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AJUSTE DE UM MODELO DE REGRESSÃO NA PRESENÇA OUTLIERS EM 
DIFERENTES DOSAGENS DE NITRATO DE POTÁSSIO

Juracy Mendes Moreira1 
Márcio Cláudio Mercês de Brito 2

RESUMO: O objetivo deste trabalho foi comparar o ajuste de um modelo de 
regressão linear simples via MMQO e regressão robusta MM em diferentes do-
sagens de Nitrato de Potássio na produção de alfafa. O delineamento utilizado 
foi blocos casualizados, constituído pelos tratamentos nas respectivas doses (%) 
de potássio (0, 20, 40, 60, 80 e 100 mg dm3) e 4 repetições. Foi ajustado o mo-
delo de regressão linear simples: Sendo detectada a presença de outlier através 
da distância de cook o que prejudica a estimação dos parâmetros pelo método 
MMQO. Com base no avaliador de qualidade de ajuste AIC, o estimador robus-
to (MM) se mostrou melhor ao método de mínimos quadrados, sugerindo que 
métodos robustos são preferíveis quando se tem outliers na análise, portanto, 
apresentando melhores resultados na estimação dos parâmetros. 
Palavra Chaves: distancia de Cook, outlier, regressão robusta

ABSTRACT: The aim of this study was to compare the fi t of a linear regression 
model via MMQO and robust regression MM in diff erent dosages of potassium 
nitrate in the production of alfalfa. The design was a randomized block design, 
consisting of the treatments in the respective doses (%) of potassium (0, 20, 40, 
60, 80 and 100 mg dm3) and 4 repetitions. It was adjusted to simple linear regres-
sion model: Being detected the presence of outlier by distance cook undermining 
the estimation of the parameters by MMQO method. Based on the evaluator 
quality adjustment AIC, robust estimator (MM) proved the best method of least 
squares, suggesting that robust methods are preferable when you have outliers 
in the analysis, thus presenting better results in the estimation of the parameters.
Word Keys: distance from Cook, outlier, robust regression

INTRODUÇÃO

 A alfafa (Medicago sativa), originária da Ásia Menor e do Sul do Cáucaso, 
é uma leguminosa forrageira que se caracteriza por se adaptar a diferentes tipos 
de clima e de solo, o que a torna conhecida em quase todas as regiões agrícolas 
do mundo, outra importante característica dessa planta é o seu elevado valor 
nutritivo, com 20% a 25% de proteína bruta na matéria seca, bem como a sua 
capacidade de produzir forragem com boa palatabilidade aos animais (RASSINI 
et. al., 2006) estes autores revelam ainda que mundialmente, a ocorrência da 
alfafa é mais frequente em regiões de clima temperado, como nos Estados Uni-
dos, Rússia, Canadá, Argentina e Itália. Entretanto, mais recentemente, alguns 
resultados experimentais com a planta têm revelado o potencial de seu cultivo 
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em ambientes tropicais. No Brasil, principalmente no Sudeste, está ocorrendo 
aumento da área plantada com alfafa. 
 Vilela (1992) ressalta que esse fato decorre da implantação de sistemas 
intensivos de produção de leite nessa região, que demandam alimentos com alto 
valor nutritivo, o aumento da produtividade de quaisquer cultivos está na depen-
dência de uma série de fatores, como genético, climático, edáfi co e de manejo 
da cultura.
 O termo “regressão” foi proposto pela primeira vez por Sir Francis Galton 
(1885) num estudo onde demonstrou que a altura dos fi lhos não tende a refl etir a 
altura dos pais, mas sim uma regressão para a média da população. Atualmente, 
o termo “Análise de Regressão” é usado para modelar relações entre variáveis e 
predizer o valor de uma ou mais variáveis dependentes a partir de um conjunto 
de variáveis independentes. 
 Geralmente na estimação dos parâmetros em regressão linear, o Método 
dos Mínimos Quadrados Ordinários (MMQO) e o mais utilizado. Este método 
tem como princípio a minimização da soma do quadrado dos resíduos. Porém, o 
MMQO possui alguns pressupostos sendo que o principal deles é ser inefi ciente 
na presença de outliers. Desta forma surge a necessidade de métodos “robustos” 
em relação aos desvios destes pressupostos. As técnicas de estimação robusta 
constituem uma abordagem a estimação não dependendo de uma distribuição 
em particular. O principal objetivo de métodos robustos em regressão é atenuar 
o efeito de outliers. 
 Segundo S-Plus (1997), as técnicas de regressão robusta é um impor-
tante complemento às técnicas usuais de quadrados mínimos, considerando a 
existência de uma relação linear entre as variáveis os resultados são similares, 
porém diferem signifi cativamente dos ajustes dos quadrados mínimos quando os 
erros não satisfazem as condições de normalidade ou quando os dados contêm 
outliers signifi cantes. 
 De acordo com (Kvam & Vidakovic, 2007) os estimadores robustos são 
estimadores que conservam propriedades estatísticas, mesmo quando as supo-
sições sobre os dados não são satisfatórias. Segundo Ryan (2009), a regressão 
linear robusta representa uma alternativa de modelagem para a regressão linear 
em situações em que as suposições sobre as distribuições dos erros são poten-
cialmente inválidas. 
 Para Barnett & Lewis (1995) outlier é uma observação que parece ser 
inconsistente com o conjunto de dados remanescentes o que pode indicar que o 
modelo possui algumas características importantes. Para Draper & Smith (1981), 
a rejeição de outliers não é um procedimento correto antes disse deve se fazer 
uma reanálise sem essas observações, que pode ter informações vitais dos indi-
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víduos de uma população. 
 Uma observação é chamada de outliers de regressão na direção y caso 
afastasse do padrão linear defi nido pelas outras, ou pela maioria das outras ob-
servações. Por outro lado, quando uma observação se destaca das demais no 
espaço das variáveis explicativas, é chamada de ponto de alavanca, ou outlier 
na direção x. Quando um ponto de alavanca é também um outlier de regressão, 
poderá causar grande infl uência nos ajustes clássicos.
 Apesar de muito falado o uso do termo “robustez” em Estatística, a sua 
defi nição não apresenta um consenso entre os estatísticos. Segundo (Parti M e 
Parti C 1971): “Um procedimento estatístico é chamando robusto se não é sen-
sível a desvios das suposições sobre as quais se baseia. ” Difi cilmente algum 
conjunto de dados satisfaz a todos os pressupostos da regressão. Se as diver-
gências forem graves, podem levar à obtenção de estimadores tendenciosos 
dos coefi cientes e, principalmente, dos erros-padrão. Se o pressuposto violado 
é a não normalidade dos erros, particularmente com maior acúmulo de probabili-
dade nas caudas, então a amostra conterá erros maiores, com probabilidade su-
perior à da distribuição normal. Este é o principal motivo para o desenvolvimento 
de métodos robustos. 
 Neste trabalho optou-se pelo uso da regressão robusta por ser uma técni-
ca robusta não somente com respeito aos outliers, mas também com relação aos 
pontos extremos, e porque quanto maior o número de variáveis de um modelo, 
mais difícil se torna a identifi cação de outliers com o uso das técnicas de regres-
são clássicas. Desta forma, objetivo deste trabalho foi comparar o ajuste de um 
modelo de regressão linear simples via MMQO e regressão robusta MM em dife-
rentes dosagens de Nitrato de Potássio na produção de alfafa. Como critério de 
comparação de modelos, foi utilizado o Critério de Informação de Akaike (AIC).
 O estudo destas observações denominadas outliers ou observações dis-
crepantes é uma das etapas mais importantes, em qualquer análise estatística 
de dados. A defi nição de outlier não é fácil e a preocupação com essas obser-
vações é antiga e data das primeiras tentativas de analisar estatisticamente um 
conjunto de dados.
 Nos primeiros estudos pensava-se em eliminar essas observações da 
análise. Ainda hoje este procedimento é muitas vezes utilizado, porem existe 
outras maneiras de lidar com esse tipo de observação, sabendo que as mes-
mas podem conter informações importantes em relação aos dados. O estudo de 
outliers pode ser realizado em várias fases.  A fase inicial é a da identifi cação das 
observações consideradas discrepantes. Na segunda fase, pretende eliminar a 
subjetividade da fase anterior. Ou seja, as observações consideradas discre-
pantes são de fato outliers. Na terceira é necessário decidir o que fazer com as 



Revista Científi ca do Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues. Rio Verde, FAR/ISEAR, Ano 3, nº 3, jan. 2015.ISSN: 2317-7284

174

observações discrepantes. Uma das maneiras seria a eliminação dessas obser-
vações, porem isso não é aconselhável, essas observações podem conter infor-
mações relevantes sobre características dos dados, por isso essas observações 
devem ser tratadas cuidadosamente. 
 O objetivo deste trabalho foi comparar o ajuste de um modelo de regres-
são linear simples e regressão robusta na presença de Outlier na produção de 
alfafa em diferentes dosagens de Nitrato de Potássio

MATERIAIS E MÉTODOS

 O experimento foi conduzido em casa de vegetação do departamento de 
fi siologia vegetal Universidade Federal de Lavras na cidade de Lavras – MG, no 
período de março a junho de 2011. As unidades experimentais eram compostas 
de vasos de 7 kg de capacidade, sendo preenchido com LATOSSOLO VERME-
LHO Distroférrico e de textura argilosa, coletado na camada de 0 a 20 cm. Para 
a implantação do experimento, foram coletadas amostras de solo, para análises 
físicas e de fertilidade. A correção da acides do solo foi realizada 30 dias antes 
da semeadura, com utilização de 1 toneladas de calcário dolomítico por hectare 
(PRNT 98%), para elevar a saturação por bases (V) para 80%. No momento da 
semeadura, realizou-se uma adubação de base para fósforo 250 mg/dm3 de 
P2O5 (super fosfato simples), potássica nas doses 0; 20; 40; 60; 80 e 100 mg 
dm3 de acordo com as doses de cada tratamento. Para as maiores doses foram 
realizadas três coberturas realizadas aos 30; 45 e 60 dias após a emergência da 
cultura.  
 As irrigações foram realizadas, sempre que necessário, de acordo com 
as necessidades da cultura, buscando-se elevar a capacidade de campo (CC) 
do solo para 80%. Para cada unidade experimental (vasos), foram utilizadas 10 
sementes, seguindo uma densidade de 20 kg ha-1 de sementes puras viáveis, 
inoculadas com estirpes SEMIA-116 de Rhizobium meliloti e peletizadas com 
calcário, e após a emergência foi realizado um desbaste, permitindo-se apenas 
quatro plantas por vaso. A cultura utilizada foi a alfafa (Medicago sativa), cultivar 
crioula. O plantio foi realizado manualmente em 19/03/2011, de forma homogê-
nea em cada vaso, a uma profundidade de 1 cm. Sendo que o corte foi realizado 
em 07/06/2011, quando as plantas apresentavam pelo menos 10% de fl oresci-
mento. 
 O delineamento experimental foi constituído pelos tratamentos nas res-
pectivas doses (%) de potássio (0, 20, 40, 60, 80 e 100 mg dm3) e de quatro 
repetições (4). O material coletado no campo foi acondicionado em saco plás-
tico, identifi cado e enviado ao laboratório, para determinação da massa verde 
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(MV). Posteriormente foi retirada uma amostra representativa de cada parcela, 
de aproximadamente 500g. 
 Como critério para seleção de modelos, partiremos do princípio de que 
não existe um modelo verdadeiro. Apenas modelos que se aproximam da reali-
dade, havendo com isso perda de informação. Dentre as diversas metodologias 
utilizaremos neste trabalho uma análise comparativa dos critérios de informação 
de Akaike (AIC), proposto, em Akaike (1974. Dado um conjunto de modelos para 
os dados o modelo preferido será aquele que apresentar valor mínimo de AIC, ou 
seja, quanto menor for o valor de AIC melhor será o ajuste do modelo aos dados. 
O critério de Akaike é uma medida da qualidade de ajuste e pode ser defi nido 
como:

AICp=-2log(Lp )+2[(p+1)+1]

 Em que Lp é a função de máxima verossimilhança do modelo e p é o nú-
mero de variáveis explicativas consideradas no modelo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

 Foi feito um ajuste do modelo pelo MMQO, porém foi detectado através 
da distancia de cook a presença de um outlier o que prejudica a estimação dos 
parâmetros pelo método MMQO. Para a obtenção de um melhor ajuste foi utiliza-
do o método de regressão robusta MM. Para este ajuste foi utilizado o comando 
“lmRob()” presente no pacote “robust” do software estatístico R (R Development 
Core Team, 2014).
 Os valores estimados para os parâmetros do modelo de regressão por 
ambos os métodos e o valor de AIC estão apresentados na tabela a seguir:

Tabela 1. Estimativas dos parâmetros e valor do Critério de Informação de 
Akaike AIC
Estimador β0 β1 AIC
MMQO 6,392 0,153 2,53
Robusto MM 5,321 0,159 1,62

 Observando a tabela 1 percebe-se que o coefi ciente angular (β1) não se 
altera muito, porém há uma diminuição do intercepto. Com base no avaliador de 
qualidade de ajuste AIC o modelo estimado pelo método robusto foi melhor, pois 
apresenta menor valor para o AIC. 
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Figura 1: Análise das pressuposições de ajuste do modelo de regressão 
linear e detecção de outliers:

 Os gráfi cos da Figura 1 permitem uma análise dos resíduos que auxilia no 
julgamento da adequacidade do modelo. De acordo com tais gráfi cos, percebe-
-se que as pressuposições foram satisfeitas, porém, no gráfi co “d” foi detectada 
a presença de um ponto discrepante (outlier) pela distância de cook, e neste 
caso, ajusta-se um modelo por regressão robusta MM. Conforme apresentado 
na Figura 2. (Cook 1977; Cook e Weisberg, S. 1982). 

a) Independência;
b) Normalidade;
c) Homocedasticidade dos resíduos e Distância de Cook
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CONCLUSÃO

 Quando comparados o modelo de regressão robusto MM aos mínimos 
quadrados em presença de outliers, ambos os m´métodos conseguiram um ajus-
te satisfatório do crescimento na produção de alfafa, entretanto, pela distância 
de cook foi detectado um outlier, o que prejudicou a estimativa por mínimos 
quadrados. Com base no avaliador de qualidade de ajuste AIC, o estimador ro-
busto (MM) se mostrou melhor ao método de mínimos quadrados, sugerindo que 
métodos robustos são preferíveis quando se tem outliers na análise, portanto, 
apresentando melhores resultados na estimação dos parâmetros.
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