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14:45 - 15:00 George Cavalcante de A. Júnior
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15:30 - 15:45 Heitor de Araújo
Problema de Roteamento na Coleta Seletiva: estudo na cooperativa Pró-Recife

15:45 - 16:00 João Eudes Torres
Classi�cação de Padrão Envolvendo Simulação para Padrões não Observados

16:00 - 16:30 Renata Rojas Guerra
Distribuição Weibull Burr XII: teoria e aplicação

16:30 - 16:45 José Leôncio Castelo Branco Júnior
Estatísticas de Ordem, Con�abilidade e Desvios Médios para a

Classe de Distribuição Weibull-G
16:45 - 17:00 Kássio Ferreira da Silva

Processamento de Imagens pelo Modelo G0P :
Deteção de Bordas Utilizando Distâncias Estocásticas

17:00 - 17:15 Mauri Cristiano da Silva Faria
Propriedades Estruturais para a Classe de Distribuição Weibull-G

17:15 - 17:30 Roberto Lauber de Vasconcelos
Avaliação da carta de controle X̄ de Shewhart sob violação da normalidade

17:30 - 18:00 Thiago VedoVatto
The Exponentiated Generalized Nadarajah-Haghighi Distribution
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Título: História do Departamento de Estatística da UFPE
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Comunicações Curtas

Abel Pereira de Macedo Borges Júnior
Título: Um Novo Modelo de Regressão K: Descrição de Texturas em Dados
Speckle

Danilo Izaias de Macedo
Título: A new class of fatigue life distributions

Gabriel Oliveira de Queiroz Monteiro
Título: Regressão Kernel e Suas Aplicações

Fernando Arturo Peña Ramíírez
Título: Distribuição Nadarajah-Haghighi Lindley para modelos de sobrevida

George Cavalcante de A. Júnior
Título: Métodos de Regressão Kernel

Heitor de Araújo
Título: Problema de Roteamento na Coleta Seletiva: estudo na cooperativa
Pró-Recife

João Eudes Torres
Título: Classi�cação de Padrão Envolvendo Simulação para Padrões não Ob-
servados

Renata Rojas Guerra
Título: Distribuição Weibull Burr XII: teoria e aplicação

José Leôncio Castelo Branco Júnior
Título: Estatísticas de Ordem, Con�abilidade e Desvios Médios para a
Classe de Distribuição Weibull-G

Kássio Ferreira da Silva
Título: Processamento de Imagens pelo Modelo G0P :
Deteção de Bordas Utilizando Distâncias Estocásticas Processamento de Imagens
pelo Modelo G0P :
Deteção de Bordas Utilizando Distâncias Estocásticas

Mauri Cristiano da Silva Faria
Título: Propriedades Estruturais para a Classe de Distribuição Weibull-G

Roberto Lauber de Vasconcelos
Título: Avaliaçção da carta de controle X̄ de Shewhart sob violação da normal-
idade
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Thiago VedoVatto
Título: The Exponentiated Generalized Nadarajah-Haghighi Distribution
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Comunicações Curtas

Um Novo Modelo de Regressão K: Descrição de Texturas em
Dados Speckle

Abel Borges

Orientador: Prof. Dr. Abraão D. C. Nascimento
UFPE

Resumo: A tecnologia de radares de abertura sintética (SAR) provê uma maneira
e�ciente para o monitoramento da superfície da Terra. Tendo em vista o processamento
automático de imagens SAR polarimétricas (PolSAR), este trabalho segue o curso da
literatura que propõe modelos probabilísticos paramétricos para a intensidade dos
pixels de tais imagens. O processo de obtenção e sintetização de imagens SAR gera
um ruído particular de efeito multiplicativo sobre a distribuição do terreno, chamado
speckle. Neste trabalho, propõe-se um modelo de regressão para uma resposta K-
distribuída. A motivação � com base na física da formação de imagens SAR � consiste
em re�nar a descrição do retorno da intensidade de um canal de polarização SAR,
suportando-o por informações dos demais canais. Ajustes baseados nos métodos de
máxima verossimilhança via algoritmo EM (Expectation Maximisation) e no método
de momentos são investigados por meio de um estudo de simulação Monte Carlo.
Finalmente, aplicações a imagens reais são discutidas.

A new class of fatigue life distributions
Danilo I. de Macedo e Rodrigo B. Silva

UFPB

Abstract: The survival analysis is an important research �eld with applications in
biomedical and social sciences, reliability engineering and �nance. In this work, we
propose a general method to obtain more �exible distributions by compounding the
log-normal and power series distributions. The idea is to extend the log-normal distri-
bution and introduce at least four new models. The compounding procedure is based
on the work by Adamidis e Loukas (1998) [Adamidis, K., Loukas, S. (1998). A lifetime
distribution with decreasing failure rate. Statistics and Probability Letters 39, 35-42.].
Some mathematical properties of the new family are studied including moments and
generating function. Three special models are investigated in detail. Maximum like-
lihood estimation of the unknown parameters for complete sample is discussed. Two
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applications of the new models to real data are performed for illustrative purposes.
This work has �nancial support from CNPq.

Distribuição Nadarajah-Haghighi Lindley para modelos de
sobrevida

Fernando A. Peña-Ramirez,

Co-autores:Renata Rojas Guerra e Gauss M. Cordeiro
UFPE

Resumo: Neste trabalho é introduzida uma nova distribuição de probabilidade baseada
na composição entre as distribuições Lindley e Nadarajah-Haghighi. A distribuição
proposta pode ser uma alternativa útil em aplicações na área de engenharia, por ex-
emplo. Denominada Nadarajah-Haghighi Lindley (NHL), esta distribuição é uma al-
ternativa às distribuições de Weibull, Weibull exponencializada e Nadarajah-Haghighi
exponencializada, entre outras. Algumas das propriedades da distribuição NHL são
investigadas, tais como: função taxa de falha, vida média residual, momentos, função
geradora de momentos, desvios médios e curvas de Lorenz a Bonferroni. Também
apresenta-se a estimação dos parâmetros da nova distribuição através do método de
máxima verossimilhança e são realizadas duas aplicações em dados reais. Demonstra-
se que para ambas as bases de dados consideradas a distribuição proposta possui um
ajuste adequado e que esta pode ser uma alternativa competitiva com os modelos
clássicos da área de análise de sobrevivência.

Regressão Kernel e Suas Aplicações
Gabriel Oliveira de Queiroz Monteiro,

Orientador: Getulio José Amorim do Amaral
UFPE

Resumo: A regressão é uma ferramenta estatística que, de maneira geral, é de�nida
por técnicas que relacionam duas ou mais variáveis. Muito útil nas mais diversas
áreas do conhecimento, como na medicina, geogra�a etc. Um dos modelos mais con-
hecidos é a regressão linear, que é um modelo paramétrico que se utiliza do método
dos mínimos quadrados para modelar os dados das variáveis em estudo. Porém, nem
sempre esse modelo representa bem um conjunto de dados. O projeto buscou estu-
dar a Regressão Kernel, que é um modelo de regressão não paramétrico proposto por
Nadaraya (1965)(Theor. Probab. Appl., 10, 186-190), que se caracteriza pelo uso de
uma função kernel para calcular o peso dos vizinhos de cada variável explicativa do
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conjunto de dados a ser modelado, ou seja, usamos os próprios dados fornecidos para
construir o modelo e com isso construir a curva de regressão. Por ser uma regressão
não paramétrica, a regressão kernel tem uma maior liberdade no ajuste dos dados,
ou seja, a curva que de�ne a relação entre duas variáveis, por exemplo, ajustada pela
regressão kernel. Esta pode assumir um número mais variado de formas se comparado
com a regressão linear. Além disso, esse modelo de regressão se utiliza de uma con-
stante, conhecida como largura de banda, para modelar o conjunto de dados. Essa
constante, geralmente representada pela letra h, permite uma maior alteração da curva
de regressão, já que para valores maiores dessa constante o resultado é uma curva cada
vez mais suave, e essa possibilidade é importante, pois dependendo da análise a ser
realizada, pode-se escolher por usar uma curva mais suave ou não. Durante a pesquisa
a Regressão Kernel foi estudada em conjunto com suas vantagens e aplicações em
problemas estatísticos. Este modelo foi comparado com outros modelos paramétricos
e não paramétricos tais como Regressão Beta e Regressão linear.

METÓDOS DE REGRESSÃO KERNEL
George Cavalcanti de Albuquerque Júnior,

Orientador: Getúlio José Amorim do Amaral
UFPE

Resumo: Na literatura estatística, os modelos de regressão baseados na distribuição
normal são os mais frequentemente utilizados. Porém, essa classe de modelos têm
suposições que muitas vezes não são satisfeitas por um conjunto de dados reais. Dessa
forma, este projeto estudou o modelo de regressão Kernel que é não-paramétrico e
representa melhor os padrões observados em dados reais. Foi feito comparações grá�cas
e análises de resíduos para poder classi�car o melhor modelo relacionado em cada caso
estudado. O objetivo desse projeto é mostrar e avaliar as vantagens de utilizar um
modelo de regressão não paramétrico em dados reais, no nosso caso o modelo de
regressão Kernel.

Um problema muito encontrado na estatística é a construção de modelos que rep-
resentem a relação entre duas variáveis, onde a variável de interesse y é chamada de
variável resposta e a variável relacionada a ela x é denominada de variável explicativa.
Uma das alternativas é utilizar o método Kernel que tenta modelar a relação x e y,
mesmo que a distribuição de y seja desconhecida. Nem sempre em todos os casos ter-
emos relações de variáveis explicativas com variáveis respostas de forma linear, então
nem sempre será uma boa alternativa utilizar o método da regressão Linear.

O trabalho com a regressão Kernel apresenta vantagens em relação à regressão
Normal por conseguir suavizar uma curva que representa melhor uma distribuição de
dados do que uma reta. Estamos acostumados a utilizar sempre métodos paramétri-
cos para modelagem de dados, descartando muitas vezes a vantagem de utilizar a
estatística não paramétrica.
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PROBLEMA DE ROTEAMENTO NA COLETA SELETIVA:
ESTUDO NA COOPERATIVA PRÓ-RECIFE

Heitor de Araújo,

Orientadores: Geiza C. da Silva, Raydonal Ospina e André Leite
UFPE

Resumo: A coleta seletiva de lixo tem um papel muito importante para a gestão,
planejamento urbano e preservação do meio ambiente. No processo de separação e
recolhimento de resíduos descartados são recuperadas diferentes matérias-primas que
poderão dar origem a novos produtos aliviando a carga de poluição ambiental. A
separação do lixo evita a contaminação dos materiais reaproveitáveis, aumentando
assim o valor agregado destes e reduzindo os custos operacionais.

O presente estudo analisa o roteamento dos veículos que fazem a coleta seletiva
conduzida pela Cooperativa Pró-Recife - Recife/PE. O Problema de Roteamento de
Veículos (PRV) consiste no atendimento de um conjunto de clientes por intermédio de
uma frota de veículos, satisfazendo uma série de restrições operacionais. No problema
abordado algumas restrições são: a jornada de trabalho é de 8 horas/dia, dividida
em dois períodos com um intervalo para almoço entre eles; a capacidade nominal do
caminhão (um único veículo pertencente à cooperativa) é de 5.000 Kg; a quantidade
de material recolhido em uma visita varia entre 200 e 1000 Kg por local de coleta; além
disso, cada local pode determina um horário de início e �m em que o material deve
começar a ser recolhido. Esta última restrição faz com que o presente estudo faça parte,
mais especi�camente, à variante do PRV conhecida por Problema de Roteamento de
Veículos com Janela de Tempo (PRVJT).

A metodologia aqui aplicada é uma adaptação de Stark, Cantão e Cantão (2013)
que apresenta um modelo de programação linear inteira mista para coleta seletiva.
O modelo proposto é baseado em um grafo orientado no qual o conjunto de vértices
corresponde aos pontos de coleta e descarregamento de material. Isto é, considera-se
o �nal e o começo de cada rota como o nó 0. O conjunto de arestas corresponde aos
arcos que conectam os vértices do grafo, com isso, o parâmetro cij indica a distância
entre dois vértices i e j. Podemos ainda destacar alguns parâmetros de ajustes tais
quais: o tempo tij que é dado pela soma do tempo de coleta no vértice i com o tempo
de viagem do vértice i até ao vértice j e o parâmetro di que indica a demanda de
coleta do vértice i. Desta forma, o objetivo é minimizar o custo total das viagens
sujeito a algumas restrições, como: cada rota tem o mesmo ponto de início e �m - a
cooperativa; cada ponto de coleta é atendido apenas uma vez e por uma única rota; a
coleta não deve exceder a capacidade dos veículos e o tempo de viagem deve ser menor
que o limite do turno de trabalho.

Com este modelo inicial obtido foi possível gerar algumas opções de rotas variando
de acordo com a prioridade que se dá ao atendimento de certas restrições.

No cenário que re�ete totalmente a dinâmica da coleta seletiva em estudo, alguns
pontos de coleta têm a necessidade de serem visitados mais de uma vez por semana.
Destacamos que este é um trabalho em desenvolvimento que visa no aprimoramento
do modelo proposto para que ele seja capaz de selecionar uma combinação de visitas
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de acordo com a demanda de cada ponto de coleta dentro da jornada semanal da
cooperativa.

CLASSIFICAÇÃO DE PADRÃO ENVOLVENDO
SIMULAÇÃO PARA PADRÕES NÃO OBSERVADOS

João Eudes M. M. Torres,

Orientador: Manoel Raimundo de Sena Júnior
UFPE

Resumo: Problemas que envolvem classi�cação de padrões vem sendo amplamente
abordados por diferentes técnicas. A utilização de distâncias estocásticas na con-
strução de um limiar de classi�cação, valendo-se da distância amostral proposta por
Mahalanobis, é especialmente viável sobre suposição de normalidade das observações.
A ideia é associar um pequena área da distribuição a priori quando essa distância for
grande. A técnica da Razão de Verossimilhanças é usada na classi�cação entre duas
populações conhecidas e não pode ser aplicada quando não se tem acesso à duas popu-
lações distintas, ou o acesso a uma delas é restrito. Através da decomposição espectral
da matriz de covariâncias pode-se estabelecer a transformação dos dados a�m de sim-
ular uma distribuição com características similares a original, com mesma média, mas
com matriz de covariâncias diferente. O problema da veri�cação de assinaturas o�ine
pode ser assim pensado, queremos classi�car uma nova assinatura com genuína ou
feita por falsi�cador, quando temos acesso apenas à assinaturas verdadeiras.
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ESTATÍSTICAS DE ORDEM, CONFIABILIDADE E
DESVIOS MÉDIOS PARA A CLASSE DE DISTRIBUIÇÃO

WEIBULL-G
Castelo Branco J.L.J., Faria M. C. S.,

Orientador: Gomes-Silva F.
UFRPE

Resumo: O modelo de distribuição de probabilidade Weibull é considerado de maior
importância dentre os outros modelos de distribuição que existe por tratar problemas
de con�abilidade. A distribuicão Weibull tem sido amplamente usada para analisar da-
dos de tempo de vida. A classe Weibull-G, recentemente introduzida por Bourguignon,
Silva e Cordeiro [Journal of Data Science, 12, 53-68, 2014], é um gerador univariado
com dois parâmetros adicionais. O termo gerador signi�ca que para cada distribuição-
base G tem-se uma distribuição gerada diferente. Apesar de recente, a Weibull-G
apresenta 36 citações no Google acadêmico e alguns subcasos publicados em periódi-
cos especializados tais como: Weibull-Lomax, Weibull-Pareto, Weibull-log-logistica,
Weibull-Kumaraswamy, Weibull-Gumbel e Weibull-Fréchet. Estes pesquisadores ob-
tiveram uma expansão da densidade Weibull-G como uma mistura de densidades G-
exponencializadas e expressões para função de sobrevivência, momentos, função gera-
triz de momentos e função quantílica. Entretanto, eles deixaram de investigar algumas
propriedades matemáticas importantes. Portanto, nossa proposta é de complementar
as propriedades dessa família apresentando expressões explícitas para as estatística
de ordem, desvios médios e con�abilidade. Os resultados encontrados apresentam-
se em formas de expansões que estão em função de misturas de distribuições G-
exponencializadas. Também será apresentada uma ilustração prática a partir de uma
certa distribuição-base adotada para as estatísticas de ordem. Apresentaremos os mo-
mentos e a função geratriz de momentos para as estatísticas de ordem. Em seguida,
será apresentado os cálculos dos momentos e da função geratriz de momentos para uma
amostra Weibull-Exponencial, onde os resultados são expressos usando os momentos
e a função geratriz de momentos da Exponencial-Exponencializada.
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Processamento de Imagens pelo Modelo G0P : Detecção de
Bordas Utilizando Distâncias Estocásticas

Kássio Ferreira da Silva,

Orientador: Abraão David Costa do Nascimento
UFPE

Resumo: Radar de abertura sintética polarimétrico (PolSAR - Polarimetric Synthe-

tic Aperture Radar) tem sido apontado como uma importante ferramenta na solução
de problemas de sensoriamento remoto. A procura pelo uso do PolSAR pode ser jus-
ti�cada por sua capacidade de captar e analisar informações aeroespaciais com mais
e�ciência do que sua versão univariada (denotada por SAR) ou outras modalidades de
sensoriamento remoto. Outra vantagem do sistema PolSAR é sua capacidade de operar
em condições climáticas desfavoráveis (tais como em cenários de baixa luminosidade e
nublados) e sensoriar através de coberturas vegetais, sendo muito útil para descrição
de relevo. Entretanto, as imagens PolSAR são sujeitas a um padrão de interferência,
denominado de �ruído speckle�. Este fenômeno, inerente a sistemas que operam com
iluminação coerente, impõe aos dados de intensidade resultantes uma natureza não
aditiva e não gaussiana, o que inviabiliza o uso de grande parte das técnicas clássicas
de processamento de imagem. Tal fato também di�culta a modelagem, a interpretação
e o processamento de imagens PolSAR, surgindo daí a necessidade de métodos espe-
cializados no processamento do sinal retornado. Este trabalho aplica os conceitos de
distâncias estocásticas no contexto de processamento de imagens PolSAR. Em partic-
ular, utilizando as distribuições gama e G0I univariada (aplicadas ao contexto de teste
de hipótese), propomos detectores de bordas em imagens SAR. A performance dos de-
tectores é quanti�cada e comparada usando experimento de Monte Carlo. Finalmente,
uma aplicação a imagem real rati�ca a e�ciência dos métodos propostos.
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PROPRIEDADES ESTRUTURAIS PARA A CLASSE DE
DISTRIBUIÇÃO WEIBULL-G
Silva Faria M. C. ,Castelo Branco J.L.J.,

Orientador: Gomes-Silva F.
UFRPE

Resumo: A distribuição de probabilidade Weibull, proposta inicialmente pelo en-
genheiro e matemático sueco Waloddi Weibull, em seu artigo entitulado "A statistical
distribution function of wide applicability" publicado em 1951, tem várias aplicações
no campo cientí�co, especialmente em dados de análise de sobrevivência e con�a-
bilidade. A classe Weibull-G [Journal of Data Science, 12, 53-68, 2014], recente-
mente introduzida por Bourguignon, Silva e Cordeiro, é um gerador univariado com
dois parâmetros de forma, a qual utiliza por sua vez o "gerador" Weibull aplicado a
razão G(x)/[1 − G(x)]. O termo gerador signi�ca que para cada distribuição-base G

tem-se uma distribuição gerada diferente. Apesar de recente, a Weibull-G apresenta
36 citações no Google acadêmico e alguns subcasos publicados em periódicos espe-
cializados tais como: Weibull-Lomax, Weibull-Pareto, Weibull-log-logística, Weibull-
Kumaraswamy, Weibull-Gumbel e Weibull-Fréchet. Bourguignon e colaboradores ex-
pressaram a função densidade de probabilidade de seu gerador como uma mistura
de G-exponencializadas e estabeleceram algumas propriedades estruturais tais como:
momentos, função geratriz de momentos e função quantílica. Além disso, estes au-
tores demonstraram a potencialidade do gerador proposto a partir de duas aplicações
a dados reais de �bra de vidro e tempo de fadiga, comparando os subcasos Weibull-
exponencial e Weibull-Burr XII à distribuições bem estabelecidas na literatura, re-
spectivamente. A estimação dos parâmetros dos modelos ajustados foi realizada pelo
método de máxima verossimilhança e o critério de informação de Akaike foi utilizado
para a indicação do "melhor" modelo. No entanto, a proposta feita por Bourguignion
e colaboradores deixou de contemplar algumas importantes propriedades matemáti-
cas, tais como: entropia, ordem estocástica e as distribuições assintóticas para valores
extremos. Assim, a �nalidade deste trabalho será apresentar estas propriedades para a
classe em questão. Iremos, a partir de certas restrições aos parâmetros, de�nir relações
de ordem estocástica entre duas variáveis aleatórias pertencentes a classe Weibull-G.
Utilizaremos expansões convenientes para determinarmos a entropia dessa classe para
qualquer acumulada G. A partir de certas aproximações assintóticas determinaremos
a distribuição de probabilidade para a classe Weibull-G em grandes amostras.
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Distribuição Weibull Burr XII: teoria e aplicação
Renata Rojas Guerra,

Co-autores: Fernando A. Peña-Ramirez e Gauss M. Cordeiro
UFPE

Resumo: É introduzida a distribuição Weibull Burr XII de probabilidade com cinco
parâmetros. O objetivo é propiciar uma generalização da distribuiçao Burr XII que
pode ser utilizada em situações de maior complexidade. A distribuição proposta é uma
alternativa para descrever distribuições de renda, podendo também ser aplicada em
ciências atuariais, �nanças e para modelar tempo de vida, por exemplo. AWeibull Burr
XII contém como casos especiais algumas distribuições bastante conhecidas, tais como:
log-logística, Weibull, Lomax e Burr XII, entre outras. Algumas das propriedades
da distribuição proposta são investigadas. O método de máxima verossimilhança é
utilizado para estimar parâmetros do modelo. É também realizada uma aplicação em
dados reais para ilustrar a utilidade da distribuição proposta.

Avaliação da carta de controle X̄ de Shewhart sob violação da
normalidade

Roberto Lauber de Vasconcelos, Luiz Medeiros de Araujo Lima Filho
UFPB

Resumo: As cartas de controle são ferramentas de extrema importância para moni-
toramente on-line do processo, e teve Walter Andrew Shewhart (1924) como o pioneiro
no desenvolvimento dessa técnica. Entretanto, para utilizar os grá�cos de controle
de Shewhart se exige certos cuidados na sua implementação em função de suas su-
posições. As principais suposições são: normalidade dos dados, independência entre
as observações, homocedasticidade, e dados identicamente distribuídos. Desse modo,
o presente trabalho tem como objetivo avaliar o comportamento da carta de controle
X̄ quando a suposição de normalidade é violada. Para esta �nalidade, desenvolveu-se
um estudo comparativo, via simulação de Monte Carlo, para avaliar a probabilidade
do erro tipo I, com diferentes tamanhos amostrais, e utilizando distribuições de proba-
bilidade com diferentes graus de assimetria e curtose, entre elas: normal, t de Student,
Gama e Weibull. As unidades amostrais simuladas foram consideradas independentes
e identicamente distribuídas, e homocedásticas. Com base na análise dos resultados
obtidos para o grá�co X̄, identi�cou-se que a probabilidade de erro do tipo I apresen-
tou valores acima do esperado, com exceção das distribuições t de Student e normal.
Em geral, quando o valor de n aumenta o valor da probabilidade do erro se aprox-
ima do valor nominal. Por �m, observa-se um aumento do número de falsos alarmes
conforme o grau de assimetria da distribuição aumenta.
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The Exponentiated Generalized Nadarajah-Haghighi
Distribution
Thiago VedoVatto,

Co-authors: Walmir dos Reis Miranda Filho, Gauss Moutinho Cordeiro, Abraão
David Costa do Nascimento

IFG

Abstract: We propose a new four-parameter continuous model called the exponen-
tiated generalized Nadarajah-Haghighi distribution (EGNH) using the exponentiated
generalized class proposed by [Cordeiro et al.(2013)Cordeiro, Ortega, & Cunha]. Its
failure rate function can be constant, decreasing, increasing, upside-down bathtub or
bathtub-shaped depending on his parameters. It includes as special sub-models the ex-
ponential distribution, the exponentiated exponential distribution [Gupta & Kundu(2001)],
the extended exponential distribution [Nadarajah & Haghighi(2011)] and the exponen-
tiated Nadarajah-Haghighi distribution [Lemonte(2013)]. We derive some mathemati-
cal properties of this distribution including the ordinary moments, generating function,
mean deviations and order statistics. Maximum likelihood estimation of the unknown
parameters is discussed.
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