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1 O evento

O Encontro Goiano de Probabilidade e Estat́ıstica (EnGOPE) é um evento cient́ıfico

da área de probabilidade e estat́ıstica realizado com o apoio do Instituto de Matemática e

Estat́ıstica da Universidade Federal de Goiás que, em 2019, encontrar-se-á em sua quarta

edição. Esta edição é especial em comemoração aos 10 (dez) anos do curso de Estat́ıstica

na Universidade Federal de Goiás. O objetivo do 4o ENGOPE é reunir a comunidade da

área probabilidade e estat́ıstica do estado de Goiás e do Brasil para discutir e difundir

novas ideias e técnicas. O evento tem como objetivo fomentar vários aspectos da área,

mais especificamente:

• Promover a integração de alunos, professores, pesquisadores e profissionais da área

de probabilidade, estat́ıstica e áreas afins do estado de Goiás e do Brasil.

• Possibilitar o encontro de estudantes com professores de outras instituições de ensino

e pesquisa e, também, com profissionais de probabilidade, estat́ıstica e áreas afins.

• Apresentar e discutir inovações teóricas, metodológicas e tecnológicas da área.

• Divulgar aplicações relevantes nas mais variadas áreas do conhecimento.

• Divulgar a área de probabilidade e estat́ıstica junto à comunidade acadêmica de

Goiás e do Brasil.
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2 Comissões

Comissão Organizadora/Corpo Editorial

• Profa. Dra.Tatiane Ferreira do Nascimento Melo da Silva (IME/UFG -Coordenadora)

• Profa. Dra. Cynthia Arantes Vieira Tojeiro (IME/UFG)

• Prof. Me. David Henriques da Matta (IME/UFG)

• Prof. Me. Joelmir Divino Carlos Feliciano (IME/UFG)

• Profa. Dra. Ana Paula de Araújo Chaves (IME/UFG)

• Profa. Me. Renata Mendonça Rodrigues Vasconcelos (IME/UFG)

• Prof. Dr. Tiago Moreira Vargas (IME/UFG)

• Prof. Dr. Valdivino Vargas Júnior (IME/UFG)

Comissão Cient́ıfica

• Profa. Dra. Cynthia Arantes Vieira Tojeiro (IME/UFG)

• Profa. Dra. Tatiane Ferreira do Nascimento Melo da Silva (IME/UFG)

• Prof. Dr. Tiago Moreira Vargas (IME/UFG)

• Prof. Dr. Valdivino Vargas Júnior (IME/UFG)
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3 Trabalhos Completos
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Relação entre a Taxa de Câmbio X Preços dos

Alimentos no Brasil.
Estado da Arte: Revisão de Literatura.

Joelmir Divino Carlos Feliciano Vilela. 1 2

Reginaldo Santana Figueiredo. 2 2

Resumo

Neste artigo realizou-se uma revisão de literatura de maneira exploratória e

qualitativa sobre a relação entre a taxa de câmbio e os preços dos alimentos, tanto

no aspecto relacionado a transmissão de preços (Cointegração de Johansen, Modelo

de Correção de Erros Vetoriais (VEC), Modelo de Vetores Auto-Regressivos (VAR),

Cointegração Assimétrica, Decomposição da Variância, Causalidade de Granger,

quanto à transmissão da volatilidade (Modelo BEKK (parametrização de Engel and

Kroner 1995)) pela taxa de câmbio nos mercados interno e externo no peŕıodo de

curto ou longo prazo. Sendo assim, objetivo deste artigo foi verificar quantos e quais

artigos utilizam o Modelo BEKK em suas análises com relação a transmissão de

volatilidade. Os artigos utilizados, nacionais e internacioanais estão compreendidos

entre os anos de 2009 à 2019 que fazem referência a qualquer análise entre a taxa de

câmbio e o preço de algum tipo de alimento.

Palavras-Chave: Cointegração de Johansen, VEC, Cointegração Assimétrica,

Decomposição da Variância, Causalidade de Granger, volatilidade e BEKK.

Introdução

Apesar do Brasil ser um dos maiores produtores de alimentos do mundo, esperava-

se que os mesmos fossem bem mais baratos no mercado interno. Sugere-se que alta

dos preços dos alimentos (quando ocorre), se deve a vários fatores como: preços altos

dos insumos, clima, sazonalidade, loǵıstica e outros, como a taxa de câmbio. (IPEA-

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA E APLICADA 2000). Assim, o custo de

vida dos brasileiros com alimentação é bastante significativa no orçamento da famı́lias. O

DIEESE ( Departamento Intersindical de Estat́ıstica e Estudos Sócioeconômicos) mede o

ICV ( Ind́ıce do Custo de Vida) das famı́lias em três estratos de renda.

Estrato 1 - Famı́lias com menor renda, 1 à 3 salários mı́nimos.

Estrato 2 - Famı́lias com renda intermediária, 1 à 5 salários mı́nimos.

1Doutorando em Agronegócio pela Universidade Federal de Goiás-UFG. e-mail: joelmir@ufg.br
2Professor Doutor da Universidade Federal de Goiás-FA-UFG. e-mail: emaildesantana@gmail.com
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Estrato 3 - Famı́lias de maior poder aquisitivo, 1 à 30 salários mı́nimos.

Os dados com esses gastos em 2016 foram: 28,82%, 26,64% e 24,13% respectivamente.

Observa-se que a famı́lias com menores rendas possuem maiores gastos relativos com a

alimentação, fazendo com que outras despesas como: educação e saúde sejam afetadas

devido a falta de orçamento. PORTAL BRASIL 2015/07).

Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA 2016)

na próxima década o Brasil se tornará uma potência na exportação de alimentos, sendo

capaz de competir com os Estados Unidos pela liderança mundial desse mercado. Essas

estimativas indicam que a produção de grãos deve aumentar 23% até 2021 e a área de

colheita será 9,5% maior que a atual que totaliza 58,5 milhões de hectares. Além de disso

o Agronegócio representa 23% do PIB do páıs.(MAPA 2016).

As principais regiões produtoras no Brasil são: São Paulo, Minas Gerais, Paraná,

Rio Grande do Sul, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, porém o Brasil está

apresentando uma nova região produtora de alimentos batizada de MATOPIBA (formada

pelo estados do Maranhão, Tocantins, Piaúı e Bahia) devido aos altos preços das terras

em outras regiões (MAPA 2016).

Por outro lado, os pequenos e médios produtores de alimentos abastecem o mercado

interno em mais 70% com multiculturas enquanto que os grandes produtores visam a

exportação através da monocultura (PORTAL BRASIL 2015/07). Além disso essas

propriedades em geral, são desprovidas de tecnologia, apesar de existir alguns programas

de incentivo por parte governo, (mas bastante burocráticas), em relação a poĺıticas de

créditos com facilidades de pagamentos, amparo técnico e subśıdios para os pequenos e

médios produtores convivendo com baixa produção, baixos preços pagos aos seus produtos

e custos altos. Os principais alimentos produzidos pelos pequenos e médios produtores são:

mandioca, feijão, carne súına, leite, carne de aves, milho e hortaliças em geral. (PORTAL

BRASIL 2015/07).

A taxa de câmbio é o parâmetro utilizado nas transações comerciais e financeiras

de um páıs, sendo de grande influência sobre o desenvolvimento e competitividade de um

páıs. No caso dos alimentos, que sofrem uma grande oscilação, a instabilidade cambial

afeta os preços internos e também a quantidade exportada. Desde a implatação do

Plano Real (1994) o Brasil teve diferentes regimes cambiais. Com relação aos preços

houve um grande processo de integração das economias impulsionado pelo processo de

globalização que ocorreu no final do século XX. Por outro lado, as interações entre os

mercados agropecuários podem implicar na presença de volatilidade, que é a transmissão

de impulsos comerciais entre os mercados. Esse processo de integração dos preços entre os

diferentes mercados internos e externos vem acompanhado da integração entre os próprios

produtos agropecuários que no geral se caracterizam com bens substitutos no processo

produtivo, como uma grande competição pelas áreas de cultivos, e que por muitas vezes

são complementos na fase de consumo.(IPEA-INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA
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E APLICADA 2000).

No mundo econômico há grandes divergências sobre em que momento uma apreciação

ou depreciação na taxa cambial influenciará na inflação, por outro lado, todos concordam

que isso ocorrerá em algum momento, seja ele, a curto ou a longo prazo (IPEA-INSTITUTO

DE PESQUISA ECONÔMICA E APLICADA 2000). No coditiano essa variação se torna

mais lenta em menor grau. Por outro lado, as indústrias que dependem de produtos

importados sentem essa alteração de forma mais ńıtida e de maneira mais rápida. Vale

ressaltar que os preços das commodities poderá pontencializar ou anular os preços dos

alimentos, quando há uma variação cambial (IPEA 2000).

Desde os primórdios o ser humano tenta prever o que acontecerá no futuro, seja

no âmbito pessoal ou profissional. O processo que antecipa ou projeta a solução de um

problema previamente formulado através de uma função recebe o nome de previsão. Essa

função antecipadora é utilizada pela ciência para predizer o futuro à partir das experiências

do passado. Na área da análise de risco isso é denominado de voltatilade, ou seja, a

volatilidade é um parâmetro fundamental na quantificação do risco, à luz da moderna

teoria financeira, bem como um insumo cŕıtico para as decisões relativas à gestão de risco

e planejamento financeiro estratégico, (BODIE e MERTON 2002). A volatilidade é uma

variável não observável, assim tentar estimá-la tem atraido vários pesquisadores, tanto

do mercado, quanto da academia, pois é utilizada na solução de problemas envolvendo

diversos tipos de mercados financeiro.

Os estudos sobre volatidade se deram por volta de 1950 com o surgimento dos

modelos de volatilidade histórica os quais vem contribuindo para o fomento de pesquisas

até hoje. Desde então vários modelos vem sendo desenvolvidos para o aperfeiçoamento

da estimação da volatilidade e da capacidade preditiva desses modelos. Esses modelos

podem ser agrupados em quatro categorias: os modelos de volatilidade histórica, os

de desvio-padrão impĺıcito, os modelos generalizados de heterocedasticidade condicional

autorregressiva e os modelos de volatilidade estocástica (POON; GRANGER,2003).

Segundo Adam Prakash (2011), aumentos na volatilidade dos preços dos alimentos

têm importantes implicações negativas para o bem-estar econômico nos páıses em desen-

volvimento, onde as commodities agŕıcolas formam a base para renda familiar e consumo

de alimentos. Estudos mostram a ligação entre volatilidade e vulnerabilidade, demons-

trando que o grau vulnerabilidade é uma caracteŕıstica inerente da extrema volatilidade: a

gravidade dos impactos negativos bem-estar e na medida em que sobrecarrega os meios de

sobrevivência dos agricultores, famı́lias e a economia em geral, incluindo o crescimento

econômico .

Por outro lado, Mathieu Stigler (2011), discute que a volatilidade é tanto uma

causa como consequência da vulnerabilidade. O argumento é enquadrado no contexto

da resiliência e resposta dos sistemas alimentares aos choques. Quando os choques são

grandes (choques excepcionais), eles podem instigar um ciclo vicioso de fragilidade crescente
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em mecanismos de resposta que aprofundam e perpetuam a volatilidade e seus impactos

negativos na segurança alimentar. Tal fragilidade será cada vez mais exposta para enfrentar

o maior desafio de todos, o da demografia. As últimas estimativas de população da ONU

(Organização das Nações Unidas) sugerem que até 2050 o planeta será povoado por 9,1

bilhões de pessoas. Isso representa um aumento de quase 33% nas próximas quatro décadas.

A implicação, segundo a FAO (Food and Agriculture Organization), é que a produção

agŕıcola precisará crescer globalmente em cerca de 70% no mesmo peŕıodo (em quase

100% nos páıses em desenvolvimento) para alimentar essa população devido à mudança

na demanda por produtos de maior valor e menor conteúdo calórico e um maior uso

da produção agŕıcola como alimento para atender à crescente demanda por produtos

agropecuários.

Objetivo

Neste trabalho observou-se como é feita a transmissão de volatilidade da taxa de

câmbio e seus efeitos nos preços dos alimentos. Assim, analisamos os dados de maneira

exploratória quantificando os artigos que usam ou não o Modelo BEKK (parametrização

de Engle and Kroner (1995)). Foram observados vários artigos relacionados a volatidade

no âmbito nacional e internacional no peŕıodo de 2009 à 2019 que apresentam alguma

relação com o agronegócio.

Organização da Revisão de Literatura

Este trabalho foi estruturado após a Introdução da seguinte maneira, Caṕıtulo 2

apresenta o referencial teórico que é utilizado neste estudo. Assim, o Caṕıtulo 3 apresenta

a metodologia utilizada para analisar o referidos artigos (nacionais e internacionais) de

2009 à 2019. No Caṕıtulo 4 apresentamos várias tabelas analisando os referidos artigos.

Por fim, o Caṕıtulo 5 é contemplado com as considerações finais, seguida das respectivas

referências bibliográficas.

Materiais e Métodos

Existem na literatura vários modelos estat́ısticos para analisar a transmissão de

volatilidade, desde os modelos Univariados até os modelos Multivariados. Neste trabalho

estamos analisando os modelos Multivariados e o como os mesmos modelam as matrizes

de covariâncias, tais como: Modelo BEKK (Baba-Engle-Kraft-Kroner), Modelo CCC

(Constant Conditional Correlation), Modelo Correlação Condicional Dinâmica (DCC),

Modelo Correção de Erros Vetoriais (VEC) e outros.

O estudo das co-volatilidades é a principal motivação dos modelos multivariados

para a volatilidade ter sido proposta na literatura, ou seja, pode-se verificar a dependência
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dos ativos ou mercados entre si e como se afetam em termos dessa volatilidade, observando

também o sentido e magnitude dessas relações, entre outros fatores (BAUWENS et al.,

2006). Ainda, leva à construção de modelos mais reaĺısticos e melhores tomadas de decisão

sobre os mercados.

MODELO CORREÇÃO DE ERROS VETORIAIS (VEC)

Utilizado primeiramente entre os Modelos MGARCH (Multivariate Generalized Au-

toregressive Conditional Heterocedasticity), o Modelo VEC foi criado por (BOLLERSLEV

et al. (1988)), que nada mais é que uma generalização do modelo univariado GARCH

(Generalized Autoregressive Conditional Heterocedasticity) para o caso multivariado.

O Modelo VEC pertence à classe de modelos que analisam a matriz de covariância

condicinal modelada de forma direta. Assim as varâncias e covariâncias condicionais são

funções obtidas através de uma regressão por mı́nimos quadrados ordinários de determinada

variável em variáveis defasadas de si própria e de outras variáveis componentes do modelo

no qual tem fundamental importância na análise de cointegração, onde cada linha da

matriz representa uma relação de cointegração.

MODELO BABA-ENGLER-KRAFT-KRONER (BEKK)

Assim como o VEC o modelo BEKK pertence à classe de modelos que analisam

a matriz de covariância condicinal modelada de forma direta. O modelo recebe esse

nome em homenagem aos seus criadores Babba-Engle-Kraft-Kroner (BEKK) proposto

por Engle e Kroner (1995). O Modelo BEKK pode ser visto como uma versão restrita

do Modelo VEC (BOLLERSLEV et al., 1986), ou seja, possui uma matriz (diagonal)

triangular inferior fazendo com que a decomposição das covariâncias condicionais sejam

definida de forma positiva, porém, é dificil garantir que as estimativas gerem essa matriz

positiva. Assim, a parametrização proposta por Engle e Kroner (1995) usa o artif́ıcio de

parametrizar essa matriz, a fim de superar os problemas apresentados pela representação

diagonal do Modelo VEC. Apesar de depender da existência de momentos que não podem

ser parametricamente testados, como relatado em CAPORIN (2012), as condições para

consistência e normalidade assintótica foram provadas para diversas especificações do

Modelo BEKK.

MODELO CORRELAÇÃO CONDICIONAL CONSTANTE (CCC)

Bollerslev (1990) introduziu o modelo CCC, onde a matriz de correlação condicional

constante deve ser positiva e com isso, conter um número de parâmetros que devem ser

estimados facilmente, ou seja, é um modelo que assume parâmetros constantes, estimando

todo o conjunto de dados apenas uma vez. Dessa forma,o modelo é capaz de padronizar as
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invovações com as variâncias marginais na primeira etapa, fazendo com que as condições de

positividade e estacionariedade sejam necessárias somente nas estimações dessas variãncias

marginais.

Alguns autores como Engel e Sheppard (2001), utilizaram modelos reais para testar

a hipótes nula de Relação Condicional Constante e encontraram evidências contra a nula

de Correlação Constante. A partir dáı, surgiram várias extensões do Modelo CCC, no

qual relaxam a restrição de correlação condicional constante no tempo.

MODELO CORRELAÇÃO CONDICIONAL DINÂMICA (DCC)

Engle (2002) introduziu o modelo DCC na literatura. Esse modelo é uma extensão

do Modelo CCC, amenizando a restrição de Correlação Condicional Constante no tempo

que foi apresentado anteriormente. Sendo assim, este modelo introduz uma dinâmica

temporal para a matriz de correlações fazendo com que todos os elementos da diagonal

principal sejam menores que 1. Do mesmo modo, a matriz de correlação deve ser positiva

e estacionária.

Este modelo é considerado razoável para estimar um número de parâmetros grandes,

porém o modelo DCC apresenta um desvantagem, pois todas as correlações condicionais

seguem uma mesma estrutura dinâmica. (BAUWENS et al., 2006)

Este estudo foi baseado em uma pesquisa emṕırica de revisão de literatura de

forma exploratória, qualitativa, analisando e identificando vários artigos (nacionais e

internacionais) publicados entre os anos de 2009 à 2019 que exploraram o tema de

volatidade relacionado ao agronegócio. Nesses artigos, estamos interessados em analisar se

houve ou não o uso do Modelo BEKK para avaliar a transmissão de voltatidade ocasionada

pela taxa de câmbio sobre os preços dos alimentos, objetivando no futuro a execução de

uma pesquisa cient́ıfica sobre o tema abordado.

Os artigos supracitados foram obtidos através da plataformas de pesquisa da internet

como Portal de Peŕıodicos da CAPES (Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nı́vel

Superior), SciELO, Google Acadêmico, Science.gov, ScienceResearch.com, Scopus, Science

direct e World Wide Science utilizando as seguintes palavras-chave: Cointegração de

Johansen, VEC, Cointegração Assimétrica, Decomposiçãoo da Variância, Causalidade de

Granger, volatilidade e BEKK. Após a pesquisa selecionou-se o artigos que apresentavam

alguma relação com o agronegócio para obter subśıdios na construção deste estado da arte.

Após selecionar os artigos a serem utilizados, os mesmos foram colocados em

forma de tabelas ordenados pelo ano de publicação com o intuito de obter uma melhor

compreensão e extração dos dados a serem analisados. Essa apresentação em tabelas,

possibilitou identificar e extrair as informações de forma anaĺıtica. Foram considerados as

seguintes informçaões para a construção das tabelas: ano de publicação, t́ıtulo, autor (res),

objetivos, conclusões e modelos utulizados para avaliar a volatidade da taxa de câmbio.
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Resultados

Os artigos apresentados nas tabelas a seguir, foram classificados em ordem,

pelo ano de publição e contendo seus respectitvos t́ıtulos, autor (es), objetivos, conclusões

e modelos utlizados na transmissão de volatilidade em relação ao preços dos alimentos ou

à taxa de câmbio.

Tabela 1: Apresentação do Ano, T́ıtulo e Autor (es) do artigo, Objetivo, Conclusão e o
Modelo Ulitizado na transmissão de volatilidade.

Ano, T́ıtulo, Autor (es) Objetivo Conclusão Modelo Utlizado
2009. The Transmission of Analisar os movimentos na Transmissão incompleta Não analisa volatilidade.
Exchange Rate Changes taxa de câmbio dos páıses ou baixa, enfraquece
to Agricultural Prices podem alterar os preços das a integração dos páıses

William Liefert mercadorias enfrentado pelos no mercados, reduzindo o
Suresh Persaud. produtores e consumidores. potencial comércio agŕıcola.

2009. The Relationship Examinar a relação de Os preços das commodities Não analisa volatilidade.
between Oil, Exchange preços ao longo do tempo estão ligados ao petróleo
Rates, and Commodity das principais commodities para milho, algodão e soja,

Prices agŕıcolas, as taxas de mas não para o trigo, e que
Ardian Harri, câmbio, e os preços do que as taxas de câmbio

Lanier Nalley, and petróleo. desempenham um papel na
Darren Hudson. dos preços ao longo do tempo

2009. Prices Transmission Analisar os impactos que Indicamoscomo os Não analisa volatilidade.
Channels of Energy and em vários preços de movimentos da taxa de
Exchange Rate on Food alimentos e energia câmbio e os diversos
Sector: A Disaggregated classificados por estágio preços de energia afetam

Approach based on Estage de processamento. os preços dos alimentos
of Process. dos agricultores aos

Dae-Heum Kwon, and consumidores.
Won W. Koo.
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Tabela 2: Apresentação do T́ıtulo e Autor (es) do artigo, Conclusão, Objetivo e o Modelo
Ulitizado na transmissão de volatilidade.

Ano, T́ıtulo, Autor (es) Objetivo Conclusão Modelo Utlizado
2009. Agricultural Estimular a reposta da As variáveis usadas no Não analisa volatilidade.

Response to Prices and produção agŕıcola agregada modelo são integradas
Exchange Rate in à movimentos cambiais e de da mesma ordem e as

Nigeria: Application of preços de alimentos e variáveis inteiras se
Co-integration and culturas de exportação na cointegraram.

Vector Error Correlation Nigéria usando dados A estimativa do ajuste
Model (VECM). anuais à partir dos de curto prazo em relação

Abiodun Elijah Obayelu Relatórios anuais do Banco à longo prazo mostrou
and, A. Sheu Salau. Central da Nigéria (CBN). tendência linear.

2010. A Influência de Confirmar a hipótese de que O preço recebido pelos Não analisa volatilidade
Prêmio, Câmbio e Preços os preços recebidos pelos produtores brasileiros
no Mercado Externo sobre sojicultores brasileiros de soja é funççao da
o Preço da Soja no Brasil. são uma função de três taxa de câmbio, dos
Gilmar Ribeiro de Souza, variáveis importantes: os preços praticados CBTO

Sandra Cristina de Oliveira preços observados no mercado e do prêmio de exportação,
e Leonardo de Barros Pinto. internacioanal, base bolsa é verdadeira para o

de Chicago (CBTO), a taxa peŕıodo analisado, com
de câmbio Real/Dólar e o destaque para os preços
prêmio de exportação da no mercado externo (CBTO)

soja. também interno (Câmbio).
2010. Análise do Mecanismos Análisar o mecanismo de Os resultados do Modelo Não analisa volatilidade

de Tranmissão dos Preços transmissão dos preços de Função de Transferência
Internacionais de internacionais de mostram uma relação

Commodities Agŕıcolas commodities agŕıcolas inelástica de curto prazo.
Sobre o Comportamento para a taxa de câmbio As varáveis não são
da Taxa de Câmbio Real real no Brasil para o co-integradas ao longo

no Brasil. peŕıodo de janeiro de prazo.
Mario Antônio Margarido 2000 à fevereiro de 2010.

Felippe Cauê Serigati
Bruno Benzaquen Perosa.

2010. Food Price Analisar a como o preço do Há evidências fracas de Não analisa volatilidade
Voltalilty. alimentos são explicados. que a volatilidade dos

C. L. Gilbert, and preços dos grãos, em
C. W. Morgan. geral, pode estar

aumentando, mas ainda é
cedo para afirmar.

2010. How to Understand Analisar como os preços dos Os booms dos preços Não analisa volatilidade
High Food Prices. alimentos são explicados. agŕıcolas são melhor

Cristopher L. Gilber. explicados por fatores
comuns do que fatores

espećıficos, como choques
e oferta. O Investimento
nos mercados futuros de
produtos agropecuários
é visto como principal
canal por meio do qual

os fatores macroeconômicos
e monetários geraram a
do preços dos alimentos.

2011. Cross country mean Avaliar os efeitos médios e Evidência fraca de BEKK
and volatility spillover a repercursão da volatilidade de efeito de retorno
effects of food prices: na mundança dos preços dos médio entre os mercados

multivariate GARCH Analisis. alimentos entre vários páıses de alimentos selecionados,

Fardous Alom, da Ásia, Paćıfico incluindo com fortes evidências de
Bert D. Ward, and os Estados Unidos. efeitos colaterais médios

Baiding Hu. pelo USA. Em relação a
Volatilidade, há efeitos

consideráveis nos próprios
páıses, e esses efeitos

são altamente persistentes
e não lineares.
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Tabela 3: Apresentação do T́ıtulo e Autor (es) do artigo, Conclusão, Objetivo e o Modelo
Ulitizado na transmissão de volatilidade.

Ano, T́ıtulo, Autor (es) Objetivo Conclusão Modelo Utlizado
2011. Emerging Linkages Investigar o desenvolvimento Existe uma correlação BEKK

Between Price da volatilidade nos preços crescente entre os retornos DCC
Volatilities in Energy de commodities agŕıcolas de colza e o preço do

and Agricultural Markets. durante o episódio de preços petróleo. Os preços de colza
Stefan Busse, altos de 2006 à 2008, mostram alta sensibilidade

Bernhard Brümmer and concentrandos-se em preços aos choques e baixa e
Rico Ihle. futuros de colza do Marché persitência nas volatilidades.

International de France (MATIF).
2011. Price Transmission Avaliar a persitência da Os preços das commodities VEC
and Volatility Spillovers voltalidade do preços dos em geral, tanto no mercado

in Food Markets. alimentos e a média, e os interno como externo, tendem
George Rapsomanikis. efeitos da volatilidade a ser processos não

entre os mercados mundiais estaconários que são
mercadorias enfrentado pelos integrados de ordem um.
e os mercados de páıses em

desenvolvimento.
2011. Rising Vulnerability Analisar que a volatilidade Choques extremos que se VEC

in the Global Food System: é tanto uma caus como manifestam a partir de
Beyond Market Fundamentals. consequência da vulnerabiliade uma complexidade de fontes

Adam Prakash and nos sistemas alimentares e na estão tendo uma profunda
Christopher L. Gilbert. segurança alimentar. na formação da paisagem

agŕıcola. Essa complexidade
aumenta a incerteza e está

impulsionando a vunerabiliade
nos sistemas alimentares e,
finalmente, na segurança

alimentar.
2012. Commodity Prices and Examinar a relação entre a Antes da liberalização VEC

Exchange Rate Volatility: moeda Sul Africaao e a da conta de capital a
Lessons from South volatilidade do ouro usando a causalidade vai do moeda

Africa’s Capital-Account dados mensais para o peŕıodo Sul Africano para a
Liberalization. de 1980 à 2010. volatilidade do preço do
Rabah Arezki, ouro, mas a causalidade

Elena Dumitrescu, ocorre ao contrário no
Andreas Freytag, and peŕıodo pós-liberalização.

Marc Quintyn
2012. Taxa de Câmbio, Investigar as relações entre Resultados apontam alguma Não analisa volatilidade.

Preços de Commodities e taxa de câmbio, preços de evidência de ”doença
Exportações de Produtos commodities e exportações de holandesa”nas regiões

Básicos nas Regiões produtos básicos nas regiões Norte, Nordeste e Sudeste.
Brasileiras. brasileiras a fim de verifica Há uma contribuição da taxa

Michele Polline Veŕıssimo a existência e sinais de de câmbio real apreciada e
Cleomar Gomes da Silva. ”doença holandesa”no peŕıodo dos altos preços das

2000 à 2010. commodiities.
2013. Efeitos das Variações Analisar o relacionamento, Os resultados indicam VEC.
Cambiais sobre os preços da tanto em termos de volatilidade ausência de relacionamento

de Frango no Brasil entre quanto de transmissão de preços, entre essa variáveis no curto
2008 e 2012. entre os preços internacionais prazo; já no longo prazo, as

Carlos Eduardo CaldarelliI, de duas commodities, o petróleo variações nos preços
Marcia Regina G. da Camara. e o grão de soja, entre janeiro internacionais do petróleo

de 1980 e outubro de 2010. são transferidas menos que
proporcionalemente para os

preços da soja.
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Tabela 4: Apresentação do T́ıtulo e Autor (es) do artigo, Conclusão, Objetivo e o Modelo
Ulitizado na transmissão de volatilidade.

Ano, T́ıtulo, Autor (es) Objetivo Conclusão Modelo Utlizado
2013. Análise de Volatilidade Analisar que a volatilidade Choques extremos que se VEC
e Transmissão de Preços entre é tanto uma causa como também manifestam a partir de
os Mercados Internacionais consequência da vulnerabiliade uma complexidade de fontes

de Petróleo e Soja. nos sistemas alimentares e na estão tendo uma profunda
Mario Antonio Margarido, segurança alimentar. na formação da paisagem
Frederico Araujo Turolla, agŕıcola. Essa complexidade
Carlos Roberto F. Bueno. aumenta a incerteza e está

impulsionando a vunerabiliade
nos sistemas alimentares e,
finalmente, na segurança

alimentar.
2014. US Dollar Exchange Rate Utilizar cópulas para estudar Existe evidências de Não analisa volatilidade.

and Food Price dependece: a relação ente a taxa de câmbio dependência alimentar
Implications for Portfolio do dolar dos EUA (USD) e os positiva e fraca do USD

Risk Management. preços dos alimentos (milho, e nenhuma dependência do
Juan C. Reboredo, and soja e arroz) no peŕıodo de mercado para milho, soja,

Mikel Ugando. janeiro de 1998 à 2012. e arroz.
2015. Assimetric Prices Esclarecer Os resultados emṕıricos VEC
Volatility Transmission o debate comida versus confirmam que existem efeitos

Between Food and Energy combust́ıveis estudando as bidirecionais e assimétricos
Markets: The Case of Spain,. relações de volatilidade de entre esses dois preços.

Fadi Abdelradi, and preços entre alimentos e
Teresa Serra. preços dos biocombust́ıveis na

Espanha.
2015. Price Volatility Examinar os efeitos da Existe expansão de Não analisa volatilidade.

Spilloves Among Agricultural voltatilidade de preços entre volatilidade do petróleo
Commodity and Crude Oil os mercados futuros de petróleo bruto para os mercados de

Markets: Evidence from bruto, soja, milho, trigo e milho. Há também causalidade
the Range-Based Estimator. açúcar no peŕıodo de 01/01/2006 bidirecional entre milho e

Giray Gozgor, and à 29/11/2013. soja. Além disso, observa-se
Cahit Memis. efeitos de volatilidade

significativos dos mercados
de e milho para o mercado de

trigo.
2015. Spillover Effects of Investigar os efeitos médios Os preços mundiais do BEKK
World Oil Prices on Food e de voltatilidade dos preços petróleo influciam
Prices: Evidence for Asia mundiais do petróleo sobre os os preços dos alimentos dos

and Pacific Coutries. preços dos alimentos no peŕıodo páıses selecionados, tanto em
Fardous Alom, de janeiro de 2005 à 30 de abril média quanto na volatilidade.
Bert Ward, and 2010.

Baiding Hu.
2016. Interest Rate and the Propor uma nova explicação para A volatilidade do preços Não analisa volatilidade.
Volatility and Correlation aumento observado na correlação atribúıveis a choques

of Commodity Prices. dos preços das commodities na transitórios diminiu com as
Joseph W. Gruber, and última década. taxas de juros.

Robert J. Vigfusson.
2017. Volatility Spillover Investigar a existência e Com base nos resultados BEKK
of the Agriculture sector magnitude da volatiliade imṕıricos, os maiores efeitos
on the Nairobi Securities entre ações na Nairobi da volatilidade é do setor

Exchange. Securities Exchange (NSE): comercial e de serviços para
Chuchu Michael Nyangasi, Agŕıcola, Financeiro, o amplo setor industrial. Há

and John Olukuru. Comercial, Serviços e também efeitos significativos
Indústria. dos setores indutriais e

agŕıcolas para os setores
financeiros, comercial e de

serviços.
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Tabela 5: Apresentação do T́ıtulo e Autor (es) do artigo, Conclusão, Objetivo e o Modelo
Ulitizado na transmissão de volatilidade.

Ano, T́ıtulo, Autor (es) Objetivo Conclusão Modelo Utlizado
2018. Investigating Investigar os efeitos entre Indicam baixo ńıveis de DCC

Spillover Effects Between volatilidade do preço do efeitos de volatilidade e CCC
Foreign Exchange Rate petróleo e dos alimentos e a interligação de mercado, VEC

Volatility and Commodity volatilidade de um importante exceto durante os peŕıodos
Price Volatility in Unganda. indidador macroeconômico para de crise.

Lorna Katusiime. a estabilidade financeira:
a taxa de câmbio nominal do
Shilling de Uganda por dólar

dos EUA (UGX/USD).
2019. What Drives Food Prices Investigar as fontes de As medidas de efeitos de Não analisa volatilidade.
Volatility? Evidence Based on voltatilidade dos preços dos volatilidade mudam ao longo
a Genralized VAR Approach Alimentos usando séries diárias do tempo; a maior parte dos

Applied to the Food, para a volatilidade de futuros efeitos de volatilidade é
Financial and Energy Markets. milho, soja, trigo, arroz, observada dentro dos dois

Slawomir Smiech, petróleo, dólar e SP500, no grupos de mercados: mercados
Monika Papiez, peŕıodo de 4 de janeiro de 2000 de alimentos e mercados de

Kamil Fijorek, and à 1 de abril de 2017. não alimentares; mercado de
Marek A. Dabrowski é transmissor de volatilidade

ĺıquida.

Conclusão

Foram analisados mais de 100 artigos, porém apenas 24 artigos tinham

alguma relação com o Agronegócio. Sendo assim, os artigos selecionados apresentaram os

seguintes dados com relação ao modelo utilizado para analisar à transmissão de volatilidade

da taxa de câmbio sobre os preços dos alimentos: 01 artigo utilizou o Modelo CCC, 02

utilizaram o Modelo DCC, 04 utilizaram o Modelo BEKK, 07 utilizaram o Modelo VEC e

13 não utilizaram nenhum modelo.

Note que temos mais tipos de modelos utilizados ou não (total de 27) do que artigos

selecionados . Isso se dá pelo fato de que alguns artigos utilizaram mais de um modelo

para analisar à transmissão de volatilidade da taxa de câmbio sobre o preços dos alimentos.

Por outro lado, apesar dos estudos em relação a taxa de câmbio serem estudados

em grande volume, o mesmo não ocorre em relação a estudar a transmissão de volatilidade

da taxa de câmbio, talvez, devido a dificuldade dos pesquisadores em utilizar ferramentas

estat́ıstica para tal análise. Dos 24 artigos analisados 54% não utilizaram nenhum modelo

para analisar à transmissão de volatidade da taxa de câmbio contra 46% que utilizaram

algum modelo.

Por fim, obtivemos apenas 04 (quatro) artigos que correspondem a 16,7% que

utilizaram o Modelo BEKK (parametrização de Engle and Kroner 1995) para analisar a

transmissão de volatidade pela taxa de câmbio nos mercados interno e externo no peŕıodo

de curto ou longo prazo. Considerando que este é um número baixo, não só na utilização

do Modelo BEKK, mas de outros modelos também. Espera-se que as futuras pesquisas

cient́ıficas em relação a taxa de câmbio utilizem este modelo ou outros, para analisar à
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volatlidade.
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[Harry, Nalley e Hudson(2009)] HARRI, Ardian; NALLEY, Lanier; HUDSON, Darren.

The relationship between oil, exchange rates, and commodity prices. Journal of

agricultural and applied economics, v. 41, n. 2, p. 501-510, 2009.

[Ipea(2000)] IPEA-INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA E APLICADA.2000.
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Agroindustriais, v. 16, n. 1, p. 123-138, 2014.

[Obayelu e Salau(2010)] OBAYELU, Abiodun Elijah; SALAU, A. Sheu. Agricultural

response to prices and exchange rate in Nigeria: Application of co-integration and

Vector Error Correction Model (VECM). Journal of Agricultural Sciences, v. 1, n. 2,

p. 73-81, 2010.

[Pereira et al(2009)] PEREIRA, Elisabeth T. et al. Cointegration and Asymmetric

Adjustment between Output and Unemployment: an Application to the US Economy.

Departamento de Economia, Gestão e Engenharia Industrial, Universidade de Aveiro,

2009.

20



IV ENGOPE 14 a 16 de outubro de 2019, Goiânia-GO
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Métodos Assintóticos em Modelos com Erros nas
Variáveis

Káıque F. H. Souza 1 3

Tatiane F. N. Melo 2 3

Resumo

Inferências em modelos com erros nas variáveis são usualmente baseadas em

aproximações assintóticas de primeira ordem, que podem ser pouco precisas quando

a amostra é pequena. Neste trabalho, obtemos o teste da razão de verossimilhanças

modificado por Bartlett para o modelo de regressão linear simples com erros nas

variáveis. A expressão para a correção de Bartlett envolve somente operações simples

de matrizes e vetores. Os resultados númericos favorecem o teste modificado.

Palavras-chave: Correção de Bartlett, Distribuição Normal Bivariada, Modelos

com Erros nas Variáveis.

Introdução

Em problemas práticos existem situações em que a covariável é observada

com erro de mensuração. Neste caso, a covariável não é observada diretamente e então,

temos os modelos com erros de medição, também chamados de modelos com erros nas

variáveis. Quando se assume que as covariáveis não observadas seguem uma distribuição

de robabilidades temos o modelo estrutural e quando são tratadas como parâmetros

desconhecidos temos o modelo funcional. O modelo estrutural apresenta problema de

identificabilidade enquanto o funcional conduz a função de verossimilhança ilimitada.

Para resolver tais problemas supõe-se que algumas variâncias são conhecidas; veja, por

exemplo, [7;12]. Também pode-se supor que o intercepto é conhecido, veja em [1]. Aqui,

consideramos o modelo estrutural. Para mais detalhes sobre modelos com erros nas

variáveis, veja em [8;10].

Um exemplo prático da utilidade destes modelos é apresentado por [1] que realizaram

um estudo onde o interesse é comparar a eficácia de dois tipos de escovas de dentes na

remoção de placa bacteriana; a covariável é o ı́ndice de placa antes da escovação e a

variável resposta é o ı́ndice de placa após a escovação. Neste caso, é razóavel supor que a

1UFG. e-mail: kaiquefhds@gmail.com
2UFG. e-mail: tafename@gmail.com
3Káıque F. H. Souza agradece ao CNPq. Tatiane F. N. Melo agradece a agência FAPEG (processo no:

201410267001779).
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covariável está sujeita a erros de medição, pois a quantidade de placa bacteriana é avaliada

imprecisamente e é determinada de forma semelhante antes e após a escovação.

Quando a amostra é pequena temos que as aproximações assintóticas de primeira

ordem nas quais testes estat́ısticos clássicos usualmente são baseados podem ser pouco

precisas. Em geral, esse é o caso do teste da razão de verossimilhanças, cuja estat́ıstica

tem distribuição assintótica qui–quadrado sob a hipótese nula. Uma alternativa para

resolver este problema é usar teoria assintótica de alta ordem, que pode tornar métodos

inferenciais tradicionais mais precisos em pequenas amostras. A estat́ıstica da razão

de verossimilhanças, por exemplo, pode ser transformada para que tenha distribuição,

sob a hipótese nula, mais próxima da distribuição de referência do que a estat́ıstica não

transformada. Bartlett em [4] obteve correções para a estat́ıstica da razão de verossimilhan-

ças. Essa nova estat́ıstica admite um fator de correção simples, que não depende do valor

da estat́ıstica original. Em problemas regulares, a estat́ıstica da razão de verossimilhanças

tem distribuição qui-quadrado a menos de um erro de ordem n−1 sob a hipótese nula,

enquanto que a distribuição de sua versão corrigida é qui-quadrado com erro de ordem n−2.

Correções de Bartlett em diversos modelos de regressão lineares, não-lineares e modelos

com erros nas variáveis podem ser encontradas na literatura; ver, por exemplo, [2;6;11;13].

Bayer e Cribari–Neto em [5] obtiveram correções de Bartlett no modelo de regressão beta.

O artigo está organizado da seguinte forma. O modelo com erros nas variáveis

é apresentado na Seção 2. Obtemos, na Seção 3, expressões anaĺıticas da correção de

Bartlett para a estat́ıstica da razão de verossimilhanças. Um estudo de simulação para

avaliar a eficácia do ajuste e comparar o teste ajustado com o original é apresentado na

Seção 4. Finalmente, na Seção 5 apresentamos as conclusões.

Modelos com Erros nas Variáveis

Para definir o modelo linear com erros nas variáveis consideramos primeiramente

o modelo de regressão linear simples

Yi = α + βxi + ei, (3.1)

com i = 1, 2, . . . , n. Neste caso, a quantidade xi não é observada diretamente mas com

erros de medida. Denotaremos tal erro por ui. Então o valor que se observa é

Xi = xi + ui, (3.2)

com i = 1, 2, . . . , n. Admitimos as seguintes suposições sobre o modelo:

(i) E(ei) = 0, Var(ei) = σ2
e e Cov(ei, ej) = 0, i 6= j;
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(ii) E(ui) = 0, Var(ui) = σ2
u e Cov(ui, uj) = 0, i 6= j;

(iii) E(xi) = µx e Var(xi) = σ2
x;

(iv) Cov(ei, ui) = Cov(xi, ei) = Cov(xi, ui) = 0.

O modelo definido por (3.1) e (3.2) pode ser escrito na forma

Zi = δ + ∆bi, (3.3)

com i = 1, 2, . . . , n, em que

Zi =

(
Yi

Xi

)
, δ =

(
α

0

)
, ∆ =

(
β 1 0

1 0 1

)
, bi =

 xi

ei

ui

 .

Assumimos que os erros b1, b2, . . . , bn são independentes e cada bi tem distribuição normal

trivariada com vetor de médias η, matriz de covariâncias Ω, ou seja, bi ∼ N3(η,Ω), com

η =

 µx

0

0

 e Ω =

 σ2
x 0 0

0 σ2
e 0

0 0 σ2
u

 .

O vetor aleatório Zi tem distribuição normal bivariada com vetor de médias µ = µ(θ) e

matriz de covariâncias Σ = Σ(θ) positiva definida, em que θ = (β, α, µx, σ
2
x, σ

2
u, σ

2
e)
>, ou

seja, Zi ∼ N2(µ,Σ), onde µ = δ + ∆η e Σ = ∆Ω∆>. Matricialmente, podemos escrever

µ e Σ da forma

µ =

(
α + βµx

µx

)
e Σ =

(
β2σ2

x + σ2
e βσ2

x

βσ2
x σ2

x + σ2
u

)
. (3.4)

O modelo estrutural definido em (3.3) não é identificável pois a relação entre o vetor

de parâmetros da distribuição de Zi e o vetor (β, α, µx, σ
2
x, σ

2
u, σ

2
e) não é um-a-um; veja

em [10]. A fim de contornar o problema de não-identificabilidade consideram-se suposições

sobre as variâncias σ2
x e σ2

e . É comum supor que a razão λe = σ2
e/σ

2
u ou λx = σ2

x/σ
2
u é

conhecida (veja em [8]). Outra condição de identificabilidade que se pode considerar é

supor que o intercepto α é conhecido; veja, [1]. Neste trabalho consideraremos inferências

sob as três suposições, isto é, admitiremos, separadamente, que λe, λx e α são conhecidos.

Quando estas condições de identificabilidade são satisfeitas temos que o vetor θ e a matriz
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Σ dada em (3.4) se reduzem a

θ = (θ1, θ2, θ3, θ4, θ5)> =


(β, α, µx, σ

2
u, σ

2
e)
>, se λx é conhecida

(β, α, µx, σ
2
x, σ

2
u)
>, se λe é conhecida

(β, µx, σ
2
x, σ

2
u, σ

2
e)
>, se α é conhecido,

(3.5)

e

Σ =



(
λxβ

2σ2
u + σ2

e λxβσ
2
u

λxβσ
2
u (λx + 1)σ2

u

)
se λx é conhecida,

(
β2σ2

x + λeσ
2
u βσ2

x

βσ2
x σ2

x + σ2
u

)
se λe é conhecida,

(
β2σ2

x + σ2
e βσ2

x

βσ2
x σ2

x + σ2
u

)
, se α é conhecido.

O logaritmo da função de verossimilhança é dado por

`(θ) = −n
2

log |Σ|+ 1

2

n∑
i=1

(zi − µ)>Σ−1(zi − µ),

onde zi = (yi, xi)
>.

Correção de Bartlett

O vetor de parâmetros θ é particionado como θ = (ψ,ω>)>, sendo ψ o

parâmetro de interesse (escalar) e ω o vetor de parâmetros de perturbação. Neste trabalho

nosso interesse consiste em testar hipóteses da forma: H0 : ψ = ψ(0) versus H1 : ψ 6= ψ(0),

em que ψ(0) é uma constante. Aqui, consideramos ψ = θ1 = β e ω = (θ2, θ3, θ4, θ5)
>. O

estimador de máxima verossimilhança irrestrito de θ é denotado por θ̂ = (ψ̂, ω̂>)> e o

correspondente estimador sob a hipótese nula por θ̃ = (ψ̃, ω̃>)>. Usamos “̂” em matrizes

e vetores para indicar que os mesmos são avaliados nas estimativas de máxima verossi-

milhança irrestritas e “˜” quando são avaliados nas estimativas de máxima verossimilhança

sob a hipótese nula, por exemplo, µ̂ = µ(θ̂), µ̃ = µ(θ̃), Σ̂ = Σ(θ̂) e Σ̃ = Σ(θ̃).

A estat́ıstica da razão de verossimilhanças usual para o teste de H0 baseada na

função de verossimilhança é dada por

LR = 2
(
`(θ̂)− `(θ̃)

)
.
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Em problemas regulares, está estat́ıstica converge para a distribuição χ2
1. Entretanto, em

pequenas amostras, a aproximação de primeira ordem pode não ser satisfatória. Com o

objetivo de melhorar esta aproximação, Bartlett propôs multiplicar a estat́ıstica LR por

uma constante, C−1, obtendo assim uma nova estat́ıstica, conhecida como estat́ıstica da

razão de verossimilhanças corrigida por Bartlett:

LRB1 =
LR

C
.

Em problemas regulares, esta nova estat́ıstica também tem distribuição χ2
1 a menos de

um erro de ordem n−2 sob H0, isto é, P (LRB > xα) = α + O(n−2), enquanto que

P (LR > xα) = α + O(n−1), em que xα é o quantil de ordem (1− α) da distribuição χ2
1;

veja em [3].

Uma expressão matricial para C em termos de cumulantes do logaritmo da função

de verossimilhança foi desenvolvida por [9]. Esta expressão é dada por:

C = 1 + ε(p) − ε(p−1), (3.6)

onde ε(p) = tr [K−1(L−M −N)], com K sendo a matriz de informação de Fisher. Defini-

mos a inversa da matriz de informação de Fisher por K−1. Além disso, os (r, s)-ésimos

elementos das matrizes L, M e N são, respectivamente, Krs, Lrs, Mrs e Nrs, com

Lrs = tr
(
K−1A(rs)

)
,

Mrs = −1

6
tr
(
K−1P (r)K−1P (s)

)
+ tr

(
K−1P (r)K−1Q(s)

)
− tr

(
K−1Q(r)K−1Q(s)

)
,

Nrs = −1

4
tr
(
P (r)K−1

)
tr
(
P (s)K−1

)
+ tr

(
P (r)K−1

)
tr
(
Q(s)K−1

)
− tr

(
Q(r)K−1

)
tr
(
Q(s)K−1

)
.

Para o modelo o modelo com erros nas variáveis, definido por (3.3), temos que os (t, w)-

ésimos elementos das matrizes P (r), Q(s) e A(rs) são, respectivamente, P
(r)
tw , Q

(s)
tw e A

(rs)
tw ,

com

P
(r)
tw = −n

2
tr
[
ΣθtθwΣθr + ΣθwΣθtθr + ΣθtΣθwθr + Σ−1Σθtθwθr − ΣθtθwθrΣ

]
+n{µ>θwθrΣ

−1µθt + µ>θrΣ
θwµθt + µ>θtθrΣ

−1µθw + µ>θrΣ
θtµθw + µ>θrΣ

−1µθtθw + µ>θwΣθrµθt},

Q
(s)
tw = −n

2
tr
[
ΣθtθwΣθs + ΣθwΣθtθs + ΣθtΣθwθs + Σ−1Σθtθwθs − ΣθtθwθsΣ− ΣθwθsΣθt

]
+n{µ>θtθsΣ

−1µθw + µ>θsΣ
θtµθw + µ>θsΣ

−1µθtθw},
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A
(rs)
tw =

n

2
tr
[
− 9

4
ΣθwθtθrΣθs − ΣθsθtθrΣθw + 2 ΣθsθwθtΣθr −

5

4
ΣθtθrΣθwθs +

7

4
ΣθwθtΣθsθr

−7

4
ΣθsθwθtθrΣ− 1

4
ΣθwθrΣθtθs + 2 ΣθsθtΣθwθr + 2 ΣθsθwΣθtθr +

7

4
ΣθwΣθsθtθr

+
7

4
ΣθtΣθsθwθr −

1

4
ΣθrΣθtθwθs + 2 ΣθsΣθwθtθr

]
− n

[
+

7

4
µ>θsθrΣ

θwµθt

+
3

4
µ>θsθrΣ

θtµθw +
3

4
µ>θsθwΣθrµθt +

3

4
µ>θsθwΣθtµθr +

7

4
µ>θsθtΣ

θwµθr

+
7

4
µ>θwθrΣ

θsµθt +
3

4
µ>θtθrΣ

θsµθw +
7

4
µ>θtθwΣθsµθr +

3

4
µ>θsθtΣ

θrµθw

−1

4
µ>θtθwΣθrµθs −

1

4
µ>θtθrΣ

θwµθs −
1

4
µ>θwθrΣ

θtµθs +
7

4
µ>θsθrΣ

−1µθwθt

+
3

4
µ>θtθrΣ

−1µθsθw +
7

4
µ>θwθrΣ

−1µθsθt +
7

4
µ>θrΣ

θsθwµθt +
3

4
µ>θrΣ

θsθtµθw

+
3

4
µ>θwΣθsθrµθt −

1

4
µ>θsΣ

θwθrµθt −
1

4
µ>θsΣ

θtθrµθw −
1

4
µ>θsΣ

θtθwµθr

]
,

para r, s, t, w = 1, 2, . . . , p, com p = 5. Aqui, θr representa o r-ésimo elemento do vetor

θ, µθr e µθrθs são, respectivamente, derivadas de primeira e segunda ordem do vetor µ

com relação aos parâmetros. A mesma notação é usada para as derivadas da matriz

Σ. Temos que Σθr , Σθsθr e Σθtθsθr são derivadas de primeira, segunda e terceira ordem

da matriz Σ. Com relação a sua inversa temos que Σθr , Σθsθr , Σθtθsθr e Σθwθtθsθr são as

respectivas derivadas até quarta ordem de Σ−1. Essas derivadas são definidas a seguir.

Aqui, Σθr = −Σ−1ΣθrΣ
−1 e Σθsθr = −ΣθsΣθrΣ

−1 −Σ−1ΣθsθrΣ
−1 −Σ−1ΣθrΣ

θs . Além disso,

Σθtθsθr = −ΣθtθsΣθrΣ
−1 − ΣθsΣθtθrΣ

−1 − ΣθsΣθrΣ
θt − ΣθtΣθsθrΣ

−1 − Σ−1ΣθtθsθrΣ
−1

−Σ−1ΣθsθrΣ
θt − ΣθtΣθrΣ

θs − Σ−1ΣθtθrΣ
θs − Σ−1ΣθrΣ

θtθs

e

Σθwθtθsθr = −ΣθwθtθsΣθrΣ
−1 − ΣθtθsΣθwθrΣ

−1 − ΣθtθsΣθrΣ
θw − ΣθwθsΣθtθrΣ

−1

−ΣθsΣθwθtθrΣ
−1 − ΣθsΣθtθrΣ

θw − ΣθwθsΣθrΣ
θt − ΣθsΣθwθrΣ

θt

−ΣθsΣθrΣ
θwθt − ΣθtΣθwθsθrΣ

−1 − ΣθtΣθsθrΣ
θw − ΣθwΣθtθsθrΣ

−1

−Σ−1ΣθwθtθsθrΣ
−1 − Σ−1ΣθtθsθrΣ

θw − ΣθwΣθsθrΣ
θt − Σ−1ΣθwθsθrΣ

θt

−Σ−1ΣθsθrΣ
θwθt − ΣθwθtΣθrΣ

θs − ΣθtΣθwθrΣ
θs − ΣθtΣθrΣ

θwθs

−ΣθwΣθtθrΣ
θs − Σ−1ΣθwθtθrΣ

θs − Σ−1ΣθtθrΣ
θwθs − ΣθwΣθrΣ

θtθs

−Σ−1ΣθwθrΣ
θtθs − Σ−1ΣθrΣ

θwθtθs .

Para completar o cálculo de (3.6) definimos o (r, s)-ésimo elemento da matriz de
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informação de Fisher K, dado por

Krs =
n

2
tr
(
ΣθrΣθs + Σ−1Σθrθs − ΣθrθsΣ

)
− nµ>θsΣ

−1µθr .

As derivadas até terceira ordem do vetor µ e da matriz Σ são nulas, exceto para os

casos abaixo.

Condição 1: Quando a razão λe = σ2
e/σ

2
u é conhecida temos µθ1 = (1, 0)>, µθ2 = (µx, 0)>,

µθ3 = (β, 1)>, µθ3θ2 = µθ2θ3 = (1, 0)>, Σθ2 =

(
2βσ2

x σ2
x

σ2
x 0

)
, Σθ4 =

(
β2 β

β 1

)
, Σθ5 =(

λe 0

0 1

)
, Σθ2θ2 =

(
2σ2

x 0

0 0

)
, Σθ4θ2 = Σθ2θ4 =

(
2β 1

1 0

)
e Σθ4θ2θ2 = Σθ2θ4θ2 =

Σθ2θ2θ4 =

(
2 0

0 0

)
.

Condição 2: Quando a razão λx = σ2
x/σ

2
u é conhecida, as derivadas do vetor µ são iguais

aos dados na Condição 1. Para derivadasda matriz Σ temos: Σθ2 =

(
2λxσ

2
uβ λxσ

2
u

λxσ
2
u 0

)
,

Σθ4 =

(
1 0

0 0

)
, Σθ5 =

(
β2λx βλx

βλx λx + 1

)
, Σθ2θ2 =

(
2λxσ

2
u 0

0 0

)
, Σθ5θ2 = Σθ2θ5 =(

2λxβ λx

λx 0

)
e Σθ5θ2θ2 = Σθ2θ5θ2 = Σθ2θ2θ5 =

(
2λx 0

0 0

)
.

Condição 3: Se o intercepto α é conhecido temos: µθ1 = (µx, 0)>, µθ2 = (β, 1)>,

µθ1θ2 = µθ2θ1 = (1, 0)>, Σθ1 =

(
2βσ2

x σ2
x

σ2
x 0

)
, Σθ3 =

(
β2 β

β 1

)
, Σθ4 =

(
1 0

0 0

)
,

Σθ5 =

(
0 0

0 1

)
, Σθ1θ1 =

(
2σ2

x 0

0 0

)
, Σθ1θ3 = Σθ3θ1 =

(
2β 1

1 0

)
e Σθ3θ1θ1 = Σθ1θ3θ1 =

Σθ1θ1θ3 =

(
2 0

0 0

)
.

Resultados numéricos

Apresentamos aqui os resultados de um estudo de simulação realizado para

avaliar os desempenhos do teste da razão de verossimilhanças original, LR, e dos testes da

razão de verossimilhanças corrigidos através de correção de Bartlett, LRB1 , LRB2 e LRB3 ,

segundo a probabilidade do erro tipo I, ou seja, a probabilidade de rejeitar a hipótese nula

quando a mesma é verdadeira, para ńıveis nominais dos testes pré-estabelecidos por α =

10%, 5% and 1%.

28



IV ENGOPE 14 a 16 de outubro de 2019, Goiânia-GO

As simulações foram baseadas em 10.000 (dez mil) amostras de Monte Carlo. Foram

consideradas amostras de tamanhos n = 10, 15, 30, 50 e 100. As taxas de rejeição foram

obtidas supondo que a razão λx é conhecida (λx = 1). A hipótese nula é H0: β = 0. Os

valores verdadeiros dos parâmetros considerados são: α = 0, 5, µx = 5, 0, σ2
e = 2, 0 e

σ2
u = 0, 5.

Na Tabela 1 temos as taxas de rejeição dos diferentes testes (entradas em porcen-

tagens) para diferentes tamanhos de amostras. Note que o teste baseado na estat́ıstica

da razão de verossimilhanças original LR é liberal quando a amostra é pequena, pois

as taxas de rejeição são maiores que os ńıveis de significância considerados. Os testes

da razão de verossimilhanças corrigidos através de correção de Bartlett, LRB1 , LRB2 e

LRB3 apresentam melhores desempenhos que o teste baseado na estat́ıstica da razão de

verossimilhanças original LR em todos os casos considerados, com taxas de rejeição mais

próximas dos ńıveis de significância pré-definidos.

Tabela 6: Taxas de rejeições

n=10
α LR LRB1 LRB2 LRB3

1% 2.47 1.18 0.95 0.75
5% 8.77 4.69 4.29 3.72
10% 14.8 9.86 9.23 8.25

n=15
α LR LRB1 LRB2 LRB3

1% 1.94 0.95 0.91 0.82
5% 7.47 4.88 4.69 4.37
10% 13.4 10.1 9.82 9.46

n=30
α LR LRB1 LRB2 LRB3

1% 1.47 1.08 1.07 1.06
5% 6.12 5.10 5.03 5.01
10% 11.40 9.57 9.52 9.45

n=50
α LR LRB1 LRB2 LRB3

1% 1.01 0.84 0.83 0.83
5% 5.20 4.57 4.56 4.54
10% 10.80 9.89 9.88 9.85

n=100
α LR LRB1 LRB2 LRB3

1% 1.04 0.95 0.95 0.94
5% 5.01 4.79 4.78 4.78
10% 9.75 9.31 9.31 9.30
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Conclusões

Neste trabalho obtivemos expressões matriciais para a correção de Bartlett para

teste de hipótese em modelo de regressão linear simples com erros nas variáveis. A expressão

encontrada para este ajuste é uma fórmula que envolve somente operações simples de

vetores e matrizes e pode ser facilmente implementada computacionalmente. Comparamos

os desempenhos dos testes baseados na estat́ıstica da razão de verossimilhanças original e na

estat́ıstica da razão de verossimilhanças corrigida, através de simulação. Observamos que

o desempenho do teste proposto é superior ao teste da razão de verossimilhanças original,

especialmente quando a amostra é pequena. Conclúımos que o uso da verossimilhança

corrigida é um método vantajoso para refinamentos do teste da razão de verossimilhanças

em modelos lineares com erros nas variáveis.
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Resumo

A quantidade de queimadas no Brasil é monitorada pelo Instituto Nacional de

Pesquisas Espaciais e os dados são divulgados via internet, nosso interesse neste

trabalho é o estudo da quantidade de queimadas no estado de Goiás, para isso

foi obtida a quantidade de queimadas mensal de janeiro de 2000 a abril de 2019.

Os dados foram analisados por meio dos modelos binomial negativa-GARMA e

Poisson-GARMA, pois os valores observados provêm de processos de contagens

e esta peculiaridade foi levada em consideração. Observou-se que os meses que

apresentam as maiores quantidade de queimadas são os meses de seca, de maio a

setembro, e que a quantidade de queimadas está relacionada ao mês e à quantidade

de queimadas dos últimos três meses.

Palavras-chave: Binomial Negativa-GARMA; Poisson-GARMA; Modelo GARMA;

Queimadas no Cerrado.

Introdução

Analisar séries temporais é ato recorrente para profissionais que trabalham com

Estat́ıstica, este tipo de análise diferencia-se por tratar dados que evoluem de maneira

temporal, isto é, apresenta dependência no tempo. Esta classe de dados surge nos mais

variados contextos, de f́ısica a econometria, com aplicações desde indústrias a ciências

sociais.

Na literatura, existem inúmeros modelos com a finalidade de analisar séries tempo-

rais, dentre eles destacam-se os modelos autorregressivos e de médias móveis (ARMA),

propostos por Box e Jenkins (1976), aplicáveis sempre que a série em questão for esta-

cionária, isto é, média e variância constantes e correlação dependendo apenas do valor

absoluto da diferença entre os instantes de tempo. No entanto, estes pressupostos nem

sempre são satisfeitos.

1UFG. e-mail: hbr.paulo@gmail.com
2UFG. e-mail: edermilani@ufg.br
3IBGE. e-mail: amandagazon@gmail.com
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Este estudo apresenta dados constitúıdos de observações que são por sua natureza

números inteiros, pois são dados de contagem. Esta série consiste no histórico, fornecido

pelo Programa de Monitoramento de Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas

Espaciais (INPE), do número de queimadas ocorridas durante cada mês no peŕıodo de 2000

a 2019 no estado de Goiás. Este programa foi criado para o monitoramento operacional de

focos de queimadas e de incêndios florestais, detectados por satélites, e o cálculo e previsão

do risco de fogo da vegetação.

Como a série temporal é de dados de contagem, o tradicional modelo ARMA não é

indicado, assim, foi utilizado o modelo generalizado autorregressivo e de médias móveis

(GARMA) proposto por Benjamin et al.(2003), que é uma extensão dos modelos ARMA,

adicionando as ideias do modelo linear generalizado (MLG), sendo assim, possui certa

flexibilidade na escolha da distribuição condicional. Para uma série de dados de contagem,

as distribuições condicionais que pertence à famı́lia exponencial e que foram inclúıdas

neste estudo são: Poisson e Binomial Negativa (BN).

Durante o tratamento dos dados, observou-se a presença de sazonalidade fazendo

necessário o acréscimo de termos senoidais e cossenoidais para a captação deste aspecto

da série. Ao término do processo de identificação dos modelos provisórios, foram aplicados

testes de significância para averiguar os parâmetros obtidos, assim como os critérios de

informação AIC (Akaike information criterion) e BIC (Bayesian information criterion) na

intenção de identificar qual o modelo de maior poder explicativo que atenda ao prinćıpio

da parcimoniosidade.

Modelo GARMA

Benjamin et al.(2003) sugeriram um novo modelo de séries temporais tendo como

bases o modelo ARMA e resultados de MLG (para mais detalhes ver McCullagh e Nelder,

1989). Este novo modelo pode ser utilizado quando a distribuição condicional dos dados

da série temporal pertence à famı́lia exponencial, este modelo foi denominado por modelo

generalizado autorregressivo e de médias móveis (GARMA).

O modelo GARMA é capaz de acomodar o comportamento não estacionário da

média da série temporal. Além disso, o modelo GARMA pode ser utilizado para modelar

diversas séreis temporais com suas peculiaridades, tais como: séries que apresentam apenas

valores nos reais positivos, séries binárias (indicando a ocorrência ou não do evento de

interesse em cada instante de tempo) ou ainda séries que provêm de contagem, sendo

ainda posśıvel incorporar na modelagem covariáveis dependentes do tempo.

Sejam y1, . . . , yn a série temporal observada e Ht o conjunto de informações anteri-

ores ao tempo t, definido por

Ht = {xt, . . . ,x1, yt−1, . . . , y1, µt−1, . . . , µ1},

33



IV ENGOPE 14 a 16 de outubro de 2019, Goiânia-GO

sendo que xt representa as covariáveis observadas no instante de tempo t e µt a média

também no instante de tempo t. No modelo GARMA a distribuição condicional de cada

observação yt, para t = 1, . . . , n, dado Ht, pertence à famı́lia exponencial se a densidade

condicional é dada por

f(yt |Ht) = exp

{
ytϑt − b(ϑt)

ϕ
+ d(yt, ϕ)

}
,

em que ϑt e ϕ são os parâmetros canônico e de dispersão, respectivamente, e b(·) e d(·) são

funções que definem uma famı́lia exponencial espećıfica. A média e a variância condicionais

do modelo GARMA são dadas por

E(yt |Ht) = b′(ϑt) = µt

V ar(yt |Ht) = ϕb′′(ϑt).

Assim, como nos MLG, a média condicional do processo µt está relacionada com

o preditor ηt pela função de ligação g(·), isto é, g(µt) = ηt, sendo g(·) uma função

monótona e duas vezes diferenciável. Em MLG o preditor linear é dado por ηt = x′tβ, em

que β = (β1, β2, · · · , βk)′, entretanto no modelo GARMA será inclúıdo um componente

adicional, chamado de τt, que fornece as partes referentes aos termos autorregressivos e de

médias móveis, assim, um modelo geral para µt é dado por

g(µt) = ηt = x′tβ + τt, (3.7)

em que

τt =

p∑
j=1

φjA(yt−1,xt−j,β) +

q∑
j=1

θjM(yt−j, µt−j), (3.8)

sendo que A e M são funções que representam os termos autorregressivos e de médias

móveis, respectivamente, com φ = (φ1, . . . , φp) e θ = (θ1, . . . , θq) os vetores dos parâmetros

autorregressivos e de médias móveis, respectivamente.

A formulação (2) é muito geral para aplicações, uma versão mais simples é dada por

g(µt) = ηt = x′tβ +

p∑
j=1

φj{g(yt−j)− x′t−jβ}+

q∑
j=1

θj{g(yt−j)− ηt−j}, (3.9)

e a combinação das equações (2) e (3.24) definem o modelo GARMA(p,q).

Do fato que neste trabalho a série temporal em estudo provém de um processo de

contagem e, além disso, existe um comportamento sazonal de peŕıodo anual, adotaremos

que as variáveis regressoras serão pares de funções periódicas seno e cosseno, resultando

34



IV ENGOPE 14 a 16 de outubro de 2019, Goiânia-GO

em

x′t =

(
1, sen

(
2πt

12

)
, cos

(
2πt

12

)
, ..., sen

(
2iπt

12

)
, cos

(
2iπt

12

))
, (3.10)

sendo que i é a quantidade de pares de funções periódicas incorporadas na modelagem.

As distribuições utilizadas neste estudo são Poisson e Binomial Negativa e, em

ambos os casos, a função de ligação g(µ) adotada é a logaŕıtmica, com isso precisamos

realizar uma transformação nos dados, pois caso yt−i = 0, tem-se g(0) = −∞ na estrutura

autorregressiva, disto, adotamos a substituição de yt−i por y∗t−i, com y∗t−i = max(0, 1 ; yt−i).

Inferência

Os parâmetros do modelo Poisson-GARMA ou BN-GARMA a serem estimados

são (β,φ,θ), sendo que β = (β0, . . . , βk)
′, φ = (φ1, . . . , φp) e θ = (θ1, . . . , θq). Seja

y = (y1, . . . , yn) a série temporal observada, µt como descrito na equação (3.24) e

r∗ = max(p, q). Utilizando a função de verossimilhança condicional introduzida por

Cox (1975), que é baseada na distribuição condicional da resposta atual, dados seus valores

passados, a função de verossimilhança condicionada nas r∗-primeiras observações é dada

por

L(β,φ,θ|y) =
n∏

t=r∗+1

f(yt|Ht)

=
n∏

t=r∗+1

exp

{
ytϑt − b(ϑt)

ϕ
+ d(yt, ϕ)

}
. (3.11)

Observamos pela equação (3.25) que a função de verossimilhança é bastante com-

plexa, e em muitos casos é conveniente trabalhar com a função log-verossimilhança, que é

dada por

l(β,φ,θ|y) = log[L(β,φ,θ|y)]

=
1

ϕ

n∑
t=r∗+1

(ytϑt − b(ϑt)) +
n∑

t=r∗+1

d(yt, ϕ).

Devido à complexidade da equação log-verossimilhança, não é posśıvel encontrar

os estimadores de máxima verossimilhança de forma fechada. Portanto as estimativas de

máxima verossimilhança são obtidas via métodos iterativos, como por exemplo, o método

“L-BFGS-B”, proposto por Byrd et al.(1995), que está dispońıvel no software R Core Team

(2019). Os intervalos de confiança são constrúıdos considerando normalidade assintótica.

Neste trabalho adotam-se os critérios mais utilizados na abordagem clássica para
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seleção de modelos, que são o AIC e o BIC, dados por

AIC = −2l(θ) + 2d BIC = −2l(θ) + d log(n)

em que l(θ) denota o máximo da função verossimilhança, d o número de parâmetros

estimados e n o número de observações na série.

Resultados

Os dados utilizados foram obtidos no Programa de Monitoramento de Queimadas

do INPE (2019), programa criado para o monitoramento operacional de focos de queimadas

e de incêndios florestais. A série temporal adotada neste estudo compreende os números

de queimadas mensais obtidos de janeiro de 2000 a abril de 2019. Os meses de janeiro,

fevereiro, março e abril de 2019 não foram considerados para o ajuste do modelo, sendo

esses valores utilizados para verificar a precisão do modelo em relação a previsões.

A série temporal da quantidade de queimadas mensal pode ser observada na Figura

1. Os dados mostram que é justamente durante a estação seca (maio a setembro) que são

registrados os maiores ı́ndices de focos de calor na região de abrangência do Cerrado. No

peŕıodo de estudo, os valores se estendem de 4 a 5906 queimadas mensais.

Figura 1: Gráficos da série temporal do número de queimadas no estado de Goiás
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Verifica-se visualmente por meio da Figura 1 que as queimadas no estado de

Goiás seguem um ciclo anual, variando inversamente à incidência das chuvas. Através da

função de autocorrelação (FAC), apresentada na Figura 2, é confirmada a existência da

sazonalidade na série temporal, com peŕıodo de um ano, ou seja, 12 observações.
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Figura 2: FAC e FACP da série temporal do número de queimadas no estado de Goiás
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A presença de sazonalidade na série temporal dificulta a análise da ordem autor-

regressiva e de médias móveis por meio dos gráficos da autocorrelação e autocorrelação

parcial (FACP), como pode ser visto na Figura 2. Também devido à sazonalidade adota-se

a formulação do preditor linear dado por (3.24) com covariáveis dada em (3.10). As

escolhas da distribuição condicional, da ordem do modelo e da quantidade de pares de

funções periódicas são determinadas a partir do menor valor dos critérios AIC e BIC, para

isso foi ajustado diversas combinações de modelos.

Para efeito de comparação, na Tabela 7, apresentam-se algumas ordens e seus

respectivos valores dos critérios AIC e BIC. Fica evidente pela diferença dos valores dos

critérios que a distribuição binomial negativa quando adotada se ajusta melhor à série

temporal em comparação à distribuição Poisson. De todos os modelos ajustados, o que

obteve o melhor resultado foi o modelo BN-GARMA(3,0), sendo indicado por ambos os

critério BIC e AIC, para todos os ajustes adotou-se quatro pares de funções periódicas.

A escolha da quantidade de pares de funções periódicas no modelo BN-GARMA(3,0)

também foi selecionada pelos critérios AIC e BIC, sendo que quando adotado três pares

de funções periódicas observou-se o menor valor dos critérios AIC e BIC. Assim, conclui-se

que o número de queimadas em um determinado mês é determinado pela sazonalidade e

pelo número de queimadas dos últimos três meses.

Na Tabela 8 apresentam-se as estimativas de máxima verossimilhança, o desvio

padrão (dp) e o intervalo de confiança de 90% dos parâmetros do modelo BN-GARMA(3,0)

com três pares de funções periódicas.

Analisa-se a qualidade de ajuste do modelo BN-GARMA(3,0) com três pares de

funções periódicas por meio dos reśıduos. Na Figura 3 apresenta-se a série temporal

dos reśıduos normalizado, percebe-se que a grande maioria dos reśıduos tem valores que
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Tabela 7: Valores dos critérios AIC e BIC de alguns dos modelos que foram ajustados à
série temporal da quantidade de queimadas mensal registrada no estado de Goiás

GARMA AIC BIC
BN(1,0) 2763,53 2801,25
BN(2,0) 2786,66 2827,81
BN(3,0) 2728,12 2772,71
BN(0,1) 2785,27 2822,99
BN(0,2) 2758,51 2799,67
BN(0,3) 2738,24 2782,82
BN(1,1) 2744,88 2786,04
BN(1,2) 2770,08 2814,66
BN(2,1) 2738,50 2783,08
BN(2,2) 2765,25 2813,26

Poisson(1,0) 18350,46 18384,76
Poisson(2,0) 18107,11 18144,83
Poisson(3,0) 18034,58 18075,73
Poisson(0,1) 25225,23 25259,53
Poisson(0,2) 21813,89 21851,62
Poisson(0,3) 19187,93 19229,08
Poisson(1,1) 18187,55 18225,27
Poisson(1,2) 18074,50 18115,65
Poisson(2,1) 18050,32 18091,48
Poisson(2,2) 17448,68 17493,26

Tabela 8: Estimativas pontuais, desvio padrão (dp) e intervalo de confiança (IC) para os
parâmetros do modelo BN-GARMA(3,0) com três pares de funções periódicas

Parâmetro Estimativa dp IC(90%)
β0 5,569 0,094 (5,416; 5,723)
β1 -1,567 0,061 (-1,668; -1,466)
β2 -0,728 0,060 (-0,827; -0,629)
β3 -0,114 0,040 (-0,180; -0,049)
β4 -0,433 0,040 (-0,499; -0,367)
β5 0,194 0,037 (0,133; 0,255)
β6 -0,149 0,037 (-0,209; -0,089)
φ1 0,258 0,062 (0,156; 0,360)
φ2 0,237 0,066 (0,128; 0,346)
φ3 0,086 0,060 (-0,012; 0,184)
k 4,370 0,422 (3,677; 5,064)

flutuam ao redor de 0, não existindo evidência da sazonalidade que estava presente na

série original. Na Figura 4 mostram-se as funções FAC e FACP, indicando a não existência

de autocorrelação e autocorrelação parcial. Portanto, considerou-se este um modelo bem

adequado aos dados.

A partir das estimativas pontuais, obtêm-se as previsões para os meses de janeiro a

abril de 2019, considerando-se que a série temporal foi observada até dezembro de 2018. A
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Figura 3: Série temporal dos reśıduos
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Figura 4: FAC e FACP dos reśıduos
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Tabela 9 apresenta os valores previstos e os valores observados. Nota-se que os valores

previstos estão próximos dos verdadeiros valores.

Tabela 9: Previsões e valores observados para a quantidade de queimadas no estado de
Goiás nos quatro primeiros meses de 2019

Mês Previsão Valor observado Média mensal

Ẑ228(1)− Jan/2019 35,2 129 41,9

Ẑ228(2)− Fev/2019 49,0 88 43,6

Ẑ228(3)−Mar/2019 59,9 138 58,4

Ẑ228(4)− Abr/2019 100,1 83 86,3
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CONCLUSÕES

Os modelos GARMA flexibilizam os tradicionais modelos ARMA, isso torna posśıvel

uma modelagem mais eficiente de séries temporais com certas peculiaridades, tais como

séries com apenas valores nos reais positivos, séries discretas e ainda séries binárias. No

caso da série temporal do número de queimadas, que assume apenas valores discretos

positivos, o modelo GARMA captura essa caracteŕıstica e por isso a sua utilização neste

trabalho.

O ajuste do modelo BN-GARMA(3,0) com três pares de funções periódicas apre-

sentou o melhor ajuste aos dados, conseguindo capturar a correlação presente na série. As

previsões, a partir deste modelo, podem auxiliar no combate de tais fenômenos, tendo como

finalidade, por exemplo, prevenir danos patrimoniais e posśıveis fatalidades decorrentes das

queimadas. Também é posśıvel, novamente através do conhecimento da forma como a série

se comporta, realocar de maneira mais eficiente, evitando desperd́ıcios de equipamentos e

profissionais que ficariam ociosos nos peŕıodos em que acontecem poucas queimadas.
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Distribuição Gama-Geométrica: Estimação e
correção de viés do EMV
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Resumo

Neste trabalho examinaremos a distribuição multivariada Gama Geométrica, a

qual será apresentada sua construção estocástica, métodos de estimação de seus

parâmetros e objetivará construção de metodologia para correção de viés para

pequenas amostras. A distribuição gama-geométrica possui grande interesse prático

pela sua capacidade de modelar dados financeiros e hidrológicos. As construções

de estimativas por metodologias computacionais seguiram a metodologia de Monte

Carlo e será utilizado o programa RStudio para a realização de todos procedimentos

computacionais e o pacote pracma, para o método de Newton-Raphson.

Palavras-chave: Correção de Viés; Estimadores de máxima verossimilhança;

Distribuição Gama - Geométrica.

Introdução:

Distribuição Gama geométrica:

A união de distribuições cont́ınuas e discretas tem sido tema recorrente e de interesse

atualmente, tal como Chahkandi and Ganjali (2009), que introduziram a distribuição

EPS (exponential power series); Morais e Barreto-Souza (2011) que introduziram uma

distribuição Weibull e a distribuição séries de potência. Após o trabalho de Kozubowski

e Panorska (2005), que criaram a distribuição exponencial-geométrica bivariada (BEG),

Barreto-Souza (2012) realizou a generalização desta distribuição como um Gama-geométrica

bivariada (BGG), definida pelo mesma represeentção estocástica, considerando um vetor

aleatório bivariado (X,N):

(X,N)
d
=
( N∑
i=1

Xi, N
)

Onde x > 0 e n ∈ N Γ(α) =
∫ X

0
tα−1etdt. Denotamos a distribuição gama gemétrica

bivariada por (X,N) ∼ BGG(β, α, p)

1IME - UFG. e-mail: ribeiropvb@gmail.com
2IME - UFG
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Onde N segue uma distribuição geométrica (N ∼ Geo(p)) e {Xi}∞i=1 segue uma

distribuição de Gama (Xi ∼ Γ(α, β)) iid. e independente de N.

A distribuição gama geométrica bivariada, representada pelo processo estocástico

definido acima, possui densidade conjunta fX,N(., .) de (X,N), dada por:

fX,N(X,N) =
βαN

Γ(αN)
XαN−1e−βXp(1− p)N−1 (3.12)

A distribuição BGG pode ser utilizada para uma grande variedade de processos

hidroecológicos e para dados financeiros, Kozubowski e Panorska (2005) e Barreto-Souza

(2012), dizem que conjuntos de dados que podem ser caracterizados como uma variável

aleatória que represente sua magnitude e outra que represente a sua duração podem ser

explicados pela distribuição gama-geométrica (vale notar que a distribuição proposta por

Kozubowski e Panorska (2005) é um caso da distribuição gama geométrica bivariada).

Portanto, a distribuição gama geométrica bivariada, pode ser utilizada para re-

presentar dados como, precipitação, Oscilação Decadal do Paćıfico, dados relacionados a

recursos hidricos e para dados financeiros, como utilizado por Barreto-Souza (2012), dados

de log-return de ativos, onde Xi representava o comportamento dos dados de log-return e

Ni representa a duração do peŕıodo de crescimento, onde o dado Xi consecutivo é positivo.

Identidade de Bartlett :

Muitas areás da estat́ıstica se preocupam em estudar o comportamento dos pro-

cedimentos estat́ısticos quando o tamanho da amostra tende a infinito, o que acarreta

em aproximações que podem facilitar a manipulação dos dados. Porém para dados com

um tamanho amostral pequeno muitas dessas aproximações não se sustentam, como, por

exemplo a aproximação da estat́ıstica da razão de verossimilhança a uma distribuição

χ2
q, onde q é a diferença da dimensão dos parâmetros. Então Bartlett (1937), criou

procedimentos para o melhoramento dessas estat́ısticas que ficou conhecido como correções

de Bartlett.Para maiores detalhes veja Cordeiro & Cribari-Neto (2014) caṕıtulo 2.

Neste trabalho visaremos realizar a correção de viés dos estimadores de máxima

verossimilhança dos parâmetros da distribuição gama-geométrica bivariada. Para realizar

tal fim, falarem sobre as identidades de Bartlett

Definição Seja L a função de verossimilhança, com parâmetros p-dimensionais

(θ ∈ Rp) e l a função log-verossimilança, ou seja, l = log(L(θ)), definiremos:

Ur =
∂l

∂u
;Urs =

∂2l

∂r∂s

Temos os momentos conjuntos de derivadas de l:

µr = E[Ur];µrs = E[Urs];µr,s = E[UrUs];µrs,t = E[UrsUt]
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e assim sucessivamente.

Por fim temos os culmulantes conjuntos (κ’s) expressos em termo dos momentos:

κr,s = µr,s;κrs = µrs;κrs,t = µrs,t (3.13)

κrs,tu =µrs,tu − µrsµtu
κr,s,t =µr,s,t

κr,s,t,u =µr,s,t,u −
∑
(3)

µr,sµt,u

Onde
∑

(k) representa o somatório sobre todas as k combinações de ı́ndices. E

κrs = −κr,s (3.14)

Representa o elemento (r,s) da inversa J−1 da matriz de informação, constrúıda pelos

culmulantes conjuntos κrs

Correção de viés multiparamétrico:

As estimativas de máxima verossimilhanças (EMV), geralmente, são viesadas

quando o n é pequeno ou a informação de Fisheré reduzida. Erroneamento viés das EMV

muitas vezes são ignorados, justificando-se que o viés é de ordem O−1 enquanto o desvio

pardrão é de ordem O−1/2, logo o viés convergindo a 0 mais rápidamente a 0. Porém tal

argumentação não pode ser feitas com n pequeno, então Bartlett (1953) deduziu uma

formula para o viés de ordem O−1. Podendo portanto redirar este viés das EMV’s, de

modo que:

Seja, B(θ̂) o viés do estimador θ̂, temos que o estimador corrigido de θ é dado por:

θ̂Corrigido = θ̂ −B(θ̂)

Definição Definimos o viés de θ̂, um estimador EMV para θ̂ p-dimensional, dado

por:

B(θ̂r) =
∑
r,s,t

κruκst
(
κrs,t +

1

2
κrst

)
(3.15)

Demonstração do teorema em Cordeiro (1999), caṕıtulo 5 seção 5.3
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Materiais e Métodos

Função de verossimilhança

Definição Sejam X1, . . . , Xn uma a.a. de tamanho n da variável aleatório ~X

com função de densidade (ou probabilidade) f(x|θ), com θ ∈ Θ. A função de máxima

verossimilhança de θ corresponde a amostra aleatória obeservada é dada pela, função

densidade conjunta das marginais de ~X, que é dada por:

L(θ| ~X) =
n∏
i=1

f(xi|θ)

Estimadores de Máxima Verossimilhança

O estimados de máxima verossimilhança (EMV) de θ é dada pela máximação da

função de verossimilhança, L(θ|~x), no presente trabalho para encontrar θ̂ será utilizado

um método número, conhecido como método de Newton-Raphson. O qual é dado por:

θj+1 = θj −
U(θj)

U ′(θj)

Onde U é a função score.

Correção de Viés

A correção de viés será realizada através do método de Cox & Snell (1968), como

definido em (4):

B(θ̂r) =
∑
r,s,t

κruκst
(
κrs,t +

1

2
κrst

)

Resultados

Função verossimilhança Gama-geométrica

Portanto temos, de (1), a função verossimilhança da distribuição Gama geométrica,

dada por:
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L( ~X, ~N) =
n∏
i=1

βαNi

Γ(αNi)

n∏
i=1

XαNi−1
i e−

∑n
i=1 βXi

n∏
i=1

p

n∏
i=1

(1− p)Ni−1

l( ~X, ~N) =
n∑
i=1

αNilog(β)−
n∑
i=1

log(Γ(αNi)) +
n∑
i=1

Nilog(Xi)−
n∑
i=1

log(Xi)

−
n∑
i=1

βXi + nlog(p) +
n∑
i=1

Nilog(1− p)− nlog(1− p)

=nN̄ilog(β)−
n∑
i=1

log(Γ(αNi)) + nN̄αlog(Xi)−
n∑
i=1

log(Xi)− nX̄β

+ nlog(β) + (nN̄ − n)log(1− p)

Matriz de Informação

Tomando as derivadas parciais cruzadas de l( ~X, ~N)para a construção da matriz J:

• derivadando em relação a β:

∂l

∂β
=
nαN̄

β
− nX̄

=n(
αN̄

β
− X̄)

=
α

β

n∑
i=1

Ni −
n∑
i=1

Xi

∂2l

∂β2
=− nαN̄

β2

=− α
∑n

i=1Ni

β2

∂2l

∂βα
=
nN̄

β

=
1

β

n∑
i=1

Ni

• Derivadando em relação a p:
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∂l

∂p
=
n

p
+

(n− nN̄)

(1− p)

=n(
1

p
+

1− N̄
1− p

)

∂2l

∂p2
=n(− 1

p2
+

1− N̄
(1− p)2

)

=− n

p2
+

n

(1− p)2
−
∑n

i=1Ni

(1− p)2

• Derivando em relação a α:

∂l

∂α
=nN̄log(β) + nN̄

n∑
i=1

log(Xi)−
n∑
i=1

φ1(Niα)

Onde,

∂

∂α
[log(Γ(Niα))] =

n∑
i=1

φ1(Niα)

∂2l

∂α2
= −

n∑
i=1

φ2(Niα)

Onde,

∂

∂α
[φ1(Niα)] = φ2(Niα)

∂2l

∂α∂β
=
nN̄

β

=
1

β

n∑
i=1

Ni

Tomando os kappas como definido em (2):
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κββ =E
[
−

n∑
i=1

Niα

β2

]
=
−α
β2

n∑
i=1

E[Ni]

=
−nα
β2p

κβα =καβ = E
[ n∑
i=1

1

β
Ni

]
κpp =

n

(1− p)2
− n

p2
−
∑n

i=1E[Ni]

(1− p)2

=
n

(1− p)2
− n

p2
− n

p(1− p)2

=
n

p2(1− p)

καα =E
[
−

n∑
i=1

φ2(Niα)
]

=
n∑
i=1

φ2(Niα)

Onde,

E[φ2(Niα)] =C

Portanto temos a matriz de informação J(θ)

J(θ) =

 καα καβ 0

κβα κββ 0

0 0 κpp



=


−nα
β2p

n
βp

0
n
βp

−nC 0

0 0 n
p2(1−p)


Temos a inversa da matriz da informação:

J(θ)−1 =


Cp2β2

n−nCpα
pβ

n−nCpα 0
pβ

n−nCpα
pα

n−nCpα 0

0 0 p2(1−p)
n


Para calcularmos o viés dos parâmetros α, β, p, respectivamente, utilizaremos a
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relação anteriormente definida como:

B(θ̂r) =
∑
s,t,u

κruκst(κrs,t +
1

2
κrst)

Viés para α:

B(α̂) = καα[καα(καα,α +
1

2
κααα) + καβ(καα,β +

1

2
κααβ)

+ κβα(καβ,α +
1

2
καβα) + κββ(καβ,β +

1

2
καββ)

+ κpp(καp,p +
1

2
καpp)]

καβ[καα(καα,α +
1

2
κααα) + καβ(καα,β +

1

2
κααβ)

+ κβα(καβ,α +
1

2
καβα) + κββ(καβ,β +

1

2
καββ)

+ κpp(καp,p +
1

2
καpp)]

καp[καα(καα,α +
1

2
κααα) + καβ(καα,β +

1

2
κααβ)

+ κβα(καβ,α +
1

2
καβα) + κββ(καβ,β +

1

2
καββ)

+ κpp(καp,p +
1

2
καpp)]

Como temos que καp = 0, temos o viés de α dado como:

B(α̂) = καα[καα(καα,α +
1

2
κααα) + καβ(καα,β +

1

2
κααβ)

+ κβα(καβ,α +
1

2
καβα) + κββ(καβ,β +

1

2
καββ)

+ κpp(καp,p +
1

2
καpp)]

καβ[καα(καα,α +
1

2
κααα) + καβ(καα,β +

1

2
κααβ)

+ κβα(καβ,α +
1

2
καβα) + κββ(καβ,β +

1

2
καββ)

+ κpp(καp,p +
1

2
καpp)]

Então, para termos o vies dos parâmetros iremos calcular como definido em (3),

para isso tomaremos os kappas culmulativos (κrs,t) e κrst:
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κααα =E
[ ∂
∂α
−

n∑
i=1

φ2(αNi)
]

=−
n∑
i=1

E[φ3(αNi)]

=− nc3(αNi)

κααβ =E
[ ∂
∂β
−

n∑
i=1

φ2(αNi)
]

=0

καβα =E
[ ∂
∂α

[
1

β

n∑
i=1

Ni]
]

=0

καββ =E
[ ∂
∂β

1

β

n∑
i=1

Ni

]
=
−1

β2

n∑
i=1

E[Ni]

=
−n
pβ2

Então, ficamos com a equação:

B(α̂) =
Cp2β2

n− Cnpα

[ Cp2β2

n− Cnpα
(καα,α +

1

2
(−nc3(Niα)) +

pβ

n− Cnpα
(καα,β)

+
pβ

n− Cnpα
(καβ,α) +

pα

n− Cnpα
(καβ,β +

1

2

−n
pβ2

)
]

pβ

n− Cnpα

[ Cp2β2

n− Cnpα
(καα,α +

1

2
(−nC3(αNi)))

+
pβ

n− Cnpα
(καα,β + καβ,α)

+
pα

n− Cnpα
(καβ,β +

1

2
(
−n
pβ2

))
]

Calculando os κrs,t:
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καα,α =E
[(
−

n∑
i=1

φ2(αNi)
)(
log(β)

n∑
i=1

Ni +
n∑
i=1

Nilog(Xi)−
n∑
i=1

φ1(αNi)
)]

καα,β =E
[( 1

β

n∑
i=1

Ni

)(α
β

n∑
i=1

Ni −
n∑
i=1

Xi

)]
=− E

[α
β

( n∑
i=1

φ2(αNi)
)( n∑

i=1

Ni

)]
+ E

[ n∑
i=1

φ2(αNi)
] n∑
i=1

E[X1]

=
α

β

(
− E

[( n∑
i=1

φ2(αNi)
)( n∑

i=1

Ni

)]
+ nE

[ n∑
i=1

φ2(αNi)
])

Seja
∑n

i=1 φ2(αNi) = nc2

καα,β =
α

β

(
− nc2E

[ n∑
i=1

Ni

]
+ n2c2)

=
nc2α

β

(
n−

n∑
i=1

E[Ni]
)

=
nc2α

β
(n− n

p
)

καβ,α =E
[( 1

β

n∑
i=1

Ni

)(
log(β)

n∑
i=1

Ni +
n∑
i=1

Nilog(Xi)−
n∑
i=1

φ1(αNi)
)]

=
1

β

(
log(β)E

[( n∑
i=1

Ni

)2]
+ E

[( n∑
i=1

Ni

)( n∑
i=1

Nilog(Xi)
)]

− E
[( n∑

i=1

Ni

)( n∑
i=1

φ1(αNi)
)]

Seja
∑n

i=1 φ1(αNi) = nc1:
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καβ,α =
1

β

(
log(β)

(n(1− p)
p2

+
n2

p2

)
+ E

[( n∑
i=1

Ni

)( n∑
i=1

Nilog(Xi)
)]

− nc1

n∑
i=1

E[Ni]
)

=
1

β

(
log(β)

(n(n+ 1− p)
p2

))
+ E

[( n∑
i=1

Ni

)( n∑
i=1

Nilog(Xi)
)]
− n2c1

p

)
καβ,β =E

[( 1

β

n∑
i=1

Ni

)(α
β

n∑
i=1

Ni −
n∑
i=1

Xi

)]
=
α

β2
E
[( n∑

i=1

Ni

)2]
− 1

β
E
[( n∑

i=1

Ni

)( n∑
i=1

Xi

)]
ind.
=

α

β2
E
[( n∑

i=1

Ni

)2]
− 1

β
E
[( n∑

i=1

Ni

)]
E
[( n∑

i=1

Xi

)]
=
nα

β2

(n+ (1− p)
p2

)
− n2α

pβ2

=
nα

β2

((1− p) + n(1− p)
p2

)
=
nα

β2

((1− p)(n+ 1)

p2

)
Portanto conclúımos com v́ıes de α dado por:

B(α̂) =
Cp2β2

n− Cnpα

[ Cp2β2

n− Cnpα

(
καα,α −

nc3

2

) pβ

n− Cnpα

(nc2α

β

(
n− n

p

)
+ καβ,α

) pα

1− Cpα

( α
β2

((1− p)(n+ 1)

p2
− 1

2pβ2

))]
+

pβ

n− Cnpα

[ Cp2β2

n− Cnpα

(
καα,α −

nc3

2

)
+

pβ

n− Cnpα

(nc2α

β

(
n− n

p

)
+ καβ,α

) pα

1− Cpα

( α
β2

((1− p)(n+ 1)

p2
− 1

2pβ2

))]
Viés de β:

B(β̂) =
∑
s,t,u

κβuκst(κβs,t +
1

2
κβst)
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= κβα[καα(κβα,α +
1

2
κβαα) + καβ(κβα,β +

1

2
κβαβ)

+ κβα(κββ,α +
1

2
κββα) + κββ(κββ,β +

1

2
κβββ)]

κββ[καα(κβα,α +
1

2
κβαα) + καβ(κβα,β +

1

2
κβαβ)

+ κβα(κββ,α +
1

2
κββα) + κββ(κββ,β +

1

2
κβββ)]

Encontrando os kappas do tipo κβst:

κβαα =E
[ ∂
∂α

[ 1

β

n∑
i=1

Ni

]]
= 0

κβαβ =E
[ ∂
∂β

[ 1

β

n∑
i=1

Ni

]]
= 0

κββα =E
[ ∂
∂α

[−α
β2

n∑
i=1

Ni

]]
= − 1

β2

n∑
i=1

E[Ni] =
−n
pβ2

κβββ =E
[ ∂
∂α

[−α
β2

n∑
i=1

Ni

]]
=

2α

β3

n∑
i=1

E[Ni] =
2nα

pβ3

Ficamos com B(β̂), como:

B(β̂) =
pβ

n− Cnpα

[ Cp2β2

n− Cnpα

(
κβα,α

) pβ

n− Cnpα

(
κβα,β −

n

2pβ2

)
+

pβ

n− Cnpα

(
κββ,α −

n

2pβ2

) pα

n− Cnpα

(
κββ,β +

nα

pβ3

)
pα

n− Cnpα

[ Cp2β2

n− Cnpα

(
κβα,α

) pβ

n− Cnpα

(
κβα,β −

n

2pβ2

)
+

pβ

n− Cnpα

(
κββ,α −

n

2pβ2

) pα

n− Cnpα

(
κββ,β +

nα

pβ3

)]
Encontrando os kappas do tipo κβs,t:
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κβα,α =E
[( 1

β

n∑
i=1

Ni

)(
log(β)

n∑
i=1

Ni +
n∑
i=1

Nilog(Xi)−
n∑
i=1

φ1(αNi)
)]

=
1

β

(
log(β)E

[( n∑
i=1

Ni

)2]
+ E

[( n∑
i=1

Ni

)( n∑
i=i

Nilog(Xi)
)]

− E
[( n∑

i=1

Ni

)( n∑
i=1

φ1(αNi)
)])

=
1

β

(
log(β)

(n(1− p)
p2

+
n2

p2

)
E
[( n∑

i=1

Ni

)( n∑
i=i

Nilog(Xi)
)]
− n2c1

p

)
κβα,β =E

[( 1

β

n∑
i=1

Ni

)(α
β

n∑
i=1

Ni −
n∑
i=1

Xi

)]
=
α

β2
E
[( n∑

i=1

Ni

)2]
− 1

β
E
[( n∑

i=1

Ni

)( n∑
i=1

Xi

)]
ind.
=

α

β2

(n(1− p)
p2

+
n2

p2

)
− 1

β
E
[ n∑
i=1

Ni

]
E
[ n∑
i=1

Xi

]
=
α(1− p)(n+ 1)

p2β2
− n2α

pβ2

=
α((1− p)(n+ 1)− pn2)

p2β2

Simulação:

Estimação de α:

As estimativas serão realizadas de acordo com o método de Simulação de Monte

Carlo, um método computacional de conduzir experimentos estocásticos para elaborar

uma estimativa do parâmetro desejado, tomando o valor estimado do parâmetro como

a média das estimativas realizadas pelos experimentos aleatórios (Rubinstein & Kroese,

2016). Será utilizado, como padrão, 100 mil repetições para a aplicação do método de

Monte Carlo.

Newton-Raphson:

Para a estimação do parâmetro α será utilizado o método de Newton-Raphson para

encontrar a raiz de (9). O método de aproximação interativa de Newton-Raphson definido

como:
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αj+1 = αj −
U(αj)

U ′(αj)
(3.16)

Considerando os parâmetros verdadeiros da distribuição como α = 3, β = 2, p = 1
2
.

Utilizaremos (9) para realizar a estimação de α para n=10, 20 e 30.

Como pode ser observado na Figura 1, a dispersão das estimativas dos dados

gerados aleatóriamente reduzem a medida em que o n cresce, conjuntamente, a média das

estimativas se aproxima cada vez mais do parâmetro populacional (α = 3). Comportamento

esperado para o estimador de máxima verossimilhança.
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Figura 1. Estimativa α para a) n = 10 b) n = 20 e c) n = 30.

Com n = 10 temos uma estimativa de 4.216356 para o parâmetro verdadeiro de 3,

apresentando um EQM total de 8.263204. Para n = 20 temos uma estimativa de 3,501171

para o parâmetro verdadeiro de 3, apresentando um EQM total de 1,777418. Para n = 30

temos uma estimativa de 3,318224 para o parâmetro verdadeiro de 3, apresentando um

EQM total de 0,9170854. como pode ser observado na tabela abaixo.

Tabela 10: Estimativa pontual de α e seus respectivos EQM (Erros Quadráticos médios)

Estimativa EQM
n=10 4.216356 8.263204
n=20 3,501171 1,777418
n=30 3,318224 0,9170854

Então foi realizada a implementação do viés de α calculado no presente trabalho,

e então retirado o viés do estimador de máxima verossimilhança de α. Onde o viés de

B(α) = 6, 444434−8, para n pequeno (n=10). Logo a estimativa de α não será fortemente

influenciada pela a estimativa de seu viés para amostras pequenas.

Pela Tabela 2, vemos que o valor do v́ıes de alfa é aproximadamente 0, para todos

os tamanhos amostrais, indicando assim que a metodologia estimada não foi suficiente

para reduzir o viés dos dados.
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Tabela 11: Estimativa pontual de α e seus respectivos EQM (Erros Quadráticos médios)

α Estimado α Corrigido Valor de B(α)
n=10 4,216356 4,216349 6,444434e-06
n=20 3,501171 3,50117 1,122148e-06
n=30 3,318224 3,318224 6,444434e-06

Conclusão

Os cálculos teóricos apresentados nas primeiras seções do trabalho, nos dá uma forma

de corrigir o viés, para pequenas amostras, dos parâmetros observados na Distribuição

Gama-Geométrica (α,β e p), tomando θ̂Corrigido = θ̂ −B(θ̂).

O procedimento de estimação de máxima verossilhança, calculado pelo método

numérico de Newton-Raphson, se apresentou eficiente e sua estimativa calculada se

aproxima do parâmetro α verdadeiro como desejado e o Erro Quadrático Médio (EQM)

reduz a medida que o n cresce, como esperado.

O calculo do viés, para pequenas amostras, ao ser aplicado na amostra gerada

computacionalmente pelo processo estocástico definito se aproxima de 0, portanto não

realizando alterações significativas na estimativa do parâmetro.

Portanto, conclúımos que o trabalho apresentado alcançou os objetivos propostos,

apesar de um resultado não desejado com a correção de viés dos dados.

Pesquisas Futuras

Utilizar razão de verossimilhança para a criação de um teste de hipótese sob α para

observar se H0 : α = 1 ou H1 6= 1, discretizando casos de Gama-Geométrica propriamente

dita ou sua degeneralização a Exponencial-Geométrica; Correção de Bartlett para o teste.
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[Rubinstein & Kroese (2016)] RUBINSTEIN, Reuven Y.; KROESE, Dirk P. Simulation

and the Monte Carlo method. John Wiley & Sons, 2016..

[Cox & Snell (1968)] Cox, David R., and E. Joyce Snell. ”A general definition of resi-

duals.Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological)

30.2 (1968): 248-265.

———————————————————————————

57



IV ENGOPE 14 a 16 de outubro de 2019, Goiânia-GO

ESTUDO DA OCORRÊNCIA DE CHUVA NO
MUNICÍPIO RIO VERDE UTILIZANDO O

MODELO BERNOULLI-GARMA
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Resumo

A observação ou não de um determinado evento de interesse ao longo do tempo

constitui uma série temporal binária, e esse tipo de dados são observados em diferentes

áreas, tais como: economia, metereologia e sensoriamento remoto. Existem vários

modelos de séries temporais para analisar séries com essa peculiaridade, dentre eles

os modelos GARMA, BARMA e Dynamic, que adotam, comumentemente, a função

logito ou probito como função de ligação. Entretanto, pouco se estuda qual seria a

melhor maneira de representar a estrutura autorregressiva do modelo. Este estudo

tem por objetivo explorar o modelo de séries temporais Bernoulli-ARMA empregando

as técnicas referentes a Inferência Bayesiana adotando uma modificação em relação a

sua formulação original. A aplicabilidade do modelo é analisada ajustando-o a série

temporal da ocorrência de chuva do munićıpio de Rio Verde, localizado no estado de

Goiás, ao longo de dez anos.

Palavras-chave: Modelo GARMA; Modelo Bernoulli-ARMA; Séries Temporais

Binárias; Inferência Bayesiana.

Introdução

É frequente em áreas como economia, estat́ıstica, metereologia e geoprocessamento

o interesse em modelar uma sequência de números ordenada pelo tempo, comumente

chamada, série temporal. Muitas vezes esta série temporal é representada de maneira

binária, ou seja, a cada instante de tempo se observa a ocorrência ou não de um determinado

evento de interesse.

Encontra-se na literatura diversos modelos de séries temporais para analisar séries

temporais binárias, dentre eles o modelo generalizado autorregressivo de médias móveis

(GARMA), (BENJAMIN; RIGBY; STASINOPOULOS, 2003), modelo autorregressivo

de médias móveis binário (BARMA), (LI, 1994), e modelo binário de resposta dinâmica

(Dynamic), (KAUPPI; SAIKKONEN, 2008; JONG; WOUTERSEN, 2011), que adotam,

comumentemente, a função logito ou probito como função de ligação.

1Universidade Federal de Goiás. e-mail: fernandakrsx@outlook.com
2Universidade Federal de Goiás. e-mail: edinhomilani@hotmail.com
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Em meio a tantos modelos, ainda pouco se estuda sobre qual seria a melhor

maneira de representar a estrutura autoregressiva do modelo a ser utilizado, pois a série

temporal binária é geralmente representada por valores 0 ou 1 e os modelos podem ou

não se adequarem aos dados de maneira satisfatória dado que estes se encontram em

uma forma fechada. E quando se tem o interesse em trabalhar com esse tipo de dados,

por exemplo, utilizando o modelo GARMA, Benjamin, Rigby e Stasinopoulos (2003)

nos recomendam a transformação da série original quando se usa uma função de ligação

canônica, e perante essa transformação, o efeito quando observamos yt = 0 é exatamente

ao contrário quando observamos yt = 1, mas será essa a estrutura autorregressiva que

a série apresenta? Independentemente da estrutura que a série temporal apresente, ela

vai ser obrigatóriamente modelada por essa formulação quando utilizamos a proposta de

Benjamin, Rigby e Stasinopoulos (2003).

Por consequência dos estudos perante a proposta de Benjamin, Rigby e Stasinopoulos

(2003), Milani et al. (2019) formularam um novo modelo para estudos de séries temporais

binárias denominado Bernoulli-ARMA que possui como objetivo a correção da estrutura

autorregressiva do modelo GARMA. Este modelo Bernoulli-ARMA diferentemente dos

outros modelos propostos utiliza a composição da função logaŕıtmica com o inverso da

função logito como função de ligação da estrutura autorregressiva.

Neste estudo, afim de ilustrar uma série temporal binária, serão utilizados dados

dispońıveis capturados por satélites que são uma representação espacial das interações

entre a energia e a matéria, detectada por um sistema sensor à bordo. Por meio dos

sensores de satélites é posśıvel sintetizar caracteŕısticas das vegetações, temperatura,

reflectância e precipitação. Os dados utilizados para aplicação são obtidos através do

sátelite Global Precipitation Measurement (GPM), em que estes são produzidos pelo

Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) que se encontram disponibilizados no Banco

de Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa (BDMEP).

Dados Reais

Os dados de precipitação, obtidos através do sátelite Global Precipitation Measure-

ment (HOU et al., 2014), foram adquiridos por meio do Instituto Nacional de Meteorologia

(INMET) que se encontram disponibilizados no Banco de Dados Meteorológicos para

Ensino e Pesquisa (BDMEP) (http://www.inmet.gov.br). O BDMEP é um banco de

dados para apoiar as atividades de ensino e pesquisa e outras aplicações em meteorologia,

hidrologia, recursos h́ıdricos, saúde pública, meio ambiente e entre outras.

As imagens de precipitação possuem resolução espacial de aproximadamente 10 x

10 km, disponibilizadas para alguns munićıpios do Brasil, diáriamente, a partir de 1961.

Desse modo, foram utilizados os dados de uma série histórica do munićıpio Rio Verde

situado em uma poĺıgono centrado na longitude -50.91 e latitude -17.8, no qual o peŕıodo
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utilizado para o estudo se encontra entre 01/01/2000 à 31/12/2010.

Figura 5: Localização do munićıpio em estudo no Estado de Goiás.

Fonte: Elaborado pela autora

O munićıpio Rio Verde está situado no interior do Estado de Goiás que se encontra

no bioma Cerrado. Este cenário implica em uma vegetação t́ıpica de locais com as

estações climáticas bem definidas (uma época bem chuvosa e outra seca), e de acordo com

(MARCUZZO; FARIA; FILHO, 2012) “o clima predominante no domı́nio de Goiás é o

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

sendo que as médias mensais apresentam pequena estacionalidade”.

A Figura 2 refere-se a série temporal dos 4018 dias entre os anos 2000 à 2010.

Através desta série e da Figura 3 é posśıvel verificar que há sazonalidade devido aos

peŕıodos chuvosos e secos bem definidos por este munićıpio se encontrar no bioma Cerrado.

Figura 6: Série temporal do ńıvel de precipitação do munićıpio Rio Verde entre os anos
2000 e 2010.

Fonte: Elaborado pela autora
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Figura 7: Autocorrelação da série temporal binária do munićıpio Rio Verde entre os anos
2000 e 2010.

Fonte: Elaborado pela autora

O munićıpio Rio Verde é o maior produtor de soja do Estado e é responsável

por 1,2% da produção nacional de grãos. É também um importante produtor de arroz,

milho, algodão, sorgo, milheto, feijão e girassol. Além da agricultura, Rio Verde também

conta com milhões de cabeças de gado em engorda e, por consequência, é um dos maiores

produtores de leite de Goiás (PREFEITURA DE RIO VERDE, 2018).

Devido aos produtos cultivados por este munićıpio e por seu importante papel na

pecuária, o monitoramento da precipitação torna-se uma ferramenta estratégica para Rio

Verde, visto que o custo com irrigação pode ser minimizado e a relação entre homem e

meio ambiente pode ser melhor.

Modelo Bernouli - GARMA

Benjamin, Rigby e Stasinopoulos (2003), pensadores do modelo GARMA, descrevem

a distribuição condicional de cada observação yt para t = 1, . . . , n dado o conjunto de

informações anterior H t = {xt, . . . ,x1, yt−1, . . . , y1, µt−1, . . . , µ1}, é classificado como

pertencente à famı́lia exponencial, desde que a densidade condicional seja dada por

f(yt |H t) = exp

{
ytϑt − b(ϑt)

ϕ
+ d(yt, ϕ)

}
,

em que ϑ e ϕ são os parâmetros canônico e de dispersão, respectivamente, b(·) e d(·)
são funções que definem uma familia exponencial espećıfica e x é o vetor de variáveis

explicativas.

É sabido que existem vários modelos de séries temporais para analisar séries

temporais binárias, e um deles é o modelo GARMA. Dado que a distribuição condicional

de cada observação deste modelo seja descrita por Ht, assuma que yt | Ht ∼ Bernoulli(µt),

sendo µt = E[yt | Ht]. O modelo proposto por Benjamin, Rigby e Stasinopoulos (2003)

é, em geral, um modelo linear generalizado porém com a inclusão de um componente,
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chamado τt, que fornece as partes referentes aos termos autorregressivos e de médias

móveis. Assim, um modelo geral para µt pode ser descrito por

g(µt) = ηt = x′tβ +

p∑
i=1

φiA(yt−i,xt−i,β)−
q∑
j=1

θjM(yt−j, µt−j), (3.17)

em que A eM são funções que representam os termos autorregressivos e de médias móveis,

respectivamente.

Adotando A e M como função de ligação canônica logito e não considerando

covariáveis, temos que

τt = α0 +

p∑
i=1

φilog

(
yt−i

1− yt−i

)
−

q∑
j=1

θjlog

(
µt−j

1− µt−j

)
, (3.18)

notamos que se yt−i for igual a 0, a parte autoregressiva apresenta uma indeterminação

igual a log(0), mas caso yt−i for igual a 1, temos outra indeterminação, que é a divisão

por zero. Para corrigir estes problemas quando usamos a função de ligação canônica,

Benjamin, Rigby e Stasinopoulos (2003) propõem uma transformação da série original, a

transformação é da forma y∗t = min[max(yt, c), (1− c)], c ∈ (0, 1
2
), assim o valor da série

transformada será c, quando o valor da série original for 0 e, 1− c, quando o valor da série

original for 1. Analisando a proposta apresentada com cautela, nota-se que

A(yt = 0) = log

(
y∗

1− y∗

)
= log

(
c

1− c

)
= −log

(
c

1− c

)
= −A(yt = 1),

ou seja, o efeito quando observamos yt = 0 é exatamente o contrário quando observamos

yt = 1. Por consequência, essa estrutura autorregressiva de efeitos contrários pode não ser

a estrutura que a série apresenta, e independentemente da estrutura que a série temporal

apresente, ela vai ser obrigatóriamente modelada por essa formulação quando utilizamos a

proposta de Benjamin, Rigby e Stasinopoulos (2003).

Diante desta relação restritiva do modelo GARMA, Milani et al. (2019) propuseram

um método alternativo para corrigir este problema na estrutura autorregressiva. A ideia

destes autores é a composição da função logaŕıtmica com o inverso da função logito, que

resulta em

A(yt) = log

(
eyt

1 + eyt

)
,

e portanto a equação (1) pode ser reescrita da seguinte forma
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g(µt) = ηt = x′tβ +

p∑
i=1

φilog

(
eyt−i

1 + eyt−i

)
−

q∑
j=1

θjlog

(
µt−j

1− µt−j

)
. (3.19)

Considerando a equação (3) podemos assumir de acordo com Milani et al. (2019)

que

M(µt) = g(µt) = log

(
µt

1− µt

)
,

e

A(yt) =

{
log
(

e
1+e

)
, yt = 1

log
(

1
2

)
, yt = 0

Neste modelo proposto, quando a série de interesse apresentar sazonalidade, pode-se

adotar funções periódicas como variáveis exógenas para capturar a sazonalidade, então ηt

é dado por

ηt = β1cos(2πft) + β2sin(2πft) +

p∑
i=1

φilog

(
eyt−i

1 + eyt−i

)
−

q∑
j=1

θjlog

(
µt−j

1− µt−j

)
, (3.20)

em que f denota a periodicidade das funções, por exemplo, se a sazonalidade é anual e as

séries são observações diárias, temos f = 1
365

.

Inferência Bayesiana

A abordagem bayesiana permite a realização completa de uma análise estat́ıstica,

levando-se em consideração além da informação da amostra, também “alguma” informação

prévia que o pesquisador disponha a respeito do parâmetro de interesse, ou mesmo, a

total falta desta informação. Para tal, utiliza-se do Teorema de Bayes, sendo este definido

pela equação (5). Podemos interpretar o Teorema de Bayes da seguinte forma: antes do

conhecimento de qualquer informação sobre o evento Ai, atribuir uma probabilidade a

priori para Ai, dada por P (Ai); essa probabilidade é atualizada a partir da ocorrência do

evento B. Essa probabilidade, ou probabilidade condicional do evento Ai dado a ocorrência

do evento B, ou seja, P (Ai | B) é dada pelo Teorema de Bayes.

P (Ai | B) =
P (B | Ai)P (Ai)

P (B)
=

P (B | Ai)P (Ai)∑
i

P (B | Ai)P (Ai)
. (3.21)

Desta forma, segundo Paulino, Turkman e Murteira (2003), após a observação de

Y = y, a informação a priori a respeito de θ pode ser atualizada por meio do Teorema de
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Bayes (5),

π(θ | y) =
π(θ | y)

π(y)
=
π(y | θ)π(θ)

π(y)
=
L(θ | y)π(θ)

π(y)
, (3.22)

em que, π(θ | y) = L(θ | y) é a função de verossimilhança, π(θ) é denominada distribuição

a priori e π(θ | y) é a distribuição a posteriori de θ, isto é, a informação de θ atualizada

após a observação dos dados y.

Dado o conceito da Inferencia Bayesiana, há na literatura diversos critérios de

informação para apontar e auxiliar, de acordo com alguma medida, qual modelo se ajusta

melhor ao problema que está sendo estudado. Neste caso estes critérios para seleção de

modelos são denominados critério de informação de Akaique esperado (EAIC), proposto

por Brooks (2002) e critério de informação Bayesiano (ou de Schwarz) esperado (EBIC),

proposto por Carlin e Louis (2001).

Os critérios são baseados na média posteriori do desvio, que pode ser aproximado

por D =
Q∑
q=1

D(θq)

Q
, em que D(θ) = −2

n∑
i=1

log[g(yi | θ)]. Os critérios EAIC e EBIC podem

ser estimados por

ÊAIC = D + 2# (ϑ) e ÊBIC = D + # (ϑ) log(n),

em que # (ϑ) é o numero de parâmetros do modelo, g(yi | θ) é a função de densidade de

probabilidade, Q é o tamanho da amostra a posteriori após o burn in e n o tamanho da

série.

Resultados

É ilustrado a aplicação do modelo proposto utilizando-se a série temporal observada

entre os dias 01/01/2000 à 31/12/2010 no munićıpio Rio Verde, sendo que o valor 1 indica

dias chuvosos, enquanto o valor 0 indica dias em que não houve chuva. Neste conjunto

de dados, são considerados dias chuvosos aqueles cujo a precipitação seja maior que 0,2

miĺımetros e dias em que não houve chuva são aqueles cuja precipitação seja menor ou

igual a 0,2 miĺımetros.

Para ilustrar o regime de chuvas apresenta-se na Figura 4 os 4018 dias das séries

temporais estudadas. Nota-se que há uma época bem chuvosa e outra seca, como foi

mencionado por Marcuzzo, Faria e Filho (2012).

Para este conjunto de dados foi ajustado o modelo Bernoulli-ARMA(p,q), de ordem

(1,0), (2,0), (3,0), (1,1), (1,2) e (2,1), em que para todos os parâmetros do modelo foi

admitido uma priori N(0, σ2 = 100). A seleção da ordem do modelo é dada pelos critérios

de informação EAIC e EBIC.
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Figura 8: Série temporal do munićıpio Rio Verde que indica a ocorrência ou não de
precipitação durante o ano de 2000.

Fonte: Elaborado pela autora

A Tabela 1 contêm os valores EAIC e EBIC dos modelos adotados para modelagem

e através desta observa-se que o melhor modelo que se ajusta aos dados de precipitação do

munićıpio Rio Verde é o modelo Bernoulli-ARMA(2,0) por obter o menor EAIC e EBIC

dentre os outros modelos ajustados.

Tabela 12: Resultados dos critérios EAIC e EBIC para a série temporal de ocorrência ou

não de precipitação no munićıpio Rio Verde.

(p,q) EAIC EBIC

(1,0) 4043,61 4062,506

(2,0) 3956,738 3981,932

(3,0) 3962,461 3993,953

(1,1) 3968,874 3994,068

(1,2) 3974,436 4005,926

(2,1) 3961,056 3992,549

Fonte: Elaborado pela autora

As estimativas a posteriori do modelo escolhido se encontram na Tabela 2.
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Tabela 13: Resumo descritivo das estimativas do modelo Bernoulli-ARMA(2,0) para a

série temporal de ocorrência ou não de precipitação no munićıpio Rio Verde.

Parâmetros Média D.P. 2.5% 97.5%

φ1 0,9808 0,0990 0,7853 1,1719

φ2 0,4939 0,0986 0,3012 0,6846

β1 0,2910 0,0485 0,1944 0,3859

β2 1,4216 0,0528 1,3191 1,5263

Fonte: Elaborado pela autora

As Figuras 5 e 6 são as probabilidades de ocorrência ou não de precipitação de 365

dias do munićıpio Rio Verde. Verifica-se, dado o modelo ajustado, que as probabilidades

são, em média, próximas e se comportam de acordo com a época do ano. Por exemplo,

na Figura 6, entre os dias 100 e 250 é ńıtido que houve um peŕıodo de estiagem ao longo

desse ano em estudo e nas bordas verifica-se que as probabilidades de ocorrência ou não de

precipitação aumentam, sendo estas probabilidades condicionadas a dois dias anteriores.

Figura 9: Probabilidade de ocorrência de precipitação dado que nos dois dias anteriores
houve ocorrência (linha em vermelho) ou não (linha em preto) de precipitação.

Fonte: Elaborado pela autora
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Figura 10: Probabilidade de ocorrência ou não de precipitação dado que no dia anterior
houve ocorrência ou não de precipitação no ano 2000.

Fonte: Elaborado pela autora

Conclusão

Neste trabalho foi analisada a estrutura autorregressiva do modelo Bernoulli-ARMA

proposto por Milani et al. (2019), e nota-se com os estudos desenvolvidos ao longo deste,

de uma maneira geral, que o modelo produz resultados satisfatórios em estudos de séries

temporais binárias por descrever bem o comportamento de séries binárias com a utilização

das técnicas da Inferência Bayesiana.

O modelo escolhido conduz a interpretação de que a probabilidade de chuva em

uma determinada data depende de dois dias anteriores a ela, e esta informação, a priori,

pode trazer ao munićıpio Rio Verde grandes resultados referentes ao agronegócio e ao meio

ambiente.
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p.125-137, mai./ago.2012.

MCCULLAGH, P.; NELDER, J. A. Generalized Linear Models. 2 ed. Londres:

Chapman & Hall/CRC, p. 511, 1989.

MILANI, E. A. ; HARTMANN, M.; ANDRADE, M. G. ; DINIZ, C. A. R. A Ber-

noulli Autoregressive Moving Average Model Applied to Rainfall Occurrence.

Communications in Statistics-Simulation and Computation, v. 48, n. 9, p. 2743-2756,

2019.

PAULINO, C.D.; TURKMAN, M.A.A.; MURTEIRA, B. Estat́ıstica bayesiana. Lisboa:

Fundação Calouste Gulbenkian, p. 446, 2003.

PREFEITURA DE RIO VERDE. A Cidade. Dispońıvel em:
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Alguns avanços na modelagem de séries temporais
inspirados no modelo ARMA

Eder Angelo Milani 1

Amanda Buosi Gazon Milani 2

Resumo

Os modelos autorregressivos (AR), de médias móveis (MA) e ARMA são os

modelos mais tradicionais na área de séries temporais, devido à sua grande popu-

laridade. Estes modelos foram propostos por Box e Jenkins (1976), sendo uma

abordagem usual adotar o rúıdo branco normalmente distribúıdo. Alguns modelos

para ajustar séries temporais com certas peculiaridades foram propostos na literatura

nas últimas décadas. Neste minicurso o objetivo é apresentar alguns modelos para

séries temporais com determinadas caracteŕısticas, tais como: série temporal que

indica a ocorrência ou não de um evento de interesse, série temporal proveniente

de um processo de contagem, série temporal para proporção e série temporal com

estrutura de correlação variando no tempo.

Palavras-chave: Série temporal binária; Série temporal de proporção; Série

temporal de contagem; Modelo GARMA; Modelo βARMA; Modelo periódico auto-

regressivo.

Introdução

Segundo Morettin e Toloi (2006), uma série temporal é qualquer conjunto de

observações ordenadas no tempo. São exemplos de séries temporais: valores diários de

poluição na cidade de São Paulo, valores mensais de temperatura na cidade de Cananéia-SP,

ı́ndices diários da Bolsa de Valores de São Paulo, precipitação atmosférica anual na cidade

de Fortaleza, número médio anual de manchas solares, registro de marés no porto de

Santos, dentre outras.

Os principais objetivos da análise de séries temporais são investigar o mecanismo

gerador da série temporal, fazer previsões de valores futuros e procurar periodicidades

relevantes nos dados.

Este minicurso tem como motivação as seguintes séries temporais:

• Séries temporais provenientes de um processo de contagem.

1IME/UFG. e-mail: edermilani@ufg.br
2IBGE. e-mail: amandagazon@gmail.com
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• Séries temporais que indicam a ocorrência ou não de um evento de interesse.

• Séries temporais de proporção.

• Séries temporais com estrutura de correlação variando no tempo.

O objetivo é apresentar alguns modelos para séries temporais, são eles: Binomial

Negativa-GARMA e Poisson-GARMA, estudados por Philippsen (2011) e Andrade (2013),

que são usados para séries temporais resultantes de processo de contagem, Bernoulli-

GARMA, proposto por Benjamin et al.(2003) e estudado por Milani et al. (2019), que

é usado para séries temporais binárias, βARMA, proposto por Rocha e Cribari-Neto

(2009), sendo modificado para incorporar sazonalidade, βSARMA, proposto por Bayer et

al. (2018), que são usados para séries temporais com observações no intervalo (0,1) e o

modelo PAR (autorregressivo periódico) estudado em Milani (2016), que é adotado para

séries temporais com estrutura de autocorrelação variando no tempo.

Revisão sobre modelos ARIMA

Os modelos utilizados para descrever séries temporais são processos estocásticos,

isto é, processos controlados por leis probabiĺısticas.

Definição Seja T um conjunto arbitrário. Um processo estocástico é uma famı́lia

Z = {Z(t), t ∈ T} tal que, para cada t ∈ T , Z(t) é uma variável aleatória.

Definição Um processo estocástico Z = {Z(t), t ∈ T} diz-se fracamente estacionário

ou estacionário de segunda ordem se, e somente se,

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

(ii) E[Z2(t)] <∞, para todo t ∈ T ;

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

Uma abordagem bastante utilizada na análise de modelos paramétricos é conhecida

como abordagem de Box e Jenkins (1970). Tal metodologia consiste em ajustar modelos

autorregressivos integrados de médias móveis, ARIMA(p,d,q), a um conjunto de dados.

A estratégia para a construção do modelo será baseada em um ciclo iterativo, no qual a

escolha da estrutura do modelo é baseada nos próprios dados. Os estágios do ciclo iterativo

são:

(i) uma classe geral de modelos é considerada para a análise;

(ii) há identificação de um modelo, com base na análise de autocorrelação, autocorrelação

parcial e outros critérios;

(iii) fase de estimação, na qual os parâmetros do modelo são estimados;
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(iv) fase de verificação ou diagnóstico do modelo ajustado.

O modelo autorregressivo de ordem p, denotado por AR(p), é dado por

Zt = φ1Zt−1 + φ2Zt−2 + ...+ φpZt−p + at,

sendo que at é denominado rúıdo branco, ou seja, E[at] = 0,∀t, V ar[at] = σ2
a,∀t e

E[atas] = 0, s 6= t. O modelo AR(p) pode ser escrito como

φ(B)Zt = at,

em que φ(B) = 1− φ1B − φ2B
2 − ...− φpBp é denominado operador autorregressivo e B

é o operador translação para o passado.

Observação 1. O modelo AR(p) possui as seguintes propriedades

(i) O modelo AR(p) é estacionário se as ráızes da equação caracteŕıstica φ(B) = 0

estiverem fora do ćırculo unitário.

(ii) Não há restrições sobre os parâmetros para assegurar a invertibilidade de Zt.

O modelo de médias móveis de ordem q, denotado por MA(q), é dado por

Zt = at − θ1at−1 − θ2at−2 − ...− θqat−q,

em que at é rúıdo branco. O modelo MA(q) pode ser escrito como

Zt = θ(B)at,

sendo que θ(B) = 1− θ1B − θ2B
2 − ...− θpBp é denominado operador de médias móveis.

Observação 2. O modelo MA(q) possui as seguintes propriedades

(i) Não há restrições sobre os parâmetros para que o processo seja estacionário.

(ii) O modelo MA(q) é invert́ıvel se as ráızes da equação caracteŕıstica θ(B) = 0 estiverem

fora do ćırculo unitário.

Para muitas séries encontradas na prática, se quisermos um modelo com um número

não muito grande de parâmetros, a inclusão de termos autorregressivos e de médias móveis

é a solução adequada. O modelo ARMA(p,q) é dado por

Zt = φ1Zt−1 + φ2Zt−2 + ...+ φpZt−p + at − θ1at−1 − θ2at−2 − ...− θqat−q,

e, se φ(B) e θ(B) são os operadores autorregressivos e de médias móveis, respectivamente,

introduzidos anteriormente, podemos reescrever na forma

φ(B)Zt = θ(B)at.
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Seja {Xt, t ∈ Z} um processo estacionário real discreto, de média zero e função de

autocovariância (facv) γτ = E[XtXt+τ ].

Proposição 3.1. A facv γτ satisfaz as seguintes propriedades:

(i) γ0 > 0

(ii) γ−τ = γτ

(iii) |γτ | ≤ γ0

A função de autocorrelação (fac) do processo é definida por

ρτ =
γτ
γ0

, τ ∈ Z

Dadas as observações X1, . . . , XN , a fac ρj é estimada por

rj =
cj
c0

, j = 0, 1, . . . , N − 1

sendo que cj é a estimativa da função de autocovariância γj, dada por

cj =
1

N

N−j∑
t=1

[(Xt −X)(Xt+j −X)], j = 0, 1, . . . , N − 1

em que X = 1
N

∑N
t=1Xt a média amostral.

Observação 3. A fac apresenta

(i) decaimento exponencial, quando o processo é AR(1);

(ii) mistura de exponenciais ou ondas senóides amortecidas, quando o processo é AR(2);

(iii) somente ρ1 6= 0, quando o processo é MA(1);

(iv) somente ρ1 6= 0 e ρ2 6= 0, quando o processo é MA(2);

(v) decaimento exponencial após lag 1, quando o processo é ARMA(1,1).

A função de autocorrelação parcial (facp) foi proposta por Box et al. (1994).

Denotaremos por φkj o j-ésimo coeficiente de um modelo AR(k), de tal modo que φkk seja

o último coeficiente. A quantidade φkk, encarada como função de k, é chamada função de

autocorrelação parcial.

Pode-se demonstrar que, para os processos estudados até aqui, temos:

(i) um processo AR(p) tem facp φkk 6= 0, para k ≤ p e φkk = 0, para k > p;
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(ii) um processo MA(q) tem facp que se comporta de maneira similar à fac de um processo

AR(p);

(iii) um processo ARMA(p,q) tem facp que se comporta como a facp de um processo MA

puro.

Os modelos apresentados até agora são apropriados para descrever séries esta-

cionárias, mas, na prática, muitas séries não são estacionárias. Entretanto, quando

diferenciadas tornam-se estacionárias, por exemplo, seja Zt uma série temporal não esta-

cionária, temos

Wt = Zt − Zt−1 = (1−B)Zt = ∆Zt

é estacionária.

Séries Zt tais que, tomando-se um número finito de diferenças, d, tornam-se

estacionárias, são chamadas não estacionárias homogêneas, ou ainda, são portadoras de

ráızes unitárias. Se Wt = ∆dZt for estacionária, podemos representar Wt por um modelo

ARMA(p,q), ou seja,

φ(B)Wt = θ(B)at

φ(B)∆dZt = θ(B)at

e dizemos que Zt segue um modelo autorregressivo, integrado, de médias móveis, ou modelo

ARIMA(p,d,q).

Adotando que at ∼ N(0, σ2
a), uma opção para se obter as estimativas de máxima ve-

rossimilhança dos parâmetros do modelo ARMA(p,q) é adotar a função de verossimilhança

condicional proposta por Cox (1975).Temos que

Zt = φ1Zt−1 + φ2Zt−2 + ...+ φpZt−p + at − θ1at−1 − θ2at−2 − ...− θqat−q,

que pode ser rescrito como

at = Zt − φ1Zt−1 − φ2Zt−2 − ...− φpZt−p + θ1at−1 + θ2at−2 + ...+ θqat−q,

disto podemos escrever

L(φ,θ, σ2
a|z) =

n∏
t=r∗+1

f(at|φ,θ, σ2
a, at−1, at−2, ..., a1)

=
n∏

t=r∗+1

1√
2πσa

exp

{
1

2σ2
a

a2
t

}

em que r∗ = max(p, q). Em geral, adotamos que a1 = a2 = ... = aq = 0 e

Z0 = Z−1 = ... = 0.
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Estamos interessados em prever um valor Zt+h, para h ≥ 1, supondo que temos

observações até o instante t, ou seja, temos os valor Z1, . . . , Zt−2, Zt−1, Zt, que é chamado

origem das previsões. A previsão de origem t e horizonte h será denotada por Ẑt(h). A

previsão considerando o erro quadrático médio mı́nimo é dada pela esperança condicional,

ou seja,

Ẑt(h) = E[Zt+h|Zt, Zt−1, ...],

isto é,

Ẑt(h) = φ̂1[Zt+h−1] + ...+ φ̂p[Zt+h−p]− θ̂1[at+h−1]− ...− θ̂q[at+h−q] + [at+h]

em que

[Zt+k] = Ẑt(h), k > 0,

[Zt+k] = Zt+k, k ≤ 0,

[at+k] = 0, k > 0,

[at+k] = at+k, k ≤ 0.

e φ̂i e θ̂i são os estimadores de máxima verossimilhança de φi e θi, respectivamente.

Para mais detalhes dos modelos AR, MA, ARMA e ARIMA consultar Morettin e

Toloi (2006) e Box e Jenkins (1970).

Modelos para séries temporais de contagem

Séries temporais cujas observações consistem de números inteiros positivos, geral-

mente provenientes de um mecanismo de contagem, são chamadas séries temporais de

contagem. Alguns exemplos são

(i) número de casos de dengue registrado semanalmente pela Secretaria de Saúde de

Goiânia;

(ii) número mensal de casos de queimadas em Goiás, nos últimos 20 anos;

(iii) número de transações financeiras realizadas no banco X a cada 10 min, na última

semana;

(iv) número de internações mensais por causa de dengue;

(v) número de casos de tuberculose na região metropolitana de São Paulo.
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Entre alguns modelos propostos na literatura para modelar séries temporais de

contagem temos o modelo GLARMA - autorregressivo e de médias móveis linear generali-

zado, Davis et al. (2003), o modelo GARMA - generalizado autorregressivo e de médias

móveis, Benjamin et al. (2003), e o modelo INGARCH - autorregressivo generalizado

inteiro condicionalmente heterocedástico, Ferland et al. (2006). Apresentamos a seguir

um breve estudo do modelo GARMA.

Benjamin et al.(2003) sugeriram um novo modelo de séries temporais tendo como

bases o modelo ARMA e resultados de MLG (para mais detalhes ver McCullagh e Nelder,

1989). Este novo modelo pode ser utilizado quando a distribuição condicional dos dados

da série temporal pertence à famı́lia exponencial, este modelo foi denominado por modelo

generalizado autorregressivo e de médias móveis (GARMA).

O modelo GARMA é capaz de acomodar o comportamento não estacionário da

média da série temporal. Além disso, o modelo GARMA pode ser utilizado para modelar

diversas séreis temporais com suas peculiaridades, tais como: séries que apresentam apenas

valores nos reais positivos, séries binárias (indicando a ocorrência ou não do evento de

interesse em cada instante de tempo) ou ainda séries que provêm de contagem, sendo

ainda posśıvel incorporar na modelagem covariáveis dependentes do tempo.

Sejam {z1, . . . , zt} a série temporal observada e Ht o conjunto de informações

anteriores ao tempo t, definido por

Ht = {xt, . . . ,x1, zt−1, . . . , z1, µt−1, . . . , µ1},

em que xt representa as covariáveis observadas no instante de tempo t e µt a média

também no instante de tempo t. No modelo GARMA a distribuição condicional de cada

observação zt, para t = 1, . . . , n, dado Ht, pertence à famı́lia exponencial se a densidade

condicional é dada por

f(zt | Ht) = exp

{
ztϑt − b(ϑt)

ϕ
+ d(zt, ϕ)

}
, (3.23)

em que ϑt e ϕ são os parâmetros canônico e de dispersão, respectivamente, e b(·) e d(·)
são funções que definem uma famı́lia exponencial espećıfica. As médias condicionais do

modelo GARMA são dadas por E(zt | Ht) = b′(ϑt) = µt.

Assim, como nos MLG, a média condicional do processo µt está relacionada com o

preditor ηt pela função de ligação g(·), isto é, g(µt) = ηt, sendo g(·) uma função monótona e

diferenciável. Em MLG o preditor linear é dado por η = x′β, em que β = (β1, β2, · · · , βk)′,
entretanto no modelo GARMA será inclúıdo um componente adicional, chamado de τt,

que fornece as partes referentes aos termos autorregressivos e de médias móveis, assim,
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um modelo geral para µt é dado por

g(µt) = ηt = x′tβ + τt,

em que

τt =

p∑
j=1

φjA(zt−j,xt−j,β) +

q∑
j=1

θjM(zt−j, µt−j),

sendo que A e M são funções que representam os termos autorregressivos e de médias

móveis, respectivamente, com φ = (φ1, . . . , φp)
′ e θ = (θ1, . . . , θq)

′ os vetores dos parâmetros

autorregressivos e de médias móveis, respectivamente.

A formulação anterior é muito geral para aplicações, uma versão mais simples é

dada por

g(µt) = ηt = x′tβ +

p∑
j=1

φj{g(zt−j)− x′t−jβ}+

q∑
j=1

θj{g(zt−j)− ηt−j}, (3.24)

e a combinação das equações (1) e (2) definem o modelo GARMA(p,q).

Para o caso da distribuição de Poisson, Zt | Ht ∼ Poisson(µt), temos que

f(zt | Ht) =
e−µtµztt
zt!

= exp (zt log(µt)− µt − log(zt!)) ,

sendo que ϑt = log(µt) (parâmetro canônico) e ϕ = 1. Podemos adotar a função de ligação

g(µt) = log(µt), com isso obtemos

log(µt) = ηt = x′tβ +

p∑
j=1

φj{log(zt−j)− x′t−jβ}+

q∑
j=1

θj{log(zt−j)− ηt−j},

note que se zt = 0, teremos log(0), para evitar esse tipo de problema adotamos a substituição

de zt−i por z∗t−i, com z∗t−i = max(0, 1 ; zt−i). Assim,

log(µt) = ηt = x′tβ +

p∑
j=1

φj{log(z∗t−j)− x′t−jβ}+

q∑
j=1

θj{log(z∗t−j)− ηt−j}.

A função de probabilidade da binomial negativa, Zt | Ht ∼ BN(k, pt), adotada é

dada por

f(zt | Ht) =
Γ(k + zt)

Γ(zt + 1)Γ(k)
pkt (1− pt)zt ,

77



IV ENGOPE 14 a 16 de outubro de 2019, Goiânia-GO

sabemos que µt = k(1−pt)
pt

, logo pt = k
µt+k

, assim podemos reescrever da forma

f(zt | Ht) =
Γ(k + zt)

Γ(zt + 1)Γ(k)

(
k

µt + k

)k (
µt

µt + k

)zt
,

escrevendo na forma da famı́lia exponencial, temos que ϑt = log
(

µt
µt+k

)
(parâmetro

canônico) e ϕ = 1. Podemos adotar a função de ligação logaŕıtmica, como no caso do

modelo Poisson-GARMA, disto, o preditor linear fica igual ao anterior.

Os parâmetros do modelo GARMA a serem estimados são (β,φ,θ)′, em que

β = (β0, . . . , βk)
′, φ = (φ1, . . . , φp)

′ e θ = (θ1, . . . , θq)
′. Seja z = {z1, . . . , zn} a série

temporal observada, µt como descrito anteriormente e r∗ = max(p, q). Utilizando a função

de verossimilhança condicional introduzida por Cox (1975), que é baseada na distribuição

condicional da resposta atual, dados seus valores passados, a função de verossimilhança

condicionada nas r∗-primeiras observações é dada por

L(β,φ,θ|z) =
n∏

t=r∗+1

f(zt|Ht)

=
n∏

t=r∗+1

exp

{
ztϑt − b(ϑt)

ϕ
+ d(zt, ϕ)

}
. (3.25)

Observamos pela equação (3.25) que a função de verossimilhança é bastante com-

plexa e, em muitos casos, é conveniente trabalhar com a função log-verossimilhança, que é

dada por

l(β,φ,θ|z) = log[L(β,φ,θ|z)]

=
1

ϕ

n∑
t=r∗+1

(ztϑt − b(ϑt)) +
n∑

t=r∗+1

d(zt, ϕ).

Devido à complexidade da equação log-verossimilhança, não é posśıvel encontrar

os estimadores de máxima verossimilhança de forma fechada. Portanto as estimativas de

máxima verossimilhança são obtidas via métodos iterativos, como por exemplo, o método

“L-BFGS-B”, proposto por Byrd et al.(1995), que está dispońıvel no software R Core Team

(2019).

Para seleção de modelos, podemos utilizar os critérios mais utilizados na abordagem

clássica, que são o AIC (Critério de Informação de Akaike) e o BIC (Critério Bayesiano de

Schwarz), dados por

AIC = −2l(ς) + 2d

BIC = −2l(ς) + d log(n)
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em que l(ς) denota o máximo da função log-verossimilhança, d o número de parâmetros

estimados e n o número de observações na série.

Modelos para séries temporais binárias

Séries temporais cujas observações expressam a ocorrência ou não de um evento de

interesse são denominadas séries temporais binárias. Alguns exemplos são

(i) indicação de recessão ou não de uma determinada nação ao longo dos anos;

(ii) a ocorrência de chuva em uma determinada localidade ao longo dos dias;

(iii) o retorno de um ativo financeiro exceder um determinado limite fixo.

Alguns modelos propostos na literatura que contemplam séries temporais binárias

são modelo Bernoulli-GARMA, proposto por Benjamin et al. (2003), modelo Bernoulli-

GARMA modificado, sugerido por Milani et al. (2019), modelo BARX - binário autorre-

gressivo com termos cruzados, sugerido por Zeger e Qaqish (1988) e modelo BARMA -

binário autorregressivo e médias móveis, proposto por Li (1994). Apresentamos a seguir

os conceitos dos dois primeiros citados.

Seja {Zt, t = 1, . . . , T} um processo estocástico, em que Zt só pode assumir valores

binários. Sem perda de generalidade, adotamos que Zt assume os valores {0, 1}. Seja Ht o

conjunto de informações anteriores ao tempo t, definido por

Ht = {xt, . . . ,x1, zt−1, . . . , z1 µt−1, . . . , µ1}.

Assumimos que a distribuição condicional de Zt dado Ht é dada por

Zt|Ht ∼ Bernoulli(µt),

portanto µt é a probabilidade da ocorrência de Zt = 1 no tempo t, dado todas as informações

dispońıveis até o instante t.

O modelo Bernoulli-GARMA é um caso particular do GARMA, que já foi apre-

sentado anteriormente. Podemos consider que não temos covariáveis para adicionar ao

preditor linear, sendo assim, podemos escrever o preditor linear dado por

ηt = α +

p∑
j=1

φjg(zt−j) +

q∑
j=1

θjg(µt−j),

considerando a função de ligação logit, o preditor linear pode ser reescrito como

ηt = α +
p∑
i=1

φi log

(
zt−i

1− zt−i

)
+

q∑
j=1

θj log

(
µt−j

1− µt−j

)
,
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observe que a equação apresenta sérios problemas na estrutura autorregressiva, pois quando

zt = 0 a função logit é igual a logaritmo de zero e, quando zt = 1 o resultado é o logaritmo

de uma divisão por zero. Para corrigir estes problemas, Benjamin et al. (2003) propôs

uma transformação nos dados, sendo definida por z∗t = min[max(zt, c), (1− c)], c ∈ (0, 1/2).

Neste caso, a série transformada será igual a c se zt = 0, e 1− c se zt = 1.

Analisando a proposta apresentada por Benjamin et al. (2003) com mais cuidado

observamos que

A(zt = 0) = log

(
z∗t

1− z∗t

)
= log

(
c

1− c

)
= log(c)− log(1− c)

= − log

(
1− c
c

)
= −A(zt = 1),

portanto, observar zt = 0 ou zt = 1 resulta no mesmo efeito, exceto por um sinal negativo na

parte autorregressiva do ηt. Isso pode ser visto pelo fato que

φ1A(zt = 0) = −φ1A(zt = 1).

Mas, em problemas práticos, essa é a formulação ideal? Motivados por isso Milani

et al. (2019) propôs um método alternativo para corrigir esse problema na estrutura

autorregressiva de ηt. A ideia é uma composição da função logaŕıtmica com o inverso da

função logit, que resulta em

A(zt) = log

(
ezt

1 + ezt

)
,

portanto, a equação do preditor linear pode ser reescrita como

ηt = α +

p∑
i=1

φi log

(
ezt−i

1 + ezt−i

)
+

q∑
j=1

θj log

(
µt−j

1− µt−j

)
.

Quando a série de interesse apresentar comportamento sazonal, podemos adotar

funções periódicas no lugar de α para capturar a sazonalidade, de modo que ηt é dado por

ηt = β1 cos(2πft) + β2 sin(2πft) +

p∑
i=1

φi log

(
ezt−i

1 + ezt−i

)
+

q∑
j=1

θj log

(
µt−j

1− µt−j

)
,

sendo que f determina o peŕıodo das funções, por exemplo, se a sazonalidade é anual e

a série tem observações diárias, temos que f = 1
365

, no caso em que as observações são

mensais, temos que f = 1
12

.

A função de verossimilhança pode ser escrita em termos da função de probabilidade

condicional. Considere λ = (β,φ,θ)′ os parâmetros do modelo Bernoulli-GARMA ou
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Bernoulli-GARMA modificado a serem estimados, com β = (β1, β2)′, φ = (φ1, . . . , φp)
′ e

θ = (θ1, . . . , θq)
′. Sejam z = {zt ∈ {0, 1}, t = 1, ..., T} a série temporal observada, ηt como

descrito anteriormente e r∗ = max(p, q), a função de verossimilhança condicional é dada

por

L(λ|z) =
T∏

t=r∗+1

f(zt|Ht−1,φ,θ)

=
T∏

t=r∗+1

exp

{
ztηt + log

(
1

1 + exp(ηt)

)}
,

com zt ∈ {0, 1}. Adotamos que os r − 1 primeiros valores de µt são todos iguais a 0,5.

A função de verossimilhança condicional, definida anteriormente, é extremamente

complexa. Neste caso, os métodos iterativos considerando a função log-verossimilhança

são uma alternativa para obter as estimativas de máxima verossimilhança dos parâmetros

do modelo. A função log-verossimilhança é dada por

L(λ|z) = logL(λ|z) =
T∑

t=r∗+1

ztηt − log(1 + exp(ηt))

sendo ηt dado como anteriormente. As estimativas de máxima verossimilhança para os

parâmetros são obtidas via procedimento numérico usando R Core Team (2019).

Modelos para séries temporais de proporção

Algumas séries temporais possuem a caracteŕıstica de apresentar valores no intervalo

(0, 1). Alguns exemplos são

(i) umidade relativa do ar;

(ii) taxa de desemprego;

(iii) gasto do governo com pessoal.

Na literatura podemos citar os modelos βARMA, proposto por Rocha e Cribari-

Neto (2009), e βSARMA, sugerido por Bayer et al. (2018), que consideram a peculiaridade

da série temporal apresentar valores no intervalo (0, 1).

A distribuição beta é comumente usada para modelar experimentos nos quais a

variável de interesse é cont́ınua e distribúıda no intervalo (a, b). Uma situação particular,

mas muito útil, ocorre quando a = 0 e b = 1, assim a variável aleatória assume valores no

intervalo (0, 1).
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A função densidade da distribuição beta, com parâmetros α e β, é dada por

f(y) =
Γ(α + β)

Γ(α)Γ(β)
yα−1(1− y)β−1, 0 < y < 1,

em que α > 0, β > 0. A média e variância da v.a. Y são α
α+β

e αβ
(α+β)2(α+β+1)

, respectiva-

mente. Considere a reparametrização µ = α
α+β

e ϕ = α+ β, com isso temos que E(Y ) = µ

e V ar(Y ) = µ(1−µ)
1+ϕ

.

Sejam Yt, t = 1, . . . , n, variáveis aleatórias, assuma que a distribuição condicional de

cada Yt dado o conjunto de todas as informações até o instante t−1, Ht, segue distribuição

beta, com parâmetros µt e ϕ, de tal forma que E(Yt|Ht) = µt e V ar(Yt|Ht) = µt(1−µt)
1+ϕ

.

Adote que µt se relaciona com o preditor linear ηt, por meio de uma função de

ligação estritamente monotônica, duas vezes diferenciável g. As funções de ligação mais

comumente usadas são logit, probit e complementar log-log. O preditor linear é dado por

g(µt) = ηt = x′tβ + τt,

sendo que τt é dado por

τt = φ0 +

p∑
i=1

φi(g(yt−i)− x′t−iβ) +

q∑
j=1

θjrt−j,

em que E(rt|Ht) = 0. Rocha e Cribari-Neto (2009) destacam que existem várias opções

para o erro do termo de média móvel, por exemplo, erros medidos na escala original,

yt − µt, ou na escala do preditor, g(yt)− ηt.
A função log-verossimilhança dos parâmetros γ = (α,β′, ϕ,φ′,θ′)′ condicional às

primeiras r∗ observações, sendo r∗ = max(p, q), é dado por

l(γ) =
n∑

t=r∗+1

log(f(yt|Ht)),

em que f(yt|Ht) é como definido anteriormente, com E(Yt|Ht) = µt e

V ar(Yt|Ht) = µt(1−µt)
1+ϕ

. Devemos notar que na construção da função log-verossimilhança,

os primeiros erros são assumidos iguais a zero.

A extensão do modelo β-ARMA para incorporar a sazonalidade foi proposto por

Bayer et al. (2018) e é chamado de βSARMA(p, q)× (P,Q)s, sendo dado por

Φ(Bs)φ(B)g(yt) = β + Θ(Bs)θ(B)rt

sendo β uma constante, rt = g(yt) − g(µt) o erro, g(.) a função de ligação definida

como anteriormente, φ(B) = 1 − φ1B − . . . − φpB
p o polinômio autorregressivo de

ordem p, θ(B) = 1 − θ1B − . . . − θqB
q o polinômio de médias móveis de ordem q,
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Φ(Bs) = 1 − Φ1B
s − . . . − ΦPB

sP o polinômio autorregressivo sazonal de ordem P e

Θ(Bs) = 1−Θ1B
s − . . .−ΘQB

sQ o polinômio de médias móveis sazonal de ordem Q.
Como exemplo, o modelo βSARMA(1,1)x(0,0) = βARMA(1,1) pode ser escrito

como

Φ(B12)φ(B)g(yt) = β + Θ(B12)θ(B)rt

(1− Φ1B
12)(1− φ1B)g(yt) = β + (1−Θ1B

12)(1− θ1B)rt

g(yt)− φ1g(yt−1)− Φ1g(yt−12) + φ1Φ1g(yt−13) = β + rt − θ1rt−1 −Θ1rt−12 + θ1Θ1rt−13

g(yt)− φ1g(yt−1)− Φ1g(yt−12) + φ1Φ1g(yt−13) = β + (g(yt)− g(µt))− θ1rt−1 −Θ1rt−12 + θ1Θ1rt−13

g(µt) = β + φ1g(yt−1) + Φ1g(yt−12)− φ1Φ1g(yt−13)− θ1rt−1 −Θ1rt−12 + θ1Θ1rt−13

A função log-verossimilhança dos parâmetros γs = (β, ϕ,φ′,Φ′,θ′,Θ′)′ condicional

às primeiras r∗ observações, sendo r∗ = max(PS + p,QS + q), é dado por

l(γs) =
n∑

t=r∗+1

log(f(yt|Ht))

em que f(yt|Ht) como definido anteriormente, com E(Yt|Ht) = µt e

V ar(Yt|Ht) = µt(1−µt)
1+ϕ

.

Modelos para séries temporais periódicas

Os modelos autorregressivos periódicos são extensões dos modelos ARMA no sentido

de flexibilizar a estrutura de correlação, possibilitando uma melhor capacidade para se

ajustar à séries que apresentam correlação periódica, resultando em ajustes mais precisos

e consequentemente em previsões mais apuradas. Alguns modelos propostos na literatura

são o modelo PARMA - modelo periódico autorregressivo e de médias móveis, proposto por

Vecchia (1985) e o modelo NG-PAR - modelo normal generalizada periódico autorregressivo,

proposto por Milani (2016).

Seja Xt(r,m), com r = 1, . . . , R;m = 1, . . . ,M , representando a série temporal

periódica. Note que o ı́ndice de tempo da série pode depender de duas entradas r e m,

que podem ser, por exemplo, ano e mês das observações, respectivamente. Caso a série

apresente comportamento sazonal, a eliminação da sazonalidade pode ser feita, como

proposto por Hipel e McLeod (1994), utilizando

Zt(r,m) =
Xt(r,m) − µm

σm
,

em que µm = E{Xt(r,m)}, σm =
√
V ar{Xt(r,m)} e {Zt(r,m); r = 1, . . . , R;m = 1, . . . ,M}

a série temporal livre de sazonalidade. A série Zt(r,m) apresenta função de correlação
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periódica, por isso optamos por denotar o ı́ndice de tempo da série Zt por uma função de

r e m, uma vez que temos interesse em saber quem são os ı́ndices r e m.

Comumente adota-se que a distribuição condicional da série possui distribuição

normal, entretanto, pode-se desejar uma distribuição mais flex́ıvel, no sentido de permitir

caudas mais leves ou mais pesadas que as da distribuição normal, Milani (2016) sugeriu

utilizar a distribuição normal generalizada. A seguir temos a definição da distribuição

normal generalizada.

Definição Uma variável aleatória X tem distribuição normal generalizada com

parâmetros µ, σ e s se a função densidade de probabilidade é dada por

f(x) =
s

2σΓ(1/s)
exp

(
−
∣∣∣∣x− µσ

∣∣∣∣s) ,
em que −∞ < x <∞, −∞ < µ <∞, σ > 0 e s > 0. Temos ainda que a E(X) = µ e a

V ar(X) = σ2Γ(3/s)
Γ(1/s)

.

Observação 4. A distribuição normal é um caso particular da distribuição normal generali-

zada no caso em que s = 2.

Assumimos que a distribuição condicional da série Zt(r,m) para cada m, m =

1, . . . ,M , dada toda a informação passada do processo possui função densidade de proba-

bilidade normal generalizada com parâmetros µ∗m, σ∗m e sm, ou seja,

Zt(r,m)|Ht(r,m) ∼ NG(µ∗m, σ
∗
m, sm),

em que Ht(r,m) é o conjunto de informações das observações até o instante t(r,m) − 1,

definido como

Ht(r,m) = {z1, . . . , zt(r,m)−1},

e µ∗m = E[Zt(r,m)|Ht(r,m)] é dado por

µ∗m =

pm∑
j=1

φj,mzt(r,m)−j, (3.26)

em que µ∗m é a média da distribuição normal generalizada da m-ésima observação dentro

de qualquer peŕıodo e φ1,m, . . . , φpm,m são os coeficientes do modelo autorregressivo para a

m-ésima observação.

Denotemos os parâmetros do modelo a serem estimados por (φ1, . . . ,φS,σ, s)′ sendo

que φm = (φ1,m, . . . , φpm,m)′ com m = 1, . . . ,M , σ = (σ∗1, . . . , σ
∗
M)′ e s = (s1, . . . , sM)′.

Seja z = {z1, . . . , zn} a série temporal observada, µ∗t como descrito na equação (3.26)

e r1,m = 1 se pm < m ou r1,m = 2 se m ≤ pm < M . Para cada m as estimativas dos

parâmetros podem ser obtidas utilizando a função verossimilhança condicional, que é dada
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por

L(φm, σ
∗
m, sm|z) =

R∏
r=r1,m

f(zt(r,m)|Ht(r,m))

=
R∏

r=r1,m

s

2σ∗mΓ(1/s)
exp

{
−
∣∣∣∣zt(r,m) − µ∗t(r,m)

σ∗m

∣∣∣∣s}

A função de verossimilhança para todos os parâmetros é dada pelo produto das

funções de verossimilhança de cada m, ou seja,

L(φ1, . . . ,φM ,σ, s|z) =
S∏

m=1

L(φm, σ
∗
m, sm|z), (3.27)

Utilizando a equação (3.27), temos que a função de log-verossimilhança é dada por

l(φ1, . . . ,φM ,σ, s|z) = logL(φ1, . . . ,φM ,σ, s|z)

=
M∑
m=1

logL(φm, σ
∗
m, sm|z) =

M∑
m=1

l(φm, σ
∗
m, sm|z),

em que

l(φm, σ
∗
m, sm|z) = (R− r1,m) log

(
s

2σ∗mΓ(1/s)

)
− 1

(σ∗m)s

R∑
r=r1,m

|zt(r,m) −
pi∑
j=1

φj,izt(r,m)−j|s,

ou seja, as estimativas de máxima verossimilhança dos parâmetros para cada m podem

ser encontradas de maneira separada. Mas observamos pelas equações anteriores que a

função log-verossimilhança é bastante complexa, por isso indicamos métodos iterativos

para a obtenção das estimativas de máxima verossimilhança.

A investigação da ordem do modelo NG-PAR para cada um dos peŕıodos pode ser

feita através das funções de autocorrelação periódica e autocorrelação parcial periódica,

como proposto por Hipel e McLeod (19940), ou pode-se optar por escolher a ordem através

dos critérios AIC e BIC calculados em cada um dos peŕıodos, que são dados por

AICm = −2l(φ̂1,m, . . . , φ̂pm,m, σ̂
∗
m, ŝm|z) + 2(pm + 2)

BICm = −2l(φ̂1,m, . . . , φ̂pm,m, σ̂
∗
m, ŝm|z) + (pm + 2) log(R− r1,m),

sendo que φ̂i,m, σ̂m, ŝm, com i = 1, . . . , pm são as estimativas de máxima verossimilhança

dos respectivos parâmetros. Os valores dos critérios AIC e BIC resultantes do ajuste são
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dados por

AIC =
S∑

m=1

AICm

BIC =
S∑

m=1

BICm.

A função de autocorrelação pode não ser igual para diferentes peŕıodos m e, assim,

diferentes ordens podem ser ajustadas para cada peŕıodo. Além disso, esta modelagem

permite escolher diferentes distribuições condicionais para cada m, de forma que pode-se

adotar para alguns a distribuição normal generalizada e, para outros, a normal, que ocorre

quando o valor 2 pertence ao intervalo de confiança do parâmetro s. Mais mais detalhes

ver Milani (2016).
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de Séries Temporais da famı́lia GARMA com Aplicações para Dados de Conta-

gem. Dissertação (Mestrado) - Universidade de São Paulo, Brasil, São Carlos, BR, 2011.

[R Core Team] R Core Team. R: A Language and Environment for Statistical Computing,

R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. 2019.

[Rocha e Cribari-Neto (2009)] Rocha A.V., Cribari-Neto, F. Beta autoregressive moving

average models. Test, v. 18, p. 529–545, 2009.

[Vecchia (1985)] Vecchia, A. V. Periodic autoregressive-moving average (PARMA) mode-

ling with applications to water resources. JAWRA Journal of the American Water

Resources Association, v. 21(5), p. 721–730, 1985.

[Zeger e Qaqish (1988)] Zeger, S.L., Qaqish, B. Markov regression models for time series:

a quasi-likelihood approach. Biometrics, v. 44, p. 1019–1031, 1988.

87



IV ENGOPE 14 a 16 de outubro de 2019, Goiânia-GO

4 Resumos Expandidos
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Inferência para a Distribuição Exponencial
Generalizada baseada em Censura Tipo II

Progressiva

Éder Silva de Brito 1

Vera Lúcia Damasceno Tomazella 2

Resumo

Neste trabalho apresentamos métodos inferenciais baseados em amostras na

presença de censura tipo II progressiva, modelo que tem recebido considerável

atenção em análise de sobrevivência e confiabilidade. A distribuição exponencial

generalizada foi escolhida para mostrar os métodos matemáticos para a obtenção

dos estimadores de máxima verossimilhança, bem como a matriz de variância-

covariância e seus intervalos de confiança. Foram realizados estudos simulados,

analisando amostras de diferentes tamanhos e com variados esquemas de censura.

Concentramos atenção em analisar amostras de tamanho moderado, já que para

amostras maiores os estimadores apresentam bom comportamento. Foi constatado

que além do tamanho da amostra em teste e a quantidade de falhas observadas, as

definições do esquema de censura também impactam na qualidade da estimação.

Propomos estudos e análises futuras, sobretudo para conjuntos de dados reais que se

adequem ao modelo apresentado e/ou outros com a mesma natureza de censura.

Palavras-chave: Censura tipo-II progressiva; Estimador de máxima verossimi-

lhança; Distribuição exponencial generalizada.

Introdução

Testes de confiabilidade realizados em amostras com censura são recorrentes em

diversas áreas, justificados pelo interesse em redução de tempo e custos destas observações.

Dentre os esquemas de censura apresentados na literatura, tem-se ampliado estudos

acerca de amostras com Censura do Tipo II Progressiva, uma generalização da censura

do Tipo II clássica. Neste modelo deseja-se observar certa quantidade de falhas e, a

cada falha ocorrida, outras unidades em funcionamento são retiradas aleatoriamente do

experimento (caracterizando o modelo progressivo de censura), até que se obtenha um

número pré-determinado de falhas observadas.

Balakrishnan e Aggarwala apresentaram em [Balakrishnan e Aggarwala(2000)] dis-

cussões teóricas acerca de censuras tipo II progressiva e suas aplicações em problemas

1Doutorando - PIPGEs-USP/UFSCar. e-mail: edersilvabrito@gmail.com
2Professora - DEs-UFSCar. e-mail: vera@ufscar.br
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de inferência estat́ıstica. Posteriormente, outros autores estudaram diversos modelos

sob esse tipo de censura, baseados em diferentes distribuições, como, por exemplo

[Basak et al.(2009)], [Ismail(2012)], [Ding e Yu(2012)] dentre outros. Atualmente são

realizadas comparações entre métodos inferenciais para amostras com censura tipo II

progressiva, bem como inferência em amostras h́ıbridas, como em pode ser visto em

[Mondal e Kundu(2019)].

Neste trabalho apresentaremos inferência para a distribuição exponencial generali-

zada sob esquema de censura tipo II progressiva. Obtemos expressões para os estimadores

de máxima verossimilhança (EMV) dos parâmetros da distribuição, bem como propomos

posterior análise numérica destes estimadores. Apresentamos dados obtidos em amostras

simuladas para verificar a influência da definição do esquema de censura e do tamanho da

amostra observada em relação aos dados não observados (censurados).

Materiais e Métodos

O método utilizado para inferência dos parâmetros para a distribuição exponencial

generalizada neste trabalho é a estimação por máxima verossimilhança, considerando

amostras sob censura do tipo II progressiva.

Sejam Tij , i = 1, . . . ,m e j = 0, 1, . . . , Ri, variáveis aleatórias i.i.d. que caracterizam

tempos de falha, com função densidade de probabilidade e função de sobrevivência comum

dadas por f(·; θ) e S(·θ) respectivamente, onde θ é um parâmetro e m +
∑
.
m

i=i
Ri = n.

Seja m < n o número pré-fixado de falhas observadas e R1, . . . , Rm o esquema de censura

pré-determinado. Uma amostra sob esquema de censura do tipo II progressiva é uma

amostra X1, . . . , Xn tal que os m tempos de falha observados são dados por Xi = Ti0, com

i = 1, . . . ,m, e os tempos censurados são dados por Xij = Ti0, j = 1, . . . , Ri, onde Xij é o

tempo observado das Ri unidades retiradas após a i-ésima falha.

O esquema pode ser representado pela figura a seguir [Balakrishnan e Aggarwala(2000)]:

.

Figura 11: Modelo de censura tipo II progressiva

Consideremos uma amostra aleatória de tamanho n relativa a um teste de vida sob

esquema de censura do tipo II progressiva com m falhas observadas, onde os tempos de
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falha X1, . . . , Xn possuem distribuição comum exponencial generalizada com parâmetros

θ (forma) e α (escala). A função densidade de probabilidade de cada v.a. e a função de

sobrevivência são, respectivamente, dadas por

f(x;α, θ) = αθ(1− e−αx)θ−1e−αx, x > 0,

S(x;α, θ) = 1− (1− e−αx)θ, x > 0.

Sejam x1, . . . , xm os tempos de falha observados da amostra e sejam R1, . . . , Rm as

censuras correspondentes ao esquema tipo II progressivo. A função de verossimilhança

para α e θ é dada por

L(α, θ) = C
∏
.
m

i=1
αθ(1− e−αxi)θ−1e−αxi

[
1− (1− e−αxi)θ

]Ri
, (4.1)

onde C = n(n−R1 − 1) · · · (n−R1 − · · ·Rm−1 −m+ 1) é uma constante normalizadora.

Resultados e Discussão

Para obtenção dos EMV de α e θ, usamos a função log-verossimilhança a partir de

(4.1), dada por:

l(α, θ) = m logα+m log θ−α
∑
.
m

i=1
xi+(θ−1)

∑
.
m

i=1
log (1− e−αxi)+

∑
.
m

i=1
Ri log [1− (1− e−αxi)θ]

(4.2)

A ideia de calcular os valores de máximo da função de verossimilhança se torna

matematicamente mais simples com o uso da função de log-verossimilhança. Isso decorre

da monotonicidade da função de log-verossimilhança, de modo que seus máximos locais

também serão máximos locais da função de verossimilhança.

Segue, portanto, que os EMV’s α̂ e θ̂ para α e δ, respectivamente, são obtidos como

soluções das equações de verossimilhança, dadas por{
∂l(α,θ)
∂α

= m
α

+
∑
.
m

i=1
xi + (θ − 1)

∑
.
m

i=1

xie
−αxi

1−e−αxi − θ
∑
.
m

i=1
Ri

(1−e−αxi )θ−1xie
−αxi

1−(1−e−αxi )θ = 0
∂l(α,θ)
∂θ

= m
θ

+
∑
.
m

i=1
log (1− e−αxi)−

∑
.
m

i=1
Ri

(1−e−αxi )θ log (1−e−αxi )
1−(1−e−αxi )θ = 0.

(4.3)

Note que pela complexidade das expressões obtidas se torna dif́ıcil obter uma

forma fechada para os EMV’s α̂ e θ̂. Entretanto, podemos utilizar métodos numéricos,

como Newton-Raphson, por exemplo, para resolver o sistema de equações (4.3) e obter os

estimadores.

A Hessiana de l(α, θ) nos mostra que as soluções de (4.3) são um máximo local da

função log-verossimilhança, e portanto, da função de verossimilhança. Além disso, obtemos

a Matriz de Informação de Fisher de (α, θ), dada por
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I(α, θ) =

(
I11 I12

I12 I22

)
,

onde I11 = E
(
−∂2l(α,θ)

∂α2

)
, I22 = E

(
−∂2l(α,θ)

∂θ2

)
e I12 = E

(
−∂2l(α,θ)

∂α∂θ

)
. A partir da matriz

de informação de Fisher, obtemos a matriz de variância-covariância assintótica de (α̂, θ̂),

dada por

G(α̂, θ̂) = I−1(α, θ), (4.4)

utilizada na obtenção dos intervalos de confiança para os estimadores, como pode ser veri-

ficado em [Ding e Yu(2012)]. O desenvolvimento completo das manipulações matemáticas

resumidas neste trabalho pode ser encontrado em [Brito(2014)].

Para ilustrar o modelo apresentado, realizamos simulação de amostras da distri-

buição Exponencial Generalizada com parâmetros α = 1.5 e θ = 2 utilizando o programa R

[R Core Team (2019)]. A Tabela 1 apresenta o tamanho n da amostra original, o tamanho

m da amostra observada; o esquema dos n−m dados censurados, onde a i-ésima entrada

do vetor é a quantidade Ri de dados retirados na etapa i do experimento; e as médias dos

EMV obtidos em 1000 amostras para cada esquema, bem como as médias das variâncias e

covariâncias. O algoritmo para obtenção da amostra com censura tipo II progressiva pode

ser consultado em [Balakrishnan e Sandhu(1995)].

É posśıvel verificar para amostras com mesmos n e m, que o esquema de censura

progressiva determinado influencia na qualidade do estimador. Nos esquemas que as

censuras estão concentradas no ińıcio do experimento, os estimadores se aproximam mais

dos valores reais. Destaca-se também o fato de que quanto maior a amostra em teste e

maiores as amostras observadas, melhores são os estimadores e menores as variâncias e

covariâncias. Para amostras menores as aproximações não são boas. Esses fatos indicam

que aplicações deste modelo para situações reais poderão apresentar melhores resultados

para amostras maiores e com menores números de dados censurados, já que nesses casos

não haverá prejúızo considerável de informações em decorrência da não-observância de um

determinado conjunto de dados.

Destacamos que todos os esquemas de censura das simulações apresentados da

Tabela 1 foram previamente determinados pelos autores. Entretanto, é posśıvel realizar

inferência dos parâmetros para esquemas de censura onde as retiradas são aleatórias ou

que seguem alguma distribuição (binomial, por exemplo, como em [Ismail(2012)]). Esses

estudos seguem como proposta de continuação deste trabalho.
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Tabela 14: Resultados numéricos para os EMV

n m Esquema α̂ θ̂ Var[α̂] Var[θ̂] Cov[α̂, θ̂]
20 5 (15,0,0,0,0) 2.145 3.250 1.128 17.791 2.403
20 5 (0,0,0,0,15) 2.930 5.954 2.799 124.763 11.279
20 10 (10,0,· · · ,0) 1.790 2.680 0.378 3.661 0.709
20 10 (0,· · · ,0,10) 1.926 3.064 0.560 5.491 1.228
20 10 (1,· · · ,1) 1.867 2.923 0.475 5.460 0.999
20 15 (5,0,· · · ,0) 1.723 2.525 0.237 1.454 0.404
20 15 (0,· · · ,0,5) 1.748 2.640 0.268 1.740 0.507
50 10 (40,0,· · · ,0) 1.738 2.324 0.335 0.838 0.372
50 10 (0,· · · ,0,40) 2.168 3.048 0.999 5.683 1.661
50 20 (30,0,· · · ,0) 1.624 2.227 0.149 0.471 0.188
50 20 (0,· · · ,0,30) 1.707 2.353 0.253 0.678 0.352
50 30 (20,0,· · · ,0) 1.587 2.197 0.099 0.353 0.135
50 30 (0,· · · ,0,20) 1.603 2.215 0.127 0.391 0.182
50 40 (10,0,· · · ,0) 1.575 2.184 0.075 0.290 0.108
50 40 (0,· · · ,0,10) 1.586 2.173 0.083 0.290 0.120
100 20 (80,0,· · · ,0) 1.612 2.177 0.138 0.335 0.150
100 40 (60,0,· · · ,0) 1.572 2.117 0.070 0.209 0.087
100 60 (40,0,· · · ,0) 1.543 2.093 0.047 0.154 0.062
100 80 (20,0,· · · ,0) 1.532 2.059 0.036 0.119 0.048
100 90 (10,0,· · · ,0) 1.521 2.061 0.031 0.109 0.043

Conclusão

Esquemas de censura progressiva são modelos de ampla aplicabilidade em estudos de

sobrevivência. Nesse contexto, o modelo Exponencial desperta interesse pelas possibilidades

de aplicações teóricas e práticas em diversas análises, experimentos e modelagens de testes

de vida, dentre os quais, testes que envolvem censuras. Por exemplo, em [Ismail(2012)] é

apresentada inferência para amostras com distribuição exponencial generaliza em testes

parcialmente acelerados, assunto com grande relevância para análise de sobrevivência e

confiabilidade.

Neste trabalho realizamos inferência considerando uma amostra aleatória com

distribuição exponencial generalizada sob censura tipo II progressiva. Dados simulados

foram analisados para ilustrar a influência do tamanho da amostra observada e dos

esquemas de censura sobre os estimadores para os parâmetros da distribuição.

Pela versatilidade do modelo de censura apresentado, pretendemos, como sequência

deste trabalho, replicar as análises para amostras com diferentes distribuições. Pretendemos

também, realizar inferência para conjuntos de dados reais que apresentem perda progressiva

de informações observadas.
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Modelo de regressão linear aplicado a dados
meteorológicos

Júlio C. P. França 1 3

Tatiane F. N. Melo 2 3

Resumo

Neste trabalho obtemos um modelo de regressão linear múltipla aplicado a dados

meteorológicos da cidade de Goiânia no peŕıodo de 31/01/2014 até 31/12/2018.

Palavras-chave: Dados meteorológicos, Modelo de regresssão linear múltipla.

Introdução

Em geral, alguns fatores determinantes da evapotranspiração (evaporação +

transpiração da água) são climáticos e da planta. Podemos citar como fatores do clima

o saldo de radiação, a temperatura do ar e a velocidade do vento. Nesse sentido, é

interessante estudar, por exemplo, a relação da evapotranspiração com a temperatura

do ar e a velocidade do vento. O objetivo deste trabalho é verificar se há relação entre

estes fatores e como se dá essa relação. Para este estudo usamos os dados dispońıveis no

site do INMET (Instituto Nacional de Meteorologia - Ministério da agricultura pecuária

e abastecimento) linkado no BDMEP (Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e

Pesquisa). As variáveis aqui analisadas são: evapotranspiração; média da temperatura

mı́nima (oC) e velocidade média do vento.

Diversos problemas envolvem dois ou mais regressores (variáveis explicativas ou

independente) influenciando o comportamento da variável resposta (ou variável dependente).

Chamamos Modelo de Regressão Linear Múltipla a qualquer modelo de regressão linear

com duas ou mais variáveis explicativas.

Neste trabalho, utilizamos um modelo de regressão linear múltipla para conduzir

as análises.

O artigo está organizado da seguinte forma. O modelo linear geral é apresentado

na Seção 2. Na Seção 3, temos um caso particular do modelo de regressão linear geral.

Obtemos, na Seção 4, o modelo de regressão linear ajustado. Finalmente, na Seção 5

apresentamos as conclusões.

1UFG. e-mail: juliocsar@hotmail.com.br
2UFG. e-mail: tmelo@ufg.br
3Júlio C. P. França agradece ao CNPq. Tatiane F. N. Melo agradece a agência FAPEG (processo no:

201410267001779).
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Modelo de regressão linear múltipla geral

O modelo de regressão linear múltipla com k variáveis regressoras (ou variáveis

explicativas) pode ser definido por:

Y = β0 + β1x1 + β2x2 + . . .+ βkxk + ε,

Suposições:

(i) ε ∼ N(0, σ2);

(ii) os erros são não correlacionados;

(iii) as variáveis regressoras x1, x2, . . . , xk assumem valores fixos.

Os parâmetros desconhecidos do modelo são:

• β0, β1, . . . , βk: coeficientes de regressão;

• σ2: variância.

A variável aleatória Y é denotada por variável resposta e as variáveis x1, x2, . . . , xk são

chamadas de variáveis regressoras (ou explicativas). Para mais detalhes sobre modelos de

regressão linear múltipla veja Charnet et al. (2008).

Modelo com duas variáveis regressoras

O modelo de regressão linear múltipla com 2 variáveis regressoras é dado por

Y = β0 + β1x1 + β2x2 + ε. (4.5)

Suposições:

(i) ε ∼ N(0, σ2);

(ii) os erros são não correlacionados;

(iii) as variáveis regressoras x1 e x2 assumem valores fixos.
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Interpretação: βj, j = 1, 2 é a mudança esperada em Y devido ao aumento de uma

unidade em xj , quando a outra variável x` (j 6= `) é fixa. Ou seja, para x1 e x2 fixas temos

que

E(Y |x) = E(β0 + β1x1 + β2x2 + ε)

= β0 + β1x1 + β2x2 + E(ε)

= β0 + β1x1 + β2x2.

Logo,

E(Y |x) = β0 + β1x1 + β2x2. (4.6)

Aumentando x1 em uma unidade e mantendo fixa x2, temos

E(Y |x) = β0 + β1(x1 + 1) + β2x2. (4.7)

Subtraindo (4.7) e (4.6):

[β0 + β1x1(x1 + 1) + β2x2]− [β0 + β1x1 + β2x2] = β1.

Então, a alteração ocorrida na esperança de Y , quando aumentamos x1 em uma unidade

é exatamente β1, desde que a variável x2 permaneça fixa. De forma análoga, temos a

interpretação de β2.

Os parâmetros descritos anteriormente precisam ser estimados e testes de hipóteses são

necessários. Por exemplo, podemos está interessados em testar se a variável x2 tem (ou

não) influência na variável resposta Y . O teste, neste caso, é

H0 : β2 = 0×H1 : β2 6= 0.

Caso H0 não seja rejeitada então o modelo (4.5) pode ser reduzido para um modelo linear

simples (somente com uma variável regressora).

Resultados

Nesta seção apresentamos os resultados obtidos analisando o conjunto de dados dis-

pońıvel em http://www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=bdmep/bdmep. Neste ca-so,

consideramos a evapotranspiração como variável resposta, e as variáveis explicativas foram:

a média da temperatura mı́nima e velocidade média do vento. O peŕıodo de tempo conside-
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rado foi de 31/01/2014 até 31/12/2018 na cidade de Goiânia. Vale salientar que para todos

os resultados obtidos neste trabalho usamos o software R, veja em https://www.r-project

.org/.

Durante as análises ajustamos alguns modelos e usamos o método de seleção de

modelos denotado por Critério de Informação de Akaike (AIC), veja em Akaike (1974).

Além disso, constrúımos gráficos, como por exemplo, envelope para verificar a adequação

do modelo selecionado. Após o uso destes métodos estat́ısticos chegamos que as variáveis

explicativas acima são importantes para explicar a evapotranspiração.

Primeiramente, usamos o teste de Shapiro-Wilk para verificar a normalidade da

variável resposta Y (evapotranspiração). Neste caso, obtemos um valor-p igual a 0, 5,

portanto maior que 5%, indicando assim que Y segue uma distribuição normal e conse-

quentemente podemos usar o modelo definido em (4.5). Para corroborar com o teste de

Shapiro-Wilk temos o gráfico abaixo onde no primeiro temos o QQ-Plot e no segundo a

densidade da normal. Os dois gráficos indicam normalidade dos dados.

Ajustamos três modelos para os dados supracitados:

(a) Modelo 1: y = β0 + β1x1 + ε;

(b) Modelo 2: y = β0 + β2x2 + ε;

(c) Modelo 3: y = β0 + β1x1 + β2x2 + ε,
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onde y é a evapotranspiração, x1 é a média da temperatura mı́nima e x2 é a velocidade

média do vento.

Como mencionado anteriormente, usamos o critério de Akaike na escolha do modelo mais

apropriado. Para cada modelo obtemos os valores de AIC:

(a) Modelo 1: AIC = 541,6;

(b) Modelo 2: AIC = 496,7;

(c) Modelo 3: AIC = 488,2.

Dentre os três modelos ajustados obtemos menor AIC para o Modelo 3.

Portanto, segundo este critério, este será o modelo escolhido. Os gráficos de envelope

abaixo também indicam a escolha do terceiro modelo, pois, neste caso, todos os pontos

estão completamente contidos nas bandas de confiança.
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Modelo 3

Na Tabela 1 temos as estimativas dos parâmetros na segunda coluna. Na terceira coluna

temos o valores-p relacionados aos testesH0 : β0 = 0×H1 : β0 6= 0,H0 : β1 = 0×H1 : β1 6= 0

e H0 : β2 = 0×H1 : β2 6= 0 respectivamente.

Tabela 15: Estimativas dos parâmetros
Parâmetros Estimativas Valor-p

β0 -102,2484 2,20e-06
β1 9,2998 4,92e-13
β2 39,3016 0,00161

Como os três valores-p são bem pequenos, então rejeitamos todas as hipóteses nulas

supracitadas. Este resultado reafirma o que foi constatado através do critério de Akaike e

gráficos de envelope. Portanto, o modelo ajustado é dado por:
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ŷ = −102, 2 + 9, 3x1 + 39, 3x2.

Interpretação do modelo:

• β̂1: Para cada acréscimo de uma unidade na temperatura mı́nima, o valor médio da

evapotranspiração aumenta em 9,3 unidades, mantendo a variável velocidade (x2)

fixa.

• β̂2: Para cada acréscimo de uma unidade na velocidade média do vento, o valor médio

da evapotranspiração aumenta em 39,3 unidades, mantendo a variável temperatura

mı́nima (x1) fixa.

Conclusões

Neste trabalho obtivemos um modelo ajustado com o objetivo de predizer valores

da evapo-transpiração a partir da temperatura média mı́nima (oC) e velocidade média do

vento na cidade de Goiânia, no peŕıodo de 31 de janeiro de 2014 até 31 de dezembro de

2018 na cidade de Goiânia.
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5 Resumos Simples
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Acesso da populacao idosa de Goias aos servicos de
saude publica: uma analise espacial

Pedro Victor Brasil Ribeiro 1

Tallyta Carolyne Martins da Silva 2

Com a mesma tendencia da populacao mundial, a populacao de Goias vive cada vez mais.

Segundo os dados do IBGE, a populacao de Goias cresce 2,9% ao ano, taxa superior aos

demais grupos etarios. Em 2017 a populacao idosa representava 11,3% da populacao de

Goias, logo, com o fim do bonus demografico, a tendencia e que a parcela da populacao

aumente sua representatividade, alcancando 28,3% da populacao total em 2060. Uma das

consequencias inexoraveis do aumento da longevidade humana e o aumento das doencas

relacionadas a velhice, tais como: hipertensao, Parkinson, Alzheimer, diabetes, doencas

cardiacas e cancer. Portanto, para o atendimento dessa demanda crescente, sera cada vez

mais necessaria a ampliacao da infraestrutura de saude para esse segmento populacional.

O objetivo desse trabalho e justamente medir a acessibilidade da populacao idosa dos

municipios goianos aos servicos de saude publica. Entende-se como populacao idosa as

pessoas com idade igual ou superior a 60 anos (Estatuto do Idoso). Os dados utilizados no

estudo sao: numero de estabelecimentos de saude, numero de leitos, numero de medicos,

indice de envelhecimento da populacao residente de seus respectivos municipios e o Indice

de Desenvolvimento dos Municipios (IDM-Saude). Por meio da construcao do Indice de

Moran sera possivel verificar as correlacoes espaciais entre os indicadores de acesso aos

servicos de saude e a populacao idosa nos municipios.

Palavras-chave: Demografia, populacao idosa, acessibilidade a saude.

1IME-UFG. e-mail: ribeiropvb@gmail.com
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Experimento: Coca-Cola ou Pepsi?
Curso de Estat́ıstica - Espaço das Profissões 2013

Alex Felipe Rodrigues Lima 1

Felipe Franco Mendes 1

Franciely Jesus Guedes 1

Isabel Antunes Oliveira de Faria Almeida 1

Rodrigo Alves de Oliveira 1

Tuany Ribeiro dos Santos 1

Marta Cristina C. Bianchi da Costa 2 2

Em comemoraçao aos 10 anos do curso de Estat́ıstica, apresenta-se este trabalho realizado

durante o Espaço das Profissões de 2013 por ex-alunos já formados pelo curso de Estat́ıstica

IME-UFG. Nos dias 23 e 24 de Abril de 2013, na sala interativa do curso de Estat́ıstica

do Espaço das Profissões da UFG, realizou-se uma pesquisa com os alunos do ensino

fundamental e ensino médio visitantes da sala interativa. O objetivo principal da pesquisa

consistiu em verificar se a preferência por uma marca de refrigerante permanece a mesma

antes e após um teste cego de degustação com as marcas de refrigerante de cola: Coca-cola

e Pepsi. Como objetivos secundários aproveitou-se para conhecer o perfil dos entrevis-

tados quanto a procedência escolar e o conhecimento sobre o curso de Estat́ıstica IME/UFG.

Palavras-chave: Curso de Estat́ıstica, Espaço Profissões, Experimento cego,IME-UFG..

1Ex-aluno formado pelo curso Estat́ıstica IME-UFG
2IME-UFG. e-mail: marta bianchi@ufg.br
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Estimação dos parâmetros da distribuição Gama:
estimação por máxima verossimilhança e correção de

viés

Pedro Victor Brasil Ribeiro 1

Tiago Moreira Vargas 2

A distribuição gama possui uma vasta gama de aplicabilidade prática, virtualmente, po-

dendo ser aplicada em qualquer análise de dados reais positivos com assimetria à direita,

como em aplicações em inferência, análise de sobrevivência e processos estocásticos (mo-

delando tempo de espera entre ocorrências de eventos sucessivos). Sejam X1, . . . , Xn va

iid com distribuição gama(α,β)(Xi ∼ Γ(α, β)). O objetivo deste trabalho é comparar

diferentes métodos de estimação de parâmetros da distribuição gama, métodos dos mo-

mentos e método da máxima verossimilhança (MV). No caso do método MV, comparamos

a estimação utilizando dois métodos numéricos: Newton-Raphson e Score Fisher. Além

disso, propomos estimadores de máxima verossimilhança corrigidos pelo viés (Cox & Snell,

1968), e compararemos os seus desempenhos através do Erro Quadrático Médio (EQM),

com os seus estimadores não corrigidos, utilizando simulações de Monte Carlo.

Palavras-chave: Estimadores, Monte Carlo, Correção de viés.
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Improved Estimation in a General Multivariate
Elliptical Model

Tatiane F. N. Melo 1 2

Silvia L. P. Ferrari 3 4

Alexandre G. Patriota 3 4

It is well known that, under some standard regularity conditions, maximum-likelihood

estimators (MLEs) are consistent and asymptotically normally distributed. Hence, their

biases converge to zero when the sample size increases. However, for finite sample sizes,

the MLEs are in general biased and bias correction plays an important role in the point

estimation theory. A general expression for the term of order O(n−1) in the expansion

of the bias of MLEs was given by Cox and Snell (1968) (Cox, D.R. and Snell, E. A

general definition of residuals (with discussion). Journal of the Royal Statistical Society

B, 30, 248–275, 1968). This term is often called second-order bias and can be useful in

actual problems. For instance, a very high second-order bias indicates that other than

maximum-likelihood estimation procedures should be used. Also, corrected estimators can

be formulated by subtracting the estimated second-order biases from the respective MLEs.

It is expected that these corrected estimators have smaller biases than the uncorrected

ones, especially in small samples. An alternative approach to bias correction was suggested

by Firth (1993) (Firth, D. Bias reduction of maximum likelihood estimates. Biometrika, 80,

27–38, 1993). The idea is to adjust the estimating function so that the estimate becomes

less biased. This approach can be viewed as a “preventive”method, since it modifies the

original score function, prior to obtaining the parameter estimates. In this paper, estimates

obtained from Cox and Snell’s approach and Firth’s method will be called bias-corrected

estimates and bias-reduced estimates, respectively. Our goal in this paper is to obtain

bias correction and bias reduction to the maximum likelihood estimators for the general

multivariate elliptical model.

Keywords: Bias-corrected estimates, Bias-reduced estimates, General multivariate ellipti-

cal model.
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Conceitos básicos da Teoria da Probabilidade e
Aplicações em Jogos

Valdivino Vargas Júnior 1

Exploraremos a relação entre conceitos básicos da teoria de probabilidade e realização de

jogos. Discutiremos, para alguns casos particulares, como as apostas são definidas e a

expectativa de ganho por parte das bancas a longo prazo. Para os exemplos considerados

abordaremos os mecanismos pelas quais as probabilidades associadas aos resultados são

obtidas ou estimadas.

Palavras-chave: Jogos, teoria das probabilidades.

1IME-UFG. e-mail: vvjunior@ufg.br
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Conceitos básicos da Teoria da Probabilidade e
Aplicações em Jogos

Valdivino Vargas Júnior 1

Fábio Prates Machado 2

Mauŕıcio Zuluaga 3

Neste trabalho, nós estudamos processos estocásticos que modelam a disseminação de

rumores. Nós consideramos duas variantes distintas. Numa, ao receber a informação

o indiv́ıduo a transmite para vizinhos que estejam dentro de uma vizinhança aleatória

finita. Em outra, os indiv́ıduos perguntam pela informação para vizinhos que estejam

dentro de uma vizinhança aleatória finita e passam a conhecê-la se algum destes vizinhos

a conhecer. Nós estudamos estas dinâmicas considerando indiv́ıduos posicionados em

subconjuntos dos naturais. Nosso foco é encontrar condições para que haja ou não chance

do rumor ser propagado indefinidamente, ou seja, em qualquer instante de tempo haver

alguém recebendo a informação. Os resultados são apresentados em função do poder de

propagação do rumor pelo indiv́ıduo (primeiro modelo) e do poder de ouvir o rumor de

cada indiv́ıduo (segundo modelo).

Palavras-chave: processos estocásticos, disseminação de rumores.
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Alguns avanços na modelagem de séries temporais
inspirados no modelo ARMA.

Éder Ângelo Milani 1

Amanda Buosi Gazon Milani 2

Os modelos autoregressivos (AR), de médias móveis (MA) e ARMA são os modelos mais

tradicionais na área de séries temporais, devido à sua grande popularidade. Estes modelos

foram propostos por Box e Jerkins (1976), sendo uma abordagem usual adotar o rúıdo

branco normalmente distribúıdo. Alguns modelos para ajustar séries temporais com certas

peculiaridades foram propostos na literatura nas últimas décadas. Neste minicurso o obje-

tivo é apresentar alguns modelos para séries temporais com determinadas caracteŕısticas,

tais como: série temporal que indica a ocorrência ou não de um evento de interesse, série

temporal proveniente de um processo de contagem, série temporal paa proporção e série

temporal com estrutura de correlação variando no tempo.

Palavras-chave: modelos autoregressivos, médias móveis, séries temporais.

1IME-UFG. e-mail: edermilani@ufg.br
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Modelos gaussianos latentes: abordagem bayesiana

Everton Batista da Rocha 1

Um problema muito comum na Estat́ıstica é a busca por um modelo que descreva a relação

entre duas ou mais variáveis, o que torna a seleção deste uma parte fundamental dentro do

processo de modelagem. Assim, o objetivo de descrever e/ou predizer o mecanismo gerador

de um processo é de interesse em diversas áreas do conhecimento, a exemplo, medicina,

farmacologia, agronomia, ciências tecnológicas, biotecnologia, zootecnia, entre outras áreas

do conhecimento. Com o avanço da ciência moderna, sobretudo, dos recursos computaci-

onais, vários modelos estat́ısticos foram propostos para a modelagem de tais processos.

No entanto, pode-se mostrar que vários desses modelos pertencem a uma rica classe de

modelos de regressão aditiva e bastante flex́ıvel, denominada modelos gaussianos latentes

(MGLs). Para a classe dos MGLs, considera-se que a variável resposta seja descrita por

uma determinada distribuição de probabilidade pertencente a uma famı́lia de distribuições,

cuja média está funcionalmente ligada a uma estrutura linear aditiva, denominada preditor

linear. Observe que, por ser uma classe bastante ampla, não restringindo a famı́lia de

distribuições, vários modelos podem ser descritos na forma dos MGLs. Em seu processo

de estimação, considerando a abordagem bayesiana, e assumindo prioris gaussianas para

os parâmetros de efeitos fixos, efeitos aleatórios e os termos não estruturados, define-se um

campo aleatório gaussiano markoviano, que por suas propriedades, tornam a Inferência

Bayesiana bastante atrativa e eficiente, reduzindo o custo computacional, por meio do uso

de métodos numéricos para matrizes esparsas, principalmente. Deste modo, o ajuste do

MGL considerando a aborgagem bayesiana pode ser dado de maneira eficiente utilizando o

método determińıstico INLA, do inglês, Integrated Nested Laplace Aproximations o qual

permite uma solução exata dos resumos a posteriori dos parâmetros de interesse do modelo.

Palavras-chave: Modelos Gaussianos Latentes, INLA, Inferência Bayesiana.

1IME-UFG. e-mail: evertonbatista@ufg.br
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Um modelo para recuperação de informações sobre
disparos de neurônios submetidos a est́ımulos

Denise Duarte 1

Quando um neurônio é exposto a um est́ımulo ele pode reagir com um disparo, ou “spike”.

Então, olhando para a sequência no tempo de spikes gerados por um neurônio submetido

a um est́ımulo, o que vemos é um processo com uma estrutura de dependência não trivial.

Não é esperado, por exemplo, que aconteçam dois spikes seguidos, nem um espaço muito

longo entre dois spikes. Além disso, é razoável pensar que, a cada novo spike, o processo

perde a memória, ou seja, que um spike marca um tempo de renovação do sinal. Um

modelo capaz de carpturar essas caracteŕısticas de dependência é o chamado Cadeias com

Memória de Alcance Variável, VLMC em inglês, já bastante estudado na literatura. No

entanto, nesse problema de sinal de spikes esse modelo não se aplica diretamente, pois

devido a caracteŕısticas da coleta de dados, os spikes podem ser detectados de forma in-

correta e o sinal pode estar contaminado., isto é, ter spikes que não ocorreram de fato,

ou não captar spikes que ocorreram. O modelo que propomos para analisar os sinais

contaminados é uma extensão do VLMC que damos o nome de HVLMC, Cadeia com

Memória de Alcance Variável Oculta. Neste trabalho, apresentamos uma metodologia

para recuperar o sinal original do neurônio, estimando a lei de formação do processo e

também a proporção de contaminação do sinal.

Palavras-chave: VLMC, spikes, HVLMC.
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