2(c) em função dos valores de c
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Ao centralizaimos, a variável independenteX do modelo (2.1) teia média zelo e
como consequência,

c = 0 e das expressões

(3.22),

(3.27)

e (3.28),

temos que:

7nZ+/t -- mzmh

,.«(o)

'(«,-

«Í)

«?)(«,«

(3.34)

Analisando-se essa expressão, verifica-se que os momentos amostiais de x podem

sei tais que nenhum valor de rZh(0) seja zero pala Z < h, Z,h = 1,2, ...,p. Se além disso
os valores de x estão simetricamente distribuídos em torno de E, então rzh(0) = 0 quando
Z + h foi ímpar, pois neste caso, ou Z ou h será ímpar, implicandoem mz.mh= 0. Pala
o caso em que Z+ h é par e Z e h são ambos pares, a expressão dada por (3.34) pode ser

muito diferentede zero. Poi outro lado, quando Z+ h é pai e ambosie h são ímpares,
então valores de x simetricamente distribuídos em tomo de E levam à seguinte expressão:
mz+h

«.«(o)

(3.35)

'7n2Z7n2/t

Dando continuidade ao exemploem que os valores de x são aleatoriamenteselecíonados de uma distribuição Uniforme, caso em que ocorre simetria, verifica-se que
a=

ml1 2a+l'

1,2,....

Utilizando a expressão (3.35), encontiaiemos r13(0) = 0, 92, r15(0) = 0, 82 e r35(0) = 0, 97

e com a expressão(3.34), temosr24(0) = 0, 96 e r2c(0) = 0, 9.
De forma semelhante, se os momentos amostrais forem padronizados e seleciona-

dos de uma distribuição Normal, tetenlos:
2Z!

mb

e colmoconsequência, r13(0) = 0, 77, r15(0) = 0, 49, r3s(0) = 0, 88, r24(0) = 0, 87 e r26(0)

0,63.
Em ambos os exemplos, se h

Z+ 2À, sendoque À C Z+, então

.lim
r1,1+2À(0)
= 1
}oo

Z
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Portanto, nos casos em que x for escolhido de forma aproximadamente Uniforme ou igualmente espaçados (conforme definido ein (3.33)) , ter-se-à problemas de multicolinearidade,
mesmo quando feita a centralização.
De coima geral, os autores recomendam
e Selecionai os valores da variável independente de modo que sua média seja nulas
e Sempre que possível, selecionai' os valores da variável independente simetrica.mente

em torno de sua médias
© Selecionai os valores da variável independente equi-espaçados, pois este procedimento

teria a vantagem da futura utilização de polinõmiosOctogonais.Esta recomendação
é muito importante porque uma alta correlação enfie Xz e X./' pode ocorrer quando
Z+ h é par, mesmo que satisfeitas as duas recomendações anteriores.
Neste capítulo vimos a definição, como detectame propomos solução pala os problemas impostos pela multicolineaiidade em modelos de regressão polinoinial e elencamos

as principais causas da multicolinearidade. Nos propusemos a estudei o problema relacionado ao tipo de multicolineaiidadeque não é inerenteao modelo, caso em que há
alta coiielação natural entre as variáveis.

Pala detectam o problema da multicolinea.ci-

dade, lançamos mão de ferramentas tais como ll X 11,R2 ), nj' 7'.7VR,H e F'/V. 'ltatamos,
também, da difícil tarefa da escolhado grau do polinâmio. Vimos que o grau do polinõinio
deve sei o menor possível, pois um modelo de grau alto pode levei a problemas quando
se quer fazer previsões com o modelo (extrapolações). A seguir, falamos das principais

tiansforlilações pala redução de multicolineaiidade e da centralização entre as potências
da variável iegressoia x. No próximo capítulo tiataiemos dos polinâmios octogonais, outra
alternativa pala a coireção do problema de mal-condicionamento da matriz X e eliminação
dos problemas de multicolineaiidade.
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Capítulo 4
Polinâmios ortogonais
4.1

Introdução

Este capítulo tem poi objetivo descrever a utilização de polinâmios octogonais, altamente indicados pala solução dos problemas relacionados com multicolineaiidade e fazei
comparações entre os .ZI/odeias PoZinomáais OrdÍnár+os e os Z\4odeZos Ortogonais

Para a implementaçãodos polinõmios octogonais, dois casos precisam ser considerados
São eles:
1. Valores das variáveis independentes igualmente espaçados, com frequências iguais,
considerado

poi FORSYTHE

(1957),

GRANDAGE

(1958) e ROBSON

(1959);

2. Valores das variáveis independentes desigualmente espaçados, com frequências também

desiguais, problema considerado por GUEST (1950) e WISHAR:l' e METAKIDES
(1953)

Geialnlente não se sabe o grau do poliilâmio que melhor descleveiá os dados de
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sua pesquisa de forma adequada. Portanto, além de estimei os parâmetros do modelo, o
pesquisadortem a preocupaçãoadicionalde determinamo grau do polinâmiodo modelo.
Quanto nlaioi o grau do polinõlnio, melhor se torna a curva ajustada aos dados; em
contrapartida, conforme já comentado, o modelo encontrado pode sel pouco confiável, não

servindo pala realizar prediçõesou extrapolaçõesdevido à falta de precisão.
NARULA (1979) descreve os problemas de se ajustammodelos de regressão polinomial e traz como solução a implementação dos polinomios ortogonais. O antigofaz uma
série de comparações entre os dois modelos, mostrando as desvantagens dos modelos poli-

nomiais ordinários e as vantagens dos modelos ortogonais. Verifica-se que com relação
aos testes de significância dos paiâmetios, polinõmios ordinários não são independentes,
ao passo que os polinâmios ortogonais são. Além disso, no ajuste dos modelosPolinomi-

ais ordinários, as estimativasdos paiâmetios dependemdo grau do polinâmio,ao passo
que nos modelos ortogonais não. Por último, o tempo computacional gasto pelos modelos

polinoiniaisordinários é duas vezeslnaioi que os modelosortogonais. Ein geral, pesquisas
teóricas e empíricas apontam pala a superioridade computacional e acurácia dos polinõinios

ortogonais eln detrimento dos polinõmios ordinários. Embota superiores, polinâmios octogonais não tem sido usados no ajuste de modelos estatísticos devido à sua complexidade.

Descievenlos a seguir o ajuste de polinõmios ortogonais na sua forma mais comum, que
admite valores de X igualmente espaçados. Posteiiollnente, apresentaremos a formulação
geral, proposta por NARULA

(1979) .
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4.2

Polinâmios ortogonais

Consideremoso modelo de ieglessão polinomialdado ein (2.2) . Conforme discutido anteiiolmente, pode haver colielação entre as variáveis XZ e Xh, Z # h, Z,h $ k. Além

disso, a introdução de um novo termo /3k+iXk+i exigiria um novo reajuste do modelo e
novas estimativas/3o,Pi, ..., /3kseriam obtidas. Agora suponha o modelo
b

+ .«.PI(z:)

+ a,P2(«;:)

1,2,...,n,

(4.1)

1,2,...,k.

(4.2)

á=

+ .«kPk(z:) + c:,

+

de forma que

a(«:)

a,,,.z;

+ a,,,

i#:'i

+ ... + a,,o,

seja um polinâmio ortogonal de r-ésima ordem, isto é, tal que

>ll:Pr(zi)Ps('çi)-0,
Z

Eo(z{)-l,

l

r#s

r

s

Assim, o modelo na forma matricial é dado por y - X./3+ c onde
ao

al

e

X

Ü(«:)

&(«:)

Pk (:«: )

no(z,)

P1(:«2)

Pk(z,)

&(«.)

a(«.)

. . . &(««)

tem colunas mutuamente ortogonais. Segue que a matriz X'X sela dada por

E:::: Po2(z:)

x'x

o
0

0

E=;;:«(«:)
o
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0
0

. . . E::: a(«:)

Afim de simplificar a notação, sejam .4jj
pressão pala X'X. da seguinte forma:

xx

>ll:Z:: /:?(zi),

permitindo-nos

Áoo

0

0

0

..'1ti

0

0

0 -

reescrever a ex-

.4x;k

Essa estrutura ortogonal de X implica que a estimativa de mínimos quadrados de a.Í,
pala .j - 1,2, ..., k, é independentedo grau k do polinõmio. Os estimadoresde mínimos
quadrados de P são encontrados através da solução da equação (X'X)''

'. - Ez;:"'3 "M - "",

X'y, ou seja,

j - o, 1,2, ..., k.
J-',:,:,...,*.

Vi;t. q« Vm (Õ) - (X'X)':
'', «tã. Va,(àj) - É. C':no(":) - l, "tã.
Também teremos as somas de quadrados do resíduo e da regressão dadas por:

SQE(k]

SQR(aj)

k

n

.j=i

{=i

o.
/3. - g.

s,, - )ll: õj >1:8(«:)z/:

(4.4)

õJ >1: p. («:)z/:
t l

(4.5)

SQR(a:f) âj E;:: 4(:«:)v:
SQE(k)
n --k-- l

SQE(k)

(4.6)

n --A -- l

onde Eo é a estatística F pala testam a hipótese Ho : Pj - 0. Confointe dito anteriormente,
uma piopiiedade interessante do ajuste de modelos de regressão via polinâmios ortogonais

é que os coeficientes
Po,©i,...,/3k não dependellldo gtattdo polinâmio. Com isso, se
desejarmos ajustam modelos de Ordem k + Z, apenas os Z novos coeficientes devem sei
estimados

Para k

5, os polinâmios ortogonais são facilmente colllputados através das

54

seguintes equações

R(,:)
''«:,
''«:,

- * (g)

- l(';y-(%')l
»,

''«:,- *,[(y)' (g) (qr)]

''«.,- *.l('#y-(*-#y
('eü')--w

1)(n'

560

"]

de forma que d seja a distância entre os níveis de x.

Exemplo

Este exemplo foi extraído de MONTGOMERY,

PECK e VINNING (2001), página

228 e os dados estão contidos na Tabela 4.1. Trata-se do problema de investigamos custos
de inventário Y em função da variável X., quantidade de operações executadas. Para isso, o

analista.desenvolveuuin simulador. Sabe-se, entretanto, que o custo anual do inventário é
uma função convexa da quantidade de operações. Decidiu-se ajustar um modelo polinoinial
de segunda ordem através de polinõnlios ortogonais,
aoÜ(z:)

Aqui, d

+ a-P.(z:)

+ a2P2(:«:)+

c:,

ã - 1, 2, ..., 10

25, pois os valores de x são igualmenteespaçados. Pala o cálculo do coeficiente
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do polinâinio octogonal Pi temos:
Pt (z:)

P] (z,)

P)
(' P)
(" ;")
50 -

PI (50)
Pt (75)

â («,)

Pi (100)

a(«.)

PI (125)

a («;) : Pi(150)
P1 (:«6)

: PI(175)

a («,)

Pt (200)

ã («*)

PI (225)

a («,)

Pt (250)

Pi (:«:o)

Obviamente tomando Ài

P] (275)
teremos

a(«-)
ã(«,)
â («,)

a(«.)

a («;)
â(«.)

a(«,)

a («,)
â(«,)

ã(«..)

(" ;")
(- ;")
(" ;")
(" ;")
(" ;")
(" ;")
(" ;")

.7

De modo análogoencontramosos valorespala P2(zi) pala ã

1, 2, ..., 10. Na

Tabela 4.2 encontramos os valores dos polinâmios Octogonais.

O modelo ajustado é Ú = 324, 30 + 0, 7424.PI(z) + 2, 7955.P2(z), todos os coeficientes do modelo ajustado são altamente significantes e o coeficiente de explicação obtido
foi R2 = 0, 9785. Os resultados da Análise de Variância estão na Tabela 4.3, onde podemos
concluir que o modeloquadrático ajustado é satisfatório. Pala voltamao modelooriginal,
basta plocedei conforme descreveremos a seguir:
g

324,30 + 0, 7424.PI (z) + 2, 7955.P2(:«),

que se deduz a

0-

"',"*.,«"

',,('-#")*',« i li::p'y -(';#)l

312,7686+0,0594(z- 162,5)+0,0022(z-162,5)'

Tabela 4.1: Simulação de Inventário Anual
Quantidade

Reoidenada

Clusto lvlédio Anual

50

335

75

326

100

316

125

313

150

311

175

314

200

318

225

328

250

337

275

345

57

(y)

Tabela 4.2: Coeficientes dos polinâmios ortogonais
Z

B(«:)

R(«:)

RQ(g:)

l

l

9

6

2

l

7

2

3

l

5

-1

4

l

-3

-3

5

l

l

4

6

l

l

4

7

l

3

3

8

l

5

l

9

l

7

2

10

l

9

6

XIII. a(«:) - io E:l:l: P?(z:)
Ài

=

2

E::11: Pin (z:)
À2

=

{

Tabela 4.3: Análise de Variância
Fonte
Regressão

Termo Linear
Termo Quadrático
Resíduo

Total

Soma de Quadrados gl Quadrado Médio Estatística F
1.213,43

2

606,72

159,24

181,89 l

181,89

47,74

1.031,52 l

1.031,52

270,75

26,68 7

3,81

1.240,10 9
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4.3

Polinâmios ortogonais para espaçamento e frequências
desiguais

NARULA (1979) bata do problema da regressãopolinomialoctogonalpala o caso
ein que os valores da variável independente não são igualmente espaçados e são observados
com frequênciasdesiguais.
Considere X.i , X.2, ..., Xt representando os Z valores de uma variável independente

e ql, qa, ..., qzsuas respectivas frequências. A idéia básica do procedimentoé utilizar como
vaiiávelresposta

x
't

\'x
q

/

J

, ' t.7)
l

onde }l.Í é o valor da variável resposta Y associada ao {-ésimo valor de X., X.i, { = 1, 2, ..., Z.

Assim, sejam yi,Y2, ...,b os novos valores da variávelresposta. Então a equaçãode
regressão polinomial é dada por:
X = Õo + PiXi + P2X? +

+ /3-X;" + ci,

á :; 1, 2..., Z > m,

(4.7)

sendo que m é o grau do polinâmio proposto. Podemos escievei as equações em (4.7) da
seguinte forma:

X

Õo + /3l€1{ + /32€2í + ... + P,,.e.í

+ c{,

á :: 1, 2..., Z > m,

(4.8)

com

a,,,+a,,,iXi+

+ «,.:x;-: + x;,

r = 1,2, ...,m

< Z,

á-

1,2, ..., /, (4.9)

sendo um polinâmiode grau r em Xi. Os teimas (,i,r = 1,2, ...,m representamos coeficientesdo efeitode r-ésima ordem. Também, e, pala r - 1,2, ...,m lepiesenta os
coeficientes ortogonais. Portanto, devem satisfazemàs relações a seguir:

r = 1,2,...,m
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(4.10)

e
r # s = 1, 2, ..., m.

(4.11)

O objetivo é deternlinai os valoresde {, para r - 1,2, ..., m quando os valores de Xl{ não
são equi-espaçados e não ocorrem com frequência constante. O procedimento de obtenção
desses valores foi apresentado com base em um exemplo.

Exemplo

Seja Y a variável aleatória que representa o custo de manutenção de tratoies e
X' a idade do tutor. É razoável supor que quanto mais velho o tutor, maior sela seu
custo de manutenção. Pala este exemplo, foram coletados 10 observaçõese os valores de
XI estão contidos na Tabela 4.4. Temos 4 valores pala a variável independenteX.: e foi
feita a transtormaçao

x: - -r-2

A Tabela 4.4 apresenta os valores de XI e sua respectiva frequência. Matematicamente
esci'evemos:

e ql ::

q2 = 3;

©

q4

q3

::

=

2

Para obter os valores de (,, inicialmentedevemos resolvemas equaçõespala a,,j em (4.9)
iecuisivamente usando as propriedades fundamentais (4.10) e (4.11) dos polinâmios ortogonais. Substituilldo-se os valores encontrados de a,,j em (4.9), obtem-se C,i.

60

Tabela 4.4: Valores referentes à idade de tutores
X;

4,0

4,5

qi 3 3

5,0

6,0

2 2

Tabela 4.5 Valores observados da idade de tutores transformadas

xi

0

l

2

4

gi

3

3

2

2

Coeficientes dos polinâmios ortogonais para a regressão linear

Sejam Cii = ail + Xi os coeficientes pata a regressão linear. A Tabela 4.6 exibe
os cálculos necessários pala encontrar os valores de Cií. As etapas são as seguintes:

. Escrever os valores de Xi na coluna (1) e os valores coiiespondentesde qi na coluna
(2)

e Substituir os valor'esde Xi sucessivamente em €1i e I'egistrai'os i'esultados na coluna
(3)

e Multiplicar os valoresde q{ da coluna (2) poi' seu coi'respondente
Cl{ na coluna (3) e
iegistiai

os resultados

na coluna

(4).

Uma das propriedades fundamentais de (i é que >:: etiqí = 0, que corresponde à soma dos
elementos da coluna (4). Isso leva a ali = :?. Substituindo esse valor de aii na coluna (3),
obtem-se os valores Cii da coluna (5) . Em seguida, aplicando-se simplificações adequadas,
chega-se aos resultados contidos na coluna (6). No caso, dividiu-se os elementos da coluna
(5) por {.

Portanto, observamos que trata-se de um método simples e fácil pala se encontiai
os coeficientes Octogonaisda regressão polinomial .
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Tabela 4.6: Procedimento pala determinar os coeficientes ortogonais da regressão linear

Xi

(i

gí

(1) (2)

€"

= aii + Xi

(3)

(4)

(5) (6)

ali

3

0

3

l

3

3 («:: + 1)

2

2

2 (.:- + 2)

!

l

4

2

2 («:: + 4)

g

5

-1

Coeficientes dos polinâmios ortogonais para regressão quadrática

Sejam e2í :: a22+ a2iXi + X? os coeficientespala a iegiessão quadrático. Na

Tabela 4.7 encontiain-seos cálculosllecessáriospala deteiminalos valoresde C2{. As
etapas são as seguintes:

1. Substituir os valoresde X.{ em e2{sucessivamente
e registiaros valoresde e2{na
coluna (3) da Tabela 4.7

2. A coluna (4) é obtida multiplicando os valores de q{ da coluna (2) por seu coiiespon
dente e2{ na coluna (3)

3. Esclevei os valores de eii obtidos anteiioimente na coluna (5)
Valem as expiessoes

}.í €2iqÍ := 0, >1,í Ci €2{q :: 0, ou >.{ eie€2iqi = 0. Dessa última

igualdade, encontramos a2i = :iP.
primeira igualdade,

Substituindo esse valor na coluna (4) e utilizando-se a

encontra-se a22 :: gg.

Usando a22 e a21 ein C2i da coluna (3), obteremos

os resultados da coluna (7). Simplifica.ndo os resultados da coluna (7), teieinos os valores
de €1:i da coluna (8).
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Tabela 4.7:

Procedimento pala determinar os coeficientes octogonais da regressão

quadrática

Xi

qí

(1)

(2)

l3)

€2:q:

€"

(ii(2iqi

(4)

(5)
-3

(6)

0

3

a22

3a22

l

3

a22 + a2i + l

3 («« + «« + 1)

2

2

a22+ 2a2i + 4

2 («« + 2«« + 4)

4

2 a22+ 4an + 16 2 (a2: + 4«" + 16)

9a22

-1 -3 («« + «,: + 1)
l

2 («« + 2«« + 4)

5

10(.« + 4.,: + 16)

G:
(7)

(8)

356
205

178

264
205

-132
237

m

168

Coeficientes dos polinâmios ortogonais para a regressão cúbica

Os coeficientes ortogonais (3{ = aa3 + as2Xi+ a3iX? + Xf da regressão cúbica

são encontrados de forma similar à dos coeficientespara a regressão linear e quadiática
discutidos anteiioilllente. As relações a seguir devem ser verificadas:

)l./ eiiesiqi
>./ €2i(3iqi
Estas legaçõesse leduzena ao sistema de equações

147 + 43a31+ 15a32+ 10a33
653

+ 165a3i + 41a32

17316 + 3084a3t
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Ao iesolveimos este sistema, obtemos
u31

a32

1.443
257
70.274

l0.537

5.904
l0.537

a33

Após substituirmos esses valores em C3i, teremos
-5.904

l0.537

15.744

l0.537
17.712
l0.537
2.952

l0.537
lvlultiplicando-se esses valores por :qS37, teremos, finalmente,

€33

Finalizando o trabalho, NARULA (1979) comenta que apesar de sua simplicidade,
o método pode gelar cálculos bastante extensos. Para evitar o problema, pode-se utilizei o
procedimento que descreveremos a seguir que possibilita o cálculo de (,j sem a necessidade
de se calcular os teilllos a,,j através da expressão abaixo, levando em consideração que os
valores de X. são igualmente espaçados:

',.-x.'
pala r = 1, 2, ..., m, .j

i'.,ãU,

1, 2, ..., Z e (oj = 1 pala

.j

(4.12)

1, 2,...,Z

A seguir, calculaieinos pala o exemplo os coeficientesoctogonaisda regressão
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linear, quadrático e cúbica utilizando este procedimento. Pala obter os coeficientesortogonais da regressão linear, tomamos r = 1 na equação (4.12), reduzindo-a à equação:

,

.

)ll::
xiq{
''= ' '' ,

(l{ = X{

j - 1, 2, 3, 4.

2,{qi

(4.13)

Pala calculei os coeficientesoctogonais da iegiessão quadrático, tomamos r = 2 na equação
(4.12), reduzindo-a

à equação a seguir:

, E: C«x?q: E: x?q.
Ç2j

=//\j

.,

.t

j - 1, 2, 3, 4.

(4.14)

Pol último, pala calculei os coeficientes ortogonais da regressão cúbica, tomamos r = 3 na

equação (4.12), obtendo:

Gj - xJ - c,jlll-lli;131 - c-jll:illl;:g

- zli.!:%,

.j - i, 2, 3, 4.

Os resultados dos cálculos para a regressão linear e quadrático estão presentes nas Tabelas
4.8 e 4.9 iespectivainente. No caso da regressão cúbica, chegamos aos valores a seguir:
5904

{:--lõsv,

15744

c''-Ibid,

17712

2952

c':--lõiãr, e«-lisa

Note que os resultados são exatamente os mesmos encontrados anteriormente.

Tabela 4.8: Cálculo dos CoeficientesLineares

xj

qi xjqj

[)

3

()

l

3

3

2

2

4

4

2

8

Total

10

15

t:i- x,-Z:igZjb

o

g-#

'

10

65

2

Tabela 4.9: Cálculo dos coeficientes Quadráticos

x,

X?a{

(i X?q

(lfX2q

(2 = X? -- (iÍ'i::x":--=;.--:
' 2,{ Çii'\iqi

o- (#) (W) - g - H

0

3

0

()

0

l

3

3

#

#

l - (#) (W) - $ - :g?

2

2

8

2

4

4-

4

2

32

20

80

Total

10

43

#

W

i6

66

({) (T) g - $W

(W)- $ - H

4.4

Transformações Matriciais

Uma metodologia geralmente indicada para soluciol:tal os problemas provenientes

da multicolineaiidadeé a tla.nsformaçãomatricial na matriz X a fim de se obter colunas

octogonais.Este procedimento
é chamadode Ortogonalização de Gram-Schmidt.
Seja X = lxi, x2, ..., x«.l, com xi,x2, ...,x,. m vetores n-dimensionais. O método consite
em obter um novo conjunto de vetores Zir, Z2r, ..., Z.r tais que Zil- = xi e pala .j > 1,

Zjr é a piojeção ortogonal de xj no espaço linear gerado por xi,x2, . ., xj.l. CLAYTON
(1971) verifica que este método é equivalente a escrever a matriz X como X = Z.C, onde

C é uma nlatiiz mzm triangular superiorcom elementosda diagonalprincipaliguais a l;
Z é a matriz

nzm

de vetores

coluna

Zjr,

.i =

1, 2, ...,m

com Z'Z

= D,

sendo D matriz

diagonal.

No modelo de regressãolinear múltipla, tal procedimentopode ser aplicado à
matriz X pala detectamse uma dada coluna é dependentede outra. Caso a dependência
seja detectada, o algoritmo consiste em encontrar novas colunas através da transformação

matricial. Seja
,:«

-

r:-,(''')':''] ': - '. '(''')': ''':,

(4.15)

onde Z é a matriz de vetores colunas transformados até o momento, Zi é o próximo vetou
coluna da matriz X que deverá ser transformada e Zír é o vetou ortogonal transformado
resultante. Observa-se que Zir é um vetor de resíduos da regressãode Zi nas colunas de
Z
DRAPER e SMITH (1998) ilustra o uso dessa metodologiapala n - 5 dados e
um Tvlodelode legiessão polinomial da folha Y :: Po + #iX + P2X2 + /33X3+ c. A matriz
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X original é dada por

l l l

l

12 4 8
1 3 9 27
1 4 16 64

X

1 5

25

125

A partir desses fatos, o modelooriginal pode ser escrito como
y = X./3 + c = Z.C.P

Z./3* + c,

+ c

com Z ortogonal e o vedor de estimadoresde mínimos quadrados de /3* é

Õ* - (,'.,)':

,'«.

Do fato de que /i* = C./3 segue que

B- c *.Õ'

(4.16)

Dessa forma, é possível a volta ao modelo original y = X./3 + c, sendo o modelo ajustado
j' = X./3 pala P dado ein (4.16).
CLAYTON

(1971) apresenta um algoiitmo

e o coiiespondente

programa

com

putacional para a obtenção das matrizes Z e C. Pala ilustiai a importância das trans
formações matriciais a fim de tomai as colunas da matriz X. octogonais, sejam

l

l

l

l

l

l
l

2

4

8

l
l

,A

3

,A2

9

,A3=

27

4

16

64

5

25

125

A matriz de correlação enfie as variáveis presentesna matriz X. = jl, A, Az, Asl
é dada na Tabela 4.10 e os autovaloies de X'X são apresentados na Tabela 4.11. Note que
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o software não calculou as correlações entre as colunas l e (qualqueroutra coluna; além

do mais, observea grandezado maior autovalor. Os valoresde F/l,$ pata .j - 1,2, 3 são
dados Tabela 4.12. Procedendo a tiansfoimação matricial a fim de termos oitogonalidade
nas colunas da nlatiiz X, obtemos a matriz Z, dada por

Z

l

2

l

l

l

0

l

l

l

2

-1,2

2

l 2,4
-2

0

l -2,4
2

1,2

Novamente, temos que

l

l

2

l

l

l

,B

l
l

0

1,2

l
,B2

-2

l

-1

2

2

2,4

,B3

0

2,4
1,2

A matriz de correlação entre as variáveis presentesna matriz Z é dada na Tabela
4.13. Também, os autovalores são dados na Tabela 4.14 e finalmente, os valores de r'/}'3,

pala .j - 1,2,3 são dados na Tabela 4.15. E fácil vel que as colunasda matriz Z são
octogonais, eliminando a dependência linear que existia enfie as colunas e resolvendo completamente o problema de multicolinearidade.
De acordo com DRAPER

e SMITH (1998), este procedimento possui a vantagem

de infoimai as colunas da matriz X que dependem lineaiinente das demais, pois de modo
geral, feita a transformação, a correspondente coluna transformada terá muitos zelos.
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Tabela 4.10: Matriz de coilelação entre as variáveis da matriz X.
Á
'42
'4a

Á

l

0.9811049

0.9431175

'42

0.9811049

l

0.9892158

'43

0.9431175

0.9892158 l

Tabela 4.11: Autovalores da matriz X'X.
21.520,05489 32,93118 0,99970 0,01423

Tabela 4.12: Valores de P/tG pala as variáveis da matriz X

A

A2

A3

413,4921

2130,4643

721,5278

Tabela 4.13 Matriz de Correlação entre as variáveis da matriz Z

B

Bu B3

l

O

O

B2 0

1

0

B

Bs 0 0 1
Tabela 4.14: Autovaloi-es da mau-iz Z'Z

14,4 14 10
Tabela 4.15: Valores de r'/l,q para as variáveis da matriz Z

R B- B.
l

l

l
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Neste capítulo descievelllos a utilização de polinâmios ortogonais e elencamos as
vantagens e desvantagens de sua utilização. Como se pede observar, polinõmios ortogonais
podem sei obtidos através de fórmulas ou tabelas. Uma breve tabela de valores numéricos

para os polinõmiosoctogonaispodem sei obtidos em MONTGOMEliY (2005) e, cmo
se queira uma tabela mais extensa, consultar DELURY (1960). Caso se queira calcular
os polinâmios octogonais através de fórmulas, a deferência sugerida é MONTGOMER)',
PECK e VINING (2001). No capítulo 6 veremos a aplicação de polinõnlios ortogoanis
ao conjunto de dados. Veremos, também, que embora tenhamos descrito técnicas pala
situaçõesde dados desigualmente espaçados, recursos presentes em pacotes computacionais

modernospermitem o ajuste nessas situações de forma muito simples.
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Capítulo 5
Modelos alternativos aos modelos de
regressão polinomial
5.1

O uso de spZ nes em regressão polinomial

A nattueza oscilatória dos polinâmios de ordem elevada e a instabilidade de estimação devido à multicolilleaiidade restringem a utilização de modelos de regressão poli-

nomial. Poi outro lado, muitas vezes, polinâmios de grau baixo não fornecem um bom
ajuste. Em outros casos, a função de legiessão apresenta diferentesconlpoitamentos em
diferentes intervalos do conjunto de valores de X. Um enfoque alternativo é dívidil o intervalo em uma série de subinteivalos e construir polinõiniosde graus (geralmente)diferentes
pala cada subinteivalo. A aproximaçãomais comum faz uso de polinâlnioscúbicos e é
chamada de enter'ralação com spZáne cúbico. Um polillõmio cúbico genético possui
quatro constantes, de modo que o procedimento com spZárzes
cúbicos tem a flexibilidade suficiente para assegurar que o inteipoladoi não só seja continuamente deiivável no intervalo,
lilás também que ele tenha derivada de segunda ordem contínua.
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Interpolação é uma técnica antiga e largamente utilizada em Cálculo Numérico,
sendo empregada nos casos em que é lealmente difícil calcular o valor da função ou quando
não conhecemos a expressão da função, mas dispomos de um conjunto de valores que em

geral são obtidos através de experimentos. Dessa forma, sendo fornecida uma série de
dados (xi,yi), para ã - 1, 2, ...,n, correspondentes ao valores de aiguinentos e valores de
uma função /, definida em la, ól tal que g = /(z), deseja-seobter os valores de /(z«), onde
z.,. # xí, utilizando-se

os pontos dados.

Definição 5.1 1)ada uma /unção / degrada em la, ól e um c07Üuntode nós a = zo < zi <

=z < ... <

=. = b, um spl'ine cúb'ico interpolados' S para f

é wma junção que satisfaz

às seguintes c07tdições:
/. S(

é um p.Zánó«ío cáóáco, anda«do po« .S(z),

.j = 0, 1, 2, ..., n

2. .%(«j)
3. Sj+i(zj+l)

no s«Z,ante««Zo lzj,z.Í+:l

p«« c«d"

l;

0,1,2,...,n,'

fQ=à para cada, :i

= SJ(nj+i)

para cada .j = 0, 1, 2, ..., n -- 2;

4. Sl+i(zj+i) = $(zj+i)

para cada .j = 0, 1, 2, ..., n -- 2,-

5. .$.+:(zj+i)

para

= $'(zj+i)

cada .j = 0, 1, 2, ..., n

2;

6. Uma das seguintes condições de contomto é satisfeita

.
.

S"(«0) - S"(=«), .A«m«d. de conto««o
S'(:«o) -

/'(zo) e S'(z.)

- /'(:««),

Zi-. ou n.t"-',

.A..m«d. d. conho"no -stM*'

Quando as condições de contorno livre ocoirein, o spZánecúbico é chamado de
spZine natural

e seu gráfico se assemelha à foiina que uma haste longa e flexível assumiria

se fosse forçada a passai pelos pontos (zo, /(zo)),

(zi, /(zi)),

..., (z«, .f(aç«)).

Em geral as

condiçõesde contorno iestiito nos levam a aproximaçõesmais precisas. Pala utilizar esse
tipo de contorno, faz-se necessário conhecer os valores das derivadas nos pontos extienlos
ou pelo menos termos unia aproximação acusada desses valores.
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De acordo com MONTGOR'IERY,

PECK

e VINNING

(2001) usualmente, os

spZázzes
cúbicossão adequadosna maioria dos problemaspráticos. Além disso, sua utilização deduz o problema de mal condicionamento que é comum quando da utilização de

outros tipos de spZãnesna presençade uma grande quantidade de nós.
Pala construir o spZá?ze
cúbico inteipolador pala uma função / dada, as condições
indicadas na definição 5.1 são aplicadas aos polinâmios cúbicos

8(z) = «j + Z,j(z
pala cada .j = 0, 1, 2, ...,n

zj) + q(:«

Zj)'

+ dj(Z

«j);

l

O objetivo da inteipolação é obter o valor de /(aç.) aproximadamente. Para isso,

constiuimos, a partir dos dados, uma nova função @que interpola /, tal que:
1. V:«:, «. $ =: $ :«,. ---* Ó(z.)

2. v:« c lzo,z.l ---, @(#:) = /(a:)
Há vários tipos de função que inteipolam a função /. A função @que inteipola a função
/ pertence a uma das seguintes famílias:

1. P: Polinâmios:
y

aoz"

+ aln"-l

+

+ a. ]z+a

2. F: Fouiier: ./:(z) = ai.cos(áz) + b{.sen(ãz);
3. E: Exponencial: y :: a.eó';
4. S: SpZánes,que são pedaços de polinâmios
Neste capítulo nos concentraiemos, inicialmente, no uso dos sp/ánes, assunto esse
bastante abordado em pesquisas decentes. A vantagem dos sp/ares em relação aos outros
métodos é que em celtas aplicações precisamos de uma função intelpolante que possa sei

diferenciadaa fim de se obter uma aproximaçãotão suave quanto possível. De forma
simples, spZánessão polinõmios de oidein k que intelpolain um conjtmto de dados e têm
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k

l derivadascontínuasen] todo o intervalo. Os spZárzes
devem pmsai pelos nós e não

foimai

ângulos agudos.

Supondo

k nós; os denominaiemos

de Ci, e2, -.., Ck. Assim,

spZánes

são polinâmiospoi partes de coima que os diferentessegmentossejam unidos nos nós
a fim de garantircontinuidade.Matematicamente,un] spZánede ordemm com nós en]
(i , (2, ..., Ck é qualquer

função

da forma:
m -- l

k

s(t) - >: 0:t: +
t

onde (z)+

0

= ma:«(0, z) e os coeficientes

Z

1:
Ó:(t - e:)T''
l

0o, ..., 0..i

, 'il,

(5.1)

} (5A:são números leais. Da definição,

velllos que um spZánesatisfaz as seguintes condições:

1. s é uin polinõmio poi partes de ordem m em qualquer subintervalo leí,ei+i);
2. s tem m
3. s tem a (m

2 derivadas contínuasl
1)-ésima derivada e é uma função escada com saltos nos nós e1, (2,

€k

Observa-seque para um spZánede ordem m, assim definido, o grau do polinâmio
associado é no máximo m -- l.
Seja S"'(ei, ..., {k) o conjunto formado por todos os spZánesde ordem m com nós
ei , (2, ..., Ck definidos anteiioimente.

Verifica-se que S"(€1, ..., Ck) é um espaço vetoiial de

dimensão m + k, desde que as funções
1, t, ..., t"': , (t

(1:)T:,..., (t - e.)T':

seja.m linearmenteindependentes. Neste caso, os parâmetros

0o,ai,...,0,..i,Õi,Õ2,...,ÕA;
podem sei estimados poi lníninlos quadrados, ou seja, minimiza-se a função
2

>i: ly:+o:t+

... +o-.:t"-') +E:õ.(t
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Considere o modelo de regressão

.j = 1,2,...,n,

yj

(5.2)

de coima que as variáveis aleatórias cj tenham média zero, sejam independentese irão
correlacionadas, com valia.ncia comum dada por a2. As observações consistem nos pares
(tj,yj)

sendo que /(t.j) são valores de uma função / desconhecida calculada nos pontos

ti , t2, ..., t.. A função / é chamada de função de regressão ou curva de regressão. Admite-se
ainda que / C W2m la, ól, onde W2m la, ól = {.f : /' é absolutamente
oo com /(")

a m-ésima

derivada

da função

contínua

e /ab [/(")]*

<

/ }.

Nosso objetivo é encontrar um estimados pala a curva de regressão ./' que se
ajuste bem aos dados e que ao mesmo tempo possua um bom grau de suavidade. Segundo

WAHBA (1987), uma possível estimativa da função / é o valor de / que minimiza o
funcional

/ l/(w(«)I'a«

g(/) - ;>:lz/:-/(t:)I'+À
t l

/. l/(@(")l*'í".

.

(s.3)

DIAS (2002) definea medida da qualidade do ajuste que é dada por:

EZ;: ly:- /(t:)I'
e uma medida de suavidade para .f dada por /aÕl/(")l2; combinando essas duas medidas
define o funcional .4.(/)

com a C 10,11. Nlatematicamente, tem-se
n

.4.(/) -(i

a)>1:1y: .f(t:)I'+a
2

O objetivo é minimizamA..(/).

(5.4)

]

No entanto, tomando-seÀ = Íg= tecemosum problema

equivalente de otimização, de forma a obtermos uma solução /a que minimiza a função

.4*(/) - }: Ig/: ./'(t:)I' +À
Z

À > o

l

De acordo com o autor, a solução /À é o estimados de suavização por spZánesda função de
regressão e À é o parâmetro de suavização.

Se À foi grande, maior importância
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estalem)os

dando pala o critério de suavização, ao passo que se À foi pequeno (próximo de zelo),
estaremos dando mais importância pala a medida de qualidade do ajuste.
O modelo de regressão polinomial está relacionado com spZázzes
porque .f C W2mla, ól
pode ser escrita como

.f(t)

m l

a:t:+«sto(t),

á-o

onde
b

resto(t) = -il;;;.' 1)11. J'(@(=) (t - =)T't d=,
sendo que 0o,0i, ..., 0.,.i são constantes. Apoia, o modelo (5.2) é equivalentea

u-

m l

E 0:t' + resto(f) + cJ,
i-o

.j = 1,2, ..., n

De acordo com DIAS (2002), se lesto(fj) fot próximo de zelo, então é razoável
estimam/ através de unl estimados de regressão polinomial de ordem m. Caso contrário,

há dúvidas quanto a aplicabilidadedeste modelo polinomial.
O autor lllostra inatelnaticamente a relação entre os modelos de iegiessão polinc}

miai e os spZãnes.Seja o funcional dado por
b

L(/) -

1/(m)l: dt.

Aplicando a Desigualdade de Cauchy-Schwaitz na expressãolesto(t), temos que
/.

«.*.u'

$

\ 2m-- l

tp«l

A partir desta expressão, notamos que existe uma constanteC que depende de m e não
de /,tal

que

s«p l r«to(t) l$

icl.,ól
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Essa expressãonos diz da relaçãode J«.(./) com lesto(t), pois se á«(/) é pequeno,então
temos grande credibilidade no modelo polinomial.
Pala construção dos spZánes,precisamos escolheruma base adequada. Seja él , Ó2, -.., '#.

tal base de modo que /À = )ll:;::i 0X,@y(t).De acordo com DIAS (2002), a escolha conveniente para a base Ói, Ó2, ..., é. é a sequência formada pelos B-spZánesdados a seguir

Nk.(") - >: aH. (t.--,« - «)T':
J

0

onde Ark. são os B-spZánesde B00R e os valores de a são coeficientesdefinidos em De
B00R (1978, página 108). Portanto, o problema de otimização anterior, ou seja, o de
minlmizal

.A.x(/),

se reduz ã mlnimizal

ly
o«d' O:j(t)-Ml;(f)ót,

xo ll'+l;o'o,

}''

p:,...,z/.y,

(5.5)

0*(0*:,0*',...,0*.y

e :":j

o elementode ordem {.j de X. A minimização de (5.5) tem uma única solução dada por
Ox= IX'X + Ànl

l

X'Y

No entanto, esta expressão dependedo parâmetro À desconhecido. Segundo WAHBA
(1987), uma possível forma de se estimei o paiâmetio de suavização é através do método
de validação cruzada. Neste caso, determina-se À que llünimiza

"w - :.E lyj - /x(.o(tj)I'
.

'n

,

com /À(j)(tj) sendo o pievisoi da observação g/j obtido através do procedimento aplicado
à amostra, excluída a .j-ésima observação, pala cada valor de À fixado. Existem várias
outras formas pala escolhemo valor do paiâmetio de suavização. As mais utilizadas são a
negraprática de SILVERh'IAN (1986) e a validação cruzada de máxima veiossimilhança.
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5.2

Polinâmios e termos trigonométricos

Podemos combinampolinâmios com termos não lineares a fim de se obter modelos parcimoniosos. Aqui, veremos como combina.t polinõmios e termos trigonométticos.

Suponha que os gráficos de resíduos nos mostrem alguma evidência de periodicidade. A
combinação de polinõmios e termos trigonométricos pode produzir um bom modelo de

regressão. Os benefíciosdo uso concomitante de polinân)ios e termos tiigonométiicos podem ser vistos em GRAYBILL (1976). O modelo é escrito como a seguir:
À

d

}'''- Po+ >ll:P:X:+ }: I'n«.(.jX)+ 4s'"(.jX)l+ 'j

(5.6)

onde os valores de d e 'r devem sei determinados. EUBANK e SPECKMAN

(1990) indicam

Z

l

J

l

sua piefeiência por d = 2. De acordo com os autores, tomai d = 2 é melhor do que
detet[ninai o valor de d através dos dados. São tambén] apresentadosduas formas de se
encontiai

o valor desconhecido '.

O valor de À é aquele que minimiza a função de fisco apresentada a seguir:

$QE(.x)+ 2õ-'(2À+ d + i)
com â2 sendoo estimadosda variânciado ergoc propostopoi GASSER, SROKA e
JENNEN-STEINMETZ (1986)e SQ.E(À) é a somade quadradosdo resíduoobtidaa
partir do método de validação cruzada, análoga à Oy(À) da seção 5.1.
Se os valores de X{ são igualmente espaçados (definido eln (3.33)), então sen(X)

e cos(X) são octogonais,da mesma forma como são sen(.jX) e cos(.jX), pala .j - 2, 3,
Nos exemplos dados poi EUBANK

e SPECKMAN

(1990) os valores de Xi são igualmente

espaçados. Para o caso em que os dados não são igualmenteespaçados, não tecemos
ortogonalidade entre sen(X) e cos(X) como também não tecemos ortogonalidade entre

sen(.jX) e cos(.jX), para .j - 2, 3, .... No entanto, de acordo com MONTGOMERY,
e VINNING

PECK

(2001), as coiielações entre esses termos senão menores do que no caso em que

não usássemosteiiílos trigonométiicos.
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Exemplo

Pala ilustlai o uso de polinâmios e termos tiigonométiicos, EUBANK

e SPECK-

lvIAN (1990) utiliza o exemploda voltagem dado em MONTGOMERY, PACK e VINNING
(2001), página 213. Esses dados focam escolhidos porque os gráficos dos dados sugerem
uma função de regressão periódica.

A variável independente é o tempo, em intervalos

igualmente espaçados, conforme definido eni (3.33). MONTGOR/IERy,

PECK e VINNING

(2001)ajustou um spZánecúbicocom 5 termos. EUBANK e SPECKh'IAN (1990) ajustou
um modelo com 4 termos utilizando 2 tel'mos polinomiais e 2 termos tiigonométricos.
Os autores obtiveram um valor de R2 = 0,9895 e â2 = 0,0767 utilizando as funções
trigollométricas seno e cosseno. MONTGOMERY, PECK e VINNING (2001) chegam a
um valor de /?2 :: 0,9904 e â2 = 0,0717. Verificamos uma pequena diferença entre os
valores de R2 encontrados pelos dois autores. Assim sendo, prefere-seo modelo com menor
quantidade de parâmetros.
Vimos, neste capítulo, que spZãnesé uma técnica de interpolação muito utilizada

em cálculo numérico e seu uso é uma alternativa nos casos em que a multicolineaiidade
restringe o uso de modelos de regressão polinomial. Vimos, também, que regressão poli-

nomial está relacionadocom spZárzes
através da função /, pois / € Wemla, ól. A função
/ é chamada de função de regressãoou curva de regressãoe o objetivo é encontrei um
estimados para tal função que se ajuste bem aos dados e que ao mesmo tempo possua bom

grau de suavidade. O tipo de spZánemais utilizado é o spZánecúbico e À'lONTGOh'IEliY,
PECK e VINING (2001) afiimain que esse tipo de spZãneé utilizado na maioria dos problemas práticos. Em seguida, vimos o emprego de termos trigonométiicos e polinõmios a
fim de se encontiai modelosparcinloniosos. Tais modelospodem sei utilizados quando se
verifica que o gráfico dos resíduos apresenta algum)a evidência de periodicidade. Pesquisas
mostram que se os dados fogemigualmente espaçados, então a combinação de polinâmios e
termos trigonométricos gelam coeficientes octogonais. Cmo contrário, ou seja, se os dados
não são iguahnente espaçados, as conelações entre os teiinos da regressãoseixo inenoles do
que no caso em que não se usasse a combinação de termos ttigonométiicos e polinâmios.
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Capítulo 6
Aplicação e conclusões
6.1 Aplicação
O objetivo desse capítulo é o da aplicação de algumas técnicas de ajuste de
modelos de regressão polinomial descritas ao conjunto de dados do Projeto l)inámíca

de espéciesarbóreas em uma Honestaestacionam
semidecíduana Estação de
Caetetus, Gálía - SP (RAE-CEA-04POI, ELIAN, LIMA e LOPES (2004)). Pala tanto,
selecionamostrês espéciesde árvores, a saber:

1. 0coteaOdoiífeia;

2. N/letrodorea Nigia;
3. 1Yichilia Catigua
A literatura associada ao problema relaciona a taxa de crescimento de uma árvoi e

em determinado período de tempo, G, com o logaritmo do comprimento da circunferência
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na altura do peito a 1,3 m do solo, 1.,, através de um modelo de regressãopolinomial.
O ajuste inicial de tais modelos apresentou problemas de heterocedasticidade e multico-

lineaiidade. Devido à similaridadedos resultados,sela apresentadasomentea análiseda
espécie Ocotea Odorífera.
Pala essa espécie, ajustamos o modelo

G{ = cv+ '-Z;{ + /3.L?+ ci,

onde, poi suposição, devemos ter ci «., ]V07-maZ(0,a2), á = 1, 2, ..., n, independentes,
com ou constante leal positiva. Dispunha-se de uma amostra de tamanho n :: 331 árvores
e após o ajuste do modelo proposto, encontramos os resultadospresentesnas Tabelas 6.1
a 6.3

Tabela 6.1 : Análise de Variância
Fonte

gl

SQ

QM

Estatística F

p-valor

L

l

0,00948

0,00948

8,0786

0,00476

L2

l

0,00014 0,00014 1,1227

Resíduos

328

0,38506 0,00117

Significância

0,72637

Tabela 6.2: Ajuste do modelo de regressão quadrático

Estimativa Desvio-Padrão t-valor Significância FIV

intercepta

0,111025

0,089965

1,234

0,218

L

-0,027285

0,049582

-0,550 0,582

200, 1185

L2

0,002354

0,006720

0,350

200, 1185

0,726

Tabela 6.3: Matriz de Coiielação entre L e L2
TIJ

T
JJ 2

L

1,0000 0,9975

L2

0.9975

82

1.0000

Observa-se um alto coeficiente de coiielação entre as variáveis L e L2, indicando

a necessidadede soluções pala o problemade multicolinearidadeexistente. Como consequência,tem-seum alto valor do Fator de Inflaçãode Variância (F'/V' = 200,1185). A
análise de resíduos realizada apontou a existência de uma possível heterocedasticidade dos

eixos. Dado que nosso interesse é avaliamas soluções propostas pala a multicolinearidade,
partimos pala a aplicação das transformações discutidas no Capítulo 3.
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r'lona r nji z n rã n

Devido aos problemas de multicolinearidade visíveis entre as variáveis L e L2,
procedemos à centralização das variáveis. Utilizamos a variável independente M = L -- Z,,
onde

Dessa forma, o modelo pode ser escrito como:

c: - «(z.. Z)'+P(L: -Z) +'y+':,
com as suposições usuais dos modelos de regressão. Feito o ajuste, as Tabelas 6.4 e 6.5
resumem os resultados obtidos.

Tabela 6.4: Ajuste do modelo de regressãoquadrático centralizado
Estimativa Desvio-Padrão t-valor Significância
FIV
ántercepto

0,042995

0,002704

15,901

M

0,010197

0,003568

2,858

M2

0,002354

0,006720

0,350

< 2e ''(* * *)
0,00454(**)

1,036504

0,726637

1,036504

Tabela 6.5: Coiielação entre MI e M2

M

M2

M

1,0000

0,1877

M2

0.1877

1.0000

Como podemos observar, a centralização de variáveis pieditoias coiiigiu o pro1)lema de multicolineaiidade, fornecendo um novo modelo adequado pala ielacionai as
variáveis nesta espécie. Observa-se ainda que o nível descritivo associado ao termo quadrático

leva.lia à exclusãoda variável Ml2 do modelo. Essa exclusão,no entanto, seria feita sem o
risco de tei sido provocada pol un] possível aumento da variância do estimados causado
pela multicolineaiidade.
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IJso

da 'lYansformação

V

Nesta etapa, ajustamos um modelo utilizando a transformação }'', dada por
u: .

--!L-,
'u 77t (Z:Z;

{ = 1,2,...,n

Os resultados do ajuste encontram-se na Tabela 6.6.
Tabela 6.6: Ajuste do modelo de regressão utilizando-se a transformação V
Estimativa Desvio-Pedi ão t-valor Significância FIV

intercepta

0,11102

0,08997

1,234

V

-0,13448

0,24437

-0,550 0,582

200,1185

V2

0,05718

0,16325

0,350

0,726

200,1185

0,218

A matriz de correlação da variável V é equivalente à da variável L, ou seja, a correlação entre V e V2 é 0, 9975, muito alta. Observa-se, dessa forma, que esta transfoinlação

foi ineficiente, mantendo a multicolinealidade nos mesmos níveis, confoiine podemos con-

ferir pelo alto valor de F/V = 200,1185. Tal fato era esperadopois se r(L,L2)
coeficientede correlação de Peatson entre L e L2, então

, (",«o - «(L,É) - , p,'o
pois r (aX,

bY)

= r (X,Y)

para a.b > 0.
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éo

Uso da l)'ansformação W

A transformação W é dada por

(& z.:.)
\.'a'

17taz 'umtn/

Como podemos obseivai nas Tabelas 6.7 e 6.8, houve uma apenas uma ligeira redução na

multicolineaiidade existente, apresentando .F/y = 13, 61352. A alta correlação entre as
variáveis iegressoias

W e \V2 ainda é persiste

Tabela 6.7: Ajuste do modelo de regressão quadrático com trallsfoinlação W
Estimativa Desvio-Padrão t-valor Significância
FIV
intercepta

W'2

0,053739

0,005242

0,031151

0,028127

0,011135

l0,252 < 2e ''(* * *)
1,107

0,03179]

0,350

0,269

13,61352

0,726

13,61352

Tabela 6.8: Coiielação entre W e W2
W'
'W2
W

1,0000

0,9626

W2

0,9626

1,0000

Assim como a tia.nsformaçãoV, a tiansfoimação W também)foi ineficientepara

colrigil a multicolineaiidade.
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Uso

da 'lYansformação

Z

As Tabelas 6.9 e 6.10 exibem os resultados associados ao ajuste do modelo de
regressão polinomial pala a variável Z, de forma que

4

ú'.n{

ü7naz

\.'ü 17z(zz

ü7nin

'c' 77ttnJ

Observa-se urna considerável redução na multicolineaiidade cona valores de FIV aceitáveis
pata esse conjunto de dados, comi-oborandoa asserção de que a transformação Z é efeti-

vamente melhor que as tiansfolmações y e W. Mesmo assim, a centralização pala esse
conjunto de dados mostrou-se mais eficiente
Tabela 6.9: Ajuste do modelo de regressão quadrático com transformação Z
Estimativa Desvio-Padrão t-valor Significância
FIV
intercepta

0,040947

0,002696

15,187

< 2e ''(* * *)

Z

-0,010008

0,004482

2,233

0,0262(*)

1,382828

Z2

0,002784

0,007948

0,7264

1,382828

0,350

Tabela 6.10: Correlação entre Z e Z2
Z

Z

Z2

1,0000

-0,5262

Z2 -0,5262 1.0000
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Uso de polinâmios ortogonais

CHAh'IBERS

e HASTIE

(1992) e KENNEDY

e GENTLE

(1980) implementalam

no pacote computacional R rotinas que retornam polinâmios octogonais. Os comandos
pala execuçãodo ajuste por polinõiniosoctogonaisde grau 2 são poJy e polym e, através
dessas latinas, ajustamos o modelo polinomial e os resultados podem sei observados nas
Tabelas 6.11 e 6.12.
Tabela 6.11: Ajuste do modelo de regressãoortogonal
Estimativa Desvio-Padrão t valor Significância
intercepta

0,043675

0,001883

23,191

P

-0,097386

0,034263

2,842

P2

0,012001

0,034263

0,350

FIV

< 2e-''(* * *)
0,00476(**)

l

0,72637

l

Tabela 6.12: Coiielação entre P e P2

P

P

P2

l,oooo o,oooo

P2 0,0000 1,0000
Novamenteaqui, observamosa não significânciado teimo quadrático, contrari
ando asuposição de que

Gi = a + '.L{ + /3.L?+ c{
Caso, no entanto o termo L? apresentassecontribuição significante,dada a alta
correlação enfie L e L2, sugeiiríamos o uso de polinõmios ortogonais, com a volta ao modelo

original, conforme apresentado no exemplo da Seção 4.2.

Como poderias observar pelos resultados apresentados,efetivamente,os polinâmios
octogonais são a melhor solução pala eliminação dos problemas da multicolinearidade.
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6.2

Recomendações e considerações finais

Esta seção se ocupará de descrever um breve roteiro pala solucionamos problemas de multicolinearidadeem modelosde regressão polinomial. Pala tanto, sugerimos a
realização dos seguintes passos:
Passo 1: Definir o grau do polinâlnio, pois, como vimos na Seção 2.1., o modelo deve possuir
a menor ordem possívell

Passo2 Sempre utilizar a variável transformada z{ -- Z ao invés da variável regressou ni.
Como vimos na Seção 2. 1., a sequência de variáveis iegiessoras x, x2, x3, .. . geralmente

possui alta coltelaçãoresultandono mal-condicionamento
da matriz X que, como
consequência, traz problemas de ordem computacional pala o cálculo da inversa da

matriz X'X;
Passo 3: Sempre que possível, selecionar os valores da variável independente de modo que sua

média seja nula ou simentlicamenteem tomo de sua médias
Passo 4: Pala detectar a multicolineaiidade, calcular ll X'X 11,R2 ), nj' pç(X'X)

e F/}'';

Passo5 l.Jma vez detectada a multicolinearidade através das fenamentas descritas no item
anterior, usei polinõmiosoctogonais. Como vimos neste trabalho, polinâmios ortogonais foi a estratégia que efetivamente eliminou os pioblemm da nlulticolineaiidade.
Além do mais, ieculsos presentesem pacotes estatísticosmodernospelmitenl ajustam
tais modelos sem dificuldade.
Finalizando, gostaríamos ainda de destacamalguns antigos, deferentes a planeja-

mentos de expeiimentos ótimos em modelos de iegiessão polinomial, assunto não abordado neste trabalho. Consistem basicamente na utilização dos chamados planejalnentos

D-ótimos, nos quais o determinante de X'X. é nlaximizado pala uma pa-rticulalregião de
valores das variáveis explicativas. Nesta linha encontram-se os trabalhos de ATKINSON
(1982),

HAINES

(1987) e GAFFKE

e KRAFT
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(1982).
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