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Abstract 

The Binornial distribution is often used for counts y of successes in ti repetitions of a 

randoni experiment where each result is a success or a fai!ure. 

1-lowever, in rnany app!ications, we can have a larger or smal!er variability as expected 

with the Binomial suposition with parameters ti and p. This variability is cafled extra-Binomial 

variability and it can be obtained from different sources. 

Some different modeis are introduced in the literature to tit the extra-Binomial variability. 

Among these modeis, we have the Beta-Binomial model, the correlated Binomial model and the 

mixture of Binomial distributions. in this dissertation, we analyse these mode!s under the 

Bayesian approach and usin MCMC (Markov Chain Monte Cano) methods to get the posterior 

summaries ofinterest. Other irnportant point in this dissertation: the presence ofcovariates in the 

extra-Binomial variability. We iliustrate the proposed methodology with sarne numerical 

examples. We also introduce some Bayesian discrimination procedures. 
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Resumo 

A distribuição Binomial é freqüentemente usada quando estamos interessados em ajustar 

dados de contagens de y sucessos em n ensaios de um mesmo experimento aleatório, onde cada 

ensaio admite duas respostas: sucesso ou fracasso. 

Contudo, em muitas aplicações, podemos ter uma variabilidade observada dos dados 

maior ou menor do que a variabilidade esperada a partir de uma suposição Binomial com 

parâmetros n e p. Essa variabilidade superior ou inferior dos dados observados em relação a 

variabilidade do modelo Binomial é chamada variabilidade extra-Binomial e ela pode ser 

provocada por várias fontes. 

Alguns modelos tem sido propostos na literatura para ajustar a variabilidade extra-

Binomial. Entre eles se destacam os modelos Beta-Binomial, Binomial Correlacionado e Mistura 

de duas distribuições Binomiais. Nesta dissertação, analisamos esses modelos sob o enfoque 

Bayesiano utilizando os métodos de Monte Cano em Cadeia de Markov (MCMC). Em particular 

utilizamos os algoritmos Gibbs Sampling e Metropolis-Hastings para obter estimadores de 

Monte Carlo das quantidades a posteriori de interesse dos parâmetros. Outro importante objetivo 

do trabalho é o estudo da variabilidade extra-Binomial na presença de covariáveis. Apresentamos 

exemplos com dados reais assumindo os diferentes modelos propostos e uma discriminação dos 

modelos via Fator de Bayes. 
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Capítulo 1: Introdução 

Em diversas situações trabalhamos com experimentos onde as unidades observadas 

admitem apenas dois resultados possíveis, que são chamados de sucesso e fracasso. 

Experimentos com essa característica ocorrem em diferentes áreas de interesse. Alguns 

exemplos: 

em uma pesquisa política, o indivíduo diz se aprova ou não o governo do prefeito de 

sua cidade. 

• num laboratório, um animal em teste pode morrer ao receber uma certa dose de veneno 

ou permanecer vivo. 

o um míssel pode atingir ou não um alvo estabelecido. 

• numa partida de basquete, um jogador ao arremessar a bola para a cesta pode acertar a 

cesta ou errar o arremesso. 

o em um experimento agronômico, podemos verificar se uma determinada semente 

germina ou não de acordo com algumas condições experimentais (temperatura, umidade, tipo de 

extrato de raiz, etc.). 

Nesses exemplos as sucessivas repetições dos experimentos são conhecidas como provas 

ou ensaios. Definimos por X a variável aleatória para representar o resultado do i-ésimo ensaio. 

Como cada ensaio admite apenas duas respostas possíveis, sucesso ou fracasso, a variável X 

pode ser codificada pelos valores O ou 1. Freqüentemente dizemos que ocorre sucesso quando a 

variável X assume o valor 1 e fracasso quando a variável X assume o valor 0 e as 



probabilidades de sucesso e fracasso são dadas respectivamente por pi  e 1 - p,. Na prática é 

comum chamar de sucesso o resultado de interesse do pesquisador, mesmo que seja um evento 

pouco provável de ocorrer. A variável X, que assume apenas os valores O ou 1, é conhecida 

como a variável aleatória com distribuição de Bernoulli, onde a função densidade de 

probabilidade, a média e a variância são dadas por, 

i'(X, =x)= 1:'»  (i - /),)'' ,onde x1 = O ou 1. 

E(X, ) = p, 

Var(X,)= p, (1 —J)) 

Muitas vezes estamos interessados em determinar o número de sucessos em n ensaios de 

um mesmo experimento aleatório, onde cada ensaio admite só duas respostas: sucesso ou 

fracasso. Definimos a variável aleatória ) = X + Xc .... ± X, 1 = 1......A', para representar o 

número de sucessos nos n, ensaios, onde X,1  (1 = 1......A' J= 1.....,n1 ) representa o resultado do 

j-ésimo ensaio referente a i-ésima contagem de sucessos. 

A distribuição Binomial é freqüentemente usada para modelar dados dessa forma, onde o 

objetivo é a contagem de y, sucessos num total de n ensaios. Essa distribuição assume que os 

ti, ensaios do experimento são independentes e que as probabilidades de sucesso e de fracasso 

são as mesmas para cada ensaio. Assim, assumindo uma distribuição Binomial com parâmetros 

n, e p para a variável aleatória Y, temos, 

= y, ) = Í'1 	(i - p) ',onde y1 = 0,1. .... ./li  e 1 = 1......A' 
y) 

n,p 
	 (1.2) 

var(i'ç)= fl,J)(l - p) 

Contudo, em muitas aplicações podemos ter uma variabilidade observada dos dados 

maior do que a variabilidade esperada se considerarmos a suposição ordinária de uma 

distribuição Binomial n, , p) para Y, 1 = 1...... N. Ou seja, em alguns casos o modelo Binomial 

assumido pode não ser o melhor modelo para ajustar os dados, pois devido a grande 



variabilidade dos dados observados seria arriscado assumir uma probabilidade constante de 

sucesso para todos os ensaios e uma independência entre os ensaios. Podemos também encontrar 

algumas situações onde a variabilidade observada dos dados é menor do que a variabilidade 

esperada assumindo a distribuição Binomial (ti,, p) para 1Ç. Neste caso também o modelo 

Binomial não seria o mais correto no ajuste dos dados. Essa variabilidade superior ou inferior 

dos dados observados em relação a variabilidade do modelo Binomial é chamada de 

variabilidade extra-Binomial e ela pode ser provocada por várias fontes (ver 1isiao (1994)). 

São muitos os problemas práticos em que aparecem conjuntos de dados com 

variabilidade extra-Binomial. Um exemplo analisado por vários autores (ver Skellam (1948), 

Altham (1978) e Ruldolfer (1990) ) envolve dados genéticos, onde o objetivo é a associação 

secundária de cromossomos num tipo de couve-flor(Brassica). Este exemplo é discutido no 

capitulo 7 deste trabalho. Um outro exemplo interessante (ver Kupper & Haseman (1978) ) 

considera um conjunto de dados num laboratório de animais onde são analisados mortes fetais 

em 3 grandes grupos de controle de ratos. Investigações prévias provam que o ajuste do modelo 

Binomial para estes conjuntos de dados não é muito bom, e isso motiva o desenvolvimento de 

outras estratégias de modelagem para ajustar a variabilidade extra-Binomial. 

1.1 - Alguns modelos para a variabilidade extra-Binomial 

Alguns modelos tem sido propostos na literatura para ajustar a variabilidade extra-

Binomial. Entre eles se destacam os modelos Beta-Binomial, Binomial Correlacionado e 

misturas de distribuições Binomiais. 

No modelo Beta-Binomial (ver Skellam (1948), Griffis (1973) e Crowder (1978) ) a 

variabilidade extra-Binomial é originada pela distribuição de probabilidade na probabilidade de 

sucesso p da distribuição Binomial. A distribuição Beta com parâmetros a e fi é a distribuição 

escolhida para p e a função densidade de probabilidade para a variável Y (número de sucessos 

em n, ensaios) dado ni ,a e fi, é dada pela distribuição Beta-Binomial. 

O modelo Binomial Correlacionado (ver Altham (1978) e Kupper & Hasemam (1978) ) 

assume que a fonte da variabilidade extra-Binomial é a correlação 8 entre as variáveis binárias 

de Y. Kupper & Haseman (1978), utilizando testes da razão de verossimilhança, 

comparam os ajustes dos modelos Beta-Binomial e Binomial Correlacionado nos dados 
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envolvendo mortes fetais em 3 grupos de ratos e encontram pequenas diferenças nos ajustes dos 

dois modelos, ao passo que ambos os modelos se comportam melhor do que o modelo 

considerando a distribuição Binomial ordinária. 

Uma terceira possibilidade de modelagem para ajustar a variabilidade extra-Binomial é 

considerar que a contagem de sucessos y, é supostamente gerada por uma mistura finita de 

distribuições Binomiais (ver Hsiao, 1994). Ou seja, a observação vi  origina-se de uma entre 1 

categorias mas a fonte exata é desconhecida. 

Neste trabalho, esses modelos são analisados sob o enfoque Baycsiano que é uma área 

que esta cada vez mais ganhando seu espaço na literatura. A seção seguinte flOS mostra as 

características dos métodos Bayesianos e alguns tópicos importantes considerados nesta 

dissertação. 

1.2 - Características dos métodos Bayesianos e alguns objetivos da 

dissertação. 

Métodos Bayesianos são métodos inferenciais alternativos ao métodos tradicionais que 

podem melhorar a precisão dos resultados. A principal diferença entre os métodos Clássicos e 

Bayesianos é que os métodos Bayesianos permitem incorporar ao modelo, informações prévias a 

respeito de um parâmetro de interesse para a análise. Ao contrário da inferência Clássica a 

inferência Bayesiana considera os parâmetros como variáveis aleatórias com distribuições de 

probabilidade chamadas de distribuições a priori, disponíveis para melhorar a precisão da 

inferência. Podemos determinar uma distribuição a priori de uma maneira subjetiva ou através do 

conhecimento prévio de um especialista da área de interesse. A escolha de uma distribuição a 

priori adequada é fundamental para garantir a qualidade da inferência Bayesiana. 

Após estipular as distribuições a priori para os parâmetros do modelo, combinamos estas 

distribuições com a função de verossimilhança e através da fórmula de Bayes encontramos a 

distribuição a posteriori conjunta para os parâmetros. Na análise Bayesiana toda a inferência de 

interesse será baseada nesta distribuição. 

Uma vantagem da inferência Bayesiana em relação à inferência Clássica, é que quando 

temos um grande número de parâmetros envolvidos num modelo, o uso de métodos clássicos 

torna-se intratável, pois é extremamente trabalhoso a obtenção de estimadores de máxima 
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verossimilhança e requer resoluções de equações que podem não ter solução analítica. 

Procedimentos Bayesianos evitam a necessidade dessas soluções numéricas através do uso dos 

métodos de Monte Ca.rlo em cadeia de Markov (MCMC). Em particular, utilizamos neste 

trabalho os algoritmos Gibbs Sampling (ver por exemplo, Gelfand & Smith (1990) ) e 

Metropolis-1lastings (ver por exemplo, Chib & Greenberg (1995) ou Smith & Roberts (1993)) 

para obter estimadores de Monte Cano das quantidades a posteriori de interesse dos parâmetros. 

O algoritmo Gibbs Sampling é um método de simulação via cadeias de Markov, que 

obtém amostras de uma distribuição de interesse, baseada nas distribuições condicionais a 

posterior] dos parâmetros (ver apêndice A). Esse algoritmo é utilizado quando as distribuições 

condicionais apresentam a forma de uma distribuição conhecida. 

Em modelos mais complexos as distribuições condicionais a posteriori não são facilmente 

identificadas como tendo uma forma conhecida, impossibilitando a geração direta das amostras a 

partir dessas distribuições. Neste caso usamos o algoritmo Metropolis-Hastings para a geração 

das amostras (ver apêndice B). 

Um tópico de grande importância que será analisado neste trabalho é o diagnóstico de 

convergência das cadeias de Markov. Existem vários métodos para verificação da convergência 

e um dos mais utilizados é o método de Gelman & Rubin (ver Gelman & Rubin, 1992). A idéia 

deste método é que iniciando com diferentes pontos iniciais, as trajetórias de várias cadeias 

devem ser similares se convergirem para uma distribuição estacionária. Gelman & Rubin (1992) 

formalizam essas idéias através do uso das técnicas de análise de variâncias (ver apêndice C). 

Neste trabalho, utilizamos este método para a verificação da convergência em todos os modelos 

usados para ajustar a variabilidade extra-Binomial. 

Outro ponto importante do trabalho que abordamos na análise Bayesiana, é o estudo da 

variabilidade extra-Binomial na presença de covariáveis (ver Williams (1982) ). Um modelo que 

é freqüentemente usado para dados de contagens de sucessos, quando trabalhamos com 

covaniáveis, é o modelo de regressão logística. Contudo, em algumas situações, esse modelo 

pode não se ajustar bem aos dados e um dos motivos está relacionado a presença da variabilidade 

extra-Binomial. Neste caso, consideramos outras estratégias de modelagem e desenvolvemos 

uma análise Bayesiana para esses modelos baseada nos métodos MCMC. 

Para alguns modelos realizamos uma análise clássica, através da determinação de 

estimadores de máxima verossimilhança para os parâmetros e comparamos os resultados com 

aqueles obtidos sob o enfoque Bayesiano. 
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Também, apresentamos exemplos com dados reais assumindo os diferentes modelos 

propostos e uma discriminação dos modelos seguindo alguns critérios que são discutidos no 

decorrer da dissertação. 

1.3 - Organização da dissertação 

Esta dissertação está dividida em 8 capítulos. 

Neste capítulo inicial, discutimos o problema relacionado a variabilidade extra-Binomial, 

quando o nosso interesse é a contagem de sucessos dos ensaios de um experimento. 

Introduzimos alguns modelos usados para ajustar essa variabilidade e apresentamos as principais 

características dos métodos Bayesianos, utilizados no decorrer do trabalho. 

Nos capítulos 2, 3 e 4, apresentamos uma análise estatística dos modelos usados para 

ajustar a variabilidade extra-Binomial, introduzidos na seção 1, 1. Analisamos o modelo Beta-

Binomial no capítulo 2, o modelo Binomial Correlacionado no capítulo 3 e o modelo de mistura 

de duas distribuições Binomiais no capítulo 4. 

Com o objetivo de verificar qual desses modelos é o mais apropriado para ajustar os 

dados e se o ajuste desses modelos é superior ao ajuste do modelo Binomial, apresentamos no 

capitulo 5 dois critérios usados para discriminar os modelos. 

O capítulo 6 é dedicado ao estudo da variabilidade extra-Binomial na presença de 

covariáveis. 

No capítulo 7, analisamos conjuntos de dados reais para ilustrar a metodologia proposta 

nos capítulos anteriores. 

Para finalizar, no capitulo 8 apresentamos as conclusões do trabalho e sugerimos algumas 

considerações futuras. 
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Capítulo 2: Análise do modelo Beta-Binomial 

Neste capítulo, apresentamos uma análise estatística detalhada do modelo Beta-Binomial, 

utilizando os métodos Clássicos e Bayesianos. Inicialmente, na seção 3. 1, apresentamos algumas 

características do modelo, o desenvolvimento matemático para obter a expressão da densidade 

Beta-Binomial e comentamos sobre uma reparametrização (, w) que tem sido usada por alguns 

autores. Na análise Clássica do modelo descrita na seção 3.2, introduzimos o procedimento para 

encontrar os estimadores de máxima verossimilhança utilizando o método iterativo de Newton-

Raphson. Na análise Bayesiana do modelo descrita na seção 3.3, assumimos diferentes 

distribuições a priori para os paràmetros e encontramos as distribuições condicionais necessárias 

para o uso dos métodos de Monte Cano em Cadeia de Markov (MCMC). 

Continuando com a notação introduzida no capítulo 1, vamos considerar neste e nos 

demais capítulos a variável aleatória Y, para representar o número de sucessos em ti, ensaios, 

onde cada ensaio admite duas respostas: sucesso ou fracasso. 

2.1 - Características do modelo 

Este modelo foi proposto por Ske!lam (1948) que apresenta expressões para os momentos 

fatoriais da distribuição Beta-Binomial e descreve a estimação dos parâmetros pelo método dos 

momentos e pelo método de máxima verossimilhança. 

Consideremos a suposição usual dada no capítulo anterior onde, 

Y1 /n,p-'- Binomial (n1 ,p) ,=I,...,N. 

Uma possibilidade para ajustar os dados com variabilidade extra-Binomial é assumir uma 

distribuição de probabilidade sobre o parâmetro p da distribuição Binomial. No modelo Beta- 

Binomial assumimos uma distribuição Beta para p com parâmetros a e fl. Essa distribuição 
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tem sido usada por muitos autores (ver por exemplo. Griffiths (1973) and Crowder ( 1978) ) pela 

sua simplicidade matemática. Assim, temos, 

r(a/3) 
.f(p/a.fl)— 	

+ 
	0:!~p51. a>O e 

Desta forma, a função densidade de probabilidade da variável 

parâmetros ti, a e fi, pode ser calculada por, 

(21) 

1 = 1,...., V , dado os 

f(yj In,a,j3)= f, f(y1,p/n,a,/3)Jp 

=jf(yt /p, ti, a,/3)f(p/n1 ,a,/3)dp 

..Ç(fli")pYi(1p)nYJ  F(a+f3)  
P 

Y1 	 114-0) 

li 1 
dp 	 (2.2) 

r(a)r'(/3) 
Como, f;,a 

	dp 
= ra + 

temos, 

r(a + fi 4 n) 

(n'B(a+y1,f3+n1 
- y.) 

B(a,fi) 

onde: B(a, ,a) 
= F(a)F(P) 

A função densidade da variável Y dada em (2.4), é conhecida como a densidade da 

distribuição Beta-Binomial. A esperança e a variância de Y, 1 =1.....* N, são dadas por, 

(2.3) 

(2.4) 
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/ii,a,/3)= n.a 
a+,8 

(2.5) 

1' (1 y 	a  
ixr(Y. 	 La+flÁ  a+/J) 1+a+/1 ) 

Observando a expressão VarY /n,a, /J) dada em (25), percebemos que o termo 

n1 +a +,6) 
é sempre maior ou igual do que 1, pois a >0, /3>0 e n ~ 1. Este fato toma a 

1+a+fl,i 

variância do modelo Beta-Binomial sempre maior ou igual do que a variância do modelo 

Binomial, o que permite ajustar dados com variabilidade superior a da distribuição Binomial 

ordinária (ver Rudolfer, 1990). 

Uma parametrização usada por muitos autores (ver por exemplo, Williams (1982) e 

Tarone (1979) ) considera: 

(2.6) 

Com esta reparametrização (& a), as expressões (2.4) e (2.5) podem ser reescritas como: 

yj_l 	 N. -Y1 	 y_I 	 n1-y1-I 

.\fl(a+i) fl ( +i) 	)W~+O) fl(i—+ay)

f(y, /n ,a,/3)
= lii jr( ) 

n -1 	

fli =o 	

-1

Y) 	fl(a+fi+j) 	
Y 	Ü(1+/) 

E(Y1 in,,11:1 )= ii 	 (2.7) 

n +(1) 
1 

J'ár(Y1 /íi ,,a))= n(i 
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Uma vantagem de usar os parâmetros e a) é que podemos verificar que a distribuição 

Beta-Binomial tende suavemente para a distribuição Binomial quando a -* O. Assim, existe 

uma ligação entre os modelos Binomial e Beta-Binomial através do parâmetro CO e este 

parâmetro pode ser usado para selecionar qual o melhor modelo a partir do teste de hipótese, 

CO = O (distribuição Binomial) 

(2.8) 
Ü) > O (distribuição Beta-Binomial) 

No capítulo 5, que é o capítulo dedicado à discriminação dos modelos, discutimos em 

detalhes esse teste de hipóteses. 

2.2 - Análise Clássica do modelo 

A abordagem clássica do modelo Beta-Binomial e de outros modelos é feita com base na 

função de verossimilhança que expressa toda a informação contida no conjunto de dados de 

tamanho N. Assumindo que as contagens de sucessos y , y,......y são independentes, a 

função de verossimilhança para o modelo Beta-Binomial, utilizando a expressão (2.4), é dada 

por, 

L(a,/3 
F(a +fl) F(a+y)F(/3±ti,  — y,) 

ir'[t.y1  j F(a)r'(fl) 	F(a ± fi + 	j 

-I 

fl(a+ /) ftfi+j) 

Y) h(a+13+j) 

O nosso objetivo é encontrar valores para os parâmetros a e /3 que maximizem a 

função de verossimilhança. Esses valores são conhecidos como estimadores de máxima 

(2.9) 
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verossimilhança (EMV) de a e /3 e são os valores dos parâmetros mais prováveis de gerar os 

dados observados. Matematicamente é mais fácil trabalhar com o logaritmo da função de 

verossimilhança. O logaritmo da expressão (2.9) é dado por, 

I(a,/J) = log[L(a,J3)] 

  

n,v' -J 

fl(a+ j)fj (/3 + i  ni  

(Yi) 

jrO  T 
=log1fl 

  

    

     

h(a+i)"11fl+i) 
J c)  logi 	- 

Y) 
N(a+fl±/) 
J - 

  

[fli J]+±{log[fj (a+j)]}+È 

 

lo (a+/3±j) 

  

   

   

(ti, \ 	N Y -1  
= 1 log  

/ n-v,-I 	 J fl, —  

iog(a +j)] 	[log(/3 +J)] - 	[log(a +,6 +j)] 	(2.10) 

Derivando o logaritmo da função de verossimilhança em relação aos parâmetros a e /3 

temos: 

-v   
 1 

ca 	1j a+j) 

(2.11) 

ai( 	)  • 
	YH( 	 . flJ( 	1 

oLa± 13  j) 
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Os EMV de a e /3 podem ser determinados de (2.11), encontrando os valores de a e /3 

que são soluções das equações: 

N 	1 	W n, 	1 	" 

ça+jJ 	

-I  

oa+p±jJ° 

(2.12) 
N P1, 'y 1 nj  - ( 

zI 
[ri 	 

+J  P ' j 	

N 	

\(2+/3JJ 

Como as equações dadas em (2.12) não são lineares em relação aos parâmetros a e /3, 

precisamos utilizar algum método numérico para encontrar suas soluções. Um método prático 

muito utilizado é o método de Newton-Raphson (ver por exemplo, Lee (1992)). Este método 

tem um procedimento iterativo, onde a e fl denotam as estimativas de a e /3 na k-ésima 

iteração e os valores para a (k+1)—ésima iteração são obtidos da seguinte forma: 

(A 	'\ 

a(k1) 
(A \ 

a' 	 « V1  (A = 	k 	+ 	ak),fi ( k )  1 (JJa(k) ,fi(k) II 
\J(kI)) ,fi(k)) . 	) k.. 

(2.13) 

onde: (11 é chamado de vetor escore 

 

cT32l(a, /3)" 
ôaafi 

?21(a /3)  
ôfi2 ís) 

 

e  é a matriz de informação de Fisher. 
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As segundas derivadas do logaritmo da função de verossimilhança em relação aos 

parâmetros a e ? são dadas por. 

—i( 	 N n-I( c 	

; : 	 a+1J 	a+fl+j1  

  

n.v.i( 

	 1 + N,  Y 
(2fi 	 fl+j) ,a+/1+j j  

(2.14) 

3/ka 	a+fl+J 

O processo iterativo termina quando as diferenças nos valores de a e 9 em duas 

iterações consecutivas for desprezível. É fundamental darmos estimativas iniciais adequadas para 

a e 9, para garantir a convergência dos parâmetros em poucas iterações. Podemos te 

problemas com a aplicação do método de Newton-Raphson em situações onde temos um grande 

número de parâmetros para serem estimados, o que poderá levar a uma sobrecarga 

computacional, dificultando a convergência. 

No passo final das iterações, além de obtermos estimativas para os parâmetros a e 

conseguimos também uma estimativa da matriz de variância-covariância de a e /1, utilizando a 

propriedade assintótica dos estimadores de máxima verossimilhança. Esta propriedade diz que: 

se a e ,8 são EMV de a e /1, então í â, 8' 	N ((a, 13), 1 i),  onde í é a matriz de informação 

de Fisher. Desta forma, podemos determinar intervalos de confiança assintóticos para os 

parâmetros. 
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2.3 - Análise Bayesiana do modelo 

Nesta seção, analisamos o modelo Beta-Binomial sob o enfoque Bayesiano. Para isso 

consideramos os parâmetros a e /1 como variáveis aleatórias, ou seja assumimos distribuições 

de probabilidade a priori para esses parâmetros. Para encontrar amostras das distribuições a 

posteriori marginais de a e /3, utilizamos os métodos de Monte Cano em Cadeia de Markov 

(MCMC), introduzidos no capitulo 1. Com  essas amostras obtidas por simulação, podemos 

estimar várias características dos parâmetros como a média e o desvio padrão, além de encontrar 

intervalos de credibilidade para os mesmos. 

Assumimos as seguintes distribuições a priori para os parâmetros.- arâmetros: 

(i) (i) a r(a1 ,h); a1 ,b1 conhecidos 

(ii) /3 - F(a2 ,b); a2 ,h1 conhecidos 
(2.15) 

onde í'(a, b) denota uma distribuição Gania com parâmetros a e h. 

Considerando que as distribuições a priori para os parâmetros são independentes, a 

função densidade conjunta a priori para a e /1 é dada por, 

7r(a,/i)x ao, e hafia 2 
	

(2.16) 

Combinando (2.16) com a função de verossimilhança do modelo Beta-Binomial dada em 

(2.9), encontramos a densidade a posteriori conjunta para a e /3 dada por, 

?r(a,fl/y,nJaaejia2 	
b2fl{  F(a+/3)  

}N 	r'(a~Y)r(/3+n1 _ 
ri 

[ 	 )] (2.17) 

onde: y = (yi,,yv) e ii = (,,..... 
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A partir de (2. 17), encontramos as distribuições condicionais a posteriori de a e /3, que 

são necessárias para o uso dos métodos MCMC. Essas distribuições são dadas por, 

(i) 1r(a/fly,n) a'''e h {r(a+fl)} ' 
 0

Jv [  F(a  + y, )  J 

al -I Na 	
N 	

ti exP{N1o[r(a + /3)]- Nlog[r(a)]± 1og[r(a +y 	Iog[F(a /34- 

OU 	;Ta! /1, v, nJ F(a1  , )V (a, /3) 

onde: 

ql,(a,fi).-exp{ N iog[F(a + /1)]— Nlog[F(a)]+ iog[r(a ± y )]- Iog[IT(a + /3 + n, )]} 

(ii) 7r(f3Iay,n)ac fla2-Ieb2I{hifl)} 
\r [r(fl+ny)] 

'e 	exP{NloEu(a ± /3)]- N Iog[F(fl)] + iog[F(/3 ± ,i - y1)] 	
. Iog[r(a + /3 + n )]} 

ou  

onde: 

(a, /3) = exp{N log[r'(a + /3)]- N  log[['( fi)]+ iog[r(/i + n, - y1  )1- Iog[F(a +,6 + n, )]} 

(2.18) 

Como as distribuições condicionais para a e /3 não apresentam formas de distribuições 

conhecidas, utilizamos o algoritmo Metropolis-Hastings para realizar a simulação dos 

parâmetros e fazer as inferências desejadas. 

15 



Capítulo 3: Análise do modelo 

Binomial Correlacionado 

Neste capítulo, analisamos o modelo Binomial Correlacionado introduzido por Altham 

(1978) e Kupper & 1-laseman (1978). Na seção 3.  1, apresentamos as idéias básicas do modelo, as 

expressões da função densidade, da média e da variância e as diferenças desse modelo em 

relação ao modelo Beta-Binomial. Nas seções 3.2 e 3.3, analisamos o modelo Binomial 

Correlacionado através dos métodos Clássicos e Bayesianos, respectivamente, utilizando os 

mesmos procedimentos empregados na análise do modelo Beta-Binomial. 

3.1 - Características do modelo 

Como já comentamos no capítulo 1, umas das suposições necessárias ao assumir o 

modelo Binomial para a variável J' = X,1  + X1, + 	+ Xm , que representa o numero de sucessos 

em n ensaios, é considerar que os n, ensaios são independentes, ou seja o resultado de um 

ensaio não tem influência no resultado de outro ensaio. Contudo, Altham (1978) e Kupper & 

1-laseman (1978) trabalhando com experimentos toxicológicos em laboratórios de animais, 

analisam dados de contagem de sucessos onde o modelo Binomial não se ajusta muito bem. Para 

resolver este problema, eles propõem o modelo Binomial Correlacionado que assume uma 

correlação entre as variáveis binárias X11  , X, ......X .  de Y. Neste caso, a variabilidade extra- 

Binomial é provocada por esta correlação. Este modelo surge como uma alternativa ao modelo 

Beta-Binomial, analisado no capítulo 2, que já existia na literatura. 

Representamos por 8 a correlação entre os pares de variáveis binárias de Y,, i 1....., N. 

Esta correlação, chamada de correlação intra-classe, é suposta homogênea entre Y1  , .......'N  

Como X,, - Bernoulli(p), temos, 
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8 = ('orr(X, , X, ) 
-- 	

(.ov(X 
' ' 'k)  

flar(X,)'ar(XÍk) 

' 	
= 

- .E(X,,X ik )-E(x I )E(x k ) - 	 = I,XIk = l)_p2 	
(3.1) 

aj 'ar()'ctT(xik ) 	 p(i 
- 

p) 

p/j:#k, j,k=1.....,n,i=l, 	 N. 

A função densidade de probabilidade da variável Y,, 1 = 1....., N, dado n,, 6 e p, é dada 

por, 

f(y1 	p) 
= 	pY - 	

\

v

8 	
IGI1 	

2 

\y,) 	 2p(1 
- p) 	

—n,p) +y (2p - 1)-n1 

A esperança e a variância de Y,, 1 = 1.....,N, são dadas por, 

E(Y /n,8,p)= ti, p 

var(Y i,, 5, p)= n,p(i - p)[1 +(n, i)s] 	<8 ~ 1 
ti, —1 

Uma propriedade do modelo Binomial Correlacionado que não é apresentada pelo 

modelo Beta-Binomial, é que além de ajustar conjuntos de dados com uma variabilidade superior 

a variabilidade do modelo Binomial, permite também ajustar dados com uma dispersão inferior a 

da distribuição Binomial ordinária. Este fato é possível pois a correlação 8 pode assumir valores 

negativos, o que faz com que o termo [i + (ti, - i)s} de Var(Y,), dado em (3.3), assuma valores 

entre O e 1. Quando isto ocorre, a variância do modelo Binomial Correlacionado é menor do que 

variância do modelo Binomial (ver Prentice, 1986). Todavia, conjuntos de dados com essa 

dispersão inferior não são muito comuns e na maioria dos problemas envolvendo variabilidade 

extra-Binomial predominam a alta dispersão dos dados. 

(3.2) 

(3.3) 
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3.2 -Análise Clássica do modelo 

Nesta seção, analisamos o modelo Binornial Correlacionado sob o ponto de vista 

clássico, apresentando as expressões necessárias para a obtenção dos estimadores de máxima 

verossimilhança dos parâmetros 8 e p. 

Considerando independentes as contagens de sucessos YIY7'•••'YN, a função de 

verossimilhança para o modelo Binomial Correlacionado, utilizando a expressão (3.2), é dada 

por. 

L(6, p) 1Ef(y /n,8,p)= 
r- 1 

=[;: J
p  	)n-Yá + 

 P' í1  2p(i- )[(Y1 
- np)2  + y,(2p - i)- n1p2 

]1(  	(3.4) 

Aplicando o logaritmo na expressão (3.4) temos, 

1(6, p) = 1041(8,  i,)1 

   

,il 11 
fliPJj I' JJJ 

= log 
8 
	I(Yi1± 2p 
	p) 	

-n,p 
(l -  

y,(2p- 

    

= {
ti lÕg[( jp ' (1- )fli-Yi 

{i 

+ 2p(i- p)[(Yi  
- n1p)2 +, (2p - i)- li, P2 i}]} 

iv 

= 	log ni + log(p) y + iog(i - 	(n -Y.) 
 )1 	r=) 	 i=] 

log l+ 
8 

 kyi)2+y(2p1)flP21]}
[2p(1-p) 

ri 	y1 

+ 
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=± - \YI ) 
+ log(p)  

± ± og[p(i - p) + 8[(y - 	± v (2p - i) - n p III- {log[2p(1 - p)] 
iA 

(3.5) 

As derivadas de primeira ordem do logaritmo da função de verossimilhança em relação 

aos parâmetros 6 e p são dadas por, 

(y. -' p)2  ±y,(2p-l)-n,p2  

= 	- p)+4(y1 - ti, p)2  ±y(2p- 1)-n,p1 

   

E 	2(1 - 2p)+  sE- 2n(y, -n1p)± 2y -- 2np] 
+  

-li--1  12p(1 - p)+ 8[(y1  -np)2  ±y1(2p - 

  

  

  

(3.6) 

Igualando as expressões dadas em (3.6) a O e resolvendo o sistema de equações, 

determinamos os EMV de 8 e p. Como estas equações não são lineares em relação aos 

parâmetros, utilizamos também neste modelo o método iterativo de Newton-Raphson para 

encontrar suas soluções, seguindo o mesmo procedimento descrito no capitulo anterior. 

As derivadas de segunda ordem do logaritmo da função de verossimilhança em relação a 

8 e p, necessárias para o método de Newton-Raphson, são dadas por, 

   

(y  -n.p)2  ±y1 (2p-1)-np2  

p)+ 4y, -n,p)2  +y(2p- 
1)_17 ,p 2 

 

3I(8,p) - _ 
52 
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i21(6,p) 	
(n—) 

(' — Py- (p 

N 	 (-4+8[2n  —2n  II 

1
2p(I - p)+ 	n p)2  +y(2p— I)_n1p2 

2p)+ 8[— 2n, (y, - ,i p) + 2(y - ii. p)D2 

(2p(1 - 

 

p) +.5[(y, - " p)2 
+y(2p_1)_fl,p2 

(2(1— —2p(1--p)—(l--2p)2  

[p(1 - p)12  

= 

(3 ffip 	ôpôõ 

íÇ = [2p(1_ p)+6 	n, p)2  +y1 (2p-1)—np1 

- N (2(1— 2p)+6(-2n(y —np)+ 2(y —np))4v —np)2  +v(2p— 1)_n.p2) 

(2p(
, _ P)+s[(y —np)2  +y(2p— 

1)_flp2)2 

(3.7) 

3.3 - Análise Bayesiana do modelo 

Realizamos uma análise Bayesiana para o modelo Binomial Correlacionado com base na 

escolha das distribuições a priori para os parâmetros 8 e p. Consideramos 2 possibilidades: 

começamos assumindo uma distribuição a priori informativa para a probabilidade de sucesso p 

e uma distribuição a priori não informativa para a correlação 6. Posteriormente, assumimos 

distribuições a priori não informativas para os dois parâmetros. Em ambas as situações 

encontramos as distribuições condicionais a posteriori para 5 e p, necessárias para o uso dos 

métodos MCMC. 

Considerando a primeira estratégia, as distribuições a priori escolhidas para os 

parâmetros são dadas por, 

1 —2n (y —np)+2(y —n p) 

- 
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2jI 
Ji —ni  

(1) 6 ~ Ua, b) , a, h conhecidos 
(3.8) 

(ii) p Beta(c,d) 	c, d conhecidos 

Assumindo independência a priori para os parâmetros, a função densidade conjunta a 

priori para ô e p é dada por. 

,T(õ,p)Xp ( 

	
(3.9) 

Combinando as expressões (3.4) e (3.9), encontramos a densidade a posteriori conjunta 

para 5 e p dada por, 

1 
)d+k-YH 	+ 	— 1p)2 + Y,(2P _1)_ n p2 ]} (3.10) 

 

  

onde: y = 	e 

Portanto, as distribuições condicionais a posteriori para os parâmetros 5 e p são dadas 

por, 

(i) 

/ 

fl 
P, y, 1!) 
	{ + 2p(1— 1) 	

- 	)
2 + y, (2p - 

ou ,r(6/ p, y, nJac U(a, b»(8. p) 

( 	 .,' 	, 
21 p18, np 	(i _p)d+(nrYiHU1 ± 2f)( - 	- 'É P) + y(2p - i)— np2]

P) 

ou 	7r(p/8yn) x Beta[c + ty,d +±(n _Y) 
1\ 

v (à,  /') 

N Í 	s 	
'ii onde: (8, ) 	

i---111 + 2p(1 - ) 
I(Yi ti, p)2  + y, (2p - - iii  p 

r  
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fljV 

7riÓ.PfYflJ'XP" I,1—p)7; [c 	v(2p -- 
2p(l—p) 

( 	
\\ 

14- 

Considerando a segunda estratégia assumimos as seguintes distribuições a priori não 

informativas para os parâmetros: 

(1) 8 LJ(a, h) , a, h conhecidos 
(3.12) 

(ii) p - U(c,d) ; c,dconhecidos 

Assumindo que as distribuições a priori para os parâmetros são independentes, temos que 

a função densidade conjunta a priori é urna constante em relação a 
	e p. Desta forma a 

distribuição a posteriori conjunta para 6 e p é proporcional a fLlflção de verossimilhança dada 

em (3.4), ou seja: 

(3.13) 

Desta forma, encontramos as distribuições condicionais a posteriori para os parâmetros 

e p Para à a distribuição condicional é a mesma expressão dada em (3.11) e para o parâmetro 

p a distribuição condicional é dada por, 

( 	 V'v 

7»
,-  

I/f (' Y" 	 (1)[(YJ 17])  

ou 	7r'pi 8.Y.nj x Beta1 v, 1, (n y )+ 1Jvt(8. p) 

onde: Vi(8, p) é dado em (3 11). 

Observamos que as distribuições condicionais a posteriori para os parâmetros dadas em 

(3.11) e (3.14) não apresentam formas de distribuições conhecidas. Portanto, em ambos os casos 

utilizamos o algoritmo Metropolis-Hastiflgs para realizar a simulação dos parâmetros e fazer as 

inferências desejadas. 
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Capítulo 4: Análise do modelo de mistura 

de duas distribuições Binomiais 

Os modelos baseados em distribuições mistas, formam urna classe de modelos estatísticos 

que são naturalmente aplicados quando as observações amostrais são obtidas em diferentes 

situações, isto é quando temos uma população heterogênea (ver Titterington et.al. (1985) ). A 

análise Bayesiana desses modelos está sendo recentemente utilizada em diversas áreas com 

grande sucesso, devido a formulação de novos algoritmos computacionais que facilitam a 

estimação dos parâmetros. 

Este capítulo apresenta uma análise Clássica e Bayesiana para o modelo de mistura de 

duas distribuições Binomiais. Na seção 4. 1, definimos o modelo geral de mistura de .1 

distribuições Binomiais e o caso particular considerando mistura de duas Binomiais. Na seção 

4.2, apresentamos uma análise Clássica para o modelo de mistura de duas distribuições 

Binomiais. Na seção 4.3, introduzimos variáveis latentes para simplificar a função de 

verossimilhança desse modelo. Utilizando esta função de verossimilhança simplificada, 

desenvolvemos na seção 4.4 uma análise Bayesiana para o modelo, encontrando as distribuições 

condicionais necessárias para os métodos MCMC, e apresentamos o algoritmo de simulação 

baseado na introdução das variáveis latentes. 

4.1 - Características do modelo 

A distribuição Beta-Binomial discutida no capítulo 2, assume uma distribuição contínua 

sobre o parâmetro p, a probabilidade Binomial. Uma outra possibilidade para ajustar a 

variabilidade extra-Binomial, é considerar E degenerada num número finito de pontos. Em 

outras palavras, consideramos que a observação y é supostamente gerada por uma mistura finita 

de J distribuições Binomiais com probabilidades de sucesso diferentes dadas por 

Neste caso, a função densidade de probabilidade para a variável Y, (i = 1......N), é dada por, 
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(4.2) 
( 

f(y / n,, 0, 0, ir) = ir 	i -- e, r + (i - ir) 
yx) 	 Y1 

f,I / ti, ,8I '--•• '9j 	'•• 	) = ± 	i - 01 	 (4.l) 
i= 

onde z, ,(j = i, ...... ), denota a probabilidade de que a observação y, foi gerada da j- 

ésima distribuição Binomial e 	ir1  = 1. 

Desta forma, y, é originada de uma entre .1 categorias, mas a fonte exata é 

desconhecida. 

Considerando o caso especial de mistura de duas distribuições Binomiais, onde J = 2, a 

distribuição de Y1 , (i = 1......,N), é dada por, 

Y, In, , , e,, 	,zBinomial (/?,,0, ) + - ir)Binomial (ti,, 92) 

onde ir denota a probabilidade de que y,  foi gerada da primeira distribuição Binomial 

com probabilidade de sucesso 9 e 1 - ir denota a probabilidade de que y, foi gerada da 

segunda distribuição Binomial com probabilidade de sucesso 0- 

4.2 - Análise Clássica do modelo 

Nesta seção, analisamos o modelo de mistura de duas distribuições Binomiais sob o 

ponto de vista clássico, apresentando as expressões necessárias para a obtenção dos estimadores 

de máxima verossimilhança dos parâmetros 9,, 0, e ir. 

Assumindo que as contagens de sucessos y, ,y-,.....y,, são independentes, a função de 

verossimilhança para o modelo de mistura de duas distribuições Binomiais, utilizando a 

expressão (4.2), é dada por, 
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L(e,e,,,)= 	'jev1(i  - o, ) 	
- 	h1 t j9Yí( _e)n.Yt} 	 (43) 

Aplicando o logaritmo ria expressão (4.3), temos.- emos: 

'(o, , 02 "T) i(e, ,O2,r) 104401, 0, ,T)1 

= 	{ 	, [;: jOi 
	 ni 

	

i -e, ) 	+ (i 	Je (1-02 )-Yi 

= {log [r[hhi )9Y (i - O 
),,,.-Y, 

	

h 	
± (i - r)' Jei (i - °

2 )n 1 

As derivadas de primeira ordem do logaritmo da função de verossimilhança em relação 

aos parâmetros O,, O. e r são dadas por, 
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 01  
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(4.5) 

Igualando as expressões dadas em (4.5) a O e resolvendo o sistema de equações, 

determinamos os EMV de O, O. e ,'r Como estas equações não são lineares em relação aos 

(4.4) 
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parâmetros, utilizamos também neste modelo o método iterativo de Newton-Raphson para 

encontrar suas soluções, seguindo o mesmo procedimento descrito no capitulo 2. 

As derivadas de segunda ordem do logaritmo da função de verossimilhança em relação a 

0, 02 e 'r, necessárias para o método de Newton-Raphson, são dadas por, 

a21(91,02,ir) 	' 

(1 
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•f(z, ly, ,,,,,o,o,,,r)= h,--,  (1 	/i, 

1 

6 r- ' O-) 
\YÍ 

1 Y1 

4.3— Introdução de variáveis latentes 

Como podemos observar, a função de verossimilhança dada em (4.3), apesar de englobar 

uma mistura de apenas duas distribuições Binomiais, é uma expressão bastante complexa pois 

envolve somas de termos. Este fato, na análise Bayesiana, acaba dificultando o trabalho 

computacional quando utilizamos os métodos MCMC, independente da escolha das distribuições 

a priori. Para simplificar este problema, introduzimos no modelo variáveis não observáveis Z1 , 

(i = 1,....,N), também chamadas de variáveis latentes, que acabam simplificando o algoritmo de 

simulação dos métodos MCMC (ver por exemplo, Tanner & Wong (1987)). 

A variável latente Z,, (i = ......,N), é definida como: 

- 	1 se a i - ésima observação foi gerada da primeira distribuição Binomial 

1,
0  se a i - ésima observação foi gerada da segunda distribuição Binomial 

ou seja, Z1  tem uma distribuição de Bernoulli com probabilidade de sucesso dada por. 

= l/yi, 

 

(i - 	)ni  vi 

yiJ 

 

 

(i  -e)' ±(1—r) " o;' (i 62) 
Yj, 

 

   

  

(4.7) 

Desta forma, temos, 
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onde: 	. Y = (YI, ... »YN) e n=(n1.....,n) 

Portanto, a função de verossimilhança ampliada com a introdução das variáveis latentes 

1V) é dada por, 

Isto 

1-Xi 
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Observar que esta expressão apresenta uma grande simplificação em relação a expressão 

dada em 4.3 que nos mostra a função de verossimilhança antes de introduzir as variáveis latentes. 

Este fato irá facilitar o trabalho computacional na análise Bayesiana descrita na próxima seção. 

4.3 - Análise Bayesiana e algoritmo de simulação 

Desenvolvemos uma análise Bayesiana para o modelo de mistura de duas distribuições 

Binomiais, assumindo as seguintes distribuições a priori para os parâmetros: 

(i) O, 	Beta(a,,b,) 

(ii) 0 - Beta(a.,,b.,) 
	

(4.10) 

(iii) it - Beta(c,d) 
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Assumindo que as distribuições a priori para os parâmetros 0, 9 e .ir são 

independentes, a função densidade a priori conjunta para esses parâmetros é dada por, 

g(01 	2  7r) 	0 - 	-' 0 	'(1 	' r '(1 	 (4 11) 

Combinando a expressão (4.11) com a função de verossimilhança simplificada por 

variáveis latentes dada em (4.9), encontramos a densidade a posteriori conjunta para 0, 0, e 7r, 

dada por, 

9 
(ei,9,,/n,y,:).xe(1 -)e 

'(1 9,)hff(1 _)dl 	
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1±1 íí' 

 

/7 
/?, 0 (i - 	)n:v 
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(i 	 (i 	 (i 	
iz J4N )';-T 

(4.12) 

Portanto, as distribuições condicionais necessárias para o uso dos métodos MCMC são 

dadas por, 

( 

(i) g O /O2,ir,n,:,y.x91  	(1 

(ii) 
g(92 	

(i _92r2 	;; 	 (4.13) 

r 	 \ 	c.;-t 

(iii) gfi01 ,92 ,n,z,yjxr  

Como as distribuições condicionais para os parâmetros 0, 2  e r apresentam formas de 

distribuições Beta, utilizamos o algoritmo Gibbs Sampling para realizar a simulação dos 

parâmetros e fazer as inferências desejadas. 
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O algoritmo computacional para gerar amostras dos parâmetros 9, 9 e ,r baseado na 

introdução de variáveis latentes é dado pelas seguintes etapas: 

(i) Dados os valores iniciais 	9 °  e 	gerar uma amostra 	 a partir da 

distribuição de Bernoulli p1 z, com probabilidade de sucesso, 

= 

(0)( h1: 

yf) 

 

i=1,...,N. 
'"7 1(01(o) y (i - 
	

± 	( II) 
(i - Z. 	

(n1  " (()Jv.  

\yL 1 	 \yI 

111 

(ii) Gerar O a partir da distribuição Beta + 	+ 	- yi) 

( 	V N 

(iii) Gerar 9)  a partir da distribuição Beta a, + y1 (i - z1  ), b, + 	- 

(iv) Gerar ir a partir da distribuição Bet 'c +,d + N - z1 J 

Repetir (i)-(iv) até gerar uma amostra de tamanho S. 
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Capítulo 5: Discriminação dos modelos 

Nos capítulos 2, 3 e 4 desse trabalho, apresentamos a análise estatística dos modelos 

Beta-Binomial, Binomial Correlacionado e mistura de duas distribuições Binomiais, que são 

modelos usados para ajustar a variabilidade extra-Binomial. Freqüentemente, precisamos decidir 

qual desses modelos se ajusta melhor em relação a determinados conjuntos de dados, e se o 

ajuste desses modelos é superior ao ajuste do modelo considerando a distribuição Binomial 

ordinária. Para isto, descrevemos neste capítulo dois métodos usados para discriminar os 

modelos. 

O primeiro método, discutido na seção 5. 1, é o critério de mínima informação (AIC), que 

é um critério clássico de comparação dos modelos. 

O segundo método, de origem Bayesiana, é o fator de Bayes que é a razão das 

verossimilhanças marginais de dois modelos concorrentes. Discutimos este método em detalhes 

na seção 5.2, apresentando sua interpretação, alguns estimadores da verossimilhança marginal e 

comentamos sobre quais desses estimadores iremos considerar em cada modelo. Também nesta 

seção, utilizamos o fator de Bayes para resolver o teste de hipótese introduzido no capítulo 2, 

que compara os modelos Binomial e Beta-Binomial. 

5.1 - Discriminação Clássica dos modelos: AIC 

Uma forma de selecionar modelos na análise Clássica é o uso do critério de mínima 

informação, conhecido como AIC, proposto por Akaike (ver Box et al., 1994). Esse critério é 

muito utilizado para discriminar os modelos na área de Séries Temporais, mas com alguns 

ajustes pode ser utilizado na seleção dos modelos de outras áreas (ver por exemplo, Klein & 

Moeschberger, 1997). 

Para modelos de Séries Temporais temos, 

AIC= - 2/(ver. max.) + 2r 	 (5.1) 
11 
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onde /(ver. max.) denota o logaritmo da função de verossimilhança maximizada, ii é o 

tamanho da série e r = p + q + 1 denota o número de parâmetros estimados pelo modelo, onde 

p é a ordem da parte dos modelos auto-regressivos e q é a ordem da parte dos modelos de 

médias móveis. 

Para outras áreas, o critério de mínima informação é dado por, 

AIC 	-21(ver. max.)+ 2(p) 	 (5.2) 

onde /(ver. max.) denota o logaritmo da função de verossimilhança maximizada e p 

denota o número de parâmetros estimados pelo modelo. 

Os modelos que apresentam menores valores do AIC são os preferidos para ajustar os 

dados. 

É interessante observar que esse critério é extremamente fácil de ser utilizado, pois o 

"software" SAS nos fornece o logaritmo da função de verossimilhança na análise Clássica dos 

modelos. 

5.2 - Discriminação Bayesiana dos modelos: verossimilhança marginal e 

fator de Bayes. 

A verossimilhança marginal é uma ferramenta de grande importância numa análise 

Bayesiana quando estamos interessados na construção de testes de hipóteses e na discriminação 

dos modelos. Para um determinado modelo representado por M, a verossimilhança marginal é 

definida da seguinte da seguinte forma, 

p(y/M)=. f4~M)7l4/M})O 	 (5.3) 

onde: L(O ,M) é a função de verossimilhança para o modelo M, 

.740/M) é a distribuição a priori conjunta para os parâmetros do modelo M, 

e O 	é o vetor de parâmetros do modelo M. 
AI 
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Quando nosso objetivo é a comparação de dois modelos M 1  e M. , utilizamos o fator de 

Bayes 8.. , que é definido como a razão das verossimilhanças marginais desses modelos, ou 

sej a: 

(5.4) 

Desta forma, o fator de Bayes é um valor numérico baseado nos dados, que está a favor 

de um determinado modelo estatístico e contra um outro modelo. Um interpretação do fator de 

Bayes sugerido por Kass and Raftery (1995), é dado pela tabela a seguir. 

Tabela 5. 1: Interpretação do fator de Bayes. 

812  2Iog B, Evidência a favor de M 1  

<1 <0 Negativa (apoia M2 ) 

1 i-4 3 O i-* 2 Vale ser mencionada 

3 1-4 20 2i-6 Postiva 

20i4150 6i-l0 Forte 

>150 >10 muito forte 

Pela tabela 5.1, concluímos que quando a verossimilhança marginal do modelo M1  for 

maior que a verossimilhança marginal do modelo M2, ou seja quando B., > 1, o modelo M1  

apresenta um melhor ajuste dos dados. 

Para ocaso de r modelos, M1 , M.....Mr , escolhemos aquele modelo que apresentar a 

maior verossimilhança marginal. 
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5.2.1 - Estimação da verossimilhança marginal e aplicação nos modelos 

Em algumas situações elementares envolvendo modelos simples, a verossimilhança 

marginal dada em (5.3) pode ser calculada analiticamente. Contudo, freqüentemente ela é 

intratável devido a complexidade no cálculo das integrais, independente de qual distribuição a 

priori está sendo usada para o modelo em questão. Desta forma, precisamos utilizar algum 

método de aproximação para encontrar um estimador da verossimilhança marginal. Nesta 

dissertação, consideramos dois métodos de estimação: a aproximação de Monte Cano e o 

método de Laplace, descritos respectivamente nas seções 5.2. 1.1 e 5.2.1.2. Nestas seções, 

utilizamos estes métodos para apresentar as expressões dos estimadores das verossimilhanças 

marginais dos modelos Beta-Binomial, Binomial Correlacionado e mistura de duas distribuições 

Binomiais, discutidos nos capítulos 2, 3 e 4 desta dissertação. 

5.2.1.1 - Aproximação de Monte Cano 

Como já comentamos nos capítulos anteriores, neste trabalho a análise Bayesiana dos 

modelos usados para ajustar a variabilidade extra-Binomial é baseada nos métodos de Monte 

Carlo em Cadeia de Markov (MCMC). Utilizando esses métodos geramos uma amostra 

(o,e(2)e) a partir da distribuição a priori p(,) e com esta amostra podemos calcular um 

estimador da verossimilhança marginal (5.3), conhecido como estimador de Monte Cano, dado 

por, 

) (5.5) 

onde S é o tamanho da amostra obtida por simulação. 

Utilizamos a aproximação de Monte Carlo para estimar a verossimilhança marginal em 

todos os modelos da dissertação, exceto no modelo Binomial onde podemos obter o valor exato 

da verossimilhança marginal. Na seção 5.22, onde construímos um teste de hipóteses para 

comparar os modelos Binomial e Beta-Binomial, apresentamos a verossimilhança marginal exata 

do modelo Binomial, que será representado por M, . Para os modelos Beta-Binomial, Binomial 
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Correlacionado e mistura de duas distribuições Binomiais, representados respectivamente por 

M.,, M e M 4 , os estimadores de Monte Cano da verossimilhança marginal são dados por, 

1) Modelo Beta-Binomial 

/)íyI !lÍ..') !±.[ j F" 	
+ flut)) F(a 	i + 	. 	

+ 	- -' )i 
1X,, 	 r(a ± + 	] 

(5.6) 

2) Modelo Binomial Correlacionado 

1 Y1 (i})?) {i+ 	_.ts))2 +y1(2jP' 

(5.7) 

3) Modelo de mistura de duas distribuições Binomiais 

Y 
;(yIM4 ) = 1 {   [7r'hh1j(eiy 	± (1— 	

fl 	 1 i](e(s))v 
(i 	

s))1  

3-1 

(5.8) 

É importante salientar, que para o modelo Binomial Correlacionado (M,), como estamos 

trabalhando com duas estratégias diferentes na análise Bayesiana, vamos encontrar duas 

estimativas da verossimilhança marginal. Assumindo as distribuições a priori dadas em (3.8), a 

estimativa de Monte Cano da verossimilhança marginal será representada por P Y1M31 ao 

passo que assumindo as distribuições a priori dadas em (3.12), a estimativa de Monte Cano da 

verossimilhança marginal será representada por y/M1 j. 
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5.2.1.2 - Método de Laplace 

A aproximação de Laplace (ver Tierney & Kadane, 1986) é uma técnica numérica muito 

utilizada na inferência Bayesiana para resolver integrais. Este método de aproximação pode ser 

utilizando satisfazendo certas condições de regularidade e a aproximação é bem razoável para 

tamanhos amostrais grandes. 

Representamos por 1 a verossimilhança marginal dada em (5.3). A aproximação de 

Laplace para / é dada por, 

= (2z)" a L}ràJ 	 (5.9) 

onde: d é a dimensão do vetor de parâmetros O. 

= 	

2  io[4à}èJ]} 
2  

e O é o vetor de estimadores de máxima verossimilhança de O. 

Como o nosso objetivo na análise Bayesiana dos modelos é voltado para o uso dos 

métodos MCMC, onde a discriminação dos modelos é baseada nos estimadores de Monte Carlo, 

não utilizamos o método de Laplace para estimar a verossimilhança marginal de todos os 

modelos discutidos até aqui. Escolhemos apenas o modelo Beta-Binomial para encontrar uma 

estimativa de Lapalce da verossimilhança marginal e comparamos este valor com a estimativa de 

Monte Cano do modelo. Utilizando a expressão (5.9), o estimador de Laplace da 

verossimilhança marginal para o modelo Beta-Binomial é dado por, 
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5.2.2 - Aplicação do Fator de Bayes no teste de hipóteses envolvendo os modelos 

Binomial e Beta-Binomial. 

Como já comentamos no capitulo 2, quando utilizamos a reparametrização (,(v) dada 

em (2.6), o modelo Beta-Binomial tende suavemente para o modelo Binomial quando o 

parâmetro w —~ O. Este fato permite a construção do teste de hipótese dado em (2.8), que 

compara os modelos Binomial e Beta-Binomial através do parâmetro (O. 

Para resolver este teste de hipótese, podemos utilizar o fator de Bayes, que neste caso é 

dado por, 

(y1 H,, 
- 	 ÇL(p,M1 )ff (p/M)dp 

Py/H 1 ) - 

 

(5.11) 

 

onde ,r(pIM) e 'r(,wIM) são as distribuições a priori associadas ao modelos 

Binomial(M1 ) e Beta-Binomia! (M1 ) e L(p,M 1 ) e /,ú,M2) são as funções de 

verossimilhança desses modelos. 
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Para calcular a verossimilhança marginal do numerador do fator de Bayes, que está 

associada a hipótese 11,, favorável ao modelo Binomial, assumimos uma distribuição a priori 

Uniforme(O, 1) para o parâmetro p. Desta forma, podemos determinar o valor exato de 

( 
P y/ H, 1 pelo uso da função Beta, ou seja, 

) 

= PÍ/M1) i 	
- )n 1 	Vy ±1rí(n, _y,)+11 

•" 	

- 
—k 	) \ i  

] 	 +2J 

(5.12) 

onde k = 

 

Com relação ao denominador 	H, não podemos determinar o valor exato e 

devemos utilizar algum método de aproximação para estimar a verossimilhança marginal. O 

método escolhido foi o método de Laplace descrito na seção 5.2. 1.2. Para o parâmetro , 

assumimos a mesma distribuição a priori Uniforme(O, 1) que assumimos para o parâmetro p do 

modelo Binomial. Com  relação ao parâmetro co, não vamos especificar nenhuma distribuição a 

priori e vamos calcular o fator de Bayes considerando diferentes valores de co. 

O estimador de Laplace para PÍ y/H é dado por, 
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(5.13) 

Portanto, para vários valores de co, encontramos 1 i,, e calculamos estimativas do fator 

de Bayes. A interpretação do fator de Bayes e a conclusão do teste de hipóteses são feitos com 

base na tabela 5. 1, que apresentamos no início da seção 5.2. 
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Capítulo 6: Variabilidade extra-Binomial 

na presença de covariáveis 

Nos capítulos anteriores da dissertação, o nosso estudo esteve voltado para os modelos 

usados para ajustar dados de contagens de sucessos, que apresentam uma variabilidade superior 

ou inferior a variabilidade do modelo Binomial. Neste capitulo, o nosso interesse continua sendo 

a análise de modelos para dados de contagens de sucessos, mas considerando a presença de 

covariáveis, ou seja analisamos situações onde temos variáveis explanatórias associadas ás 

observações. 

Em muitas aplicações encontramos conjuntos de dados dessa forma. Por exemplo, em 

estudos toxicológicos, a unidade experimental pode ser ninhadas de animais e a variável 

resposta é o número de animais com alguma anormalidade. A incidência dessa anormalidade 

pode variar entre as ninhadas devido a influências genéticas ou ambientais e o uso de covariáveis 

torna-se necessário. Um modelo que é muito utilizado para ajustar dados com essas 

características é o modelo de regressão logística, discutido na seção 6. 1. Contudo, em algumas 

situações, quando todas as variáveis explanatórias do modelo forem ajustadas, a variabilidade 

observada dos dados pode ser maior do que a variabilidade esperada assumindo o modelo de 

regressão logística. Neste caso, para melhorar o ajuste, temos duas possibilidades: adicionar 

outras variáveis explanatórias no modelo ou introduzir no modelo uma fonte da variabilidade 

extra-Binomial. Freqüentemente, a segunda opção tem sido escolhida (ver Williams, 1982) e na 

seção 6,2 apresentamos dois modelos usados para ajustar a variabilidade extra-Binomial na 

presença de covariáveis. Na seção 6.3, apresentamos a análise estatística dos modelos discutidos 

nas seções 6.1 e 6.2 e comentamos sobre a discriminação dos modelos na presença de 

covariáveis. 

6.1 - Modelo de regressão logística 

Em determinados experimentos, utilizamos as técnicas de análise de regressão quando 

estamos interessados em investigar como as mudanças ocorridas em uma ou mais variáveis 
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explicativas, também chamadas de variáveis independentes ou covariaveis. afetam urna outra 

variável, denominada variável resposta ou dependente. Essas técnicas permitem verificar se 

existe realmente urna relação significativa entre essas variáveis, qual o tipo de relação, além de 

obter a predição das variáveis respostas a partir das variáveis explicativas. 

O exemplo mais comum de modelagem na análise de regressão é o modelo de regressão 

linear. Consideramos que m covariáveis, 	, W. , ...., W, estão associadas a uma variável 

resposta V, . No modelo de regressão linear podemos expressar o valor médio da variável 

resposta como urna equação linear das variáveis explicativas, ou seja, 

Y pJ 	 (6.1) 

onde: w, =1 , 1=1.....,N e EQ' 1W.1 ......W) é contínua e pode assumir qualquer valor 

entre - x1 e 

No caso da variável resposta ser binária ou dicotômica, utilizamos o modelo de regressão 

logística, que surgiu da necessidade de modelos mais satisfatórios para dados qualitativos e pela 

inadequação ao aplicar regressão linear para variáveis dependentes qualitativas. Considerando 

como binária a variável resposta L' e representando por p, a média da variável resposta 

i(i 1W,,......w m ), o modelo de regressão logística é definido por, 

(6.2) 

Urna transformação de p,., denominada transformação logito, é dada por, 

"7 

2.. = log 	
- 1 =

13 PV~ 
	

(6.3) 

A importância dessa transformação é que À, tem muitas das propriedades desejáveis de 

um modelo de regressão linear. O logito À., é linear em seus parâmetros, pode ser contínuo e 

pode estar entre -- 

	 e 	, dependendo do limite das variáveis explicativas. 

41 



Nesse trabalho, como nosso interesse é voltado para o numero de sucessos em n, ensaios, 

consideramos que a i-ésima resposta, (i :s~ 	N), é uma contagem de y, sucessos e n1 
- 

y, 

fracassos. Associado a cada resposta, existem os valores de m covariáveis W,, , ...
. 

onde a matriz W(Nxm) é de posto ii;. Neste caso, assumindo o modelo de regressão logística 

temos, 

- Binomial 	p.) 
	

(6.4) 

onde p, é dado em (6.2). 

Como já discutimos anteriormente, quando temos covariáveis associadas às observações, 

o modelo de regressão logística pode não ser o melhor para ajustar os dados devido a presença da 

variabilidade extra-Binomial. Para resolver este problema, apresentamos na seção 6.2 dois 

modelos alternativos que englobam no modelo de regressão logística uma fonte da variabilidade 

extra-Binomial. 

6.2 - Modelos para ajustar a variabilidade extra-Binomial na presença 

de covariáveis 

Para modelar a variabilidade extra-Binomial na presença de covariáveis, assumimos para 

a variável aleatória Y,, que representa o número de sucessos em ti, ensaios, o modelo Binomial 

Correlacionado dado pela expressão (3.2) e discutido no capítulo 3. Este modelo como já 

comentamos, assume que a fonte da variabilidade extra-Binomial é a correlação entre as 

variáveis binárias (.J, 1 ,U2......U, de } = 	. A diferença é que no capítulo 3, analisamos 

esse modelo sem a presença de covariáveis e assim, assumimos Lima mesma probabilidade de 

sucesso p para todos os ensaios do experimento. Quando temos a presença das covariáveis 

W,1 , W,2......Wim , É = 1.....,N, associadas as contagens de sucessos Yi ,Y2 '...YN 
	as 

probabilidades de sucesso e de fracasso dos ensaios referentes a essas contagens de sucessos, 

podem ser diferentes, pois elas dependem dos valores das covariáveis. Assim, o modelo 

Binomial Correlacionado para Y,, i = 1.....,N, na presença de covariáveis é dado por, 
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1' 
,8,fi,W7 ) = 	 p» ( 1 p, 

)n_vi 
 A,I  

Y7) 

onde: i17 (y7 .n 7 	 = 	 [(y, --np 7 )2  +y,(2p, - 
) 	2p7 (1-p) 

Pi é dado em (6.2), P'= (fi7,fii '....'fim) e W, =  

Observamos que neste modelo, a correlação intra-classe ô entre as variáveis binárias 

li,, , t11 , , .... ,(I,, de 1',, ao contrário das probabilidades de sucesso /, p .....,p, é homogênea e 

independente dos valores das covariáveis W,1  M' .....,14'Ç, / = 1.....,N. 

Uma outra possibilidade de modelagem é considerar correlações intra-classes diferentes 

para cada variável Y, com covariáveis ,W,-_ W, i= 1.....,N. Neste caso, a função 

densidade de Y 1=1......N,é dada por, 

f ,, m i  ,s, g7) 	

:

Jp;v (i - p )n-Y A7 (yn,. ô , 	 (6.6) 

onde: A7 	, ii, ,8,, /1, W, 
)= 

1+ 
S 	kY,- 

,, )2 + y, 2p, - i) - n7  p] 
2p(1—p) 

Desta forma, consideramos esses dois modelos, o Binomial Correlacionado com 

correlações homogêneas e o Binomial Correlacionado com correlações diferentes, para ajustar a 

variabilidade extra-Binomial na presença de covariáveis. Na análise de dados reais, descrita no 

capítulo 7, comparamos o ajuste desses modelos com o ajuste do modelo de regressão logística, 

para verificar se a variabilidade extra-Binomial está presente nos dados. 

6.3 - Análise estatística dos modelos 

Nesta seção, analisamos os modelos discutidos nas seções 6.1 e 6.2, utilizando os 

métodos Clássicos e Bayesianos, seguindo os mesmos procedimentos dos capítulos anteriores 

quando não utilizamos covariáveis. Na seção 6.3.1, apresentamos a análise Clássica dos modelos 

(6.5) 
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de regressão logística e Binomial Correlacionado com correlações homogêneas na presença de 

covariáveis. Omitimos a análise Clássica do modelo Binomial Correlacionado com correlações 

diferentes, devido ao grande número de parâmetros presentes neste modelo, que acabam 

dificultando a obtenção dos EMV pelo método de Newton Raphson. Na seção 6.3.2, 

apresentamos a análise Bayesiana dos três modelos usados para ajustar os dados na presença de 

covariávei s. 

6.3.1 - Análise Clássica dos modelos 

Considerando independentes as contagens de sucessos yt  ,y ,. . 'YN, a função de 

verossimilhança para o modelo de regressão logística, dado em (6.4), é dada por, 

     

     

     

  

fl)Wj  

) 

  

     

     

  

(6.7) 

  

  

onde: fi' = (180 ,fl ....../3,,,) e tV, = M i , .... 

Aplicando o logaritmo na expressão (6.7) temos: 

        

        

       

       

=logfl 

 

log 

   

     

       

       

       

J 

       

    

L 
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.V 	 M 	N 	ni 	 W 

=Z1o+ fioy, + 	 - [n, log(1 + 	 (6.8) 

onde: ii =e 

Derivando o logaritmo da função de verossimilhança em relação aos parâmetros fi, e 

=1,....,m,temos: 

aiíw) N 	N 

-E[ (  u.  1 

afi0 
	=y, 

(69) 

a,ífi,w) 

cfi1  
[n, wi, ( 	:, :i 

Igualando estas expressões a O, observamos que as equações não são lineares em relação 

aos parâmetros 	Assim, utilizamos o método iterativo de Newton Raphson 

descrito no capitulo 2, para encontrar os EMV desses parâmetros. 

As derivadas de segunda ordem do logaritmo da função de verossimilhança em relação a 

e /3. j 1 ., rn, necessárias para o método de Newton-Raphsofl são dadas por, 

    

    

    

    

/ 	', 	 

- 

 

 

(P,Wi  = 

1 	1¼. 	(i+ u) 	j 
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r[n,wi,w, 

 

onde j k 
(j+,,)2 (IiJ q3k 

(6.10) 

Assumindo o modelo Binomial Correlacionado Com correlações homogêneas na presença 

de covariáveis, dado em (6.5), e considerando independentes as contagens de sucessos 

YtY»•YN ,temos, 

  

[ 

 

( 	", 

          

      

1 

      

              

             

A ~n, , tNfi, Wj 
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=n 

  

yJJ 

          

             

    

m 
PjWq 

J=o 

        

        

fijWg 

) 

 

    

-i-e 
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1 
ni)  

(Yi 

e ° 	

A,ín,y,Ô 
yEfi1w 

1 l+e 
1 

,1 

(6.11) 

  

  

    

onde: fi e W, são dados em (6 7)e 	 é dado em (6.5). 

Aplicando o logaritmo na expressão (6.11) e desenvolvendo de maneira similar à 

expressão (6.8). temos, 

(s. /3, 	= 1o[L(s. PIW,)] = 

iog[n 
+ /3() 	+ E

1=1 	 ri 
-± 

i•-1 

n, log(1 111+ 	log A, 

 

  

onde: ii, ( dado em (6.8) 

46 



zA 

(6.13) 

+Y W11 
=11 

	- 1) [ o + 
1+ . 	 (1-n,X1+u,)+u 

2 	L11 	
2 

11_ 

(i+)2] 
u[(i —n)+ !!LTI ) 

L 1,1 

e 	 = 

N 

= 	 log1I  
	 J 

  

	

J

+ 	

V' 	-

i. 

- 

+y 	

I + 	
~21 

	

. 	

h2u 	 i+ui  

= tiog{i+ 

 

+u u +, 	
n, (  

2 	1 U i 

 

 

) 
(6.12) 

As derivadas de primeira ordem do logaritmo da função de verossimilhança em relação 

aos parâmetros 8, fi e fi, 1 = 1,.... ,in, são dadas por, 

w')- N 
J - ii p1 

)2 + y, (2p - i) - n1 p 

08 	2p1-p1 )+4y -np1 )2 +y2p, —i)—np1 

= Y 	[ 
Ui i)] 

(1± uÉ )2 

2 L 	 J 	
2 

li _1)r(1 
t"I L1+1(ln,xl+ ui) +ll, 2 	u, 	 2 

01(6. PW) 

 

• í  ui 

i, I+U' )I 

 

0f3 

 

   

47 



Como as expressões dadas em (6.13) não são lineares em relação aos paràmetros. 

utilizamos também neste modelo o método iterativo de Newton Raphson para encontrar os EMV 

de 8,J3eJ3J ,j -1,...,m. 

Neste modelo, as derivadas de segunda ordem são dadas por, 

(2IÍ80w) 
- 	(y, -np,) +y,(2p1  -1)-np 

'952 - 	i[zp(l_p)+4y —np)2  +y(2p, —i)—np 

(12 

=± Ín í° 
 +u)_u2]  

ap  	L 	(i + 

 

y,(y1—i)í + 102 	
—i) 

2 	 ui j  
+ tV, (y, - 	- 

U)2 
	

Sn, (' - 
} 

[Yi(;i_l)[2(l+ui )_(l4 L
)

2 ] +Ui [8Yi (l_ni )+ 5n1(P;i_1)  

1+ 

2 

	

é,101 	jA 	 11 

[n, 

(21(8fiW) = ± 

 ) 	(i+) 

2 
2 	

2+()+uiYi+u[8y(l_fl)+ 
JI Í  _i)] 

2 	L 	
U1 	-  

l)[(I+u)21+,(l nX1+u1)+u, 
2 L ' i 

ÓY(Y:_l)[2(i+ ) (1+ui )2 ] +U [ / (l _ fl )+
8
ni(ni 

	

w 	

_1)] 

1+ vt(vi_ I)[Ø 	1+6y_nXi)+M 	
(n-  i) 

1 L 	2 	Ui i 	
2 

- 

1 

2} 

1 

48 



~ 	- 2) 
= 

a/31 fl0 

= 	[,wÍ11(11)_11i2 

"1 

1(y -i)Í 1 
2 	L 	11 	L 	 2 

i 	-- 

1=

2 	ui 

c 	(y  - i) [2(1+11, 
- (i + U 

)2 

1+u, [-s~i (i - n, ) + 	 2 L 	 2 

_Y 1+ , _i)[(i+i) 
 U. 2 	1 

 
. 
~4510,W') 

- 

()21(5 )6W) = 

a/318/3k 	 I3kaI3 J 

(u,(i+u)-u  
(1+u)2 	

j 

5n.(n 
¶L 	2+ 

+ , 
)2 

] 
+ , ii., ) ± 	2j 2 ul 

1+'17 
_1)[(1+u,)2 
	l+ó1(1-nX1+u,)+u1- 	

-)) 
2 L U ] 

*1 

+U')2 
2 	 ui 
	-')[2(l+iij- (1 

][ (í 
- 

2 	u j 	 2 

onde: j t k. 
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(8, /3 W /3, 

2(1 + u) (i +z)2 
]+u[Y(1 n)+'!)] 
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y, 1v. -
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+ 	Ø +, 
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+ 
[, 	

+ n1  - 1)] 

2 	 Iii 

]+à 	ni x.l+lii)+ui 
11 	 2 

1+ (y 
2 

x (yi - 	 ',(n ~l)ITY,(Yi -]) 

-È

+zd2 }(1 ,4X1+u)+u 	 
2 	L 	 IYI 

(l-t~-W 2 J1 2 
Wij  :4 	 [1+I[@+h;)21+1_,4xl+M)±l4 	—i) 

- 	 2 	ti, j 	 2 

(6.14) 

Utilizamos o critério de mínima informação (AIC) , discutido no capítulo 5, para uma 

discriminação Clássica dos modelos na presença de covariáveis. 
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6.3.2 - Análise Bayesiana dos modelos 

Para o modelo de regressão logistica, dado em 6.4, assumimos as seguintes distribuições 

a priori para os parâmetros: 

ji, o conhecidos 

Ilila , conhecidos 

(6.15) 

Considerando que as distribuições a priori para os parâmetros são independentes, a 

função densidade conjunta a priori para fio , fi 	fim é dada por, 

fiJx exp—  1 
	_P)2leXP_L(fi 	..expJ— 	(fim _tj 

2o 	 ) 	2a 	 5 
(6.16) 

Combinando as expressões dadas em (6.7) e (6. 16), encontramos a distribuição a 

posteriori conjunta para fi, 
, fi......fim' dada por, 

7z,( A), PI ~ - . - .' fi. 1, Yyn. exp- ±(/j 

) 	1. 2a 
2(flmpm) 

2a- o j 

X. + 	W] ±[vflWJ 	ti, 1oL1+e'° 	J 

(6.17) 

onde: w, = (W;i..... ":m)' y = (y1 ,. . . , y) e ti 

Logo, as distribuições condicionais a posteriori para fi e /J 	/ = i,.....iii, necessárias 

para o uso dos métodos MCMC, são dadas por, 
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( 

2T • ' /3m' 4' 	' 	ex 
( E 

\fl 

n log 1 + 

'-í  

( 

I/3 1/3. 	,fl,,W y,nI exp— 
2 	

2 X 	 1091  ±e' 

(6.18) 

Para o modelo Binomial Correlacionado com correlações homogêneas, dado em (6.5), 

assumimos para os parâmetros /3,, e /3, j 	,...., m, as mesmas distribuições a priori dadas em 

(6.15). Com relação ao parâmetro de correlação 8, assumimos uma distribuição a priori 

Uniformea,b), onde a e h são conhecidos. 

Assumindo independência a priori para os parâmetros 8, /3,, e  /3.J 1,.....rn, temos 

que a função densidade conjunta a priori do modelo Binomia! Correlacionado com correlações 

homogêneas é proporcional a do modelo de regressão logística, dada em (6.16). Assim, 

combinando as expressões (6.11) e (6.16), encontramos a distribuição a posteriori conjunta para 

e j3, j -1. 	,m, dada por, 

/ 

,rí 8,fl,/3,..',/im IW y,n 

 

exp 

  

(flm - /l,j X. ex 

  

      

    

   

M 	 - 

xp/y, +Ly,flw -1  fl lo 

 

vi ( ( 
10 A 

 

    

    

     

(6.19) 

onde: W, 	 Y 	,...'YN) e ti = 

A partir de (6.19), encontramos as distribuições condicionais a posteriori para à', fl e 

j 	L....m, que são dadas por, 
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(6.20) 

Para o modelo Binomial Correlacionado com correlações diferentes, dado em (6.6), 

assumimos para os parâmetros fi e 	1, 	,rn, as mesmas distribuições a priori dadas em 

(6.15) e consideramos distribuições a priori lJnifbrmea,h), com a e h conhecidos, para 8,, 

i=l, 	 N. 

Desenvolvendo uma análise Bayesiana para este modelo seguindo o mesmo 

procedimento usado nos modelos anteriores, encontramos as distribuições condicionais a 

posteriori para os parâmetros 	1, 	'V, /3, e 	j 1......in Para 13,, e fi. as 

distribuições condicionais são as mesmas dadas em (6.20), apenas substituindo à por 8,... Com 

relação a 6,, 1 1, 	,N, a distribuição condicional é dada por, 

/3, fii"'fim,  W1 Ynj. exloA n, ,y, .8, fi,W 	(6.21) 
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(6.22) p(y/M)=4 
'. 11 

Observando as distribuições condicionais dadas em (6.18), (6.20) e (6.21), verificamos 

que todas elas não apresentam a formas de distribuições conhecidas. Portanto, utilizamos o 

algoritmo Metropolis Hastings para realizar a simulação dos parâmetros em todos os modelos 

considerados neste trabalho na presença de covariáveis. 

Utilizamos o fator de Bayes, discutido no capítulo 5, para uma discriminação Bayesiana 

dos modelos na presença de covariáveis. Escolhemos a aproximação de Monte Cano, dada em 

(5.5), para estimar a verossimilhança marginal dos modelos. Para os modelos de regressão 

logística, Binomial Correlacionado com correlações homogéneas e Binomial Correlacionado 

com correlações diferentes, representados respectivamente por M , M6  e M7 , as estimativas de 

Monte Carlo da verossimilhança marginal são dadas por, 

1) Modelo de regressão logística 

2) Modelo Binomial Correlacionado com correlações homogêneas 

p(yIM6)=4Jj{ 
& sri 

  

2p(1 —p,"') 	 1} 

J,(S))2 

+, (p 	
((s))2]} 

  

 

 

 

    

(6.23) 

3) Modelo Binomial Correlacionado com correlações diferentes 

   

1 + 	
_ p•) )2 

+, (2p _1)n, 
(ps) )2 
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p(yIM)= 
S .,=] 

ínt 

\Y1 
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(i __pÇ) r 

 

   

   

     

(6.24) 

onde S é o tamanho da amostra obtida por simulação. 
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Capítulo 7: Aplicações Numéricas 

Neste capítulo, apresentamos três exemplos numéricos para ilustrar a metodologia 

proposta nos capítulos anteriores desta dissertação. 

Nas seções 7.1 e 7.2, analisamos dois conjuntos de dados de contagens de sucessos, onde 

não temos a presença de covariáveis. Assim, para verificar se a variabilidade extra-Binomial está 

presente nos dados, utilizamos nesses exemplos os modelos discutidos nos capítulos 2, 3 e 4 

deste trabalho. Na primeira aplicação, descrita na seção 7. 1, analisamos dados de genética, e na 

segunda aplicação, descrita na seção 7.2, analisamos dados de um jogador da liga americana de 

basquete. 

Na seção 73, apresentamos um exemplo onde covariáveis estão associadas às 

observações. Os dados analisados se originam de um experimento agronômico e a metodologia 

proposta no capítulo 6 é utilizada. 

Os resultados Clássicos foram obtidos utilizando o "software" Sas e os resultados 

Bayesianos utilizando o "software" Matlab. 

7.1 - Primeira aplicação: dados genéticos 

Nesta aplicação, consideramos os dados genéticos introduzidos por Skellam (1948), onde 

o objetivo é a associação secundária de cromossomos numa espécie de couve flor e repolho, 

chamada Brassica. 

As unidades observadas são 337 núcleos, sendo que em cada núcleo existem 3 pares de 

cromossomos durante a meiose. Cada par pode ou não mostrar uma associação entre esses 

cromossomos, ou seja em cada núcleo podemos ter O, 1, 2 ou 3 pares de cromossomos 

associados. As freqüências observadas com O, 1, 2 e 3 pares associados nesses núcleos são dadas 

por 32, 103, 122 e 80, respectivamente. 

Observamos que neste exemplo, a variável Y representa o número de pares de 

cromossomos associados no i-ésimo núcleo, 1 = 1. ....,337. Assumimos para Y, os modelos 
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Binomial, Beta-Binomial, Binomial Correlacionado e mistura de duas distribuições Binomiais e 

apresentamos os resultados obtidos na seções 7.1.1, 7-1.2, 7.1.3 e 7. 1.4, respectivamente. A 

seção 7. 1.5 é dedicada a uma comparação de todos os modelos com base nos critérios discutidos 

no capítulo 5. 

7.1.1 - Aplicação do modelo Binomial 

No apêndice D, descrevemos uma análise estatística para o modelo Binomial, utilizando 

os métodos Clássicos e Bayesianos. Com  base nessas análises, aplicamos o modelo Binomial 

para os dados genéticos e nesta seção apresentamos os resultados obtidos. 

Assumindo uma distribuição Binomial(3, p) para Y, 1 = 1.....,337, estamos considerando 

que a probabilidade de associação dos cromossomos é constante para qualquer par em algum 

núcleo. 

A tabela 7.1 apresenta os resultados da análise Clássica, onde temos a estimativa de 

máxima verossimilhança do parâmetro p e seu respectivo intervalo de confiança obtido por 

aproximação assintótica. 

Tabela 7.1 - Resultados da análise Clássica do modelo Binomial para os dados genéticos 

Parâmetro 	EMV 	Int. Conf. (95%)  

P 	0,5806 	(0,5502;0,6110)  

A partir de EMV do parâmetro p, dado na tabela 7.1, encontramos a variabilidade 

esperada para os dados genéticos assumindo o modelo Binomial, dada por ii PÍi -P ) P) = 0,7305. 

Contudo, essa variabilidade esperada apresenta um valor menor do que a variabilidade 

y 	
flz PJ 

observada, dada por 	
N 
	 = 0,8588. Este fato motiva o uso de outros modelos para 

ajustar os dados genéticos. 
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Na tabela 7.2 encontramos as quantidades a posteriori de interesse (média, desvio padrão 

e intervalo de credibilidade(95%)) para o parâmetro p obtidos na análise Bayesiana. 

Tabela 7.2 - Sumários a posteriori do modelo Binomia1 para os dados genéticos 

Parâmetro 	Média 	DP 	Int. Cred. (95%)  
1' 	0,5805 	0,0155 	(0,5501 0,6108) 

Comparando os resultados Clássicos e Bayesianos do modelo Binomial, descritos nas 

tabelas 7.1 e 7.2, respectivamente, observamos que as estimativas pontuais e por intervalo do 

paràmetro p praticamente coincidiram. 

7.1.2 - Aplicação do modelo Beta-Binomial 

Na tabela 7.3 apresentamos os resultados da análise Clássica do modelo Beta-Binomial, 

considerando os dados genéticos. Esses resultados foram obtidos utilizando a metodologia 

proposta na seção 2.2 deste trabalho. 

Tabela 7.3 - Resultados da análise Clássica do modelo Beta-Binomial para os dados 

genéticos. 

Parâmetro EMV Int. Conf (95%) 
a 6,1198 (0,9563 11,2833) 
/3 4,4186 (0,6945 8,1427) 

Na análise Bayesiana do modelo Beta-Binomial para os dados genéticos, assumimos as 

distribuições apriori dadas em(2.15)com a1  =90, 1, =15, a2  =70 e 1., =16. 

Baseado nas distribuições condicionais a posteriori dadas em (2.18), utilizamos o 

algoritmo Metropolis-Hastings para a simulação dos parâmetros. Visando diminuir a auto-

correlação das amostras geradas por esse algoritmo, geramos várias cadeias com grande 

quantidade de pontos e selecionamos sistematicamente valores dentro de cada cadeia, formando 

novas amostras. Foram geradas 5 cadeias de 8000 pontos para cada parâmetro. Para cada cadeia 
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desprezamos os 4000 valores iniciais e selecionamos dos restantes, 1 em cada 20 valores, 

formando 5 amostras com 200 valores. 

Consideramos os seguintes valores iniciais para as cadeias dos parâmetros a e fi: 

a=[4,5 5,0 5,5 6,0 6,5] 

,8=[3 3,5 4 4,5 5] 

A tabela 7.4 nos mostra os resumos a posteriori dos parâmetros a e ,8. Apresentamos 

para cada parâmetro, a média, o desvio padrão, o intervalo de credibilidade(95%), o fator de 

redução e escala (GR) do critério de convergência de Gelman & Rubin e a porcentagem de 

aceitação dos valores gerados pelo algoritmo Metropolis-Hastings. 

Tabela 7.4 - Sumários a posteriori do modelo Beta-Binomial para os dados genéticos. 

Parâmetro Média DP Int. Cred. (95%) GR Tac 
a 
18  

6,0275 
4,3629 

0,4865 
0,3788 

(5,0826 ; 6,9582) 
(3,6652 ; 5,1431) 

1,0001 
1,0001 

54,38 
51,65 

Comparando os resultados das tabelas 7.3 e 7.4, observamos que as médias a posteriori de 

a e ,8 ficaram bem próximas dos EMV desses parâmetros, ao passo que os intervalos de 

credibilidade de a e fi apresentaram uma precisão maior que os intervalos de confiança, 

obtidos por aproximação assintótica. 

Para ambos os parâmetros tivemos uma razoável taxa de aceitação dos valores gerados 

pelo algoritmo Metropolis-Hastings e a convergência foi atingida pelo critério de Gelman & 

Rubin, pois os valores do fator de redução e escala se aproximaram de 1. 

Outra forma de verificarmos a convergência dos parâmetros, é através dos gráficos dados 

a seguir que nos mostram as trajetórias das cadeias ao longo das iterações. 
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Observando as figuras 3.1 e 3.2, verificamos que após um período inicial as diferentes 

cadeias se aproximam de um ponto de equilíbrio. 

A seguir apresentamos as figuras 3.3 e 3.4, que são histogramas referentes aos 1000 

valores obtidos após a seleção das amostras dos parâmetros a e /3. Esses histogramas 

representam aproximações das densidades a posteriori marginais desses parâmetros. 
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7.1.3— Aplicação do modelo Binomial Correlacionado 

Na tabela 7.5 apresentamos os resultados da análise Clássica do modelo Binomial 

Correlacionado, para os dados genéticos. Esses resultados foram obtidos utilizando a 

metodologia proposta na seção 3.2 deste trabalho. 

Tabela 7.5 - Resultados da análise Clássica do modelo Binomial Correlacionado para os 

dados genéticos. 

Parâmetro 	EMV 	Int. Conf. (95%)  
P 	0,5809 	(0,5480;0,6139) 
8 	0,0883 	(0,0214 ; 0,1553) 

Na análise Bayesiana do modelo Binomial Correlacionado para os dados genéticos, 

assumimos inicialmente as distribuições a priori dadas em (3.8) com a = 0, b = 0,15, c = 30 e 
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d = 22. Posteriormente, assumimos as distribuições a priori dadas em (3.12) com a = 0, 

b0,15,c=0 ed=I. 

Para a simulação dos parâmetros, utilizamos as distribuições condicionais a posteriori 

dadas em (3.11) e (3.14). Em ambos os casos geramos 4 cadeias de 10000 pontos para cada 

parâmetro, através do algoritmo Metropolis-Hastings. Para cada cadeia descartamos os 5000 

valores iniciais e consideramos as iterações 5010.a , 5020.',....,10000.', totalizando assim uma 

amostra final de 2000 pontos. 

Consideramos os seguintes valores iniciais para as cadeias dos parâmetros 8 e p: 

p=[o,5 0,54 0,58 0,62] 

8=[0,I 0,2 0,3 0,41 

Apresentamos nas tabelas 7.6 e 7.7 os resultados obtidos na análise Bayesiana do modelo 

Binomial Correlacionado, considerando as duas estratégias descritas na seção 3.3. 

Tabela 7.6 - Sumários a posteriori do modelo Binomial Correlacionado para os dados 

genéticos, considerando a primeira estratégia. 

Parâmetro Média DP Int. Cred. (95%) GR Tac 
P 
8 

0,5810 
0,0865 

0,0159 
0,0313 

(0,5496;0,6112) 
(0,0246 ; 0,142) 

1,0001 
1,0000 

95,21 
65,86 

Tabela 7.7 - Sumários a posteriori do modelo Binomial Correlacionado para os dados 

genéticos, considerando a segunda estratégia. 

Parâmetro Média DP Int. Cred. (95%) GR Tac 
P 
8 

0,5813 
0,0872 

0,0167 
0,0311 

(0,5472;0,6133) 
(0,024;0,141) 

1,0000 
1,0000 

94,82 
65,37 

Observamos que as tabelas 7.6 e 7.7 apresentam resultados bem parecidos, indicando que 

não existe diferenças significativas entre as duas estratégias de distribuições a priori para os 

parâmetros 8 e p, quando utilizamos os dados genéticos. Comparando os resultados das tabelas 

7.6 e 7.7 com os resultados da análise Clássica do modelo Binomial Correlacionado dados na 

tabela 7.5 , observamos que as estimativas pontuais e por intervalo ficaram bem próximas. Outra 

característica interessante é que tanto o intervalo de confiança como os dois intervalos de 
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credibilidade obtidos para o parâmetro 6, não contém o número O, o que é uma forte evidência 

que existe uma correlação positiva entre as variáveis binárias de }'. 

Para os parâmetros 8 e p tivemos uma excelente taxa de aceitação dos valores gerados 

pelo algoritmo Metropolis-Hastings e a convergência foi atingida pelo critério de Gelman & 

Rubin, pois os valores do fator de redução e escala se aproximaram de 1. 

Nas figuras 3.5 e 3.6 apresentamos as trajetórias das cadeias ao longo das iterações dos 

parâmetros e nas figuras 3.7 e 3.8 apresentamos aproximações das densidades a posteriori 

marginais de 8 e p, considerando a primeira estratégia. 

Figura 3.5 - Iterações para 8 

Ou 

042 

06 

1)26 

036 

004 

002 

0% 	
35 4 

Figura 3.6 - Iterações para p 

Figura 3.7 - Aproximação da densidade 	Figura 3.8 - Aproximação da densidade 

a posteriori marginal de 8 	 a posteriori marginal de p 

7.1.4 - Aplicação do modelo de mistura de duas distribuições Binomiais 

Na tabela 7.8 apresentamos os resultados da análise Clássica do modelo de mistura de 

duas distribuições Binomiais, considerando os dados genéticos. Esses resultados foram obtidos 

utilizando a metodologia proposta na seção 4.2 deste trabalho. 
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Tabela 7.8 - Resultados da análise Clássica do modelo de mistura de duas distribuições 

Binomiais para os dados genéticos. 

Parâmetro EMV Int. Conf (95%) 

01  0,5138 (0,3738;0,6538) 

02  0,8941 (0,3644; 1) 

ir 0,8242 (0,2911 	1) 

Na análise Bayesiana do modelo de mistura de duas distribuições Binomiais para os 

dados genéticos, assumimos as distribuições a priori dadas em (4.10) com a1  = 30, b1  =30, 

a2  =20, "2  =2, c=18 e d=4. 

Baseados nas distribuições condicionais a posteriori dadas em (4.13), utilizamos o 

algoritmo Gibbs Sampling para a simulação dos parâmetros. Para cada parâmetro geramos 5 

cadeias de 10000 pontos, sendo que para cada cadeia descartamos as primeiras 5000 iterações e 

consideramos as iterações 5040.a ,  5080.a,10000., totalizando assim uma amostra final de 625 

pontos. 

Consideramos os seguintes valores iniciais para as cadeias dos parâmetros 0, 02  e ir: 

0 =[o,i 0,3 0,5 0,7 0,91 

= [o,i 0,3 0,5 0,7 0,9] 

,r=[0,1 0,3 0,5 0,7 0,9] 

Apresentamos nas tabela 7.9 os resultados obtidos na análise Bayesiana do modelo de 

mistura de duas distribuições Binomiais. 

Tabela 7.9 - Sumários a posteriori do modelo de mistura de duas distribuições Binomiais 

para os dados genéticos. 

Parâmetro 	Média 	DP 	Int. Cred. (95%) 	GR 

01 0,5162 0,0237 (0,4675 ;0,5611) 1,0005 

0,9053 0,0486 (0,7996 ; 0,9825) 1,0002 

ir 08341 0,0526 (0,7097; 0,9236) 1,0012 

Comparando os resultados Clássicos e Bayesianos dados nas tabelas 7.8 e 7.9, 

respectivamente, observamos que as estimativas pontuais de 01 , 07  e ir ficaram bem próximas, 
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ao passo que os intervalos de credibilidade desses parâmetros apresentaram uma precisão maior 

que os intervalos de confiança, obtidos por aproximação assintótica. 

Para os parâmetros 01 , 02  e ir a convergência foi atingida pelo critério de Gelman & 

Rubin, pois os valores do fator de redução e escala se aproximaram de 1. 

Nas figuras 3.9, 3.10 e 3.11 apresentamos as trajetórias das cadeias ao longo das iterações 

dos parâmetros e nas figuras 3.12, 3.13 e 3.14 apresentamos aproximações das densidades a 

posteriori marginais de 01 . 0., e ir. 
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7.1.5 - Comparação dos modelos 

Para uma discriminação Clássica dos modelos Binomial, Beta-Binomial, Binomial 

Correlacionado e mistura de duas distribuições Binomiais, utilizamos o critério de mínima 

informação (AIC), discutido na seção 5.1. 

Apresentamos na tabela 7.10 os resultados do AIC obtidos com os dados genéticos. 

Tabela 7.10 - Discriminação Clássica dos modelos para os dados genéticos 

Modelo AIC 
Binomial 882,7731 

Beta-Binomial 877,6259 
Binomial Correlacionado 877,4859 

Mistura de 2 distribuições Binomiais 878,8692 

Observamos que não existe diferenças significativas entre os valores do critério de 

mínima informação dos modelos Beta-Binomial, Binomial Correlacionado e mistura de duas 

distribuições Binomiais, ao passo que esses valores foram inferiores ao AIC obtido considerando 

o modelo Binomial. Assim, na análise Clássica, os modelos Beta-Binomial, Binomial 

Correlacionado e mistura de duas distribuições Binomiais tiveram um melhor ajuste dos dados 

genéticos do que o modelo Binomial, indicando a presença da variabilidade extra-Binomial nesse 

conjunto de dados. 

A discriminação Bayesiana dos modelos usados para ajustar os dados genéticos foi 

baseada na metodologia proposta na seção 5.2 deste trabalho, que se refere a verossimilhança 

marginal e ao fator de Bayes. 

Para o modelo Binomial, determinamos o valor exato da verossimilhança marginal 

utilizando a expressão dada em (5-12). O valor encontrado foi P(Y/MI
i 

= 0,2149 x 1092. 

Com relação ao modelo Beta-Binomial, aproximamos a verossimilhança marginal 

utilizando o estimador de Monte Cano dado na expressão (5.6) e o estimador de Laplace dado 

na expressão (5.10). As estimativas encontradas foram: PI y/ M 2  1 = 1,4361 x 10-"" (Monte 

Cano) e 1M 2  = 0,7628 x 10-' 90 (Laplace). 
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Encontramos estimativas de Monte Cano para a verossimilhança marginal do modelo 

Binomial Correlacionado, considerando as duas estratégias discutidas na seção 3.3. Os resultados 

obtidos utilizando a expressão dada em (5.7) foram: 	 1,1058 x 10 190  (primeira 

estratégia) e P Y1M32=  1,0839 x 10-'90  (segunda estratégia). 

Para o modelo de mistura de duas distribuições Binomiais, encontramos uma estimativa 

de Monte Cano da verossimilhança marginal utilizando a expressão dada em (5.8). O valor 

encontrado foi P(Y/M4 J = 1,6122 x io°. 

Comparando as estimativas da verossimilhança marginal encontradas para os modelos 

Beta-Binomial, Binomial Correlacionado e mistura de duas distribuições Binomiais, verificamos 

que todas elas ficaram bem próximas, indicando que na análise Bayesiana esses modelos tiveram 

um comportamento semelhante no ajuste dos dados genéticos. 

Utilizamos o fator de Bayes dado em (5.4), para comparar cada uma dessas estimativas 

da verossimilhança marginal com o valor da verossimilhança marginal exata do modelo 

Binomial. Na tabela 7.11 apresentamos os resultados obtidos, considerando em todos os casos a 

verossimilhança marginal exata do modelo Binomial como o denominador do fator de Bayes. 

Tabela 7.11 - Discriminação Bayesiana dos modelos para os dados genéticos 

Modelo Comparados 	 Fator de Bayes 
Beta-Binomial (MCMC) x Binomial 	 668,26 
Beta-Binomial (Laplace) x Binomial 	 354,95 

Binomial Correi. (Estratégia 1) x Binomial 	514,56 
Binomial Correi. (Estratégia 2) x Binomial 	504,37 

Mistura de 2 dist. Binomiais x Binomial 	 750,21 

Observamos que em todos os casos, o fator de Bayes apresentou valores maiores que 300. 

Assim, de acordo com a tabela 5.1 (interpretação do fator de Bayes), temos fortes evidências 

contra o modelo Binomial no ajuste dos dados genéticos. 

Aplicamos também para este conjunto de dados o teste de hipótese descrito no capítulo 5, 

que compara os modelo Binomial e Beta Binomial via fator de Bayes. 

Apresentamos na tabela 7. 12, para vários valores do parâmetro a, as respectivas 

estimativas do parâmetro , da verossimilhança marginal dada em 5.13, do fator de Bayes dado 

em 5.11 e do inverso do fator de Bayes. 
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Tabela 7.12 - Fator de Bayes considerando vários valores de w para os dados genéticos. 

1 

0,05 0,5809 4,0425x 10192 0,0532 18,811 
0,1 0,5807 8,263 x 1092 0,0260 38,451 

0,15 0,5801 3,843 x 10192 0,0559 17,883 
0,2 0,5793 6,432 x 10.193  0,3341 2,9929 

0,25 0,5784 5,2302 x 	114 4,1088 0,2434 
0,3 0.5774 2.5357x 84,748 0,0118 

Observamos que para w=O,l temos 8((9)' igual à 38,454, o que sugere uma forte 

evidência contra o modelo Binomial. Para todos os valores de w testados entre 0,05 e 0,2, 

tivemos valores de 8(w)' maiores do que 3, obtendo assim evidências favoráveis ao modelo 

Beta-Binomial. Somente quando w é maior do que 0,3, a hipótese alternativa do modelo Beta-

Binomial torna-se menos favorável que a distribuição Binomial. Contudo, no geral, concluímos 

que a probabilidade de associação entre os pares de cromossomos parece variar de núcleo para 

núcleo, ou seja há evidências para se rejeitar a hipótese H,, : O) = O (distribuição Binomial). 

7.2 - Segunda aplicação: dados de um jogador de basquete 

Estes dados, analisados por Hsiao (1994), se referem ao número de acertos y  num total 

de iz tentativas durante o i-ésimo jogo do jogador Vinnie Johnson da liga americana de 

basquete. Temos os dados de 380 jogos do jogador, que foram partidas disputadas entre as 

temporadas de 1985 e 1989. 

Numa análise prévia dos dados, observamos que Vinnie Johnson parece ter maior sucesso 

em alguns jogos do que em outros, o que sugere uma probabilidade de acerto não homogênea de 

jogo para jogo. Neste caso, um modelo Binomial com uma mesma probabilidade de sucesso, não 

seria o modelo mais correto para ajustar a variabilidade de jogo para jogo. 

Para verificar se a variabilidade extra-Binomial está de fato presente nos dados, 

assumimos para a variável Y (número de acertos em ti, tentativas durante o i-ésimo jogo), 

1 = 1.. ... ,380, os modelos Binomial, Beta-Binomial, Binomial Correlacionado e mistura de duas 
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distribuições Binomiais. Os resultados Clássicos e Bayesianos obtidos para cada um desses 

modelos são dados nas seções 7.2.1 e 7.2.2, respectivamente. 

Apresentamos na tabela 7.13 os dados dos 380 jogos do Vinnie Johnson, onde temos o 

número de arremessos por jogo (n,), o número de acertos por jogo (y,) e a freqüência que cada 

par de observação (n, y,) ocorre. Por exemplo, o primeiro par de observação, n = 1 e y, 0, 

aparece com freqüência 1, indicando que dos 380 jogos em apenas 1 tivemos ii, = 1 e y, = 0. 

Tabela 7.13 - Dados do jogador de basquete Vinnie Johnson. 

n1  1 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 

Yi O O 1 2 O 1 2 O 1 2 O 1 2 3 4 1 2 

Freq  1 3 2 1 3 3 1 3 6 2 1 3 2 1 1 3 5 

n1  7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 

Yi 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 2 3 4 

Freq  6 2 1 8 5 5 1 1 2 4 7 1 4 1 3 10 9 

ni 0 10 10 10 10 11 11 11 li 11 11 li 11 12 12 12 12 

Yi 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 

Freq  7 3 2 1 1 1 1 6 7 6 6 3 1 3 6 7 5 

n1  12 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 15 

Yi 7 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 5 6 

Freq  8 2 4 8 7 7 4 3 1 4 2 lO 7 5 2 1 2 

ni 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 

Yi 7 8 9 10 3 4 5 6 7 8 9 lO 11 12 6 7 8 

Freq  10 25 1 1 1 2467963 1 23 5 

ni 17 17 17 17 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 20 20 20 

Yi 9 10 11 6 7 8 9 10 12 8 10 11 12 13 9 10 12 

Freq  3 5 1 1 3 2 4 3 1 1 2 1 2 1 5 3 2 

n, 21 21 21 21 21 21 22 22 22 22 23 23 24 25 25 

Yi 78 9 10 11 13 1 2 1 1 2 1 1 1 1 

Freq 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 

7.2.1 - Resultados da análise Clássica 

Na tabela 7.14 apresentamos os resultados das análises Clássicas dos modelos Binomial, 

Beta-Binomial, Binomial Correlacionado e mistura de duas distribuições Binomiais, 

considerando os dados do jogador Vinnie Johnson. Esses resultados foram obtidos utilizando a 

metodologia proposta no decorrer da dissertação. 
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Tabela 7.14 - Resultados das análises Clássicas dos modelos para os dados do jogador 

Vinnie Johnson. 

Modelo Parâmetro EMV IC (95%) 
Binomial P 0,4342 (0,4201 -1 0,4482) 

Beta a 12,1002 (6,7261 ;'17,4743) 
Binomial /3 [5,9106 (8,9067 ; 22,9145) 

Binomial 8 0,0179 (0,0067 ; 0,0292) 
Correlacionado 1' 0,4282 (0,4120 	0,4445) 

Mistura de  01  0,073 (0,0366 	0,1093) 

Distribuições 

Binomiais 
0., 0,4594 

0,0517 

(0,4444 ; 0,4744) 

(0,0231 	0,0803) 

Para discriminar os modelos na análise Clássica, considerando os dados do jogador 

Vinnie Johnson, utilizamos o critério de mínima informação (AIC), dado na seção 5. 1, e 

apresentamos os resultados obtidos na tabela 7.1 5,  

Tabela 7.15 -- Discriminação Clássica dos modelos para os dados do jogador Vinnie 

Johnson. 

Modelo AIC 
Binomial 1621 

Beta-Binomial 1586,9 
Binomial Correlacionado 1606,3 

Mistura de 2 distribuições Binomiais 1519 

De acordo com a tabela 7. 15, observamos que os modelos Beta Binomial, Binomial 

Correlacionado e mistura de duas distribuições Binomiais apresentaram AIC inferiores ao do 

modelo Binomial, comprovando a presença da variabilidade extra-Binomial nos dados do 

jogador Vinnie Johnson. Por ter apresentado o menor AIC e com diferenças significativas para 

os AIC's dos modelos Beta-Binomial e Binomial Correlacionado, o modelo de mistura de duas 

distribuições Binomiais foi escolhido como o melhor modelo para ajustar esses dados na análise 

Clássica. 
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7.2.2 - Resultados da análise Bayesiana 

Na tabela 7.16 apresentamos os resultados da análise Bayesiana do modelo Binomial, 

considerando os dados do jogador Vinnie Johnson. Esses resultados foram obtidos utilizando a 

metodologia proposta no apêndice 4 deste trabalho. 

Tabela 7,16 - Sumários a posteriori do modelo Binomial para os dados do jogador Vinnie 

Johnson. 

Parâmetro 	Média 	DP 	Int. Cred. (95%)  
P 	0,4342 0,007152 	(0,4202 0,4482) 

Comparando os resultados da tabela 7.16 com os resultados Clássicos do modelo 

Binomial dados na tabela 7.14, observamos que as estimativas pontuais e por intervalo do 

parâmetro p praticamente coincidiram. 

Na análise Bayesiana do modelo Beta-Binomial para os dados do jogador Vin.nie 

Johnson, assumimos as distribuições a priori dadas em (2.15) com a1  = 140, h1  = 12, a2 = 130 e 

=8. 

Baseados nas distribuições condicionais a posteriori dadas em (2.18), utilizamos o 

algoritmo Metropolis-Hastings para a simulação dos parâmetros. Para cada parâmetro geramos 5 

cadeias de 12000 pontos, sendo que para cada cadeia descartamos as primeiras 6000 iterações e 

consideramos as iterações 6080, 6160.',..,., 12000.', totalizando assim uma amostra final de 375 

pontos. 

Consideramos os seguintes valores iniciais para as cadeias dos parâmetros a e /3: 

a=[8 10 12 14 16] 

fi=[7 11 15 19 23] 

A tabela 7.17 apresenta os resumos a posteriori dos parâmetros a e /3. 
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Tabela 7. 17 - Sumários a posteriori do modelo Beta-Binomial para os dados do jogador 

Vinnie Johnson. 

Parâmetro Média DP Int. Cred. (95%) GR Tac 

a 
/3 

11,9534 
15,7918 

0,7141 
0,9263 

(10,564; 13,4898) 
(13,7115; 17,6235) 

1,0003 
1,0003 

37,66 
37,05 

Comparando os resultados da tabela 7.17 com os resultados Clássicos do modelo Beta-

Binomial dados na tabela 7. 14, observamos que as médias a posteriori de a e /3 ficaram bem 

próximas dos EMV desses parâmetros, ao passo que os intervalos de credibilidade de a e /3 

apresentaram uma precisão maior que os intervalos de confiança, obtidos por aproximação 

assintótica. 

Para ambos os parâmetros tivemos uma razoável taxa de aceitação dos valores gerados 

pelo algoritmo Metropolis-Hastings e a convergência foi atingida pelo critério de Gelman & 

Rubin, pois os valores do fator de redução e escala se aproximaram de 1. 

Na análise Bayesiana do modelo Binomial Correlacionado para os dados do jogador 

Vinnie Johnson, assumimos as distribuições a priori dadas em (3.8) com a = 0, h = 0,03, c = 12 

e d=15. 

Para a simulação dos parâmetros, utilizamos as distribuições condicionais a posteriori 

dadas em (3.11). Geramos 5 cadeias de 8000 pontos para cada parâmetro, através do algoritmo 

Metropolis-Hastings. Para cada cadeia descartamos os 4000 valores iniciais e consideramos as 

iterações 4040.a , 4080.'.....,8000.', totalizando assim uma amostra final de 500 pontos. 

Consideramos os seguintes valores iniciais para as cadeias dos parâmetros 8 e p: 

p=[0,4 0,42 0,44 0,46 0.48] 

= [o,oi 0,02 0,03 0,04 0,05] 

A tabela 7.18 apresenta os resumos a posteriori dos parâmetros p e 8. 

Tabela 7.18 - Sumários a posteriori do modelo Binomial Correlacionado para os dados 

do jogador Vinnie Johnson. 

Parâmetro  Média DP Int. Cred. (95%) GR Tac 

1' 0,4277 0,0079 (0,4120 ; 0,4434) 1,0013 65,10 

8 0,0184 0,0051 (0,0085 	0,028)  1,0000 63,35 
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Comparando os resultados da tabela 7.18 com os resultados Clássicos do modelo 

Binomial Correlacionado dados na tabela 7.14, observamos que os estimadores pontuais e por 

intervalo ficaram bem próximos. Outra característica interessante é que apesar do EMV e da 

média posteriori do paràmetro 5 apresentarem valores próximos de 0, os intervalos de confiança 

e de credibilidade para este parâmetro não contém o número O, o que é uma forte evidência que 

existe uma correlação positiva entre as variáveis binárias de Y,. 

Para os parâmetros 5 e p tivemos uma excelente taxa de aceitação dos valores gerados 

pelo algoritmo Metropolis-Hastings e a convergência foi atingida pelo critério de Gelman & 

Rubin, pois os valores do fator de redução e escala se aproximaram de 1. 

Na análise Bayesiana do modelo de mistura de duas distribuições Binomiais para os 

dados do jogador Vinnie Johnson, assumimos as distribuições a priori dadas em (4.10) com 

a1  =2, b1  =28, a, =30, h2  =35, c=1 e d=20. 

Baseados nas distribuições condicionais a posteriori dadas em (4.13), utilizamos o 

algoritmo Gibbs Sampling para a simulação dos parâmetros. Para cada parâmetro geramos 5 

cadeias de 10000 pontos, sendo que para cada cadeia descartamos as primeiras 5000 iterações e 

consideramos as iterações 5050.a ,  5100.a ,10000•a, totalizando assim uma amostra final de 500 

Pontos. 

Consideramos os seguintes valores iniciais para as cadeias dos parâmetros 01 , O, e 2r: 

o, =o,i 0,3 0,5 0,7 0,9] 

o, = o,i 0,3 0,5 0,7 0,9] 

2T=[0,I 0,3 0,5 0,7 0,9] 

A tabela 7.19 apresenta os resumos a posteriori dos parâmetros 01, 0 2 
e ,r. 

Tabela 7.19 - Sumários a posteriori do modelo de mistura de duas distribuições 

Binomiais para os dados do jogador Vinnie Johnson. 

Parâmetro  Média DP Int. Cred. (95%) GR 

01  0,0717 0,0173 (0,0439; 0,1085) 1,0031 

0., 0,459 0,0076 (0,4443 ; 0,4738) 1,0018 

0,0515 0,0144  (0,0288 	0,0831) 1,0044 
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Comparando os resultados da tabela 7.19 com os resultados Clássicos do modelo de 

mistura de duas distribuições Binomiais dados na tabela 7.14, observamos que os estimadores 

pontuais e por intervalo de 0, 9, e ir ficaram bem próximos. 

Para os parâmetros 9, O. e ir a convergência foi atingida pelo critério de Gelman & 

Rubin, pois os valores do fator de redução e escala se aproximaram de 1. 

Para discriminar os modelos na análise Bayesiana considerando os dados do jogador 

Vinnie Johnson, encontramos o valor exato da verossimilhança marginal do modelo Binomial e 

estimativas de Monte Carlo das verossimilhanças marginais dos modelos Beta-Binomial, 

Binomial Correlacionado e mistura de duas distribuições Binomiais, utilizando a metodologia 

proposta na seção 5.2 desta dissertação. Apresentamos os resultados obtidos na tabela 7.20. 

Tabela 7.20 	Discriminação Bayesiana dos modelos para os dados do jogador Vinnie 

Johnson. 

Modelo Estimativa da Ver. Marginal 
Binomial 

-314 4,836x 10 
Beta-Binomial 1,291 x 10-344 

Binomial Correlacionado 6,316x 10-3411 

Mistura de 2 distribuições Binomiais 1,028 x 10329 

Observando a tabela 7.20, verificamos que na análise Bayesiana o modelo de mistura de 

duas distribuições Binomiais foi o que melhor se ajustou aos dados do jogador Vinnie Johnson, 

comprovando os resultados Clássicos. O modelo Binomial, como no exemplo anterior, foi o 

modelo menos eficiente no ajuste dos dados, o que reforça a importância de utilizar em algumas 

aplicações modelos que possam ajustar a variação extra-Binomial. 

7.3 -Terceira aplicação: um exemplo com covariáveis 

Consideramos o experimento analisado por Crowder (1978), onde uma quantidade de 

sementes é colocada numa placa coberta com um extrato numa dada diluição. Os números de 

sementes que germinaram e não germinaram são anotados. Foram considerados dois tipos de 
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sementes (O. Aegyptiaca 75 e O. Aegyptiaca 73), dois tipos de extratos (feijão e vagem) e 

algumas réplicas para as combinações. 

Apresentamos os dados desse experimento na tabela 7.21. Para cada réplica, temos o 

número total de sementes (,i), o número de sementes que germinaram (y1 ) e a proporção de 

sementes que germinaram (y, /n). 

Tabela 7.21 - Dados (Cowder(l978)) 

(1) O. Aegyptiaca 75 (11) O. Aeyptiaca 73 

	 Feijão Vagem Feijão Vagem 

17, y, y, In, ti, y, 	Y / '1  Y, Y, / ni  Y, 	Y3 In,  

39 10 0,26 6 5 	0,83 16 8 0,50 12 3 	0,25 

62 23 0,37 74 53 	0,72 30 10 0,33 41 22 	0,54 

81 23 0,28 72 55 	0,76 28 8 0,29 30 15 	0,50 

51 26 0,51 51 32 	0,63 45 23 0,51 51 32 	0,63 

39 17 0,44 79 46 	0,58 4 O O 7 3 	0,43 

13 10 	0,77 

Numa inspeção dos dados da tabela 7.21, observamos uma significativa heterogeneidade 

entre as proporções das réplicas e consideramos na análise dos dados a presença de duas 

covariáveis W e W2 . Definimos que W assume os valores -1 para o tipo O. Aegyptiaca 75 e 1 

para o tipo O. Aegyptiaca 73 e W2  assume os valores -1 para o extrato de feijão e 1 para o 

extrato de vagem. 

Assumimos para a variável }' (número de sementes que germinaram em ni  sementes), os 

modelos discutidos no capítulo 6 desta dissertação onde, 

Os resultados obtidos assumindo os modelos de Regressão Logística, Binomial 

Correlacionado com correlações homogêneas e Binomial Correlacionado com correlações 

diferentes, são dados nas seções 7.3.1, 7.3.2 e 7.3.3, respectivamente. Na seção 7.3.4 

apresentamos uma discriminação dos modelos, com base nos critérios discutidos no capítulo 5 

deste trabalho. 
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7.3.1 - Aplicação do modelo de Regressão Logística 

Na tabela 7.22 apresentamos os resultados da análise Clássica do modelo de regressão 

Logística, para os dados da tabela 7.21. Esses resultados foram obtidos utilizando a metodologia 

proposta na seção 6.3.1 deste trabalho. 

Tabela 7.22 - Resultados da análise Clássica do modelo de Regressão Logística para os 

dados da tabela 7.21. 

Parâmetro EMV Int. Conf. (95%) 

-0,0206 (-0,1708 ; 0,1296) 

,8 -0,1216 (-0,2718 ; 0,0286) 

/32 0,4646 (0,3144 ; 0,6148) 

/33  -0,1945 (-0,3447 ; -0,0443) 

Na análise Bayesiana do modelo de regressão Logística para os dados da tabela 7.2 1, 

assumimos as distribuições a priori dadas em (6.15), com U,, 0,05, cr = 0,2, u1  = -0,2, 

= 0,2, P2 = 0,3, U2 = 0,2, 	=-0,3 e cr = 0,2. 

Para a simulação dos parâmetros, utilizamos as distribuições condicionais a posteriori 

dadas em (6.18). Geramos 5 cadeias de 8000 pontos para cada parâmetro, através do algoritmo 

Metropolis-Hastings. Para cada cadeia descartamos os 4000 valores iniciais e consideramos as 

iterações 4020.a , 4040!'.....,8000.', totalizando assim uma amostra final de 1000 pontos. 

Consideramos os seguintes valores iniciais para as cadeias dos parâmetros /3,, /J, /12  e 

I3 

= [o2 0,4 0,6 0,8 1,01 

18 =[0,2 0,4 0,6 0,8 1,0] 

/32 = [0,2 0,4 0,6 0,8 1,01 

fl = [0,2 0,4 0,6 0,8 1,01 

Apresentamos na tabela 7.23 os resultados obtidos na análise Bayesiana do modelo de 

Regressão Logística. 
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Tabela 7.23 - Sumários a posteriori do modelo de Regressão Logística para os dados da 

tabela 7.21. 

Parâmetro Média DP Int. Cred. (95%) GR Tac 
/10  -0,0123 0,0726 (-0,1603 ; 0,1208) 1,0001 39,37 

/11 -0,1321 0,0725 (-0,2780; 0,0178) 1,0002 38,76 

/12 0,4409 0,0701 (0,3039 	0,5845) 1,0002 32,13 

fi -0,2156 0,0725 (-0,3556; -0,0783) 1,0001 37,78 

Comparando os resultados da tabela 7.23 com os resultados da análise Clássica do 

modelo de Regressão Logística dados na tabela 7.22 , verificamos que não existe diferenças 

significativas entre as estimativas pontuais e por intervalo dos parâmetros fi0 /11. /12 e ,8. 

Observamos que os intervalos de credibilidade para os parâmetros /12  e fi, não contém o 

número 0. Assim, na análise Bayesiana a covariável W.,, (tipo de extrato) e a iteração 

W W., (tipo de semente x tipo de extrato) tem efeitos significativos na contagem das sementes 

germinadas. 

Para os parâmetros /10' 61 /12 e fi tivemos uma razoável taxa de aceitação dos valores 

gerados pelo algoritmo Metropolis-Hastings e a convergência foi atingida pelo critério de 

Gelman & Rubin, pois os valores do fator de redução e escala se aproximaram de 1. 

Nas figuras 3. 15, 3.16, 3.17 e 3.18 apresentamos as trajetórias das cadeias ao longo das 

iterações dos parâmetros e nas figuras 3.19, 3.20, 3.21 e 3.22 apresentamos aproximações das 

densidades a posteriori marginais de fIo , fi, /12  e  fia. 

24 

5 2 15 

Figura 3.15 - iterações para /1) 

1 IS 2 22 3 	4 

,12 

Figura 3.16 - Iterações para /3 
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7.3.2 — Aplicação do modelo Binomial Correlacionado com correlações homogêneas 

Na tabela 7.24 apresentamos os resultados da análise Clássica do modelo Binomial 

Correlacionado com correlações homogêneas, para os dados da tabela 7.21. Esses resultados 

foram obtidos utilizando a metodologia proposta na seção 6.3.1 deste trabalho. 
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Tabela 7.24 - Resultados da análise Clássica do modelo Binomial Correlacionado com 

correlações homogêneas para os dados da tabela 7.21- ,21- 

ParâmetroParâmetro 

/0 

fl2 
,83  

8  

EMV 	Int. Conf. (95%)  
-0,0562 	(-0,2410; 0,1286) 

-0,1557 	(-0,3422; 0,0307) 
0,4214 	(0,2279 ; 0,6150) 
-0,2003 	(-0,3843 -0,0163) 

0,02085 	(0,0033 ; 0,0384) 

Na análise Bayesiana do modelo Binomial Correlacionado com correlações homogêneas 

para os dados da tabela 7.21, assumimos as distribuições a priori dadas na seção 6.3.2 com 
1 	

1 	 1 

PO =-O,1, cr=0,2, 	=-0,3, u12 = 0,2, p2  =0,45, cr =0,2, p3 =-0,1, o0,2, 

a=0,01 eb=0,03. 

Baseado nas distribuições condicionais a posteriori dadas na seção 6.3.2, utilizamos o 

algoritmo Metropolis-Hastings para a simulação dos parâmetros. O processo de seleção das 

amostras foi o mesmo utilizado para o modelo de regressão Logística, descrito na seção anterior. 

Consideramos os seguintes valores iniciais para as cadeias dos parâmetros /3, $1'  62 

fl eS: 

a =[-o,s -0,3 -0,1 0,1 0,3] 

fi =[-o,s -0,3 -0,1 0,1 0,3] 

$2 = [0,2 0,4 0,6 0,8 1,01 

$3 _[-0,6 -0,4 -0,2 O 0,2] 

8 =[O 0,01 0,02 0,03 0,041 

Apresentamos na tabela 7.25 os resultados obtidos na análise Bayesiana do modelo 

Binomial Correlacionado com correlações homogêneas. 
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Tabela 7.25 - Sumários a posteriori do modelo Binomial Correlacionado com correlações 

homogêneas para os dados da tabela 7.21. 

Parâmetro Média DP Int. Cred. (95%) GR Tac 
A -0,0618 0,0726 (-0,2172; 0,0854) 1,0008 41,85 

161 -0,1754 0,0801 (-0,3359; -0,0144) 1,0007 35,51 

fi2 0,4395 0,0802 (0,2848 	0.6034) 1,0000 42,68 

163 
-0,1788 0,0789 (-0,329; -0,0320) 1,0001 39,84 

8 0,0203 0,0053 (0,0109 ; 0,0293) 1,0000 82,94 

Comparando os resultados da tabela 7.25 com os resultados da análise Clássica do 

modelo Binomial Correlacionado dados na tabela 7,24 , observamos que não existe diferenças 

significativas entre as estimativas pontuais e por intervalo dos parâmetros /0 ,  fi, 82, fi3 e 8. 

Observamos que os intervalos de credibilidade para os parâmetros fi1, /12,  fi e 8 não 

contém o número 0. Assim, na análise Bayesiana as covariáveis W, (tipo de semente) e W.,, (tipo 

de extrato), a iteração W1  W,1  (tipo de semente x tipo de extrato) e a correlação 8 tem efeitos 

significativos na contagem das sementes germinadas. 

Para os parâmetros /0 ,  fi, 62  fi3 e 8 tivemos uma razoável taxa de aceitação dos 

valores gerados pelo algoritmo Metropolis-1-lastings e a convergência foi atingida pelo critério de 

Gelman & Rubin, pois os valores do fator de redução e escala se aproximaram de 1. 

Nas figuras 3.23, 3.24, 3.25, 3.26 e 3.27 apresentamos as trajetórias das cadeias ao longo 

das iterações dos parâmetros e nas figuras 3.28, 3.29, 3.30, 3.31 e 3.32 apresentamos 

aproximações das densidades a posteriori marginais de /10, /11, /12, 63  e 8. 

Figura 3.23 - Iterações para fi Figura 3.24 - Iterações para fi 
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7.3.3 - Aplicação do modelo Binomial Correlacionado com correlações diferentes 

A análise Bayesiana do modelo Binomial Correlacionado com correlações diferentes para 

os dados da tabela 7.2 1, foi feita de maneira similar a que apresentamos na seção anterior para o 

modelo Binomial Correlacionado com correlações homogêneas, considerando os mesmos 

valores para p0, 	1u1  o, 9u.., cs., 1U3,  a, a e h, as mesmas condições iniciais para as 

cadeias dos parâmetros e o mesmo processo de seleção das amostras geradas. 

Na tabela 7.26 apresentamos os resumos a posteriori para os parâmetros /3v, fl1, 162 1 
/33 

eS,, i=l,...,21. 

Tabela 7.26 - Sumários a posteriori do modelo Binomial Correlacionado com correlações 

diferentes para os dados da tabela 7.21. 

Parâmetro Média DP Int. Crcd. (95%) GR Tac 
fim -0,0620 0,0815 (-0,2151 ; 0,0926) 1,0003 0,4285 

/31 -0,1748 0,0798 (-0,3304; -0,0204) 0,9989 0,3634 

/32 0,4405 0,0791 (0,2819 ; 0,5888) 1,0035 0,4328 

/33 -0,1724 0,0793 (-0,3277; -0,0169) 1,0009 0,3996 

81 0,0203 0,0054 (0,0106; 0,0294) 0,9990 0,8433 
0,0201 0,0055 (0,0106 ; 0,0296) 0,9995 0,8343 

53  0,0203 0,0053 (0,0107; 0,0293) 0,9983 0,8400 
54  0,0200 0,0052 (0,0107 ; 0,0289) 0,9985 0,8394 

85 0,0201 0,0053 (0,0108 ; 0,0290) 0,9989 0,8371 

81, 0,0202 0,0051 (0,0110; 0,0293) 0,9995 0,8387 

87 0,0198 0,0053 (0,0105 ; 0,0293) 0,9997 0,8299 
0,0201 0,0054 (0,0107; 0,0296) 0,9995 0,8365 

(5 )  0,0200 0, 00 50 (0,0108 ; 0,0292) 0,9989 0,8404 

810 0,0200 0,0054 (0,0106; 0,0293) 0,9986 0,8389 
0,0200 0,0053 (0,0106; 0,0292) 0,9982 0,8372 

2 0,0202 0,0052 (0,0107; 0,0292) 1,0027 0,8401 

813  0,0200 0,0052 (0,0 107 ; 0,029!) 0,9980 0,8348 

8,1 0,0202 0,0053 (0,0109 ; 0,0293) 1,0004 0,8401 

' 5 
0,0203 0,0053 (0,0107 ; 0,0293) 0,9991 0,8383 

à'6  0,0202 0,0052 (0,0111 ;0,0292) 0,9987 0,8402 

817  0,0202 0,0053 (0,0108 ; 0,0294) 0,9985 0,8376 

8, 8  0,0200 0,0052 (0,0111; 0,0292) 1,0032 0,8385 

819  0,0201 0,0052 (0,0108 ; 0,0292) 0,9981 0,8409 

à20  0,0205 0,0052 (0,0107 ; 0,0293) 0,9987 0,8380 

õll  0,0200 0,0054 (0,0107 ; 0,0291) 0,9999 0,8397 
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Observamos que as estimativas Bayesianas para os parâmetros fi , /J, f12 , J3 dadas na 

tabela 7.26, se aproximaram das estimativas dadas na tabela 7.25, referentes ao modelo com 

correlações homogêneas e as correlações à,, i = 1.,.. .,2 1, apresentaram médias e intervalos de 

credibilidade bem próximas das estimativas de 8 dadas na tabela 7.25. 

Para todos os parâmetros tivemos uma razoável taxa de aceitação dos valores gerados 

pelo algoritmo Metropolis-Hastings e a convergência foi atingida pelo critério de Gelman & 

Rubin, pois os valores do fator de redução e escala se aproximaram de 1. 

7.3.4 - Comparação dos modelos 

Para uma discriminação Clássica dos modelos de regressão Logística e Binomial 

Correlacionado com correlações homogêneas, utilizamos o critério de mínima informação (AIC), 

discutido na seção 5.1. 

Apresentamos na tabela 7.27 os resultados do AIC obtidos com os dados da tabela 7.21. 

Tabela 7.27 - Discriminação Clássica dos modelos para os dados da tabela 7.21. 

Modelo  AIC 

Regressão Logística 
Binomial Correlacionado  

117,874 
114,851 

Observamos que o AIC do modelo de Binomial Correlacionado é menor que o AIC do 

modelo de Regressão Logística, indicando que a correlação 8 entre as variáveis binárias de Y, é 

um importante fator para melhorar o ajuste dos dados da tabela 7.21, quando trabalhamos com 

covariáveis. 

Para discriminar os modelos na análise Bayesiana considerando os dados da tabela 7.21, 

encontramos estimativas de Monte Carlo das verossimilhanças marginais dos modelos de 

Regressão Logística, Binomial Correlacionado com correlações homogêneas e Binomial 

Correlacionado com correlações diferentes, utilizando as expressões dadas em (6.22) , (6.23) e 

(6.24), respectivamente. Na tabela 7.28 apresentamos os resultados obtidos. 
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Tabela 7.28 - Discriminação Bayesiana dos modelos para os dados da tabela 7.21 

Modelo Estimativa da Ver. Marginal 
Regressão Logística 4,0612x 1025 

Binomial Correlacionado com correi. Homog. 4,3538x 1024 
Binomial Correlacionado com correi. Difer. 4,8834 x 1024 

Observamos que as estimativas de Monte Cano da verossimilhança para os dois modelos 

que englobam com correlação, ficaram bem próximas e ambas superaram a estimativa do 

modelo de regressão Logística. Portanto, concluímos que os dados analisados por Crowder 

(1978), apresentam uma variabilidade extra-Binomial significativa. 
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Capítulo 8: Conclusões e 

Considerações Futuras 

Nesta dissertação, comprovamos através dos exemplos numéricos analisados, que os 

modelos usados para ajustar a variabilidade extra-Binomial são fundamentais em muitas 

aplicações onde temos dados de contagens de sucessos dos ensaios de um experimento. Nos três 

exemplos discutidos no capítulo 7, a suposição Binomial usual produz um ajuste ineficiente dos 

dados, e o uso de modelos para explicar a variação extra-Binomial torna-se necessário, para os 

dados com ou sem a presença de covariáveis. 

O uso do modelo de misturas de distribuições Binomiais com a introdução das variáveis 

não observáveis (latentes), é uma alternativa eficiente para ajustar dados de contagens de 

sucessos em diversos experimentos. 

A análise Bayesiana dos modelos usados para ajustar a variabilidade extra-Binomial, 

permite incorporar aos modelos, informações prévias a respeito dos parâmetros, e isso muitas 

vezes produz inferências mais precisas. As técnicas de simulação de Monte Cano em Cadeias de 

Markov (MCMC), são apropriadas para a obtenção de sumários a posteriori de interesse dos 

parâmetros, pois possuem fácil implementação e não exigem um conhecimento computacional 

avançado. 

Em relação as propostas futuras, podemos considerar a análise Bayesiana de modelos 

mais complexos, como modelos de misturas de várias (> 2) distribuições Binomiais, e estudar 

modelos para super dispersão envolvendo não apenas a variabilidade extra-Binomia!, mais a 

super dispersão de outros modelos, como por exemplo os modelos de Poisson. 
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Apêndice A 

Algoritmo Gibbs Sampling 

O algoritmo Gibbs Sampling foi introduzido formalmente por Geman e Geman (1984), 

que propuseram um esquema de amostragem de distribuições explorando as distribuições 

condicionais completas, através de um algoritmo iterativo que define urna Cadeia de Markov. 

O algoritmo Gibbs Sampling é essencialmente um esquema iterativo de amostragem de 

uma cadeia de Markov cujo núcleo de transição é formado pelas distribuições condicionais 

completas. 

Descrição do método: 

Suponha que a distribuição de interesse é 2rO) onde 	= , ,. . ., o,) e que as 

distribuições condicionais completas a posteriori 	IO! ,O,, ... ,O,1,O,4I,  ... ,OP ), i= 1..... 

estão disponíveis sob a forma padronizada. Podemos então gerar amostras através do seguinte 

procedimento: 

Passo 1 : iniciar o contador das iterações, 

= OP  

Passo 2: obter um novo valor 9 = 

valores: 

	

(i) 	z(91  /00- ......6 (J ') 

	

00) 	-(o /693 	,09i_1)) 

	

9ti) 	i91(i) ç(i) 	9(J) 
 ) P '"2 .....' 

•

1 = 

(1) 

e atribuir valores iniciais 

através de sucessivas geração de 
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Passo 3: mudamos o contador j para j + 1 e retornamos a (ii) até a convergência. 

Geman e Geman (1984) mostram que os valores gerados para O,, i = ],...,p, convergem 

em distribuição para uma variável aleatória da distribuição 7r(0) com 1 - 	. 
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Apêndice B 

Algoritmo Metropolis-Hastings 

Quando as distribuições condicionais a posteriori 

i = l,....,p, não apresentam formas de distribuições conhecidas (Normal, Beta, etc), uma 

alternativa é o uso do algoritmo Metropolis-Hastings. 

A idéia básica é escrever a distribuição condicional a posteriori como o produto de duas 

funções: 

onde ,r(01 ) será usada como núcleo de transição para gerar as amostras de O, e tem a 

forma de uma distribuição padrão. A função çv(0) é utilizada no teste de aceitação e rejeição 

dos valores gerados. 

Descrição do método: 

Passo 1 : iniciar o contador das iterações, j = 1, e atribuir valores iniciais 

- (o° 	(0) 
' 2 '--' p 

Passo 2: obter os novos valores 9' a partir da função de transição ir 

Passo3: calcular a probabilidade de aceitação do novo valor onde: 

in 	(o)  I 
,seçti(o,)> o {I, 

(e') 
1, caso contrário 

Passo 4: gerar o valor ii a partir de uma distribuição Uniforme (o, i) e fazer: 
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se 11 ~ 

caso contrário 
01 = 

Passo 5: mudamos o contador 1 para j + 1 e retornamos a (ii) até a convergência 
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Apêndice C 

Critério de convergência de Gelman e Rubin  

Uma forma simples de verificar convergência é a utilização de várias cadeias em paralelo 

começando com diferentes pontos iniciais. Com  isso, evita-se que as cadeias se concentrem em 

regiões em torno de modas locais. 

A inspeção visual de similaridade entre as trajetórias das várias cadeias após um certo 

número de iterações é um forte indício de convergência. Gelman & Rubin (1992) formalizaram 

essa idéia, de que as trajetórias das cadeias devem ser a mesma depois de convergirem, através 

do uso de técnicas de análise de variância. A idéia geral é testar se a dispersão intra-cadeias é 

maior do que a dispersão inter-cadeias. Isto equivale a dizer que: o histograma das cadeias como 

um todo deve ser similar aos histogramas das cadeias tomadas individualmente. 

Considerando m cadeias que evoluem em paralelo e uma função real /(9), tem-se m 

trajetórias 	..... ,i}, i = 1,...,m, para 1. Portanto, podem ser obtidas a variância entre as 

cadeias, B, e a variância dentro das cadeias, W. As fórmulas correspondentes são dadas por: 

B=m_i:(i 	
)2 	

e w = 	- t:) 

onde 1, é a média das observações da cadeia i e i é a média dessas médias, i = 

A variância de / pode ser estimada de forma não viciada por: 

= 	- IJW + ÍJB 

Se as cadeias ainda não estiverem convergindo, então essa estimativa é maior que 

pois os valores iniciais ainda estão sendo influenciados pelos valores dos outros parâmetros da 

cadeia, de forma que a distribuição de equilíbrio ainda não foi atingida, indicando que eles foram 
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escolhidos com dispersão maior que a da distribuição de equilíbrio. Por outro lado, W fornece 

estimativas menores que v(i(o)), pois a cadeia não terá coberto toda a variabilidade de t(o). 

Um indicador de convergência é dado pela chamada redução potencial estimada da escala 

À medida que ii cresce, ambos os estimadores acabarão convergindo para 

e R convergirá para 1. Assim, R pode ser usado como indicador de convergência pela 

avaliação de sua proximidade a 1. Gelman (1995) sugere aceitar como garantia de convergência 

valores de R< M. 
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Apêndice D 

Análise Clássica e Bayesiana do modelo Binomial 

Considerando independentes as contagens de sucessos y1 , ....YN' a função de 

verossimilhança para o modelo Binomial, utilizando a expressão (1. 1), é dada por, 

L(p) 
=1 

[Í;)P) (1— p)PYYi] = [o C;;i 
yyi  

r' (I-P 

Aplicando o logaritmo na expressão acima temos, 

  

} 

I(P) = log[L(p)] = log [Ó[: )]PEY, (1 - 

  

Nr ( = j iog nlJ]+log(p)y. + 
log(1 p)(n, -y) 

A derivada de primeira ordem do logaritmo da função de verossimilhança em relação ao 

parâmetro p  é dada por, 

N 	N 

(-31(p) 	
(n - yj 

-  I_I  

ôJ) 	p 	l — p 

Ao contrário dos outros modelos discutidos nesta dissertação, no modelo Binomial temos 

T[ 	Yi 
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que H(P)  = O é uma equação linear em relação a p. Assim, determinamos o valor exato do 

EMV para p, dado por, 

Na análise Bayesiana do modelo Binomial, assumimos para a probabilidade de sucesso 

p uma distribuição a priori Uniforme(O,l). Essa distribuição foi usada no capítulo 5 para 

encontrar a verossimilhança marginal exata do modelo. Utilizando esta verossimilhança 

marginal, podemos encontrar a densidade a posteriori exata para o parâmetro p, dada por, 

2r(p / y, ti) 
-  ,c(p)L(p)  

N [[fh 

 ] 	
) 

,i
117-1 

kYs) 

1=1 Y 

= 

	
ti, 

(w  
Fy, +lF((n1  _Y)+lj 

Algumas características do parâmetro p podem ser determinadas a partir da expressão 

acima, sem o uso de métodos numéricos ou computacionais. A seguir apresentamos o 

desenvolvimento matemático para obter a esperança e a variância a posteriori de p 
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1) Esperança: 

1 
J 	p/y,fl TJ p71

( 
ply,n 

•1 

(N 

N 

(Àr 	

1 	
(i-p) 

flri,, +1 	(fl; -y,)+ 
1 

(N 	 (N 
ii. +2) 	F ry, + 2 	-y)+ 1 

[1 	y + lJ 	- y, ) + 1 	 + 3 
) 	 ) 

Yln,+1) (t + i) 
= 	

+ 

+ 2 	In, + 2 
i=I 	 i=j 	 ,/ 	1=1 

2) Variância: 

- 	

-2

( N 	 1~ ' 1 

'  

Yi +1J 

EP/Y,fl = 	 2 
- 	

- (mn1 +2J 

E ply,n) = J1p2(p/yn)p 



(N 

F In, 
+2 	 

N 
N 

p,4 
(i- \kY)ap 

p)s=I (N 	Vw 
ryi  + 11 
	(n1  -y)+i 

+ 2 	r í y + 3 	(n, - y ) +1 
1 

(N 

1 -  y, ) ± 1 1 	1-' 	n, +4 

+1) 	+2! 
[y 

 +2jY +1) 

y,) [ n, +3) 	n, + 3)(Y n ±2) 

Assim, 

Var(p/YnJ =E ply,n)
2 ] 

EP/nJ] [E(/YnJ]2  

(N 	'VN 	\ (w 

1 y+2Jly+1I y1+hI 

Iv 	 VI   2 

1 n,+3n,+2I n1 +2) 

fl1 	y, +iJ 
= 	 14  

(te' +3jn
t  +2 



Apêndice E 

Programa Computacional para o modelo Beta-Binomial 

Neste apêndice, apresentamos um dos programas computacionais utilizados neste trabalho. 

Este programa foi desenvolvido no "software" Matlab e é baseado no algoritmo de simulação 

Metroplis-Hastings para o modelo Beta-Binomial, considerando os dados genéticos (Skellam 

(1948)). 

% MCMC para o modelo Beta-Binomial considerando 
% os dados genéticos 

clear 

% vetores de dados 

ni=[3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3... 
33333333333333333333333... 
33333333333333333333333... 
33333333333333333333333... 
33333333333333333333333... 
33333333333333333333333... 
33333333333333333333333... 
33333333333333333333333... 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3... 
33333333333333333333333... 
33333333333333333333333... 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3... 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3... 
33333333333333333333333... 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 31; 

yi= 0000000000000000000000 0... 
0 O O 0 O O O O O 1 1 1 1 1 1 1 1 1. 1 1 1 1 1... 
11111111111111111111111... 
11111111111111111111111... 

1111111111111111111122 2... 

2 22 2 2 2 22 22 2 2 2 2 2222222 2 2... 

22 22 2222 22 2 2 22 22 2222 22 2... 

2 2222 2 22 222 222 2 22222 22 2... 

222222 22 2 2 222 2222 222 22 2... 
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22222222222222222222222... 
22223333333333333333333... 
33333333333333333333333... 
33333333333333333333333... 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 31; 

% dados iniciais 
al=90; 
bl=15; 
a2=70; 
b2=16; 
n=337; 
m= 5; 
t=8000; 

% condições iniciais 
alfO=[4.5 5.0 5.5 6.0 6.51; 
bet0=[3 3.5 4 4.5 5.0]; 

irl=zeros (1, 5) ; 
1r2=zeros (1,5); 

for j=1:m 

a1f(1,j)za]_fO(j) 
bet(1,j)=betO(j) 

for i-2:t 

% metropolis hastings 1 

alf(i,j)gamrnd(al, 1/bi); 

% teste de aceitaçãó 
psinl=n*log (gaitina (alf 
_n*log(gainina(alf(i,i)) 
-sum(log(ganuua(alf(i,i 
psial=n*log (gainma (alf 
..n*1og(gajna(a1f(i_1,j 
-sum(1og(arnma(a1f (i-1 
psil=exp (psinl-psial); 
M1=min(1,psil); 
U1=rand; 

if U1>=M1 
a1f(i,j)a1f(i-1,j) 

i,j)+bet(i-1,j) ) ) 
)+suxn(log(ganuna(alf(i,i)+Yi))) 
)+bet(i-1,j)+fli)) ); 
i-1,j)+bet(i-1,j))) . 
)))+sum(log(galflma(alf(il,i)+Yi))) 
j )-i-bet (i-1, j) +ni) ) ) ; 



irl(j)irl (j)+1; 
end 

% metropolis hastings 2 

bet(i,j)=gamrnd(a2,1/b2), 

% teste de aceitação 
psin2=n*log(galnma(alf(i,i)+bet(i,i))) 

j)+ni-yi))) 

_sum(log(gamma(alf(i,i)+bet(i,i)+fli))); 

psia2=n*log(garnma(alf(i,i)+bet(11,i))) 
_fl*0g(gfla(bet(i_1,j)) ) +sum (1og ( gaIua(bet(i_1? J)+nhYi)H 

_sum(log(gaItma(alf(i,i)+bet(i-1,i))))i 
psi2=exp (psin2-psia2); 
M2=min(1,pSi2); 
U2=rand; 

if U2>N2 
bet(i, j)=bet(i-1, j); 
ir2(j)ir2(1)+1; 
end 

end 
end 

% seleção das amostras 
aaaalf (:); 
bbb=bet (:); 

k=20; 
alf00alf(4020kt, :) ; 
bet00=bet(4020:k:t,) 
alf000=alf00 (:) 
bet000bet00 (:) 

% salvar os dados 
save dalfi aaa -ascii; 
save cibeti bbb -ascii; 
save dalf2 alf000 -ascii; 
save dbet2 bet000 -ascii; 

% inferências 
malf=mean (alf 000) 
rnbetmean(bet000) 
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sdalf=std(aif000) 
sdbet=std(bet000) 

% intervalos de credibilidade 
linf alf=prctile(alf000,2.5) 
linfbet=prctile (bet000, 2 .5) 
lsupalfprctile (alf000, 97.5) 
lsupbet=prctile (bet000, 97.5) 

% convergência 
gra1fgelrub (ai!) 
grbet=gelrub (bet) 

% porcentagem de aceitação 
ir11=1- sum(irl)140000 
ir22=1- sum(ir2)I40000 

% verossimilhança marginal 
s=length (alf000); 

for cl=1:s 

for c=i:n 

hh(c,c1)=(prod(1 fli(C))/(Pr0d(1Yj(c))*Pt0d c 
*(gpa(aifOOO(Cl)+betOOO(Cl))/(gaflUtLa(alfOOO(dl)). 
*gaip.ma(bet000 (cl) ))) * ( (gamma(a1f000 (cl)+yi (c)) 
*gaja(betOOO(Cl)+fli(C)_yi(C))) . . - 
/ (gamma(a1f000 (cl)+bet000 (cl)+ni (c)) ) ); 

end 
end 

est_vmmeafl (prod (hh)) 

% gráficos das iterações 

iteralfplot (alt (:)) 
iterbetplot (bet (:)) 

% aproximações das densidades a posteriori marginais 

histalfhist (alf000) 
histbethiSt (bet000) 
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