
REGRESSÃO SOBRE CRISTAS

JORGE OISHI

DISSERTAÇÃO APRESENTADA AO

INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA

DA

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

PARA A OBTENÇÃO DO GRAU DE MESTRE

EM

ESTATÍSTICA

AREA DE CONCENTRAÇÃO: ESTATÍSTICA

ORIENTADOR: Prof. Dr. Wilton de Oliveira Bussab

- SÃO PAULO, JULHO DE 1983 -



Ã

lgnes, Jol'g'tubo,

Marcos e aos mede

pa'bs



AGRADEClbIENTOS

Ao PA,oá. t)x.. W,êZ,tan de 0.C,éve,{a.a Buó,õab, Reza OA..éenZÊ
ção óegu a e pac,éen,te que óempa.e noó p opa czonau

Ao Pa.aá. Oa.. Ab aRaR Lajedo S.éc,õii, pe.eoó PA.ec,éoóoó cg.

men,tã,tloó que mu.é.{o n06 aux,é.C,éaxam.

Ao pa,aá. Oa.. Joóé Fea.a.elxa de CaxvaZho, reza nlo Zvg
ção e .éncen,t,Cvo.õ .Crtcan.cave,{ó

Ao.ó am,égoó do l)epal.{amen.{o de Computação e E jaZZ É
ca. da UFSCaa. pe..eo apodo de .toda,õ aó hoa.aó

Ao.ó CNPq, F.Cnep e Embxctpa, rezo óupox.{e álnance,éxo
paxclaZ a eó.{e ía.aba.Cho

Ã Ana S,éga.e.é Fea.mande.ó Maíheuó pata canáecção doó in.É
me.t0.6 gxã6,écoó

À MaA..éa Fa.{.éma l.. l>a.CZAR.{onZa, Rezo xãpZdo e excede.E
ze .ta.abaZho de da;C.éZogAa6,Ca



ÍNDICE

CAPITULO l - INTRODUÇÃO

CAPÍTULO ll ANÁLISE DE CRISTAS

2.1 - Introdução
2.2 - 0 Método

2.3 - Modelo Geral
2.4 - Comentários

6

8

'15

16

CAPÍTULO 111 - REGRESSÃO SOBRE CRISTAS 18

3.1 - Introdução ................................. 18

3.2 - o Método dos Mínimos Quadrados............ 19

3.3 - Multicolineari.date ........................ 20

3.4 - O Estimados Através das Cristas........... 23

3.5 - Interpretação Geométrica ................. . 26
3.6 - Modos Alternativos para a Determinação de 27

3.7 - Propriedades de a(k)...................... 28

3.8 - O Erro Quadrático Médio de erkJ : EQM re(k)) 3]-

CAPiTULO IV CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DE k 37

4.1 Introdução
Critério Ba Teorema da Existência

37

38



4.3 - Brk) Através da Estimação de B'B

4.4 - Critério Através do Enfoque Bayesiano

4.5 - Critério Baseado no Traço da Crista

4.6 - Exemplos

/al'l.a.veia ......BeeeRe eo e..BBe

rA.RIÃ.VEIA ......+e+nee e+eeeBeee

;eado no Traço da Crista .......
avós do Enfoque Bayesi-ano .....

i Cld. Zl:SÇ-J.ilha\ra.\J \lc P P o'e©+BTVT-
39

40

42

49

CAPIVULO V SELEÇÃO DE VARIÁVEIS 66

66

67

69

74

5.1 - Introdução .

5 . 2 - Seleção de Variáveis
5 . 3 - Exemplos

5.4 - Comentários

CAPIVULO VI - CONCLUSÃO 77

79

81

81

82

86

94

6.1 - Sugestões. para a Obtenção de k

6.2 - Sugestões para a Seleção de Variáveis

6.3 - Pontos que Necessitam de Mai-s Pesque-sas

6.4 - Dera-vaçÕes e Traba].hos Relacionados

e'

APÊNDICE

REFERÊNCIAS



P í T U L OC

TNTDnnTTTXn
u vblAbv

A Analise de Regressão Linear, tornou-se sem dúvi
da, em uma das mais utilizadas técnicas estatÍsti.cas. Seu em

prego tem-se efetivado em quase todos os campos do conhecime=

to cientifico, principalmente em função de seu baixo custo
computaci-onal, apli-cabilidade em um número muito grande de

problemas, e um embasamento teórico muito bem fundamentado.

Entretanto, em algumas áreas em que os expert.me2

tos não são deva.lamente planejados, surgem alguns problemas,

onde esta técnica pode não ser a mais adequada.
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A mu]t]co].inearidade. devido a um forte relaciona

mento entre as variáveis Independentes, é um desses problg
mas.

Nesses casos, a solução de mini.mos quadrados, tég

nuca padrão na resolução de problemas de Regressão Li-near, pg

de apresentar sérios problemas tanto no can.po estatístico cg

mo computacional

Estatisticamente. o princi.pal probl-ema é a pouca

precisão com que as estimativas dos coeficientes. são obtidas,
Isto é, a multicolinearidade pode originar uma variância mu}

to grande, sendo praticamente inútil para propositos prãt.L

cos. Do ponto de vista computaci.anal a precisão dos resulta
dos esta diretamente relacionada com o Numero de Condiçãorque

é uma das medidas da multicolinearidade. Quanto mai.or for eã

te número, menor sela o numero de dígitos significativos da

so].uçao.

A multicolinearidade é portanto, um sério contra

tempo para o analista de dados e não é difícil de ser enco2.

traria em a].gumes áreas, como por exemplo: Econometri.a, onde

quase sempre um forte relacionamento entre as variáveis . inda.

pendentes surge natura].mente
As formas de detecção e tratamento da multicolineâ

rldade ai.nda não estão totalmente desenvolvidas, existindo

ainda alguma controvérsia sobre a melhor forma de solucionar

os problemas originados pela sua presença. Entretanto, algo
mas técnicas 'iã são razoavelmente aceitas nos tlatamentosr c9
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mo por exemplo, a estimação viesada, das quais Regressão se
bre Cristas (Ridge Regressa.on) é uma delas. (Para maiores de

ta].hes, consultar Besley e outros (1980))

Este traba].ho tem por objetivo apresentar a técni-

ca de Regressão sobre Cristas, suas propri-edades e sua utili-

zação, cujo enfoque tem recebido ultimamente, por parte de vã
rios autores, uma grande atenção. Ver por exemplo: Chatterjee

e Prime(1977), Besley e outros(1980), Gunst e Mason(1980),

Draper e Smith (1981), etc
Vamos mostrar que esta técnica pode ser uma opção

bastante interessante nos casos onde a multicolinearidade é

a].ta. E].a apresenta o estimados Brk)=rX'X.ík.r)'lX'y que é te2

dencioso mas possui algumas propriedades ótimas com relação
ao Erro Quadrático Médio rFQM)

Uma característica importante é a possibilidade

de representação gráfica das estimativas dos coeficientes ob.

tidos segundo esta técni-ca. que permite numa si.mples inspg.

ção visual, detectar possíveis instabilidades nos sistemas de

equações normais quando sujeitos a pequenas perturbações dos
dados.

Esse dispositivo gráfico, que recebeu o nome de

Traço da Crista, pode vi-r a ser uma Ótima ferramenta para o
analista de dados na detecção e analise da multicolinearidade

prejudi.cia]. ã solução de Mínimos Quadrados.
Além disso, vamos mostrar que através da sua ut&

llzação, é possível selecíonar um subconjunto de variáveis



que seja mais estável do que o conjunto completo. Parti.ndo
do fato que uma interpretação da multa.colinearldade é a de

que algumas variáveis não conseguem adi-clonar mais informa

ções do que aquela jã existente através das outras, cujo relê
clonamento é alto, vamos mostrar que através da utilização do

Traço da crista poderemos seleci.onar um subconjunto de vara.ã
vens cujo grau de multicolineari.jade é mais baixo, ou de og
tro modo, eliminar aquelas variável.s que jã não conseguem

acrescentar mais informações, e sÓ conseguem aumentar a i.nstg

bilidade das soluções dos sistemas de equações normais.
Esta técnica foi introduzida por Arthur E. Hoerl

em 1959, com o nome de Analise de Cristas (Ridge Analysi-s),
na tentati.va de oferecer uma técnica mai-s refinada para os

problemas de otimização industrial

Logo apósf em 1962, Hoerl lançou um trabalho onde

pe].a primeira vez utilizava a Analise de Cristas em problemas

de Regressão Linear e posteriormente em 1970, num trabalho

conjunto com R.w. Kehnard. introduziram definitivamente a Rg

pressão sobre Cristas.
Dessa forma iniciaremos no Capítulo 11, com a Anã

lise de Cristas, mostrando as raízes dessa técni.ca, enquanto

que no Capitulo 111, vamos mostrar o seu desenvolvimento em

Regressão Linearr bem como demonstraremos algumas propriedâ
des Interessantes, em termos de rQm

Como B(k) depende do parâmetro k, veremos no Cap.!



tule IV, alguns critérios para.a escolha de um valor õtimo pg.
ra k, onde entretanto, a ênfase maior será dada ao Traço da

Crista. com algumas aplicações vistas no final do mesmo.

NO Capitulo V, veremos como poderemos utilizar o

Traço da cr.lata em Seleção de Variãvei.s, e alguns exemplos sg
rão dados. No Capitulo VI, algumas recomendações e algumas

i.ndléações de outros desenvolvimentos que não foram considera:
dos aqui serão expostos.

Algumas tabe[as resu].tantes de dois trabalhos de

simulação comparando os critérios expostos no Capítulo lv,são
dados no Apêndi-ce



C A P .r U L O

ANALISE DE CRI.STAS

2.1 - 1 NT RO DUÇÃO

Este método foi introduzido por Uoerl (1959) , na

tentati.va de desenvolver uma técnica alternativa de otimizg

ção a ser aplicada em problemas i.ndustriai-s.
Os métodos tradici.onais de otimização de até e2

tão, eram de difíci-l manipulação numérica e quase imprati.cã

vens quando o número de variáveis envolvi.das era muito grau
de. Havia a necessidade de métodos mai-s fáceis de se trabg.

Ihar e interpretar
Hoerl desenvolveu então este método que chamou de
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Analise de Cristas (Ridge Analysis) , que consiste em

sar as varias cristas (Ridges) a partir da origem, n
de uma solução alternati.va

Essas cristas representam os caminhos constituídos

dos pontos de máximo ou de mínimo da função a ser oti.mizada,

quando certas restrições são i.apostas.

No nosso caso estaremos interessados na resolução

de sistemas lineares, onde se verifica o problema de mal co2

dicionamento, tendo como consequênci.a a instabilidade da soou

ção com relação aos dados apresentados

Vamos estudar o sistema

a

anali

busca

Aa = Z), (2 .1 .1)

onde

4: matriz conhecida de ordem nxp, de posto p,

b: vedor nx] conhecido

A solução obti-da através do método dos Mini.mos Qug
arados Õ dada por:

]

r.4 r.A) .âlba (2 .1 .2)

que é conseguida minimiz.ando a soma de quadrados residual

S = (b-Au)t(b--Au)

Essa solução no entanto às vezes nao e satisfató
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rla nos sistemas mal cohdici.onados, isto é, nos si.stemas onde

pequenas perturbações nos coeficientes acarretam grandes mu
danças na resposta

A proposta da Análi.se de Cristas, é a de servir de

opção nestes casos, além de introduzir um dispositivo gráfico

que permite através de uma simples visualização, a veria.c2
ção dessa instabilidade

2.2 - O M ÉTO DO

Vamos apresentar este método através de um exemplo

bem simples

Seja o sistema linear:

10u+9y

9n+8y
(2 .2 .1)

cuja solução excita é: a=Ê/ = Z

Alterando ligeiramente um dos coefi.cientes na prl
meiga equação de {2.2.1)

lO,IB+9y

9u+8y
(2 . 2 .2)

asoluçãopassaaser: a=5,0 e g=-3,5

Portanto, uma perturbação de 1% em um dos coefi.

cientes acarreta uma grande mudança na solução exala do prg
blema. Essa é uma das características de si.stemas mal conde



clonados. Pequenos erros de arredondamento, por exemplo, pg

demão nos levar a soluções bastante afastadas da verdadeira

Vamos mostrar um processo que pode ser usado para

a verificação dessa instabilidade

Seja S a soma de quadrados residual dada por:

S =(19-10n-9y)z +(1?--9a-8y)ó

18 1=z + 145 yz - 68 6u- 6 14 y+ 324acy+6 50

Minimizando S, obtemos a solução de Mini-mos Quadra.

dos: a:'p :' .Z

Vamos a partir de agora, raciocinar do vinte mose y

do

Suponhamos que S representa uma superfície na qual

estamos de olhos vendados, em cima da origem r0,01 e deseja
= 1 ..1=.n . .nn+n m=lcqmos saber sem sair do lugar,

baixo (alto) da superfície

Um dos procedimentos que podemos adorar é: estes

demão uma das pernas e examinando a superfície ao nosso redor

num círculo cujo raio é o t;omprimento da mesma, podemos ang

tar .o ponto mais baixo (alto) da superfície naquele círculo.

Se pudéssemo.s valiam ã nossa vontade o tamanho da

pernil poderíamos determinar todos os pontos de mínimo (maxi
mo) da superfície, a parti-r da origem.

ÍTnlndo todos esses oontos de mínimos (máximos) sg

r



bre os círculos, vamos obter um caminho sobre a superfície

que certamente vaí passar pelo mini.mo .(máximo) absoluto. Es

se caminho recebeu o nome de CRISTA (Ridge) da função.

Dessa forma podemos determinar os pontos críticos

da superfíci.e em função de sua distância ao centro rO,O) . lg.

to é equivalente a determinar os pontos críticos da função S
restritos a círculos de raio R com centro na origem.

Formalmente, no nosso exemplo, devemos minimizar S
restri.cão

10

sujem.to a

a2.+g2 = R2 (2 . 2 . 3)

Pelo método de Lagrange para máximos e mínimos co2
di.clonados temos:

F S+k(=2+y2-R2),

onde k: multiplicador de Lagrange

Derivando F com relação a n e a g e igualando a ze
ro, obtemos o seguinte sistema

(181+k)= + 162y = 343
(2 .2 .4)

162u + (145+k)y = 307

que tem como incógnitas, n, g e k

Portanto, para acharmos uma solução para o sistema

acimap precisamos conhecer o valor de k ou R. Se nao temos

conhecimento a priori desses parâmetros temos um novo problg
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ma: como determinar k ou R

Infelizmente esta técnica não foi suficientemente

desenvolvida para fornecer um critério õtin\o para a determine.

ção de k. Algumas sugestões subjetivas podem ser encontradas
em Hoerl (1962)

Porém independentemente desse fato, podemos abri

bule valores para k ou R, e consequentemente encontrar os co11

respondentes a e y através do sistema (2.2.4) . Dessa forma
se fizermos k ou 2? vara-ar num i.ntervalo, ic e g também vão v2.
dar em um intervalo e poderemos então coloca-los num gráfico

bidimensional, com k ou R no eixo horizontal e sc e g no eixo

vertica]. . Esse gráfico representara as coordenadas da Crista

mínima da função S, ou seja, para cada k ou R, ra,y) represeD
tara as coordenadas de um ponto mínimo relata.vo. Esse gráf.}

co recebeu o nome de TRAÇO da Crista

Do ponto de vista computacional é extremamentle

mais fácil atribuir valores a k e acharmos ic e g do que atr.}
bule valores a R. Observe que para resolver o sistema atrg

vés de R precisamos resolver uma equação envolvendo uma raiz

quadrada

Z 81Za+Z 62g = 343
(2 .2 .5)

] 62ac+]45g = 307

de onde. obtemos facilmente a=g=], e substi.ruindo em ( 2 . 2 .3)



temos : R = v/2 .

Outra vantagem de utilizar k ao invés de R é q

o mínimo abso].uto de S é encontrado em k=0, ou seja, fazendo

k=0 encontramos o ponto de mínimo absoluto da função, ra=y=71

sobre o círculo cujo raio é R=v/2. Esta propriedade é valida

em qualquer sistema, como veremos em 2.3
A relação exi.stente entre k e R, pode ser encontra

da, depor.s de algumas manipulações algébri.cas:

ue

(2+1300k+211898kó )

(1+326k+kó)
R (2 .2.6)

onde 1?=0 se k=+'n, e R='fm se k=-À2: menor autovalor da matriz
dos coefici.entes do sistema (2.2.5)

Isto é decorrência do fato que se k=-À2r o sistema
(2.2.4) não tem solução única pois a matriz dos coeficientes

toma-se singular, como é fácil observar:

]aJ+k :z6 2 1 1 7 8 ]--À . ]0 2
' 1 : o,

02 :z4s+kl l20 2 :z45-x2

fazendo ic e Ê/ tender para t"r e consequentemente R='+"

Neste problema os autovalores em questão sáo

X2 = 325.99693 e X2 = 0'00307

logo, a medida que k->-0.00307, R'»+m.

Dessa forma fazendo k ou R variar, vamos achar a



Crista de S. O gráfico abaixo nos mostra a variação de ic e g

contra 1?. Como S também é função de R; podemos coloca-lo no

mesmo gráfico adorando uma escala diferente. No caso por coD
veniência ao invés de S, coJ-ocasos +/s. Nesse gráfico k esta

variando de +w a -XP

13

GRÁFICO 2.2.1

8CURVA DO ERRO/
129 107 86

+ CD -.> K --.> - X 2

Pelo comportamento dos grãfi-cos de n e y podemos

ver que são bastante influenciados pelos valores de R>i/2P ou

k<0, enquanto que para esses mesmos valores, o resíduo não se
altera muito. É possível então perceber a existência de soIS

ções bastante afastadas da exala, que no entanto nao apreseg.

tam erros elevados. Por exemplo:

Se k o, o030264 QU R=6 , temos



= -2» 8.Z e g = 5, 29 ..

ndo um erro de S=0,26], ou seja, a "solução''

,29) embora muito distante da exala r:Z, .Z)., não reprg.

erro muito elevado. Substituindo na equação ong.}

.l), obtemos:

n'#9g = ZC)r--2,8Z)'f9r5,29) = 1Z8,7

n-.bR7/ : gr--2 R7).+RT'5 2g) = 77...3

-14

a = -2» 81Z e g = 5,29

acarretando um erro de S =0,26], ou seja, a "solução''

r-2,8];5,291 embora muito distante da excita r:Z,:z;., nao reprg
senta um erro muito elevado. Substi.tuindo na equação ori-g}

nal (2.2.1), obtemos:

10n+9y = lO(--2,81)+9(5.29) = 18,7

9=+811 = 9(--2,81)+8(5,29) = 17,3

o que implica em uma diferença de IZ,6% na primeira equação e

],7% na segunda, enquanto n tem uma variação de 38]% e g
429%

Para valores de k>O, ou R<i/2'; as curvas são bastan

te estáveis, enquanto o resíduo cresce rapidamente. Isto quer

dizer que a solução de Mínimos Quadrados, apesar do mal conde

cionamento do sistema é a solução que reúne as melhores conde

çÕes de estabi-cidade. Em outras palavras, a solução de lalíni

mos Quadrados r],]) esta numa região estável do gráfico dos
coeficientes, e coiro ela apresenta o menor resíduo (no caso é

zero) , ela é a melhor solução do sistema

Podemos então concluir que este gráfico pode ser

extremamente úti.l em diagnosticar a instabi.lidade de um sistg

.na de equações

Nos próximos capítulos vermos como aproveitar este

para tentarmos achar uma so]ução mais estável. dopotenci.al
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Linear

MODELO GERAL

No sistema

o sistema (2.2.4) é obtido minimizando

(b--.4n J ' rb --.4nJ

sujeito a restrição:

Achando o mínimo condicionado através de Lagrange

F com relação a g e igualando a zero, obtemos

ark) = r.4'A.+kJ)'iZ.A'b(2.3.1)

para algum k, que é a solução obtida através do Método das
Cristas

Se k=0, icí.k)=rA '..4J'Z.Arb: solução dos Mini.mos Quâ
arados do sistema (2.1.1)

AI J.l. =: .=..--»».1...L. n n AnnAn-L=nv a

Mt+nimos deQuadrados prob].emassolução dos Regressãoemque a l

geral (2 l 1)

derivando

2
;s+ k (u t a=-- R



constante k ã diagonal da matriz A'4 antes de inverta-la. Deg.

sa forma é possível melhorar a estabilidade do sistema
O Traço da Crista é a representação gráfica dos

coeficientes a..rkJ 's, {=:Z,2,...,Pr conjuntamente com o grãf.{
co dos resíduos/ contra k. Um fato importante é que este grg

fj.co pode ser construído com qualquer número de variáveis. Cg
mo veremos no Capítulo V, isso será de grande valia na aplica

ção deste método em seleção de variáveis.

16

Z.4 - CO ME NTÁRIOS

O problema de solucionar o sistema de equaç
oes

4ac = b,
(2 .4 .1)

onde .4 é não singular, porém mal condici.amada foi também abol

dado pelo matemático Hadamard no começo do século e depois

por Tychonovr sob o nome de Probl.emas Mal Postos (Improperly
Posei). Ver Lavrentiev (1967)

Mais especificamente, tratou-se da minimização de

R( J = 1141-êll*+@ra),

onde 1 1 .1 1 : norma qualquer e @ra) é uma função cui-dadosamente

escolhida a fim de assegurar a estabilidade do sistema.

A justificativa para este procedimento baseia-se
e raciocínio:seguintno

fato de que o problema geral de solaAdmite 0se
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clonar (2.4.1) onde 4 é mal condicionada, é impossível

se pode garantir precisão
AO invés de uma Única solução, temos para (2.4.1)

uma classe de soluções, ou seja, para cada E:>0r podemos encoE.

tear o conjunto dos vetores ac tal que

Nao

l.A;.-ê ll«.,

onde 1 1 . 1 1 é alguma norma convenientemente escolhida
Devido ao mal condicionamento de .4 nãQ temos posa.L

bilidade de escolher o vedor que desejamos neste classe, sem

alguma informação adicional sobre !. A. função Qrn; represe2

ta o uso dessa informação adicional
A tese defendi.da é a de que em qualquer i.nvestigg

ção analítica ou científica sempre existe mais informação a

respeito de ! do que aquela coREi-da em (2.4.1)
A solução arkJ do Método das Cristas ó uma parti-cg

deste, onde

(a) = krll1ll'-x:J,

larização

..« ll.ll norma Euclidiana
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C A P í T U L O

REGRESSÃO SOBRE CRISTAS

l NTRODUÇÃO

Na resolução de probl-emas de Regressão Lin

método geralmente empregado é o de Mínimos Quadrados.
Porém exi.saem alguns casos especi.ais, que dificul.

tam bastante a anãli.se. O mal condicionamento da matriz X'X,

deva.do a multa.colineari.jade é um desses problemas. Isto faz

com que os resultados obtidos através desse método, ãs vezes

não sejam estáveis
Um dos objeti-vos da Analise de Cristas. visto no

anterior era exa.tamêhte a de tentar solucionar esse

0

capitulol
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problema através do acréscimo de uma consta

tos da di.agonal da matriz dos coeficientes

Neste capitulo vamos mostrar coirlo esta técni.ca pg
de ser aplicada a problemas de regressão

k elemennte aos

3 .2 O MÉTODO DOS MTN I MOS QUADRADOS

Seja o modelo linear geral

y = XBI'E:

onde

(3 .2 .1)

X matriz de regressão nxp, n>p e posto rXJ=p

y: vetou de respostas nx:Z,

B: vetou de parâmetros px],

c:: vetar de erros nx.Z, com as suposições usuais: #re,J=0
e 7ar(c:)=a'.Z n

O está.maior de Mini.mos Quadrados de Íi é obtido mi

nimizando a soma de quadrados residual

SQX = ry--X B) ' ry--X BJ ,

ou selar

b = rXTXI'JX'y (3 .2 .2)

que é não tendencioso e de variância mínima uniformemente



Em nosso estudo vamos considerar por conveniência

as variáveis na sua forma padronizada de tal forma que a mg.

triz XTX, forneça as correlações entre as variáveis i.ndepe!!
dentes e o vetou X'y as correlações entre as variáveis ande
pendentes e a variável dependente

Essa forma de tratamento é recomendada por a].duns
autores quando hã i.ndÍcios de multicoli.nearidade, ver Mar

quardt e Snee (1975) . No nosso caso tentaremos justa-ficar es
sa decisão mais tarde

20

3 .3 - MULT l COL l NEAR l DADE

Um dos mai.odes problemas encontrado em regressão é

o da mu].ticoli.nearidade, que é devido ao forte relaci.onamento

entre as variáveis i.ndependentes, isto é, quando existem alga
mas variãvei.s independentes com alto coefici.ente de correia

ção mülti.pla

Devido a esse fato alguns pesquisadores uti.lizam

como .pedida de. mlu].ticolinearidade, os elementos diagonal-s da
inversa da matriz XPX, que pode ser escrito como:

-] 2 ]

)
r.Z-R J JZ

denominado VIF: fatal de i.nflação da vara.anciã, onde x3 é o
quadrado do coeficiente de correlação múltipla da {-ásima vg
Fiável i.ndependente sobre as p-.Z variáveis restantes. Se a

{-ésima estiver fortemente relacionada com outras, R: esta
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/

próximo de ] e consequentemente., rX'X;':Z seta bastante
de

grau

Outro fato decorrente da multicor i.neari.dade

na magnitude dos autovalores de X'X. Se X,>Xp>
ess

da

é o Número de Condição que neste caso, é defina-do por:

esta
sao

K (XJ (3 .3 .1)

que vale exatamente .Z quando a matriz X'X for ortogonal rX'X:
.rJ

Segundo Besley e outros (1980) , temos uma fraca

dependênci.a se KTXJ estiver entre 5 e ]0, enquanto que uma dg.

pendência forte está associada a um numero de condição maior

que 30

Vamos mostrar agora um dos problemas na estimação

de parâmetros quando a matriz XIX é mal condicionada

Seja L: distância Eucli.diana entre b e B, ou seja

Lz = rb-BJ 'rb-BJ

Logo:

r 21 = rê-.ÊI'rê-.Ê.l) = #rê'ê;-.Ê'.Ê

a 2t;r rX lx; '] +$ ' B-- B ' B

es autovalores, quanto mai.s mal condici.onada for .X 'X , ma i.s

estala próximo de zero. Entretanto a medi.da mais conheci.

pata medir mal conde.cionamento de uma matei.z de um s istema
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a 2 t;r (x rxJ - 7

: .':-{ »
Z

ou de outra forma

(3 .3 .2)

.k'.ê] ; Ê'g..;t-Í-- » !'Ê''-i-.

e sob a hipótese de normal.idade de c, tenns

(3 .3 .3)

7arrL21 = 2o'4t;z'rXTXJ-2 = 2a4Er--.:Z > 2a4

Se a matriz X'X for mal condicionada,í teremos À

pequeno, e isso acarretará num limite inferior bem grande pg

ra as expressoes aci.ma

Uma outra forma de verificar a instabilidade de b

é através do Número de Condição

Pode-se mostrar, ver Besley e outros (1980) pãg

177, que a senso-bi.lidade da variância de b, com relação a pe.:
turbaçoes nos dados, tem como limo.te superior 2KTXJ r isto é,
uma perturbação de ]% em qualquer elemento de X, pode resul

tar em uma modifi.cação de.até 2KTXJ% na variância de b

Mostramos dessa forma que o estimados b pode apõen N L J- -

sentar problemas de instabilidade quando a multicolinearidade

é.muito a].ta. Mas como b é o estimados não tendencioso com

a menor variância, parece'nos lógico a procura de outros est.à
maiores na classe dos estimadores tendenciosos. Partimos en

ÀZ
P

P

(3 . 3 .4)
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tão do principio de sacrifi.calmos um pouco da não tendenciosa

date pela melhor precisão, procurando um ponto de equilíbri.o
entre ambas.

3 . 4 O ESTIMADOR ATRAVÉS DAS CRISTAS

Seja então o modelo geral. dado em (3.2.1)

y = XB+c

e suponhamos B um esticador qualquer de B. Vamos
tlrn 1" o

denotar

= (r--xB ) / rr--xBI

a soma de quadrados residual com relação a B

Aplicando o método proposto na Analise de Cristas

na função 0r podemos veria-car a existência de soluções dig.

tintas de b, que talvez sejam mais estáveis a pequenas perto.:
baçÕes nos dados do que b

Essas soluções são encontradas minimizando {' e dg
terminando os pontos de mínimos sobre esferas n-dimensÍona?ls

de raio R e centro na origem. Esses pontos descrevem um comi.

nho na superfíci-e da soma de quadrados dos resíduos q), chama

do de Crista Mínima

Formalmente, i.sso é equivalente a minimizar .4) sg
jeito ã restrição
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e pelo Método de Lagrange apli=cado a função

-R')(Y-XB)'(Y-XB)+k (B'B

onde k: multiplicador de Lagrange, obtemos

aB
2xry+2xrxB+2kB

rxlx+k.rlê = x'r

e portanto:

B(k) = rx'x.+k-z'J'Jx'r (3 .4 .2)

é o estimados de B, através do Método das Cristas.

Se k=O, e(k.)=b, isto é, o esticador de Mínimos Qug
arados também pertence a essa classe de esticadores

Observem que este processo é equivalente a acres.

centar uma perturbação k na di-agona]. de X'X antes de inverte.

la. como jã foi comentado no Item. 2.3 do capitulo anterior
Neste caso a matriz X'X esta na forma de correlação e portal

to, se aumentarmos a sua diagonal, é certo que para quantidg.

des positivas de k teremos soluções mais estáveis do ponto de
vista numérico

Além disso, pode ser mostrado facilmente que os a.g

tovalores da matriz rX.!X+k.r) são À{.+k, {=],...,P
nome ro de condição do novo sist k>O,errar seiçarconeLogo, 0

e:
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K rX rkJ J

ou seja, para k>o, o número de condição do sistema (3.4.2) é l ..lbt

sensivelmente menor do que o do si.stema de equações normais

do sistema original, principalmente no caso de Xn muito peque.

\

Os valores de k podem ser. tanto positivos quanto

negativos. Entretanto, a medida que temos k negati.vo se apto

ximando de X.n' tanto o número de condição como os coefici-en
tes de Brk) tendem a aumentar rapé.damente em valor absoluto,

pois como jã vimos, em k=-À., a matriz rX'X+kíJ é singular dg.
vido a

x'.i+kJ'l x.. llx'x 0
P

Dessa forma é possível perceber a instabilidade da

solução de Mínimos Quadrados quando. a matriz X'X é mal conde
cionada, ou seja, se o menor autovalor estiver bem próximo de

zero, para os valores de k na vizinhança de zero, Brk) poderá

ser bastante instável, e consequentemente como em k=0, Br.k)=

=ê, ê poderá também ser instável

Como o nosso objetivo é a procura de soluções mais

estáveis vamos portanto,. .estudar apenas as soluções determino
das por valores post.uivos de k
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3.5 - 1 NT E RP RETAÇÃO GEOMÉTRI C A

Na Figura 3.5.1 abaixo, damos uma interpretação

geométricas da Regressão sobre Cristas, para o caso de um exe!!!

plo hipotético envolvendo apenas dois parâmetros B7 e Í3P

GRÁFICO 3.5.1

O ponto b no centro da elipse é a solução de mini

mos quadrados. Em ê?, a soma de quadrados residual @, é mÍn.}

ma. A pequena elipse é o lugar geométrico dos pontos no espâ
ço paramétrico onde a soma de quadrados residual é constante

pata algum valor mai.or que o valor mini.mo, isto é, todos os

pontos nesta pequena elipse fornecem o mesmo valor para a se

ma de quadrados residual. O círculo com centro na origem é

tangente a pequena elipse no ponto êrkJ. Note que BrkJ é o
vetou de menor comprimento (norma Euclidiana) nesta elipse
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De modo geral, a solução baseada no método das

cristas, é a que tem o menor comprimento dentre todos os veta

res que apresentam a mesma soma de quadrados- residual

3 . 6 MODOS ALTERNATIVOS PARA A DETEKmINAÇAO DE erk)

Alguns autores mostraram que Brk) pode ser obtido
vários caminhos

Mayer e Wilke (1973), mostraram que Brk; é uma

transformação linear de êr isto é, existe uma matriz 4 tan-

que erkJ pode ser escrito como:

deatravés

( 3 .6 . 1)

onde a matriz A é dada por

.4 = (krx'x)'l+ÍJ--l (3 .6 .2)

Marquardt (1970) , mostrou que Brk) pode ser obt&.

do, aumentando a matriz X com algumas linhas convem-entemeE.

te escolhidas, e depor-s determinando o estimados de Mínimos

Quadrados do sistema aumentado

Lindley e Smith (1972) , utilizando o enfoque Bayg

signo, mostraram que B(k; é a média da distribuição a poste

riori. se a distribuição a pri.ori de B é normal /Vr0,d;l.Z';r OB

de k é dado pelo quociente de a' por a+



3 .7 - PROPRI EDAOES OE ÕrkJ

Apresentaremos a seguir algumas propriedades de

Brk) que achamos i.nteress.antes. As demonstl'ações não foram

feitas de modo rigoroso, mas apenasr na maioria delas esboça
das.

PROPRIEDADE BrkJ, para k>0 é um estimados tendendo

se de Í3:

DEMONSTRAÇÃO

B(k) = (X'X+kl)'lX'Y = (k(X'X)'l+l)-lb

logo

E(B(k)) = (k(X'X)'l +l)-l e, e

B(BrkJ) / 13 se k>O //

PRO?RIEDAPE 3 vara.ânci.a de Brk) é

Var(B(k)) = aóP DP'.
onde

D = dias( ! . )
I'x..+ k)'

e P: transformação ortogonal tal que PAP'=X'X e
matriz cuja diagonal são ç)s autovalores de X'X

À

I'-adia g(h.i) .
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DEMONSTRAÇÃO

Selado X'X simétrica, positiva definida, existe P

ortogonal- tal que

xpx = PAP' e A: matei.z dos autovalores

Portanto

Var(B(k)) v'arrkrX'XI'l+J)-lbJ

a2 (k(XtX)'l +l)'l (X'X+kl)'l

a2(kPh. IP' +ppt)'l'(kP-Pi+PI..Pt )'l'

a2P(kb. l+l)'l ptp(kl+N)'l Pv

o2p(kl+A.)'2Pt

a'PZ)P' //

COROLÁRIO

A variância de cada Z?..rkJ ê dada por

n / '

y'erra.f rk) J = a'--------!----ã--, {=], 2, . . .,P
z rk'+À.f)

que é decrescente com k
Esta propriedade mostra que a variabilidade de

airkJ é menor do que a de b{. e essa variabil-idade dimi.nui a
medi.da que k aumenta. ou Xn diminui
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PROPRIEDADE A variância Total de erk), isto é, o trâ

ço de t''az'r rkJ é monótona decrescente
com k

OEA{ONSTRAÇÃO

Imediata a partir de

VT(!(k) ) = E.Var (B.i (k) ) //

PROPRIEDADE O quadrado do viés de grkJ, AzrBrkJ),é mg
nõtona crescente com k, e tem por li.mire

superior ê'0.

DEMONSTRAÇÃO

bó (B(k)) (n (Q.(t) )- $) ' (z(!ü) )- $)

B-- B) lr rkrx 'x)'7+.rJ- iz B-BJ

BVP((kl\.'l+l)-l -l ) t((kh'l+l)'l -l)P l B

B rP r rkA' Z +.rJ '] -.r) 2P r B

o.i ( (kN' 1 +l)- 1 -l)2 a. , onde a=P'13

para k>0
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donde podemos concluir que A'rÉ?rkJJ é monótona crescente com
k, e

,Cim Â2rBrkJ) = Eal? '= a'a = B'PP'B = B'B.//
xp-» n b' H « N + H +

ERRO QUADRÁTICO MÉDIO DE Bík): EQm r rk)J

Seja

L2 (k) : (B(k)-- $) ' (B(k)-- $)

E(L' (k)) = u((B(k)-B) ' (n(k)--B))

o Erro Quadrático Médio de Brk)

Fazendo

(k(x' x)' 1 +1)- 1 g,-(k(x'x)' 1 +1)-1 e,+$

(k (x'x)'l+l)-l

ruindo em (3.8.1) ternos, após certa manipulaçãosubstj.e

(3 8 .1)

bri.ca

ZrtórkJ) = Frrb--BJ 'z'zrb--BIJ+rzB--BJ 'rzB--ÍiJ

a2t;prX rXJ-ZZ 'Z+B' rz--rJ ' rz--J) B

a2 (tT(XtX+kl)'l-ktT(XVX+kll'2) +

+ k2BP rX IX+k.Z'J '213

algo



k2a2t
+ }l -- q

r À . .X: .J 2t

(3 .8 .2)

VT (B (k) ) + bó (B(k) ) (3 .8 . 3)

ou seja. o #QWrark)) pode também ser decomposto na soma da Vâ
rlância Total mais o quadrado do viés.

Observando então as propriedades (3.7.3) e (3.7.4) ,

notamos que enquanto a Variância Total diminui, o quadrado do
viés aumenta com k, o que faz com que o ZQmr rk)) tenha alga.

mas propriedades interessantes, como veremos a seguir

PROPRIEDADE A inclinação da Variância Total na viz.}

nhança de k=(2 é negati.va e aumenta em vg

lor absoluto quando Àn->0

DEMONSTRAÇÃO

2 Z
E.a

É+kJ
{

À
2

E.-2a 2+kJ
{

VT{B (k))

VT(B (k))

de onde

Í:3:ã'-"'e'*', : -,.;:-?
e
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111i«-áz--" r € rn )

*;'
//

Esta propriedade mostra que podemos ter grande rg

dução na Variância Total para pequenos valores de k e XP
Por outro lado, é preciso que o viés nas mesmas

condições não seja muito grande. É o que veremos na propos2.

ção seguinte

PROPOSIÇÃO 3 A taxa de crescimento de Aór rk) na viz.}

nhança de zero é quase nula

OE&lONSTRAÇÃO

k2a2

kX .a'

? (B (k) )

d 2
.A (B (k ) )

,e{, d A2rerkJ) = . //

Pelas propriedades acima, observamos que devem

existir valores de k que ofereçam boas propri-edades com relê

ção ao ZQwrerkJ,J
O teorema segui.nte vai nos garantir essa existê2

cia
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EMA 3. 8. 7 - (EXI STÉNC IA)

Se B'B<m, então exist

E QM (B (k ) ) < EQM (b )

NARRAÇÃO

De ( 3 . 8 . 2) temos :

ZQU(S(k)) = E(LZ(k)) = V'r(B(k))+b2 (B(k))

. À . k 2
a z E--------!--+ Z-...----Z---

rÀi+k)' . rÀ{',n'

,7 9 À.f

--:iilÍ-zeM(e rk ) ) = 2a 'Z--7;:1;:Í;.r-.' zkX

TEOR

e k>0 tal que

ZÍm--Z;L-.Z©MrêrkJJ = -2a2 r ) <0k-+o "" "

que indica a inclinação negati.va de Forra(kJJ nas vizinhanças
de k=0

Logo, isto vaí i.mplicar na existência de valores

k>0 que: torna EQM(B(k))<EQU(B(0))=EQM(b)

Alguns dessas valores são encontrados, resolvendo

a inequação:

-.-gT=EQM (B (k ) J 0<
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de onde obtemos

//

Infelizmente, esses valores de k são delimitados

por uma função dos parâmetros a2 e B, sendo portanto di.fácil
a sua utilização na pratica

Este teorema evidencia também o fato de que, qual

to mais pequeno for Xn' maior pode ser a vantagem obtida com
a solução BrkJ com relação a b

Porém essa vantagem somente pode ser aproveitada

a partir do momento em que conhecemos o valor do parâmetro k

Entretanto, esse valor de k, cujo ganho é maxi-me, é obtido íg

zendo:

.ZÍÊ-zeM r g r k ) J

de onde obtemos

kót;

ou seja. o valor de k que mi-nimiza #QW é função dos
tios a' e B

Esse fato tem-se constituído no maior motivo para

as criei.cas ao método. O problema de determi-nar um valor p2

ra k. que satisfaça as condições Óti-mas aci.ma tem movimentado

os nesauisadores da área e vários cr.itér.ios foram propostos.

parame
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No capítulo seguinte vamos enunciar alguns desses

critérios existentes, onde daremos mais ênfase ao cri.sério dg

nominado de Traço de Crista



37

CAP ÍT ULO

CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DE k

E LITRO D UÇÃ O

O teorema 3.7.1 garante a existência de valores k

onde o Erro Quadrático Médio de BíkJ é menor do que o Erro

Quadrãti.co Médio de b. ]sto nos perm].te concluir que se o

critério para a escolha do melhor estimados for o que possui.r

o menor 20W, para os valores de k mencionados acima, B(k) é

melhor do que b.

Entretanto, esses valores dependem dos parâmetros

e B, o que torna di-fácil a sua obtenção na pratica
Para a escolha de um valor para kr vários crité
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rios foram propostosf com a maioria deles obtendo k como fuB

ção dos esticadores a2 e b, onde a2 é o está.Dador usual de

Infelizmente os k's encontrados através desses cr.}

téríos são variãvei.s aleatórias, o que faz com que a partir

de obtido k. não sabemos de fato se BrkoJ possui a propriedg
de descrita no teorema da exi.stênci.a, isto é, se #eMTBrkoJJ é

realmente menor do que ZQ14rb,i

Isto fez com que vãri;os trabal-hos de comparaçoes

utilizando simulação fossem efetuados, visando a procura de
um critério õtimo, ver por exemplo, Oempster e outros (1975) .

Mc Donald e Galarneau (1975) , Hoerl, Kennard e Baldwin (1975) ,

Wichern e Churchi.11 (1978), etc.

Apresentaremos a seguir alguns dos critérios de2

tre os que achamos possuir alguma evi.dência empiricar tendo

por base o que foi exposto até agora

/\

4 .2 CRITÉRIO BASEADO NO TEOREMA DA EXISTÊNCIA

Vimos através do Teorema da Exi-stência que o vg

lor de k que minimiza o Erro Quadrático f'lédi-o de !rk) é dado

por:

Logos um valor para k pode ser obti-do fazendo
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(4 .2 .1)

estimados não tendencioso de aó

Este cri.sério foi proposto por Hoerl, Kennard e

Baldwin (1975) , onde apresentou bons resultados em um tuba

Iho de simulação, quando comparado em termos de rOW, com o eg.
timador obtido através dos Mínimos Quadrados. Entretanto, em

outros trabalhos comparativos, não apresentou o mesmo renal

mento sendo considerado como um critéri.o que deve ser melhor

estudado antes de ser aplicado. Ver wi.chern e Churchill
(19 78)

O principal problema desse cri-sério é o fato de

que às vezes b'b pode ser' muito grande revi.do a multicolinea

-cidade, fazendo com que k seja mui.to pequenos e consequente

mente Brk,) próxi-mo de b

Este fato pode originado seguinteter critêri.o0

4 . 3 BrkJ ATRAVÉS DA ESTIMAÇÃO DE g'ê

Este cri.sério tem por base, o fato que

E (bbtb} ê ' .g''a2E--T'

como foi visto em 3.2, i.sto é, b'b superestima B'B

problemas na estimação de k através de 4.2

Isto fez com que McDonald e Galarneau (1975) , iB
traduzissem o seguinte critéri.o

gerando
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Seja

"2. ]0 = b 'b-a"E:--x-

isto é, Q é um esticador não tendencioso de Í3'Í!

Escolha então k tal que

Z

B' (k)B(k) = Q. se Q> O , (4 .3 .1)

caso contrario, faça B(k) = b
Se através dos dados encontrarmos evidênci.as que

ê superestima B, ou seja, b'b é muito maior do que B'B, Brk)
satisfazendo (4.3.1) pode ser um bom estimados de Í3.

Bons resultados através desse critéri.o foram obti

dos nos traba].hos de McDonald e Galaineau (1975) e Wichern e

êhurchi.11 (1978) , nos casos onde a multicolinearidade é alta

4 .4 CRITÉRIO ATRAVÉS DO ENroQUE BAYESIANO

um outro método para a ob'benção do estimados BrkJ
Ó através do Enfoque Bayesiano. Isto é, se a distribuição a

pri-ori de B é normal- N(a,a:J), então pode-se demonstrar (ver

Lindley e Smith (1972)) que o estimados Brk) é a média da diE
tri.buição a posteriori, onde

2

aü
(4 .4 .1)

Tendo em vista esse fato, Lawless e gang (19 76) ,
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propuseram o seguinte critério para a escolha de k

/\

k
"2a (4 .4 .2)

onde a=P'b e P: matriz dos autovetores de X'X

Lawless e Wang mostraram que esse estimados é mais

efi.ciente do que b, em termos de ZQA/.

NO entanto, Wi.chern e Churchi11 (1978) comparam eg.

se e outros critérios, inclusive 4.2 e 4.3, com o de Mínimos

Quadrados, e não o recomendam sem antes- de mais estudos serem
desenvolvidos.

No Apêndice, veremos alguns resultados de alguns

trabalhos de simulação realizados, comparando alguns desses

cri.sérios aqui enunciados
Todos os critérios vistos até agora, fornecem um

único valor para k. Exi.saem no entanto, outros que procuram
encontrar k através do exame do Traço da Cri-sta, jã mencione.

do anteriormente. Esses critérios geralmente fornecem mais

de um valor para k. Na verdade trata-se de encontrar intervg.
los onde supostos estimadores BíkJ 's mais estáveis podem se
encontrar

Existem portanto dois propósitos distintos mas não
confli.tantes nesses cri.sérios. Os critérios acima que buscam

uma solução em termos de ZQW, e o que vamos enunci.ar a sg.

ruir. que procura uma solução mais estável
Vamos enunci.ar aqui. apenas o critério sugerido por
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Hoerl e Kennard (1970a)

h . 5 CRITÉRIO BASEADO NO TRAÇO DA CRISTA

O Traço da Crista é o grãfi-co dos coefici.entes

Zi..rkJ, {=],2, ...,p, contra k

Para cada B..rk) teremos uma curva que i.cicia

k=0 e tende a zero, quando k tende a f"

Este processo, como jã foi dito anteriormente. +-em

a vantagem de mostrar num mesmo gráfico, a .variação de todos

os coefici.entes B.. rk) 's simultaneamente. independentemente do
número de variáveis envolvi-da.s no sistema

Ãs vezes costuma--se colocar no mesmo gráfi-co, com

escala diferente. a sorna de quadrados dos resíduos com relê.

ção a ark), que é dada por

quando

em

Q(k) =(Y--XB(k))'(Y--XB(k.)) (4 .5 .1)

Y t Y--B l (k )x ' Y-- kB ' (k ) B ('k )

Entretanto a maioria uti].iza um gráfi-co separado

para evi-tar confusão entre os coeficientes e o resíduo.
O fato de trabalharmos com as . ari-ãveis na forma

padronizada, evita que tenhamos uma diferença às vezes bruta].

na escala entre os coeficientes, que dessa forma podem ser d.}

retamente comparados.
rn\rBq dPKKP Gráfico é possível então "perceber"
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a sensibilidade dos coeficientes, com relação a pequenas pe11

turbaçÕes na diagonal da matriz X'X. Asse-m/ se para pequenas

perturbaçÕesr os coeficientes sofrerem grandes mudanças sem

que a soma de quadrados residual se altere muito, teremos prg
blemas de instabilidade no sistema

Já vi.mos também que nos casos onde a multicolineg

ri.date é alta, teremos problemas de mal condicionamento na mg

triz X'X, gerando com i-sso a instabi.li.date na solução dos MI.
nimos Quadrados.

Essa instabi.li.jade pode então ser verificada no

s coeficientes B,.rk,) 's com pequenas variações de k
Nos casos onde a multicolineari-date não é alta, os

es se comportam geralmente da seguinte forma

dógrãfi.co

coeficient

i) As curvas dos B.Írk) 's decrescem suavemente com k,
ne nnall;n n nêle o resíduo crescesem grandes va

sensive].mente

i.i) Alguns B.,:(k) 's podem apresentar uma variação mais
acentuada para pequenos valores de k, estabilizando

g.e logo, enquanto que o resíduo também cresce rápida
mente

rJ-aÇ r

Com isto queremos dizer que em problemas relativa.

mente estáveis, a solução muda pouco com pequenas perturbe.

çoes nos dados, e embora em alguns casos a solução possa mg
dar bastante. o resíduo também aumenta sensivelmenter o que
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não acontece com problemas mal condicionados onde podemos ter

so].rações bastante diferentes uma da outra, sem que as somas
de quadrados residual difiram muito entre si, e da soma de

quadrados residual mini-ma

Cabe ressaltar, que estes aspectos foram observe.

dos de um número grande de probJ-emas analisadosr e não ana12.

ticamente. Podemos apresentar uma analise mai.s rigorosa apg.
nas no caso extremo. Vamos mostrar o que acontece com os cog.

ficientes no caso em que o sistema é completamente ortogonal,

isto é, quando X'X=.r. É evidente que se queremos achar uma

solução que seja estável, devemos levar em consi-geração este

aspecto da questão.
Neste caso,

(X'X+k].)'" X'Y (x'x+kl)'l xtXb

] b(l+kl)
b

( l-tk )

que depende de k através da função

7

que é bem comportada e decresce suavemente a zero quando k
cresce para t". O gráfico seguinte nos dá uma ideia do coB

portamento dos coeficientes em função de k
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GRÁFICO 4.5.1
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Entretanto é de se esperar/ que nos problemas com

moderada multicolinearidade a variação seja bem mai-s acentua

da. sem que isso acarrete em problemas na estimação de E3,atrg
vés de b

Com relação a soma de quadrados residual temos o

seguinte

( Y-- XB (k ) ) ' (Y-- XB ('K ) )

(y--x(x'x+k.l)' lxty) '(Y--x(x'x+kl)'lX' !)

(Y- X(l+kl)' IXt Y) t(Y-x(l+kl)'l XiY)

rX r y XX 'y
rZ-7tlirt--) ' rg--77;Ê7'''
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!'!-'..--'' ê'ê
r ] .,.X: ) 2

y ' y----..!=!.ZIL-;í-b 'b
' ' r.z+k.;' ' '

Portanto o acréscimo na soma de quadrados residual-

em um sistema ortogonal é determinado pela função

1+2k
rZ+kJ '

Uma forma um pouco mais fácil de interpretar é dg

da por:

]l/!-prklê 'ê- r!'!-ê 'ê)

r ]-g rk ; Jê 'ê

2
) b 'bb

isto é, a di-ferença na soma de quadrados dos resíduos é deter

minada pela expressão

f(t) : (

que tende a ] quando k tende ao '+m
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GRÁFICO 4.5.2
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Observando o comportamento dessa função podemos

ver que quando k está próximo de zero a inclinação de r(k) é
suave. aumentando gradativamente a medida que k aumenta. EB

tretanto essa curva tem um ponto de -inflexão em k=0.5, o que

acarreta uma diminuição dessa tendência depor.s desse ponto.

A diferença máxima observada é b'b. o que implica

soma de quadrados residual máxima éque aein

q)rk.) = y 'y

e como estamos tratando com as vara.ãveis na forma padronizg.

da, o maxi-mo que ©rk) pode atingir é Z
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Com base nesses fatos, Hoerl e Kennard (1970b),

sugeriram um critério para a escolha de k
Segundo esses autores, um bom valor pode ser obt.i

do, olhando para o Traço da Crista e escolhendo o k onde

Os coefi.cientes jã se estabiJ-i.zaram e terão o compo11

Lamento semelhante ao de um sistema ortogonal.

Os coefici.entes com sinais aparentemente i.hcorretos

em k=0, terão mudado para o sinal apropriado.

Os resíduos não serão muito elevados, com relação ao

resjlduo obtido em k=0

Com essas inda.cações, os autores afirmam nao ser

di.fíci.l conseguir bons valores para kr através da analise do

Traço, para a grande maioria dos problemas. Segundo eles é
necessário apenas um pouco de prãti-ca para achar um valor pâ

ra k que resulte em uma solução mais estável
Entretanto, um aspecto importante deve ser ressal

tado. Nem sempre um sistema mal condicionado vai resultar ng

ma solução de Mínimos Quadrados com prob].emas sérios de instg.
bilidade

Consequentemente, nem semprer erkJ obtido através

do Traço devera diferir.de ê. Ãs vezes, a melhor solução
através do Traço esta exatamente em lc=O, ou seja, quando

arkJ=b. embora a multicoli-neari.dade seja forte

Nesse sentido o critério do Traço da Crista tem a
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sensibilidade de detectar situações onde embora a muJ-ticoli
,a-do cn-in alta. n estinlador de Medimos Quadrados ainda énearidade

o melhor

É prece-se contudo, tomar muito cui-dado com a escg:

la adorada para k. Um gráfico extremamente variável numa eg.

cala pode parecer bastante comportado em outra. Para evitar

esse problema é conveniente ãs vezes uti-lizar a porcentagem

da variação como medida
Como a matriz X'X esta na forma de corcel-açao, e

sua di.agonal é constituída apenas de ]'s, i-remos fazer k vg

Fiar de O a 0,8, ou seja, aumentamos a diagonal de X'X em no

máximo 8(2%, que acreditamos ser mais do que o suficiente para

detectar instabilidades em qualquer probl-ema de regressão

A seguir vamos ver alguns exemplos

h.6 - EXEMPLOS

EXEMPLO 4.6.7 - ESTUDO OA PERFORMANCE OOS SUPERVISORES

Este exemplo é anali.sapo no livro do Chatterjee e

Prece (1977), pãg. 59-64, e refere-se a um levantamento sobre
funci.onãríos de escritório de uma grande organização finance.}

ra inclui.ndo questões relacionadas com a satisfação dos emprg.

gados com seus superviéóres. O nosso interesse para com este

exemplo é devido ao fato de que el-e não apresenta nenhum prg

blema de multicolineari.dade como poderá ser constatado atrg

vés do Número de Condição'. Veremos entretanto, como a nossa
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técnica funciona nestes casos
Foram medidas seis vara.ãveis relacionadas com quem

iões que tratam do relacionamento entre os empregados e seus
supervisores e os dados estão na tabela abaixo

TABELA DADOS NÃO PADRONIZADOS
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A matei.z de correlação entre as variáveis

dentes é dada por:

indepen

N4ATRIZ OE' CORRELAÇÃO

2

0

0

0

0

0

55829

66920

22458

a

]

0

0

0

0

55829

44548

34 329

0

0

]

0

0

0

59674

49333

ooooo

1 159 6

53] 62

0

0

0

]

0

0

66920

44 54 8

37688

5 74 1 9

0

0

0

0

]

0

1 8 7 ?1

]4 7 2 3

1 ] 59 €

37688

0

0

0

0

0

]

22458

34329

5 3]62

28334

e o vedor de autovalores é

(3 . 1 69 2 2 ] . 0 0 6 35 0 . 7 6291 0 . 5 5 2 5 2 0. 3 1 7 2 5 0 . 191?6)

Uma rápida analise da matriz de correlação revela

que não temos correlações altas, bem como não temos autovalg

res muito pequenos que causem problemas. O número de conde

ção espectral definido por:

onde os X.í's são respectivamente mai-or e o menor autovalor da

matriz de correlação acamar fica

KTXJ 3. ] d9 2 2
0. ] 9 Z 76

4. 0653 3,

que não é grande o bastante para causar problemas
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A equação estimada através do método dos MÍnImos

Quadrados é

Y = l0.787+0.6113Xl-0.073X2+0.320X3+0'081X4+0'038X5'0'217X6
(0.93)(3.81)(-0.54) (1.9])(0.37) (0.25)(-1.22)

onde os números entre parêntesis são os correspondentes aos
va].odes de t

Embora este seja um problema onde esta técnica não

deverá.a apresentar bons resultados, vamos assim mesmo aplicar
os cri.sérios vistos até agora, principalmente o Traço da Cri.g

ta. e analisar a estabilidade do sisa-ema

O Traço e os coefi-cientes são dados na Tabela

4 h . 2

Numa simples inspeção visual dos Gráficos 4.6.]- e

4.6.2. observamos os seguintes aspectos

i) O coeficiente de X7 é o que tem maior influência pâ
ra toda a variação de kr e tem uma vara.ação um poB
co mais acentuada do que os demais.

il) O coeficiente da variável X4 é quase nulo em k=0, eD.
tretanto ele cresce inicialmente com k para depois

estabilizar para k maior que 0»3. Isto pode signifà

car que esta variável deve estar sendo mascarada por
outra

lll) Os coefici.entes de X2 e X5 são quase nulos, isto é,
ãn gão sianifi.cantei para nenhum valor de kn



lv) Os coeficientes de X3 e X6 são estáveis, não sofrem
do com as variações de k

53

v) Outro ponto interessante esta no gráfico dos
-rregi

duos Observem que para k entre (7 e 0,] a soma de

quadrados residual se manteve praticamente constam

te Isto quer dizer que qualquer sol-ução ark) com k

nesse intel\ralo sela tão boa quanto a solução de M.L

Rimos Quadrados em termos de precisão

TABELA 4.6.2

k BI (k) B2 (k) B4 (k) B5 (1{) B6 (< )
1 8 1 8

0 .0

o .01
0 .02
0 .03

0 .04
0 .05

0 .06

0 .07

0 .0 8

0 .09

o .lO
0 .20

0 .30

0 .40

0 .50

0 .60

0 .70

0 .80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 707
6577
6456
634 3

6 2 3 7

6136
604 1

5951
5865

57 83

5705
507 2

461 1
425 1

395 8

. 371 2

. 350 2

3319

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-0

-0

0

0

0

0

0

0

0

07 34
06 7 1

061 3

0559
0507
0459
041 3
0370
0329
029 1

0254
0031
021 8
0347
0438

.0504
055 2
0588

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 8 8

30 56

30 24

29 9 3

29 6 4

29 34

29 06

28 7 9

28 5 2

28 2 7

2801

25 85
2415
2 2 7 7

2 16 1

206 2

19 74
1 89 7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 69 8

07 7 2

0839
0 89 8

09 5 1

09 9 9

104 2
1081
11 16

114 8
11 7 8

1360
1434
146 1
146 3

145 2
14 34

141 3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 3 1 1

0 29 8

0 2 86

0 2 7 5

0265
0 2 5 6

0248
0 240

0 233

0 2 27

0 221

01 84

0168
016 2

0 1 6 1

016 2
0 164
0 1 6 7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-0

-0

1834
1 830

1 82 3

1 81 3
1801

1 7 87
1 7 7 1

1 755

1 7 3 8
1 7 20

1 70 1

1505
13 19

1156
1016
089 5

079 1

.070 2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 7 3
26 74

26 7 7

26 81

26 86

269 3
27 00

270 8

2 7 1 7

27 2 7

27 37

285 7
29 9 5

31 38

3279

3416

3549
36 7 6

0

0

0

0

0

0

0
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GRÃFIC0 4.6.1 - TRAÇO DA CRISTA
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De modo geral, os coefi.cléntes BÍrk) rs são esta
vens, revelando que o está-dador de I'!mimos Quadrados não aprg

senta problemas de estabilidade, o que reflete as condições

jã percebidas anteriormente. llléste caso o estimados b é o
me].hor esticador de B.

Os critérios 4.2, 4.3 e 4.4 apresentam aproximada

mente o mesmo valor para k, ou seja

k = O, l

cujos a.Írk) 's são comparados com os
Tabela 4.6.3.

como podemos ver na

TABELA 4.6.3

onde a variação percentua] é dada por: ] ' '-B.f
B

A soma de quadrados residual aumentou de 0,2674 pâ

ra 0, 2737/ ou seja. 3, 36% .
Observem que as maiores diferenças nos coeficie2
dtlals então nos casos em aue sao quase nu].os, ouIndlvi.tes

Z ] 2 3 4 5 6

z'J' 0, 6 70 7 -0 , 0 7 34 0 , 3089 0 , 06 9 8 0 ,03 1 2 -0,1 835

B.Í' 0, 5706 -0,02 5 4 0 , 2 80 2 0 , 1 1 7 8 0 ,0 22 2 -0 , 1 70 2

Pez'c. 14, 9 2% 65, 40% 9 , 29 % 6 8., 7 7 % 28, 85% 7, 2 5 %
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seja, são os que podem ser considerados não si.gnlficantesr e2

quanto que para os não nulos a diferença é pequena

EXEMPLO 4 . 6 . 2

Este exemp].o foi tirado do livro do Draper e Smith

(1981) , pãg. 352-360

Os dados abaixo representam as variáveis

y

X2

X3

X4

x.

É a quantidade de agua utilizada (gal-Ões)

Temperatura Média mensal (oF)

Quantidade produzida(À4 ZÍbz'as)
NiSmero de maquinas operando por dia no mes

Número de pessoas na lista de pagamento mensal-

Um numero aleatório de dois dígitos

TABELA 4.6 DADOS ORIGINAIS NÃO PADRONIZADOS

x] X3 X5 y

55
65
70
7 7
79
81
71
63
54
39
44
43
56
64
73
78
79

8
2
9

4
3

0
9

9

5
5
5

6

0
7

0
9
4

710 7
6373
679 6
9 208

14 79 2
14564
1 19 64
135 26
1 26 5 6
14119
1 669 1
14571
13619
1 45 7 5
14556
185 73
156 1 8

21
2 2
22
20
25
23
20
23
20
20
22
19
22
22
21
21
22

1 29
141
153
1 66
19 3
1 89
175
186
190
1 87
195
206
19 8
192
19 1
200
200

5 2
6 8
29
2 3
4 0
14
9 6
94
54
3 7
42
22
28

7

42
33
9 2

3067
2828
2891
29 94
308 2
389 8
3502
3060
321 1
3286
3542
3125
3022
29 22
3950
4488
329 5
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A n\atroz de correlação é

l, oooo

-0, 024]

0, 4 376

-0, 082]

0, 1 0 76

0, 024]

l , oooo

0, ]05 7

0, 9] 85

0, ]J]5

0, 4 376

0, 1 05 7

l, oooo

0, 03] 9

0, 0377

0, 08 2]

a, 9 ] 85

0, 03]9

l, oooo

-0, ] 59 0

0, ] 0 76

0, 1 1 1 5

a, 0 377

-0, ] 59 0

l, oooo

Existindo correlação alta apenas entre X2 e X4r cg

jo coeficiente é de: 0J9]85
Os autovalores da matriz acima sao:

1, 9 6866 1, 4 6 29 4 0. 9 4 19 6 0» 54 9 20 0, 0 7 724

Apesar de X5:0,07724 ser relativamente peque110, o
NÜmez-o de Condição Espectral, é.

KTX)

que não é alto, e portanto não deveria afetar a analise atrg
vés de b

Entretanto, verific

algumas coisas interessantes
O Traço da Crista, bem como a tabela com os coef.}

/z,) re a n dados na Tabela 4.6.5. e Gráficos 4.6.3 e

o da Crista. achamosando Traç0

cientes B :(t
4.6 .4
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TABELA 4 . 6 . 5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01

02

03
04

05

06

07

08

09

10

20

30

40

se
60

70

80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 30

4 25

41 9

413
40 8

40 2

39 7

39 1

386
380
3 75

330
29 5

26 6

243
2 24

207

19 3

8

2

5

8

l
5

0

5

2

9

8

9

5

9

5

0

4

l

l
l
l
l
l
l
l
l
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 1

54

41

30

21

14

07

02

9 7

9 2

88

65

53

45

40
3 7

34

31

10

56

39
64

69

1 3

65

03

10

75

88

0 1

2 2

98

98

25

3 2

93

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

l
l
l
l
l

1 9 3

008
850
7 1 2

589

4.7 9

37 8

285
200
1 1 9

044
476
094

81 2

5 9 4

420
2 7 8

160

l
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 37 5

9 755

8470
7428
65 6 7

5843
5 2 2 7

469 7
4 2 3 6

3832
34 7 5

1 37 7

0454
0040
0334
05 19

0640
07 21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0846

0 76 6

0 70 2

06 50

060 7
0 5 70

0538

051 1
048 7
046 6

044 7
0 3 3 3

0 27 8

0246
0 22 5

0210

019 9

01 89

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 2 2 7

226 9
2364

24 81

2607
2 7 3 2

2855

29 7 3

3084

319 0

3290
4036
45 14

4863
5140
5 3 70

55 6 8

5 74 3

A variação dos Gráficos 4.6.3 e 4 .6 .4

pouco

agg
maisra e bem mais acentuada. revelando um

de instabili.jade Por exemplo, o comportamento dos coefi-cie.E

tes das variáveis XP e Xa é bastante variável para pequenos
valores de k. ambos decrescendo em valor absoluto na mesma

proporção. apenas com o sinal trocado Esse tipo de comporta

mento gera].mente é originado por uma alta correlação positiva

k BI (k) B2 (k)     B5 (k) SQR
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GRÁFICO TRAÇO DA CRISTA
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entre elas. Como jã fol menclonadof 2'p a=0,9785
Entretanto eles se estabi.]izam após k=0,] , enqua=

to o resíduo aumenta rapidamente

No caso do coefici.ente da variável X4 temos um cg
se em que hã mudança de si-nal no coefi.ciente. Ele é o maior
coeficiente com sinal negativo, dirige-se rapidamente a zero

e passa a ser post-ti.vo para k entre 0,3 e 0,4. Essa i-nstab.}
li.jade vai. sugeri.r, como veremos no próximo capítulo/ que ele

pode ser eliminado da equação, e que com a sua eliminação os
coefi.cientes das demais vara.ávei.s melhorarão de comportame.B

J

10

Os coeficientes das variáveis X] e X3 se mantém rg.

lativamente estável enquanto que B5rk; é nulo para qualquer
valor de k

Segundo o critério do Traço, escolheríamos k=0,08,

onde os coeficientes jã estão razoável-mente estáveis, e a sg

ma de quadrados residual não se eJ-evou demai.s
Com esse valor de k. as estimativas dos coefi-ciel!

tes serão:

TABELA 4.6.6

] .. 2 3{

  0,4 31 1 , 7 11 -0 ,41 9 -1, 1 3 8 -0,0 85

  0, 386 0 ,9 71 -0 , 320 -0,423 -0,049

o.P.% (lO , 44 % ) (4 3, 25 % ) (2 3 , 6 3 % ) (6 2 , 7 4 % ) (4 2 , 3 5 %)
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Os números entre parêntesis são as vara.açoes pe:

centuals de B{ com relação a b{
Em termos dessa variação temos que até k=0,08, eB

quanto que a partir daí o crescimento torna-se um pouco mai-s

lento.

A escolha do valor de k nesse caso, recai- então

sobro ele. visto que. o cri.sério de melhor desempenho aprese2
ta um valor de k muito próximo de zero, ou seja, k=0,002. NeE.

te ponto entretanto a variação ainda é mui.to grande para uma

estimativa ser estável

EXEMPLO 4.ó.3

Este exemplo foi retirado do ].ivro do Draper e

Smith, capítulo 6. onde foi utilizado como exemplo para apl.L

cação das diversas técnicas de seleção de variáveis. Os dg
dos podem ser encontrados no Apêndi.ce B do livro.

Nosso interesse nesse exen\plo esta no fato de que

apresenta agora duas coz'relações altas ao invés de uma como

no caso anterior, além de apresentar forte multicolinearídade

como pode ser constatado
A matriz de correlação é dada por:

L, 00000 0, 22858 --0, 8B4 ] 3 -0, 24544

0, 22858 L,00000 --0, ] 39 24 --0, 9 7296

-0, 824]3 --0, ] 39 24 L, 00000 0, 0 2954

-0, 24544 -0, 9 7296 a, 029 54 i, oaooo
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e os autovalores sao

r2, 235 7 ] 1, 57607 0, 18661 0, 00162)

apresentando um numero de Condição de 37,] que pode ser con

siderado alto
Vamos mostrar o comportarnen'co do Traço, e tentar

achar a solução que apresenta melhor estabilidade. bem como

aquelas que supostamente fazem com que Brk; tenha ZQ/í menor
do que b

O Traço da Crista é mostrado a seguir

TABELA 4 . 6 . 7

k BI (k)
20

B2(k)
20 20

B4 (k)
20

SQa
20

0

0

0

0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
20
30
40
50
60
70
80

0

0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0

0

0
0
0

0

0

606 5
514 2
49 74
4 85 3
4 7 5 1
46 5 9
45 76
449 9
4428
436 2
4 299
38 27
3510
327 2
3082
29 2 2
2784
2663

0

0

0
0
0
0

0

0
0
0
0

0

0
0
0
0
0

0

5 27 8
31 6 6
3032
29 9 6
29 86
29 84
29 85
29 89
29 9 2
29 9 5
299 8
29 9 1
294 3
287 6
2 80 2
27 26
2650
25 75

0
0
0

0

0

0
0
0
0

0

0
0
0

-0
-0
-0
-0
-0

04 34
0549
069 4
0 7 88
0 86 3
09 27
09 84
10 34
10 79
1 1 20
1 1 5 7
1 39 1
1494
1 5 37
1549
15 4 3
1 5 27
1505

0
0
0
0

0

0
0
0
0

0
0
0
0
0

-0
-0
-0
-0

160 2
3 815
394 1
396 3
39 5 7
3941
39 20
389 7
3872
3848
3824
360 1
34 1 8
3260
31 2 2
299 8
2885
27 82

0

0

0
0
D

0

0
0
0
0
0

0

0
0
0
0

0
0

0 1 76
0 1 7 8
0 1 80
0183
01 86
0190
0 19 5
0 200
0205
0 21 1
0217
0 289
0 3 7 8
04 80
059 1
0 7 10
0834
09 61
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Alguns comentários a respeito dos gráficos que são
bastante slgnifi.cativos

1) Observem o comportamento dos B,:rk; 's para k entre 0
e 0,0]. O decréscimo em todos os coeficientes são

notáveis, enquanto que o acréscimo na soma de quadr.â
dos residual é mínimo. A partir de k>0,0:Z existe a

estabilidade para todos os coeficientes. Pór exem

p[o, um aumento de ]% na diagóna] de X'X acarreta \lnn

vara.ação de 66,7% em an(kJ, enquanto que o acréscimo
no resíduo é de ],4%

ii) Para k entre 0 e 0,0Z B:rk) muda de sinal e começa
a crescer em valor absoluto.

iii) Vejam a coincidência na variação dos coeficientes e2

tre X.Z e X3 e X2 e X4' Esse tipo de comportamento,
onde as variações são as mesmas, apenas deslocadas

na escala. geralmente acontecem quando temos altas

correlações negativas

Com o exposto acima não fica difícil. dizer que um

bom valor para k deve estar entre 0,0] e 0,02

Esco[hendo k=o,o], temos boas razões para acredl
tar que Br0,0Z) é bastante estável

Os critéri-os 4.2. 4.3 e 4.4. apresentam os seguia
tes va].ares para k
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CA..é,têa..éo 4 . 2

c4.é.tê.t.éo 4 . 3

c,tZ.tél4.,éo 4 . 4

k

k

k

(7, pois Q<0

0, 008

Neste caso, os k's estão razoavelmente próximos um

do outro, favorecendo então a escolha de k=0,0]
O estimados através do método das Cristas é dado

na tabela abaixo e comparado com o de mínimos quadrados

TABELA 4.6.8

Embora neste caso a variação brutal se:ja no coef.L

ci.ente pequeno B3r as variações também são grandes nos coef.L
cientes significativos, o que si.gni.fica que os mínimos quadra
dos realmente fornecem uma solução bastante instável

t ] 2 3 4 SQ

  0, 60 6 5 0 , 5 2 7 9 0,04 34 - 0 , 160 2 0 , 0 1 7 6

3 {(0, 01) 0, 514 3 0, 31 66 -0 , 0549 -0 , 381 6 0 , 0 1 7 9

7.P.% 1 5, 20 % 40 , 03% 2 26 , 50 % 1 3 8, 20% 1 , 1 4%
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C A P í T U L O

SELEÇÃO DE VARIÁVEIS

5.1 - INT RO DUÇÃO

Uma aplicação bastante interessante desta técnica,

através da utiJ-ização do Traço da Crista. é em Se].eção de Vg
Fiáveis

Isto foi inicialmente sugerido por Hoerl e Kennard

(1970b) , que introduziram algumas regras para eliminar as vg:

ri:ãveis que supostamente causam a instabilidade do sistema

Porém a repercussão.desse processo, parece não ter

encontrado eco nos pesquisadores da área. Muito pouco foi e2

Grito a respeito desde então. Acreditamos que esse pouco i2
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temesse seja devido ãs dificuldades de comparações entre os
vários métodos.

No próximo Item vamos enunciar os .passos sugeridos

por Hoerl e Kennard, bem como algumas modificações propostas

para tentar aperfeiçoar este cri-sério de seleção

5 . 2 SELEÇÃO DE VAR l ÁVE l S

Não faremos aqui nenhum comentário a respeito das

diversas técnicas de selecional variáveis, poi.s esse assunto

jã é bem conhecido, e um extenso tratado sobre o mesmo pode
ser encontrado em Hocking (1976) , Chatterjee e Prece (1977) e

Draper e Sn'.ith (1981)

Como jã vimos, a técnica de Cristas pode detectar
instabilidades nos sistemas através do Traço. Consequenteme2

te, pode-se tentar utili.zar este critério a fim de seleci.onar
um subconjunto menor de variáveis que seja mais estável do

que o conjunto completo.
Hoerl e Kennard (1970b)., sugeriram os seguintes

passos. utilizando o Traço da Crista, para eliminar varia

a) Elimine as variáveis que possuem coeficientes esta

vei-s, porém com baixo poder de prediçãor isto é,

aqueles coeficientes estáveis, porém pequenos. Isto

pode ser feito facilmente devido ao fato das vara.ã
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vens estarem na forma padronizada e os coeficientes

são portanto, diretamente comparáveis

b) Elimine as variáveis que apresentam coeficientes mu.}

to Instáveis que dirá-gem-se rabi.lamente a zero

c) Elimine uma ou mais variáveis com coeficientes i.nE
tãveis.

O subconjunto restante terá o comportamento de um

si.stema aproximadamente ortogonal

A verificação dessa ortogonalidade é feita através

do gráfico onde são colocados }iB;lrkJ e contra k. Se

os gráficos estiverem quase coinci.dentes para'se o processo.

A equação final será. obtida do modelo completo,

uti.lizando o critério do Traço para achar k, e colocando os
coeficientes das variáveis eliminadas iguais a zero.

Vamos no entanto, utilizar um critério um pouco dA

gerente

Sugerimos eli-minar

As variável-s que não tem poder de premi-çãof isto é,

as que tem os coeficientes pequenosr

Passo a passo, as variáveis cujos coeficientes são
Instáveis e dirigem-se a zero rapidamente. começando

com a variável mais relacionada com as outras, aLTa

vés de alguma medida como por exemplo, o coeficiente
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de correlação múltipla Rz

Agindo iterativamente dessa forma, após alguns pag.
sos teremos um comportamento semelhante ao de um si-stema Tela

vivamente estável, e a equação fi-nal será está.mada através do

método dos mínimos quadrados, do subconjunto restante

Di.ferimos pare.anão, do critério proposto por Hoerl
e .Kennard em dois pontos: e]es sugerem a e]-i.minação simu].tê.

nea no item (b) , enquanto sugerimos a eliminação passo a pag.

se, pois embora o trabalho computacional seja maior. podemos

observar melhor o comportamento de cada variável- eliminada do

mode[o. O segundo ponto é q\le e].es estimam a equação final
através do método das Custas do moéielo completo, erlquanto

que estimamos a equação final através dos mínimos quadrados

do subconjunto resultante. Baseado-nos no fato de que se eE

se subconjunto resultante for aproximadamente ortogonal, o mg

Ihor estimados é sem duvida. o de mínimos quadrados.

Vamos a seguir ver a]gumas ap].icaçÕes

5.3 - EXEMPLO S

EXEMPLO 5.3.7 - ]Con.t,éptuação da Exemp.eo 4.ó.71

Vamos apli-car a nossa técnica neste exemplo a títB

lo de cura.osidade, pois evidentemente, este não é o exemplo

para o qual esta técnica foi desenvolvida
Segundo o critério, a primeira variável a ser el.i
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minada do mode].o é a Xc
todos os k's examinados

A segunda variável- eliminada é X2' pois ela dir.}
ge-se rapidamente a zero, e neste caso ela é única com esse
comportamento

Achando novamente o Traço sem ess

teremos os Gráficos 5.3.1 e 5.3.2 a seguir

Observem que a eliminação das duas variáveis em ng

da mudou o comportamento das demais. Todas mantiveram o meg.

mo comportamento, como jâ era esperado em virtude da quase ol
togonalidade. Se desejarmos ficar com apenas três variáveis

poderemos eliminar tranquilamente a variável X4' pois seu cog
ficiente é o mais baixo e não mudou com a eli.minação das og

trás variáveis

A solução final em termos de coeficientes estando:l

nulocoeficiente emtem quase0quer

varlavelsrduas eas

lizados é

bl=0a63563 b3=0a289]a b4=0,0907s b6='0,1935

com uma soma de quadrados regi-dua] de 0,27]5

EXEMpl.0 5.3.2 - lcort.{.énuação do Exemp.eo 4.ó.ZI

Neste problema jã existe um pouco mais de instabl.

.lldade, sendo portanto um pouco mais apropriado à aplicação
de nosso critério.

EvldPntPmente a orimeira variável a ser eliminada
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é a XK, cujo coeficiente é quase nulo em quase toda a exte=
são examinada. Esse comportamento era esperados devido a ng
tureza da variável em questão. Um critério que não a ellm.L

nasce, evidentemente não seria um bom critério.

Existe apenas uma variável instável que dirige-se

a zero, que é X4' Nesse caso não hã também outra alternat.}
va

Como jã dissemos também essa variável é altamente

correlacionada com a variável X2 e sua presença deve estar iD.
fluencíando fortemente a outra

Os Gráficos 5.3.3 e 5.3.4 com as variáveis elilninB

das são dados a seguir

Vejam o comportamento do Traço sem as duas varia

vens. Toda a instabi-cidade da variável XP desapareceu e seu
coefici-ente agora é bastante estável, enquanto que o comporta
mento das demais se manteve constante

A soma de quadrados residual teve uma elevação siS

nificativa, o que também era esperado dex/i.do ao comportamento

do gráfico dos resíduos em (4.6.2)

Podemos agora uti].azar o critério dos Mínimos Qug

arados para encontrar a solução do problema

A equação final, é então está.mania pelos coefi.cieB
tes na sua forma padronizada

bl=0»4607a b2=0s68029 b3=-0a3624

e a soma de quadrados residual é 0,407]
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EXEMP1.0 5.3.3 - (cona.cnuação do Exemplo 4.ó.SI

Draper e Smíth utilizaram este exemplo para apl.l

car as técnicas de seleção de variãvei-s. Vagos apli-car taB

bém o nosso critério e. ver a equação resultante

Segundo o critéri-o, a vara.ãvel eliminada inicial

mente é a X: pois ela é a única que dirige-se a zero

Assim, sem essa variável, obtemos os Gráficos

5.3.5 e 5 .3.6
Observem que com a eliminação de X3 houve uma sub.g

tancial redução na variabilidade dos coeficientesr embora aiB
da tenha sobrado um pouco de variabilidade em X2 e X4r pela

correlação al'ua existente entre elas, não deve ser mais prg
blemas está.mã-las

Os coefi.cientes estimados serão

bl=os5677, b2=0,4304, b4='0,2632

e a soma de quadrados dos resíduos é: SQP = 0,0Z76

5.4 - COMENTÁRIOS

Mostramos nos itens anteriores, uma forma de seIS.

ci.onar.variáveis através da Técnica de Cristas.
Evidentemente não podemos concluir que o subconjuB

to resultante representa o "melhor" subconjunto das variáveis

Inicialmente no modelar mas podemos apenas afirmar que trata
Ra lnm ellhf-nnqtlDto mais estável. segundo o crxterzo de estase
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bllldade do Traço.
Nos casos ocde o objetivo é a estabilidade, acred}

ramos que Isto pode proporcionar bons resultados embora a mul
tlcolinearldade seja alta

Infelizmente, como jã dissemos aDteFiOTRCnter este

enfoque da técnica não recebeu a deva-da atenção dos pesquisa
dores, e consequentemente os resultados não estão ainda bem
desenvolvidos. É necessário portanto, mai-s trabalho nesse

sentido a flm de verá-ficar o potencial real desta técnica neê.

sa área. Neste sentido, a nossa sugestão representa apenas

os passos i-niciais de um trabalho que estamos desenvolvendo e
aue oosteriormente pretendemos divulgar



77

U L OC A P

CONCLUSÃO

}lostramos portanto a técnica de Regressão sobre

cri.star, e sua aplicação em alguns problemas, através dos cr.L

térios enunciados para a determi.nação de k
Esses critérios são apenas alguns dos citados na

].i.teratura. O nosso interesse por eles, é que além de serem
Intuitivos, fáceis de apli.car, eles foram comparados em al

duns trabalhos realizados.
Deva.do a falta de uma teori.a mais bem elaborada,

esses critérios foram comparados através de exper.imentos simg
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lados. Vários trabalhos de simulação foram real.lzados, como

por exemplo..Dempster e outros (].977) , McDonald e Galarneau
(1975) , Hoerl, Kennard e Ba]dw]n (]-975) , Wichern e Churchill-

(].978) , além de mui.tos outros, cuja le].ação pode ser encontra

da na bibliografia
Destes trabalhos, algumas conclusões podem ser t.}

nadas:

-- Não existe um critério que seja uniformemente melhor

Dependendo do grau de multicolinearidade, di-reção do
vedor de parâmetros B, e da razão si.nal-ruído B'B/aó,

um critério pode ser melhor do que o outro e vice-vegl
sa.

-- Nos casos de alta mu]tico].inearidade Brk) é ine].hor do

que ê em termos de EQM, para quase todos os Grite.
rios.

Nos casos de baixa multicolinearidade, os mínimos quâ

arados s ao melhores do que .B(k), em todas as ocg
sioes.

Dentre os Critérios 4.2., 4.3 e 4.4. o mel-hor deles é

sem duvida o Critério 4.3. embora com algumas restr3.

ções. o numero de vezes que coincide com o dé mini.
mos quadradosr pode ser multo grande

O critério ótimo para determinar k ainda não foi e2

contrario. Mais trabalhos serão. necessários, pois o
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potencial desta técnica ai.nda não fol plenamente al

dançado.

Entretanto, apesar das restriçÕesr podemos obter

bons resultados, em problemas com alta multa.colinearidaderut.}

llzando os recursos dessa téCDicar através do Traço da Crie.

ta. aliado ao emprego dos critérios enunciados.
Através do Traço podemos vi.suam-azar a instabi.lido:

de produzida pela multícolinearidade na maioria dos probl-g.

mas. Um gráfico altamente vara.ãvel, é sinónimo de instabill

date na solução dos mínimos quadrados.

6 . 1 SUGESTÕES PARA A OBTENÇÃO DE k

Apor estes fato

para a obtenção de B(k)
Sugerimos a utilização .dos mínimos quadrados nos

casos, onde embora haja alguns i-ndícios de moderada multicoll

Realidade, o Traço se mostra relativamente estável
Nos casos onde o Traço se mostrar i-nstãvel, sugeri

mos a aplicação da Técni-ca de Cristas, n\esmo onde aparentemeB

te .a multicolinearidade não é muito alta. Os limo-tes para e2
sa Instabilidade são obtidos apenas empiricamente. digamos

que se uma perturbação de ]% na diagonal de X'X acarretar ng

ma diferença superior a ]0% nos coeficientes, com um acresc.L
: .....-.i,-,.- n % nnq resíduos. teremos problemas de instÊ:mo nao sup

bllldade

errosSr pod fazer algumas sugestoes
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Reaflrmamos que estes limites são apenas algumas
trabalhos estão sendo feitos nosugestões Iniciais e que m

sentido de aprlmora-los.
Para a utilização dos critérios, nos casos necessg

rios, sugerimos a aplicação de todos eles para determinar k
Se eles fornecerem k's próximos um do outro, e um

sinal de que o sistema não é tão mal comportado, e poderemos

tomar qualquer um para nosso estimados, pois evidentemente tg

dos serão quase igual.s
O caso mais provavel de acontecer no entanto, é hZ

ver bastante diferença entre os k's. Neste calor se eles eg.
tiverem na regi-ão estável do Traço tome o menor deles, assim

estaremos aliando a estabilidade fornecida pelo Traço com uma

provavel- diminuição do EQM fornecido pelos critérios
Se nenhum deles estiver na região de estabili-jade

do Traço determinada pelos limo.tes animar devemos nos orleB
tar pelo objetivo do trabalho, por exemplo

Se queremos previsão, ou seja/ estabilidade deve

mos esco].her k através do Traço; se estimação precisa de er
utilizaremos o Critério 4.3r embora o Traço não deva nunca

ser ignorado
Observamos entretanto, que as sugestões acima, nao

são de forma alguma infalllveis, representam apenas mais uma

tentativa empírica de obtenção de um bom estimados para o p2
âmptro. baseado em algumas experiencial realizadas .

ais

r
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SUGESTÕES PARA A SELEÇÃO DE VARIÁVEIS

Quanto a seleção de variáveis, esta técnica pode

ser de utilidade na determinação de um subconjunto de varia:

vens que seja mais estável do que o conjunto todo. Nestes prg

blemas devemos utilizar apenas o Traço da Crista como inda.câ
dor de estabilidade, não levando em conta os limites aci-ma,

mas o numero desejado de variáveis que deve permanecer no mg

pelo. Se no critério de seleção empregado, o subconjunto rg.

sultanté não for o desejado, ou se ainda persistir alguma inE

habilidade. eli.mi.na-se uma ou mais variáveis com os coeficie=
tes mai.s i.nstãveis.

Finalmente, recomendamos que o Traço da Crista sg

ja obti.do mesmo nos problemas mais si.mplesp em qualquer ocâ

suão, poi.s o traba]ho computaciona]. é bastante rápido e fácil

com a ajuda dos "pacotes" computacionais,tais como o MINITAB,

BMDP e SAS, que jã trazem subprogramas apropriados para a sua

obtenção.
Em nossos estudos utilizamos os pacotes Statist.{

ca[ Ana].ysis System (SAS) , implantado no Instituto de Pesque

sas Energeticas (IPEN) em são Paulo e o MINITAB da Universo(3g
de Federal de são Cardos

6 .3 PONTOS QUE NECESSITAM DE MAIS PESQUISAS

Como pontos que necessitam de mais tlâbalhosr exi:

tem vários que poderemos citar:
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n nTQcutâ de um critério ótimo para a escolha de kr

O desenvolvimento da teoria que permita fazer inferê2

clãs mais apropriadas.

O relacionamento com outras técnicas como por exeD

Plo, diagnósticos. Nesse casos podemos dizer que em
algumas aplicações notamos que a medida que k aume2
ta. di-minui mui-to o ni3mero de pontos influentes, d2

tectados pelos critérios diagnÕsticosr tais comor di2

tonal da matriz de projeção # (matei-z chapéu) DFFITSr
etc. lim exemplo distar pode ser encontrado em Besley

e outros (1980) , pãg. 219-229. Talvez um estudo mais

detalhado neste' senti-do possa trazer mais alguns rg.
saltados entre pontos inf].uentes e mul-ticolinearidâ

de. e talvez quem sabe. um outro critério para a eE.
colha de k. como por exemplo, use o k que elimine os

oontos influentes

DERIVAÇÕES E TRABALHOS RELACIONADOS

Deixamos de abordar de forma proposital, algumas

derivações relacionadas com esta técnicas que agora merecem

alguns comentários. Como vcremosr !(k) pode ser considerado

como caso particular de um numero muito grande de técnicas

que vi.sam principalmente a multicolinearidade
:. .a.,nmnc nm naus;idelacão essas técnicasr poISN



o nosso objetivo era o de tentar inicialmente apresentar êrXJ
e mostrar o seu comportamento frente aós problemas com alta

mu].tlcoli.neari.jade. Entretanto, não resta dÚvi.da de que são

a].dumas alternativas atraentes para se continuar pesquisando.
Uma forma que deixamos sem a devida abordagem é a

forma generalizada de rk;
Hoer[ e Kennard (].970a) , introduziram tara\bém esta

forma de estimar B, que é dada por:

83

g rA...© '-l;! ' !

onde

A Matriz diagonal formada pelos autovalores de X'X,

x = XP'.

K = d ag('k.:), e

a+ Está-maior general-azado de g=PB

Apesar da afirmação dos autores de que este estima

dor apresenta as mesmas propriedades que arkJ , ele não possui-
algumas características importantes como a facilidade de ob

tenção e nem o equivalente ao Traço da Crista. um critério

para a escolha dos k;s é sugerido pelos âutot'esr e uma prg
prledade de convergência desse critério é mostrada em Hanmerle

(1975)

Uma forma da qual e(kJ é caso particular é a dos
tiTnadores "Shrunken", isto é, encolhidos, que aprges
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sentam a tendência de dImInuIr em dlreção a zero. Estes est.L

dadores, foram estudados por Mayer e Wlllke (1973) . Neste cg

se, BrkJ pode ser escrito como BrkJ=4b,onde A=rJ'+krX'X)'z)
Se .4=À.r, teremos, por exemplos um estlmador do t.L

7

po Stein.

Porém, a forma mais bem aceita de Brk), é através

da teoria Bayesiana, quando pode ser mostrado que B(k) é a mê

dia da distribuição a posteriori, sob a hipótese a priori de

que: B'uN('0»aÍJ,) . Entretanto, Como foi mostrado em alguns trâ

galhos de si-mulação, este critéri.o nem sempre apresenta bons
resultados. Porém aqui, o parâmetro k tem uma interpretação

mai-s objetiva. pois k=az/az. Se o conhecimento a priori for

bem preciso, poderemos apresentar Brk) também preciso.
Um outro caso no qual BrkJ é caso particular, foi

abordado por Thei.] e Go]deberger (1961) e Thei]. (1971) . ver

Bes].ey e outros (1980) , no que chamaram de Estimação Mista

(Mlxed), que é dada por:

(xrX/a2.+R r V.-ZR)-] (X ry/a2+R r y'-lC )

onde:

g = XB+e, com zrg)=g e yaz'(gJ=y

com

R: Matriz de constantes conhecidas

Se RTR=1, y=X21 e e=0, bEM=B('k), com k=a2/X2
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Temos portanto, que !rk; é caso particular de um

numero grande de técnicas que visam particularmente o trato
da multicollneari.date. Não é preciso dizer que só estes rg

querimentos jã são motivos suficientes para apresenta-lo como

um foi'te cãndidâtOr na busca de soluções alternativas para o

prob].ema da multicolinearidade
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APÊNDICE

Vamos mostrar aqui,- dois trabalhos de simulação,

comparando os critérios enunciados no Capitulo lv, ou seja.
os critérios

4.3 - Escolha k tal que a'rklark)=Q, se 0>0r ou faça

Brk;=b. se Q<0.

-;lia-2 ' onde

Embora os trabalhos sejam mais completos/ mostrara

mos apenas as comparações relacionadas com os critérios ac.L
ma.
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O primeiro trabalho é o de McDonald e Galarneau

(1975) , que faz uma comparação de duas versões do critério
4.3. o nosso interesse por esse trabalho é que além de compâ

rar um dos critérios propostos aqulr ele apresenta uma regra

otimal que permite nesse calor em que o vetar de parâmetros é
conhecido determinar o valor de k que apresenta o menor EQM

O segundo trabal-ho é o desenvolvido por Wichern e

churchi11 (1978) , que faz uma comparação entre os três crité.

rios aci.ma, e também com o de MÍnImos Quadrados.

Faremos apenas um breve resumo/ e apresentaremos

as tabelas construídas a partir dos resultados simulados. Os
n'~. .m malnrpq dpt8lhes. deverão consultar os trabg:Interessados em

lhos originais.

Apesar dos trabalhos diferirem entre si no número

de variáveis envolvidas, nilmero de critérios e objetivos, as

simulações apresentam as mesmas características bãsicasr que
são as seguintes:

são supostos apenas dois valores para o parâmetro

B, em ambos os trabalhos:

B = B., onde

BM e êm são respectivamente os autovetores normal.izados co.L
respondentes ao maior autovalor de X'X

Essas direções foram as escolhidasr porque repõe.
ça,-n.-nm a \rnnt'Roem máxima e mínima. respectiva:sentam 0queas
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mente, de P(kJ sobre b, como fol demonstrado em Nehouse e

Otan (1971)

Outros trabalhos utilizando outras di.reções além

dessas foram realizados, ver por exemplo, Gunst e Mason (1977).

Foram supostos também a].duns valores para a razão

sinal-ruído 13'B/az, e finalmente algumas suposições sobre as

correlações entre as variáveis independentes, foram feitas.

A comparação foi- feita através da razão entre o

FQM de Brk) com o .rQM de b, que vamos denotar por R+, onde t;
é o ti.po de critério uti].azado:

'qiiÍII''',
No trabalho de McDonald e Galarneau, temos apenas

t;:],2. onde t=], representa o critério 4.3, enquanb-o que t=2,
é o cz:itéri.o otimal

Em Wichern e Churchill, os critérios 4.2, 4.3 e

4.4 são respecti.valente, t;=], 2 e 3

Mostraremos na Tabela AI, as variações de . Z?t em
função de a, enquanto que na Tabela A2, temos as variações de

Rt em função das correlações. referentes ao trabalho de
MéDoha[d e Ga],arneau

Observando .as tabelas, podemos concluir que nos câ

sos em que B=BM' o estimados obtido através de 4.3, tem Rt;

sempre menor do que ], enquanto que em B=Bm' e].e é menor do
que ], somente nos casos de a e G maiores
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O fato mais Importallte, entretanto esta, no crltÊ

rlo ótlmo R,. Observem que em todos os casos o ganho foi- bag.
tente acentuado com relação aos mínimos quadrados. Isto é fo=

te motivação para que se continue a busca de critérios para a
escolha de k ótimo.

Quanto ao Critério 4.3. como em aplicações evideB

temerrte não sabemos a direção de B, é mais Importante, ver o

seu desempenho em função de a e a. Neste aspectos podemos ng

tar que quando a é 0,99, temos um R] menor que Z para quais.
quer combinações dos outros parâmetros, o que significa que
nestes casos ele é um bom critéri.o.

No trabalho de Wíchérn e Churchill, cujos result.â
dos são mostrados na Tabela A3, o mal condicionamento é meda
do através da razão:

Olhando a tabela. algumas conclusões imedi-alas pg
dem ser obti.das:

No caso de B=í3u todos os critérios tem desempenho

melhor do que o método de mínimos quadrados, inclusive quando

À e pequeno, só empatando no caso de p=B'B/aó=]0.000, e )L=9

Se B=B., existe aJ-goma alternância. como por exeB

plo, o Critério 4.4 é bastante ruim nos casos de X alto e

p=]0.000, melhorando um pouco quando p diminui, mas mesmo aE.
slm. é o pior de todos os três, enquanto que o critério 4.3,
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tem o melhor desempenho de todos os três, sÓ perdendo para os

mínimos quadrados nos casos de baixa multlcollnearidade e

O critério 4.2 vem em segundo

na malori.a dos casos tem bom desempenho.

Em resumo, desses dois trabalhos a conclusão final

critériosentre eos

é a de que

Dentre os três critérios, o que apresentou melhor rS
multado é o 4.3.

Em segundo lugar vem o critério 4.2, enquanto que o

4.4 sÓ deve ser aplicado nos casos em que temos alta

multico].i.nearidade e alguma i.nforTlação a priori que a

díreção de Br é próxima de êMr ou que p=B'B/aó é pg

quedo.

O critério ótimo ainda não foi encontrado, mais trabâ

lhos são necessários nesse sentido.
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TABELA A.l
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TABELA A.2
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TABELA A.3
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