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Comunicações Curtas

Generalized Transmuted Rayleigh Distribution: Properties
and Applications

Alice B. V. Mello

Orientadora: Maria do Carmo S. Lima
UFPE

Resumo: The Rayleigh distribution is a continuous probability distribution with
support in R+ and scale parameter, σ > 0. This distribution is constantly used when
the overall magnitude of a vector is related to its directional components. Besides
that, more recently, extensions of Rayleigh model have been used to adjust fatigue
data. The probability density function (pdf) and the cumulative distribution function
(cdf) of a random variable with Rayleigh distribution are given, respectively, by:

g(x;σ) =
x

σ2
e

−x2
2σ2 (1)

and

G(x;σ) = 1− e
−x2
2σ2 . (2)

In this work, we use the generalized transmutated generator -G(Alizadeh et al., 2016),
in order to obtain a generalization of Rayleigh. The search for a generalization of
a distribution is justi�ed by the fact that the existing distributions do not adjust
e�ciently to a certain real data set. The pdf and cdf of the generator are given by:

f(x;λ;α; ξ) = αg(x, ξ) [G(x; ξ)]α−1 {1 + λ− 2λ[G(x; ξ)]α}

and

F (x;λ;α; ξ) = 1− {1− λ[G(x; ξ)]α} {1− [G(x; ξ)]α} ,

respectively, where α and λ are both shape additional parameters (α > 0 and |λ| ≤ 1)
and g(.) and G(.) are the baseline pdf and cdf, respectively; in this case, the Rayleigh
distribution, as mentioned above (Equations (1) and (2), respectively). In the sense, we
develop some mathematical properties of the proposed distribution: quantile function,
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moments, incomplete moments, generating function and order statistics. We also made
applications to real data sets.

Insegurança alimentar nos municípios pernambucanos: Uma
análise microfundamentada na PNAD 2009 e no Censo 2010

Elmon de Vasconcelos Noronha

Orientadora:Andrea Sales Soares de Azevedo Melo
UFPE

Resumo: O desenvolvimento da atividade agrícola permitiu que a oferta de alimentos
deixasse de ser um problema para a humanidade. Porém, investigações mais detalhadas
con�rmam que uma maior oferta alimentar não é absorvida homogeneamente pelos
grupos sociais, seja internacional ou intranacionalmente. No Brasil, para entendimento
desse fenômeno desenvolveu-se a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA).
A EBIA é uma escala psicométrica baseada em um questionário internacional padrão,
que captura a percepção dos indivíduos em relação ao seu acesso aos alimentos. A
metodologia de aplicação da EBIA, de�nida pela PNAD, entretanto, não permite que
seus índices sejam estimados em nível municipal, devido ao arranjo amostral adotado.
Assim este trabalho se propôs a estimar, para o estado de Pernambuco, a probabilidade
de cada município ter insegurança alimentar grave, conforme de�nido pela EBIA. Para
isso, a partir dos dados da PNAD 2009, foi estimado um modelo de regressão logístico
cuja variável dependente é a existência ou não de insegurança alimentar grave, caso
extremo de fome. Após a estimação pode-se realizar a imputação para os municípios
pernambucanos, através dos dados do Censo 2010. Os índices estimados reproduzem
a geogra�a do desenvolvimento estadual, concentrando-se uma maior probabilidade de
fome nas regiões de menor desenvolvimento.

Momentos da Classe de Distribuições Misturas da Escala
Normal Truncadas

Eraldo Barbosa dos Anjos Filho

Orientador: Aldo M. Garay
UFPE

Resumo: Neste trabalho desenvolvemos os procedimentos computacionais, baseados
nos resultados obtidos por Genç (2013) e Garay et al. (2017), que permitem obter
os quatros primeiros momentos da classe de distribuições Misturas da Escala Normal
(SMN), duplamente truncadas, que tem como casos particulares as distribuições Nor-
mal truncada, t de Student truncada, Slash truncada, Normal Contaminada truncada
e Pearson tipo VII truncada.

10



Recife, 31 de Maio de 2017 II JCJ

A partir de diversas manipulações algébricas, implementamos e elaboramos o pa-
cote TSMN, o qual já está disponível, para seu uso livre, no repositório CRAN
(https://CRAN.R-project.org/package=TSMN).

Referência

Garay, A. M., Lachos, V. H., Bolfarine, H., Cabral, C. R. B., 2017. Linear censored
regression models with scale mixtures of normal distributions. Statistical Papers 58,
247-278.

Genç, A. I., 2013. Moments of truncated normal/independent distributions. Sta-
tistical Papers 54 (3), 741-764.

Agrupamento baseado no kernel de Mahalanobis com
distâncias quadráticas adaptativas

Fernanda Florencio Costa

Orientador: Marcelo R. P. Ferreira
UFPE

Resumo: Métodos de agrupamento são ferramentas úteis para explorar estruturas
em conjuntos de dados e têm sido muito utilizados para reconhecimento não-supervi-
sionado de padrões. Agrupar signi�ca organizar um conjunto de observações (objetos,
indivíduos, genes, pixels, etc.) em grupos de tal forma que observações pertencentes a
um dado grupo têm um alto grau de similaridade, enquanto que observações perten-
centes a grupos diferentes têm um alto grau de dissimilaridade.

Um componente importante de qualquer método de agrupamento é a medida de dis-
similaridade e a distância Euclidiana é a mais comumente utilizada. Métodos baseados
nessa distância apresentam bom desempenho em dados cujos grupos são aproximada-
mente hiperesféricos e linearmente separáveis. Contudo, quando a estrutura dos dados
é complexa, isto é, grupos com formas não hiperesféricas e/ou não-linearmente sepa-
ráveis, esses métodos podem apresentar desempenho insatisfatório. Por causa dessa
limitação, diversos métodos capazes de lidar com dados cuja estrutura é complexa têm
sido propostos, dentre os quais, métodos de agrupamento baseados em kernel, cuja
essência envolve a realização de um mapeamento não-linear arbitrário Φ do espaço
original p-dimensional X ⊂ Rp para um espaço de dimensão mais alta (possivelmente
in�nita), chamado de espaço de características, F . Métodos baseados em kernel pos-
suem a vantagem de que produtos internos no espaço de características podem ser ex-
pressos por um kernel de Mercer K, dado por K(x, x′) = Φ(x)>Φ(x′), onde x, x′ ∈ X,
X ⊂ Rp. A função kernel mais comumente utilizada é a Gaussiana. Apesar de suas
boas características, esse kernel é baseado na distância Euclidiana, ou seja, assume
que as observações são mais provavéis de serem distribuídas em uma região hiper-
esférica (isto é, variâncias iguais e covariâncias nulas). Entretanto, exemplos em dois
grupos diferentes são mais prováveis de estarem distribuídos dentro de duas regiões
hiperelipsoidais diferentes. A distância de Mahalanobis, que leva em consideração as
correlações entre variáveis e é invariante em escala, é uma melhor escolha para lidar
com regiões hiperelipsoidais (Wang et al., 2007).
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Ferreira and de Carvalho (2014) propuseram um método de agrupamento baseado
em um kernel de Mahalanobis que foi construído a partir de uma distância quadrática
adaptativa de�nida por uma matriz simétrica positiva-de�nida que é modi�cada a cada
iteração do algoritmo. Contudo, tal método considera apenas o caso em que a matriz
de covariâncias é a mesma para todos os grupos, ou seja, os grupos podem assumir
formas hiper-elipsoidais mas há a imposição de que essas regiões sejam iguais. Nesse
trabalho, extendemos esse algoritmo para o caso em que a matriz de covariâncias pode
ser diferente para cada grupo, isto é, os grupos podem assumir formas hiper-elipsoidais
e essas regiões podem ser diferentes entre os grupos. Dessa forma, uma classe muito
maior de problemas de agrupamento pode ser abordada. Resultados de experimentos
com dados simulados e reais são apresentados.

Referência

Ferreira, M. and de Carvalho, F. (2014). A kernel k-means clustering algorithm
based on an adaptive mahalanobis kernel. In Neural Networks (IJCNN), 2014 Inter-
national Joint Conference on, pages 1885-1892.

Wang, D., Yeung, D. S., and Tsang, E. C. C. (2007). Weighted mahalanobis
distance kernels for support vector machines. IEEE Transactions on Neural Networks,
18(5):1453-1462.

Uso dos métodos Bagging, Bumping e Boosting na Regressão
Linear

Gabriel Oliveira de Queiroz Monteiro

Orientador: Getúlio José Amorim do Amaral
UFPE

Resumo: O grande intuíto do projeto é estudar métodos que melhore o ajuste de
modelos de regressão. Os métodos propostos são avaliados com dados simulados e
reais. Para isso, a princípio, foi necessário aprofundar o conhecimento na área da de
Regressão Linear e Regressão Ponderada, que é um modelo onde se determina pesos
para os dados observados com o intuito de se ter um melhor ajuste dos dados, como
por exemplo, reduzindo o impacto que outliers podem causar no modelo. Com isso,
foi possível come¸car a estudar métodos tais como Bumping, Bagging e Boosting.
O Bumping e o Bagging são baseados em amostras bootstrap e o Boosting é um
algoritmo que muda os pesos de observações com grandes resíduos. O bootstrap é
baseado em um processo de reamostragem com reposição e foi introduzido por Efron
em 1979. O Bagging consiste em gerar n amostras bootstrap e com cada uma delas
gera-se um modelo de regressão. Por �m, tira-se a média aritmética de cada variável
resposta estimadas pelos n modelos. Com isso, obtém-se um melhor resultado. Já
o Bumping, consiste em gerar n amostras bootstrap e com cada uma delas gera-se
um modelo de regressão. Em seguida, seleciona-se o melhor modelo dentre todos os
modelos gerados. Para checar o quanto os métodos aplicados melhoraram o ajuste dos

12



Recife, 31 de Maio de 2017 II JCJ

dados, foi utilizado coe�cientes tais como o Coe�ciente de Determinação (R2), o AIC
(Akaike information criterion) e o BIC (Bayesian information criterion) sob os modelos
gerados, que são valores que avaliam o ajuste de um modelo de regressão em relação ao
conjunto de dados em questão. Dentre a três técnicas consideradas, isto é, Bumping,
Bagging e Boosting, aquela que produziu os melhores resultados foi Bumping. Além
disso, o projeto indica que estes métodos poderiam fazer parte da disciplina de análise
de regressão e introduzir os estudantes ao contexto de aprendizado estatístico.

Avaliação numérica de métodos de classi�cação supervisionada

João Eudes Miquéias Maciel Torres

Orientador: Getúlio José Amorim do Amaral
UFPE

Resumo: Quando o interesse está em fazer predições para uma variável qualita-
tiva, estamos tratando de um problema de classi�cação. Existem diversas aborda-
gens para esse problema. Na abordagem paramétrica algum conhecimento acerca
do comportamento das populações é requerido, o modelo de probabilidade que de-
screve a população deve ser conhecido, ao passo que as técnicas não paramétricas não
requerem nenhum informação desta natureza. Esse trabalho faz comparações entre
classi�cadores paramétricos e o classi�cador não paramétrico KNN usando a técnica
de reamostragem do bagging. Resultados de estudos de simulação mostraram que os
classi�cadores paramétricos apresentam um melhor desempenho quando as suposições
básicas não são violadas em relação ao método KNN. Entretanto, quando as fron-
teiras de separação entre classes se distanciam da linearidade o KNN tem melhores
desempenhos. O bagging aumenta a acurácia de classi�cadores instáveis, porém, sua
utilização com a regressão logística, análise discriminante e KNN acarretou em perda
de e�ciência.

Modelo de regressão com erro nas variáveis

José Valdenir de Oliveira Junior

Orientador: Juvêncio Santos Nobre
UFC

Resumo: Os modelos de regressão têm como objetivo a modelagem da relação entre
variáveis com base apenas em um conjunto de variáveis observadas. Para isso adi-
cionamos fontes de variação estocásticas à formula funcional da relação média (função
de regressão). No entanto, muitas destas variáveis são observadas através de procedi-
mentos/instrumentos imprecisos, que fornecem um nível de veracidade parcial ou são
resultados de métodos que não apresentam com total con�abilidade os dados reais de
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interesse. Dentre as diferentes abordagens na regressão, os modelos com erros de me-
dida apresentam uma forma de atenuar esta incerteza, permitindo então, a construção
de modelos mais re�nados (no sentido de obter uma melhor aproximação) e uma melhor
interpretação do fenômeno pelo pesquisador. Este trabalho tem como objetivo apre-
sentar o conceito inicial de modelos de regressão linear simples com erros de medidas,
bem como as diferentes abordagens usadas para a estimação paramétrica do modelo.
Além disso exibimos análise de resíduos, bem como resultados acerca da in�uência
global e local. Por �m, aplicamos a metodologia citada em dados reais, comparando-
os com a estimação pelo modelo clássico e assim evidenciando a importância de se
considerar tais técnicas.

Generalized Transmuted Nadarajah-Haghighi Distribution:
Properties and Applications

Juan Carlos Chaves Capella

Orientadora: Maria do Carmo S. Lima
UFPE

Resumo: In this work, we use the Generalized Transmuted generator (GT-G, for
short) proposed by Alizadeh et al. (2016) to obtain a generalization of the Nadarajah-
Haghighi (NH) distribution, which has a probability density function (pdf) and a
cumulative distribution function (cdf) given by

g(x;α, λ) = αλ(1 + λx)α−1 exp[1− (1 + λx)α],

and
G(x;α, λ) = 1− exp[1− (1 + λx)α],

respectively, where x > 0, α > 0 (shape parameter) and λ > 0 (scale parameter). The
authors de�ned the GT-G distribution from any baseline with G(x) as its cdf, and
g(x) as its pdf using two additional shape parameters, |b| ≤ 1 and a > 0, by the pdf
and cdf

f(x; a, b, ) = ag(x) [G(x)]a−1 {1 + b− 2b [G(x)]a} ,

and

F (x; a, b, ) = 1− {1− b [G(x)]a} {1− [G(x)]a} ,

respectively. Note that, this family has the Transmuted Family and Proportional Re-

versed Hazard Rate models as particular cases and when a = 1 and b = 0, we obtain
the baseline distribution. Given the additional shape parameters (a and b), the shapes
of the pdf and hazard rate function (hrf) are more �exible than the baseline's, respec-
tively. Some mathematical properties such as the quantile and generating functions,
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ordinary and incomplete moments, mean deviations and Shannon entropy are investi-
gated. The model parameters are estimated by maximum likelihood and the usefulness
of the new distribution is illustrated by means of applications to two real data sets.

Processo de Galton-Watson com tempo discreto: estimação e
aplicações à epidemias

Rinaldo do Herval Neto

Orientador: Alex Dias Ramos
UFPE

Resumo: No Brasil, surtos epidêmicos são assunto de grande atenção para a saúde
pública. Anualmente são feitas campanhas para previnir casos de gripe, sarampo,
caxumba, dentre outras. Quando pensamos na quanti�cação em surtos epidêmicos, o
tempo de duração da epidemia, T, e o número de indivíduos infectados durante este
tempo, N, certamente são fatores relevantes.

No presente trabalho, utilizamos o processo de Galton-Watson com tempo dis-
creto(GW por simplicidade), para modelar surtos epidêmicos. Logo, uma hipótese
necessária para o modelo é que o processo epidêmico termine em tempo �nito com
probabilidade 1. Isto se traduz no GW, quando o mesmo encontra-se no regime sub-

crítico. Revisitamos a metodologia proposta por Farrington e Grant[FAR]. Informal-
mente falando, ajustamos uma distribuição para descrever a disseminação da doença
no GW, a qual é proposta por meio de observações. Adotada esta distribuição, somos
capazes de estudar as variáveis aleatórias T e N. A partir dos dados reais obtidos, us-
amos o método de máxima verossimilhança para estimar os parâmetros da distribuição
de disseminação da doença em nosso modelo. Como em [FAR], estudamos o GW no
regime subcrítico considerando as seguintes distribuições da disseminação de doenças:
bernoulli, geométrica e Poisson. Aperfeiçoando algunas análises exibidas em [FAR],
obtivemos alguns novos resultados formais para T e N. Por �m, apresentamos alguns
resultados obtidos ao adotarmos a distribuição Poisson Generalizada para descrever a
disseminação da doença no GW.

[FAR]C.P. Farrington and A.D. Grant. The distribution of time to extinction in

subcritical branching process: applications to outbreaks of infectious disease. J. Appl.
Prob, 1999.

Exponentiated Generalized-Alpha Distribution: Properties
and Applications

Thais Campos Lucas

Orientadora: Maria do Carmo S. Lima
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UFPE

Resumo: In this work, we studied the Exponentiated Generalized generator proposed
by Cordeiro et al. (2013), that is a family of T-X class, to obtain a generalization of
Alpha distribution (see Katsev (1968) and Wager et Barash (1971), for example). This
family is refered as Exponentiated Generalized - G (EG-G) family, and can be used
with any baseline. In this case, we choose the Alpha distribution, as mentioned above.
The probability density function (pdf) and the cumulative distribution function (cdf)
of the generator are given by

f(x) = a b {1−G(x)}a−1 [1− {1−G(x)}a]b−1 g(x)

and

F (x) = [1− {1−G(x)}a]b ,

respectively, where G(x) and g(x) are the cdf and pdf of the Alpha distribution,
respectively, a > 0 and b > 0 are both shape parameters that controls the tail weights.
The Alpha distribution was �rst used to model tool wear problems, and later its use in
modeling lifetimes under accelerated test conditions. More recently, Rodrigues (2017)
extended this distribution and used this extensions to model data of tumor-free time
of rats on low-fat diet and survival times of animals. Its pdf and cdf are, respectively,
given by

g(x) =
β√

2x2φ (α)
e−

1
2(α−βx ) and G(x) =

φ
(
α− β

x

)
φ (α)

,

where α > 0 and β > 0 are both shape parameters. To analyze the EG-Alpha dis-
tribution, mathematical properties, as moments, moment generating function, mean
deviations, quantile function and order statistics are studied. Also, in order to esti-
mate the parameters of the proposed model, we use the maximum likelihood method.
Applications to real data sets are accomplished to show proposed model's performance
of �tting and then compare to another distributions known in the literature, in order
to show that the proposed distribution has better �tting then the other compared
distributions.

Gamma-Alpha Distribution: Properties and Applications

Wellington Martins Filho

Orientadora: Maria do Carmo S. Lima
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UFPE

Resumo: In this work, we propose a new type of distribution, called gamma Alpha
distribution (G-Alpha, for short), based on the widely used gamma-G family that was
proposed and studied by Zografos and Balakrishnan (2009) and Cordeiro et al. (2014).
These authors derived the gamma-G family based on the gamma distribution. The
cumulative density function (cdf) and the probability density function (pdf) of the
gamma-G generator are given by:

F (x) =
1

Γ(a)

∫ − log[1−G(x)]

0

ta−1 e−t dt = γ1(a,− log [1−G(x)]) (3)

and

f(x) =
g(x)

Γ(a)
{− log [1−G(x)]}a−1 , (4)

where a > 0 is a shape parameter, G(x) and g(x) are respectively, the cdf and pdf of
the baseline distribution.We use the Alpha distribution as baseline (as mentioned
before), which was �rst studied by Katsev(1968), Wager and Barash(1971) and more
recently, by Rodrigues(2017), who developed some generalization of this distribution.
The cdf and pdf of the Alpha distribution are given, respectively, by

F (X) =
φ
(
α− β

x

)
φ (α)

(5)

and

f(x) =
β√

2x2φ (α)
e−

1
2(α−βx ). (6)

Is this sense, we develop some mathematical properties of the proposed distribution:
quantile function, moments, incomplete moments, generating function and order statis-
tics. We also made applications to real data sets.
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