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Resumo 

Neste artigo são discutidas duas técnicas não 
paramétricas de suavização: spline com o método das 
spline cúbica e regressão de kernel com o método do 
kernel linear local. Estas técnicas foram aplicadas em 
dados de temperatura do ar de alta frequência da 
estação meteorológica de Brasília.  

Introdução  

Modelos estatísticos constituem ferramentas 
extremamente úteis para resumir e interpretar dados. A 
regressão não paramétrica é uma técnica de 
recuperação de uma função de regressão a partir de 
dados observados com erro, sem a necessidade de se 
especificar uma classe paramétrica de funções de 
regressão. Um modelo clássico de regressão não 
paramétrica, de duas variáveis, é definido da seguinte 
forma: observados n pares {(X1, Y1), . . . , (Xn, Yn)} de 
pontos, onde a relação de regressão pode ser modelada 
como Yi = m(xi) + εi, sendo m a função de regressão 
desconhecida e εi o erro aleatório da observação i, onde 
os erros são independentes.  
O presente trabalho teve como objetivo principal 
comparar a eficiência entre o método não paramétrico 
kernel e o método das splines. 

Material e Métodos 

Este trabalho foi realizado em quatro etapas: Revisão de 

algumas técnicas de regressão paramétrica; estudo de 

técnicas de regressão não paramétrica; estudo do 

método de suavização via splines e comparação entre 

regressão via kernel e via splines. Na primeira etapa 

estudou-se regressão linear simples e múltipla. 

O estimador de kernel, é baseado em uma função de 

probabilidade K que, por Silverman (1986), deve ser 

contínua, unimodal, simétrica em torno de zero, com 

variabilidade controlada pelo parâmetro h e limitada. 
Segundo Wahba (1990), se uma função m(x) está 
tabelada em (n+1) pontos e a aproximarmos por um 
polinômio de grau n que a interpola sobre os pontos 
tabelados, o resultado dessa aproximação pode ser 
desastroso. Uma alternativa é interpolar m(x) em grupos 
de poucos pontos, obtendo-se polinômio de grau menor, 
impor condições para que a função de aproximação seja 
contínua e tenha derivadas contínuas até uma certa 
ordem. 

Resultados e Discussão 

O desempenho do modelo de regressão está 
relacionado com a proximidade dos valores de predição 
para os dados de teste e os valores observados. Três 

critérios de consistência de predição diferentes são 
usados para comparar os desempenhos da spline de 
suavização obtida e da regressão de kernel.  
Como aplicação, os modelos de regressão foram usados 
para modelar curvas horárias, diárias e mensais de 
variáveis climáticas com observações de minuto em 
minuto. Os dados foram obtidos no INPE através do site 
sonda.ccst.inpe.br. Os dados são referentes a 
temperatura do ar nos três primeiros dias de janeiro de 
2015 da estação meteorológica de Brasília, que 
observamos os dados de hora em hora, assim tendo 24 
observações em cada dia. A Tabela 1 apresenta o 
desempenho dos dois modelos. 
Tabela 1. Valores de desempenho dos modelos kernel e spline 

De acordo com a Tabela 1, os valores dos critérios de 
desempenho obtidos pela regressão spline cúbica são 
menores que os resultados da regressão kernel. 
Portanto, pode-se dizer que a regressão de spline de 
suavização é melhor do que a regressão de kernel para 
a previsão desses modelos. 

Conclusão 

Para modelar a curva de regressão de variávies 
climáticas de alta frequência, a regressão não 
paramétrica via splines apresentou resultados melhores 
do que a regressão kernel. 
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Spline 
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Kernel 
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Spline 
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Kernel 
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Spline 
cúbica 

Kernel 
linear 
local 

MSE 0 0,05 0 0,06 0 0,01 

RMSE 0 0,07 0 0,08 0 0,05 

MAE 0 0,02 0 0,02 0 0,01 

MAPE 0 6,03E-
4 

0 7,84E-
4 

0 5,07E-
4 


