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O Evento

O Encontro Goiano de Estatística (ENGOPE) é um evento científico na área de Es-

tatística e Probabilidade, de repercussão regional e nacional, realizado no Instituto de

Matemática e Estatística da UFG que, em 2018, encontrar-se-á em sua terceira edição.

O objetivo maior do ENGOPE é reunir a comunidade estatística para discutir e difun-

dir novas ideias e técnicas na área de inferência estatística e probabilidade. Para atingir

este objetivo, foram convidados pesquisadores do Brasil, reconhecidos pela contribuição

científica em temas de interesse.
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Ações e Atividades de Inovação Estatística e seus
Impactos Culturais, Sociais e Financeiros

Francisco Louzada Neto1

1 Universidade de São Paulo

Resumo

A Estatística tem se consolidado com atividade de fomento do progresso científico

e tecnológico no Brasil, contribuindo com o setor produtivo para aumentar seu

valor agregado por meio do desenvolvimento de metodologias e produtos específicos.

Neste contexto, temos observado uma grande inserção de metodologias e produtos

estatísticos em processos de inovação, promovendo interação com profissionais dos

setores público e produtivo, bem como com a população em geral, o que direciona

de forma eficiente a interlocução entre a academia e a indústria. Nessa conferência

são apresentados os principais ações e atividades de inovação estatística que temos

desenvolvido junto ao Centro de Matemática e Estatística Aplicadas à Industria

(CeMEAI), no sentido de aproximar a academia, o setor produtivo e a população

em geral. Os impactos sociais, culturais e financeiros de nossas ações e atividades são

exemplificados por meio de casos reais de sucesso. Desafios e tendências futuras para

a inovação e a transferência de tecnologia em Estatísticas são também abordados.
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Modelagem de imagens de tecidos usando campos
aleatórios de Markov

Nancy Lopes Garcia1

Victor Freguglia Souza1

1 Universidade Estadual de Campinas

Resumo

Quando novas tecnologias para tingimento de tecidos são desenvolvidas, um

passo extremamente importante é a mensuração da homogeneidade da cor através de

imagens digitais. A presença da textura dos tecidos cria uma sofisticada estrutura de

dependência na coloração dos pixels o qual não é facilmente acomodada por modelos

probabilísticos simples. O campo aleatório que gera a textura pode ser visto como

uma mistura de distribuições guiadas por um campo Markoviano oculto.
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Atuação do Profissional Estatístico no Instituto
Mauro Borges de Estatística e Estudos

Socioeconômicos

Alex Felipe Rodrigues Lima1

1 Instituto Mauro Borges

Resumo

Esta apresentação tem como objetivo, através da exposição de trabalhos, de-

monstrar a atuação do estatístico em um Instituto de Pesquisa e, nesse caso, a

atuação no Instituto Mauro Borges. Essa instituição é responsável pela realização

de pesquisas, estudos, avaliação de políticas públicas, acompanhamento da evolu-

ção da economia estadual, fornecendo subsídios na área econômica e social para a

formulação das políticas estaduais de desenvolvimento do poder público estadual

responsável por diversas pesquisas em Goiás. Desse modo, com intuito de motivar

os alunos da estatística, serão apresentados alguns trabalhos que foram desenvolvi-

dos, tais como: o Ajuste Sazonal, Índice de Inflação da 3 Idade para o município de

Goiânia, Análise do Déficit Habitacional, Avaliação de Eficiência das escolas públi-

cas goianas, Avaliação de Impacto do Programa Um Computador por Aluno, entre

outros.
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Processos com lapsos de memória e urnas com duas
estratégias de reposição

Rodrigo Lambert1

Manuel González Navarrete
1 Universidade Federal de Uberlândia

Resumo

Para um processo de urnas contendo bolas vermelhas e azuis, assumimos que

há dois jogadores fazendo a reposição das bolas. O jogador 1 (esperto) aplica uma

estratégia de Pólya generalizada, enquanto o jogador 2 (bobo) usa uma estratégia

i.i.d.. A cada passo, uma moeda é lançada para decidir qual dos dois jogadores vai

jogar. Aqui, buscamos verificar o que acontece com a proporção de bolas vermelhas

na urna, quando o número de passos tende a infinito. O ataque ao problema usa a

noção de processos estocásticos com lapsos de memória.
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Spline-based approaches to spatial confounding in
spatial linear regression methods for geostatistical

data

Guilherme Vieira Nunes Ludwig1

1 Universidade Estadual de Campinas

Resumo

For spatial linear regression, the traditional approach to capture spatial depen-

dence is to use a parametric linear mixed-effects model. Spline surfaces can be

used as an alternative to capture spatial variability, giving rise to a semiparametric

method that does not require the specification of a parametric covariance structure.

The spline component in such a semiparametric method, however, impacts the es-

timation of the regression coefficients. In this paper, we investigate such an impact

in spatial linear regression with spline-based spatial effects. Statistical properties

of the regression coefficient estimators are established under the model assumpti-

ons of the traditional spatial linear regression. We also develop a method to choose

the tuning parameter for the smoothing splines that is tailored toward drawing infe-

rence about the regression coefficients. Further, we examine the empirical properties

of the regression coefficient estimators under spatial confounding via a simulation

study. A data example in precision agriculture research regarding soybean yield in

relation to field conditions is presented for illustration.
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Estatística e empreendedorismo

Júlio Adolfo Zucon Trecenti1

1 CONRE-III

Resumo

Estatística é a melhor profissão do mundo. A demanda por estatísticos é tão

grande que é comum encontrar profissionais mudando de emprego anualmente. As

áreas de atuação também são variadas e envolvem praticamente todos os ramos do

conhecimento. O volume e a diversidade das oportunidades revelam o empreendedo-

rismo como uma boa alternativa a formatos usuais de trabalho. Nessa apresentação,

levantaremos os principais aspectos a serem considerados para os estatísticos com

vontade de empreender. Mostraremos os formatos de negócio e as diferenças entre

consultorias tradicionais e startups. No final, discutiremos sobre os maiores desafios

colocados, levando em conta o ambiente de negócios atual e as tendências no mundo

da ciência de dados.
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As Equações de Langevin

Fabiano Fortunato Teixeira dos Santos1

1 Universidade Federal de Goiás

Resumo

A Equação de Langevin é um importante modelo matemático utilizado para

descrever fenômenos físicos, químicos, biológicos, econômicos, entre outros. Nesta

minipalestra, será apresentada uma formulação física para a forma clássica dessa

equação, bem como os conceitos necessários para entendê-la como uma equação

diferencial estocástica. Utilizando uma ferramenta central do Cálculo de Itô, será

apontada uma solução dessa equação e algumas de suas propriedades serão explora-

das. Tendo como propósito tornar a Equação de Langevin Clássica um modelo mais

realístico, será apresentada a Equação de Langevin Generalizada. Esta pode ser es-

tudada quando governada por processos contínuos, como o Movimento Browniano,

ou processos com saltos, como algumas semimartingales. Por fim, serão indicadas

possibilidades de pesquisa para essas generalizações.
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Trabalhos Completos
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ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS: NÍVEL DE
PRECIPITAÇÃO DO MUNICÍPIO BELA VISTA

DE GOIÁS

Fernanda Kelly Romeiro Silva11

Luis Rodrigo Fernandes Baumann2

1,2 UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - UFG

Resumo

Este trabalho tem como propósito investigar e modelar o mecanismo gerador de

uma série de precipitação de uma área do município Bela Vista de Goiás - GO usando

um modelo SARIMA e fazer previsões de valores futuros. O estudo fenômenos

climáticos é de suma importância para o agronegócio e tem relação com diversos

indicadores socioeconômicos, como por exemplo a produção gricultura. Os dados

foram obtidos no Mapa Interativo do Laboratório de Processamento de Imagens e

Geoprocessamento (LAPIG) que disponibiliza dados do sátelite Tropical Rainfall

Measuring Mission e as aplicações computacionais foram realizadas no software

estatístico R.

Palavras-chave: Precipitação; Goiás; Séries Temporais.

Introdução

O município Bela Vista de Goiás está situado no interior do Estado de Goiás que

encontra no bioma Cerrado. Este cenário implica em uma vegetação típica de locais com

as estações climáticas bem definidas (uma época bem chuvosa e outra seca), e de acordo
1Fernanda Kelly Romeiro Silva: e-mail: fernandakrsx@outlook.com, Fone: +55-62-994120965.
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com (FARIA;FILHO;MARCUZZO,2012) “o clima predominante no domínio de Goiás é o

Tropical sazonal, de inverno seco. A temperatura média anual fica em torno de 22/23C,

sendo que as médias mensais apresentam pequena estacionalidade”.

Bela Vista de Goiás se destaca na produção agrícula do seu estado, sendo as prin-

cipais delas a produção de mandioca e arroz. Visto que a disponibilidade de água está

relacionada com o desempenho da produção agrícula, o monitoramento da precipitação

torna-se uma ferramenta estratégica. Mas essa variável é considerada como uma das mais

complicadas de se obter no ciclo hidrológico, em razão de sua grande variação temporal.

Diante deste cenário, o objetivo deste trabalho é fazer um estudo piloto para analisar

os níveis de precipitação em uma área no município Bela Vista de Goiás durante dez anos

e prever o nível de precipitação do ano de 2016, utilizando o período de Junho de 2012 a

Junho de 2016.

Material e Métodos

Material

Os dados geográficos produzidos pelo LAPIG são disponibilizados no Mapa Interativo

acompanhados de um perfil de metadados, em que estes são obtidos através do sátelite

Tropical Rainfall Measuring Mission. Os metadados são de fundamental importância,

pois descrevem características, possibilidades e limitações dos dados disponibilizados.

Desse modo, foram utilizados os dados de uma série do município Bela vista de Goiás

situado em uma polígono centrado na longitude -48.7793 e latitude -16.8592, em que as

imagens de precipitação são oferecidas com resolução espacial de aproximadamente 30km,

disponibilizadas para todo o Brasil, mensalmente, no período de 1998 a 2017.
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Métodos

Os modelos utilizados para descrever séries temporais são processos estocásticos, isto

é, processos controlados por leis probabilísticas (MORRETIN;TOLOI, 2011), ou seja,

uma série temporal Z = Z(t) : t ∈ T, é uma sequência de números ordenada pelo tempo,

em que T é um conjunto de índices que representa o tempo. A construção destes mo-

delos dependem de vários fatores, podendo-se destacar a estacionariedade, tendência e

sazonalidade.

A estacionariedade faz-se respeito a uma série temporal que se desenvolve no tempo

aleatoriamente ao redor de uma média constante, refletindo alguma forma de equilíbrio

estável. Portanto, diz que um processo estocástico é fracamente estacionário (ou estacio-

nário de segunda ordem) se, e somente se,

1. µ(t) = E[Z(t)] = µ, constante para todo t ∈ T;

2. E[Z2(t)] <∞;

3. γ(t1, t2) = Cov[(Z(t1), Z(t2)] é uma função apenas de |t2 − t1|

Assim, se a série temporal não é estacionária e o modelo estatístico supõe estaciona-

riedade, por conveniência, a transformação mais comum é tomar as diferenças da série,

para que a série mantenha constante sua média e variância.

Considerando as observações Zt, t = 1, ..., N de uma série temporal, um modelo de

decomposição consiste em escrever Zt como uma soma de três componentes não observá-

veis,

Zt = Tt + St + at, (1)

onde Tt e St representam a tendência e sazonalidade, respectivamente, enquanto at é uma

componente aleatória, de média zero e variânia constante σ2.

Portanto, para que a manipulação dos dados seja apropriada, a princípio iremos esti-

mar os fatores de sazonalidade e tendência. E para a averiguação da presença dos fatores
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de estacionariedade, tendência e sazonalidade, serão realizados testes, tais como: teste de

sequências de Wald-Wolfowitz, teste não paramétrico de Kruskal-Wallis e teste de Dickey-

Fuller Aumentado, para verificar se mesmo tomando-se estas medidas, os fatores citados

ainda se encontram na série.

Apesar disso, é possível que, mesmo após eliminar a componente sazonal determi-

nística, ainda reste autocorrelação significativa em "lags"sazonais, insto é, múltiplos de

período. Isso significa que há necessidade de se considerar uma sazonalidade estocástica,

ou seja, ajustar à série original um modelo ARIMA sazonal (SARIMA).

O modelo SARIMA Multiplicativo é definido pela equação

φ(B)Φ(Bs)∆d∆D
s Zt = θ(B)Θ(Bs)at,

onde Φ(Bs) é o perador sazonal auto-regressivo AR, φ(B) é o operador não sazonal

auto-regressivo (AR), ∆D
s é o operador diferença sazonal de ordem D, ∆d é o operador

diferença não sazonal de ordem d, Θ(Bs) é o operador sazonal média móvel (MA) e θ(B)

é o perador não sazonal média móvel (MA).

Resultados

Na análise descritiva dos dados, é possível verificar que na região Goiás, entre os anos

de 2006 a 2016, as precipitações se encontram, em média, em torno de 156.61 mm ao ano,

em que esta variação é de 128.4796 mm e o nível máximo de precipitação é de 444.82 mm

e mínima de 0,00 mm por mês. A Figura 1 decopõe uma série de tempo em componentes

sazonais, tendenciais e irregulares usando loess, o que nos propicia a uma série livre de

tendência e sazonalidade.
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Figura 1: Decomposição (STL) da série temporal das precipitações médias de Junho de

2012 à Junho de 2016.

O objetivo da identificação é determinar os valores de p, d, q, P, D, Q do modelo

SARIMA(p,d,q) (P,D,Q) (12) , além de estimativas preliminares dos parâmetros a serem

utilizadas no estágio de estimação. Assim, façamos a análise das funções de autocorrela-

ções (ACF) e de autocorrelações parciais (PACF) dos resíduos da série, que auxiliam na

indicação de qual modelo pode vir a ser utilizado, bem como auxilia no uso dos testes de

raízes unitárias para confirmar a estacionariedade.

Figura 2: Autocorrelação e Correlação Parcial da série livre de tendência e sazonalidade.

O melhor modelo para representar a série é aquele modelo cujo possui menor AIC,

BIC e erro quadrático médio, e ao ajustar o modelo, com a função auto-arima, este indica
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SARIMA(3,0,0) (1,0,0) (12) e a modelagem sem o auto-arima indica SARIMA(2,0,0)

(1,1,0) (12), e portanto, temos que o segundo modelo possui os melhores indicadores acima

para descrever a série, cujo parâmetros são: ar1=0.5965, ar2=0.0604 e sar1=-0.5355.

Figura 3: Amostra ACF e PACF da série de precipitação média da região do Estado de

Goiás.

Na Figura 3, mostra os gráficos de teste de normalidade dos resíduos do modelo. A

partir do gráfico Q-Q, pode-se observar que, a maioria dos pontos passa pela linha reta com

alguns dos pontos muito fechados à linha reta. Isso mostra que os resíduos no modelo são

normais. Portanto, SARIMA (2,0,0) (1,1,0) (12) satisfaz todos os pressupostos do modelo

que indicam que o modelo é muito bom para a previsão.

Figura 4: Previsão do nível de precipitação de Julho à Dezembro de 2016.
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Conclusão

Com base nos valores calculados AIC, AICc, BIC para cada um dos modelos sugeridos,

o melhor modelo foi derivado como SARIMA (2,0,0) (1,1,0) (12). No entanto, os diag-

nósticos do modelo foram realizados através de um desempenho cuidadoso dos resíduos

do modelo. Os resíduos do modelo foram encontrados seguindo um processo de ruído

branco com uma média de zero e uma variância constante, portanto não correlacionada.

Também os resíduos do modelo foram encontrados perto da normalidade através do Q-Q

plot. Com base nos diagnósticos do modelo realizados, o modelo identificado foi bastante

adequado e bom para prever o nível médio de precipitação futura da região do Estado de

Goiás. Os valores da precipitação média previstos apresentaram padrão semelhante aos

dados reais. É possível verificar também, que entre os meses de outubro e abril há um

maior nível de precipitação, assim, nas previsões do modelo, o nível de precipitação se

encontra na média de 150.00 mm por ano, sendo que nos valores reais a média se encontra

em 126.8392 mm por ano. Quanto aos fenômenos, observa-se que estes influenciam a

previsão da série no período de Junho de 2012 a Junho de 2016, e observa-se que dentre

os 10 anos de observação, o nível máximo de precipitação foi de 444.80 mm por mês na

região do Estado de Goiás e que em média choveu 172.70 mm por ano.
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A Equação de Langevin

Fabiano F. T. dos Santos12

1 Instituição: UFG

Resumo

Neste trabalho é apresentada uma introdução à modelagem que deu origem à

Equação de Langevin Clássica. Sua solução e algumas de suas propriedades também

fazem parte do texto. Algumas propostas de generalização são expostas, bem como

alternativas para se tratar a questão da inferência sobre os parâmetros da equação.

Palavras-chave: Equações diferenciais estocásticas; movimento Browniano, Equa-

ção de Langevin.

Introdução

Em 1908, Paul Langevin (1872-1946) propôs uma equação que descreve as vibrações

irregulares de pequenas partículas de poeira suspensas em um líquido [10]. Esse fenômeno

pode ser adaptado para diversos contextos e as modelagens associadas fizeram com que a

teoria das equações diferenciais estocásticas (EDEs) se desenvolvesse de maneira sólida e

contínua.

Porém, o estudo desse problema não começou com Langevin. Foi o botânico Robert

Brown (1773-1858), ao estudar o problema da transferência de pólen para o óvulo de uma

planta que, em 1827, examinou suspensões aquosas de grãos de pólen sob um microscópio e

descobriu que os grãos se movimentavam caoticamente (segundo ele, por vontade própria).

Dessa forma, Brown foi o primeiro a identificar e registrar o que mais tarde seria chamado

de Movimento Browniano.
2Autor para correspondência: e-mail: fortunato@ufg.br, Fone: +55-62-3521-1208.
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Paul Langevin, físico francês.

Robert Brown, botânico escocês

Vários cientistas estudaram o fenômeno descrito por Brown, mas o rigor matemático

necessário para que a teoria associada ao movimento Browniano se desenvolvesse veio

com Einstein. Em 1905, Albert Einstein (1879-1955) publicou o trabalho “Sobre o movi-

mento de pequenas partículas em suspensão dentro de líquidos em repouso como exigido

pela teoria cinético-molecular do calor”. O tratamento matemático dado ao movimento

Browniano neste trabalho conduziu Einstein à estimação do número de Avogadro.

Embora Brown, Einstein e outros cientistas que viveram e publicaram neste interstício

não tivessem contribuído diretamente para o desenvolvimento do cálculo estocástico, seus

estudos sobre o movimento Browniano formaram a pedra fundamental no qual esse cálculo

se estruturou. Langevin é considerado o fundador das equações diferenciais estocásticas

e segundo ele, a velocidade v de uma partícula esférica de massa m em um meio fluido é

modelada pela equação que mais tarde seria chamada de Equação de Langevin Clássica

(ELC). A ELC aparece em diversos contextos:
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X modelando o movimento de coloides ou macromoléculas em um solvente [4];

X descrevendo o movimento de íons de cloreto que penetram no concreto [23];

X modelando a velocidade de partículas de poluentes na atmosfera [2];

X descrevendo o preço de ativos [18];

X caracterizando o crescimento de células tumorais [5] e [7];

X determinando a velocidade com a qual uma célula migra [22].

Na próxima seção a ELC será apresentada e uma despretensiosa explanação da teoria

que a cerca será exposta. Ummodelo mais geral, mais realístico e muito mais sofisticado do

que a ELC também será apresentado, bem como sugestões de trabalhos futuros envolvendo

essa importante equação.

A Equação de Langevin

Vejamos agora como a ELC foi concebida. Considere o movimento unidimensional de

uma partícula esférica (massa m e velocidade v) em um meio fluido. Segundo Langevin,

a velocidade dessa partícula no tempo t pode ser modelada pela seguinte equação:
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m
dv

dt
= −γmv + ϕ(t). (0.1)

O termo −γmv corresponde a uma força de atrito viscoso e ϕ(t) = ϕ(t, w) é uma força

aleatória que modela as flutuações na velocidade média das partículas do fluido que seriam

responsáveis pelo movimento Browniano. Podemos reescrever a equação (0.1) assim:

dV

dt
= −γV +W (t), (0.2)

onde, W (t) = ϕ(t)
m

. A troca de v(t) por V (t) se justifica pois estamos no contexto dos

processos estocásticos.

Baseando-se na experiência que a literatura especializada faz questão de citar, podemos

assumir que W (t) possui as seguintes propriedades:

(i) t1 6= t2 ⇒ W (t1) e W (t2) são independentes.

(ii) {W (t), t ∈ R} é estacionário.

(iii) E[W (t)] = 0, para todo t.

Qual processo seria adequado nessa modelagem? Considerando a discretização da

equação (0.2), obtemos:

V (k + 1)− V (k) = −γV (k)∆tk +W (k)∆tk, (0.3)

onde V (k) = V (tk), W (k) = W (tk), ∆tk = tk+1 − tk e 0 = t0 < t1 < . . . < tm = t.

Façamos a troca de W (k)∆tk por ∆V (k) = V (k+ 1)−V (k), onde {V (t), t ≥ 0} é um

processo escolhido adequadamente. Espera-se que V (t) também goze das propriedades (i),

(ii) e (iii). O único processo satisfazendo essas condições e que possui trajetórias contínuas

é o movimento Browniano B(t). Vale lembrar que um processo estocástico {B(t), t ≥ 0}

é chamado um Movimento Browniano se:
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i) B(0) = 0;

ii) B(t) ∼ N(0, σ2t), ∀t > 0;

iii) {B(t), t ≥ 0} é um processo com incrementos independentes e estacionários.

Dessa forma, fazendo V (t) = B(t) em (0.3), obtemos:

V (k) = V (0)− γ
k−1∑
j=0

V (j)∆tj +
k−1∑
j=0

∆B(j). (0.4)

Para que possamos dar o passo seguinte faz-se necessário saber se o lado direito da

igualdade existe quando ∆tk → 0 e em que sentido isso ocorre. Aplicando a notação usual

para a integração em (0.4), obtemos

V (t) = V (0)− γ
∫ t

0
V (t)ds+

∫ t

0
dB(s). (0.5)

O objeto
∫ t

0
dB(s) será definido no sentido da convergência em média quadrática, e

a justificativa deve-se ao fato de que o movimento Browniano possui segundo momento

finito.

A equação (0.5) pode ser escrita de forma mais compacta, utilizando-se notação dife-

rencial:

dV (t) = −γV (t)dt+ dB(t). (0.6)

A equação obtida em (0.6) é chamada Equação de Langevin Clássica e o caminho

natural é investigar se essa EDE possui solução e se essa solução é única. As EDEs go-

vernadas pelo movimento Browniano são amparadas por um cálculo diferencial e integral

criado pelo matemático japonês Kiyosi Itô (1915-2008).

Em [1], [6], [14], [15] e [17] essa teoria está muito bem apresentada e um dos resultados

que pode ser encontrado lá é o teorema de existência e unicidade para EDEs da forma
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dX(t) = b(t,X(t))dt+ σ(t,X(t))dB(t), X(0) = Z,

onde b(·, ·) : [0, T ]×R→ R e σ(·, ·) : [0, T ]×R→ R são funções mensuráveis satisfazendo

duas condições do tipo Lipschitz, Z é uma variável aleatória com segundo momento finito

e 0 ≤ t ≤ T .

Veja que a ELC satisfaz as condições do teorema e dessa forma possui solução única.

Esse teorema garante que o processo solução também possui segundo momento finito, ou

seja,

E

(∫ T

0
|V (t)|2dt

)
<∞.

Considerando a condição inicial como V (0) = 0, podemos determinar a solução da

ELC recorrendo à consagrada Fórmula de Itô e encontrar

V (t) =
∫ t

0
e−γ(t−s)dB(s).

Esse processo solução é chamado de processo de Orhnstein-Uhlenbeck (OU) e tem

aplicações na Economia, por exemplo. Uma trajetória típica desse processo é exibida na

figura abaixo.
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Além de ter segundo momento finito, outras propriedades importantes do processo

OU são:

i) E[V (t)] = 0.

ii) V ar[V (t)] = 1
2γ .

Veja que a média e a variância desse processo não dependem do tempo. Porém, se

considerarmos V (0) = V0 > 0, obteremos:

i’) E[V (t)] = V0e
−γt.

ii’) V ar[V (t)] = 1
2γ .

O item (i’) nos diz que a condição inicial perde efeito exponencialmente e o item (ii’)

garante que a variância continua não dependendo do tempo.

Um modelo mais realístico para os fenômenos modelados pela ELC é a Equação de

Langevin Generalizada (ELG), proposta por Ryogo Kubo (em 1965) e Hazime Mori (em

1966):
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dV (t) = −
∫ t

0
γ(t− s)V (s)ds+ dB(s).

Uma abordagem formal do ponto de vista matemático para a ELG pode ser encontrada

em [8] e [9]. Nesses trabalhos essa equação é governada por um processo de segunda ordem

que não precisa ser, necessariamente, o movimento Browniano; logo a abordagem é mais

geral. Em [21], a ELG foi estudada no caso em que o processo que governa a equação é um

processo alfa-estável. Neste trabalho, a solução foi determinada por meio de duas técnicas

diferentes e uma relação íntima entre o processo solução e as séries de Fourier-Stieltjes

aleatórias governadas por processos alfa-estáveis foi estabelecida.

Conclusão

Quando se fala em EDEs governadas por processos mais gerais, podemos pensar em

processos de Lévy ou semimartingales [3]. Em qualquer um dos casos, a teoria de Itô não

será suficiente. Visto que essa teoria não supre as necessidades e lá, as integrais estocás-

ticas são definidas no sentido da convergência em média quadrática, uma saída razoável

é definir essas integrais so sentido da convergência em probabilidade. Alternativamente,

o cálculo de Malliavin, exclusivamente construído no ferramentário da Análise Funcional,

também oferece subsídios para tratar o problema.

A inferência em processos estocásticos também pode ser aplicada no contexto das

EDEs. Quando se fala em inferência sobre os parâmetros da equação, as possibilidades se

multiplicam, pois existem várias técnicas paramétricas e não-paramétricas para tratar do

assunto [11] e [16]. Além da inferência, trabalhos futuros podem relacionar a solução da

ELG com séries de Fourier-Stieltjes aleatórias governadas por semimartingales [12], [13],

[19], [20] ou com equações diferenciais parciais.
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