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CONTROLE ESTATÍSTICO DE PROCESSOS
MULTIVARIADOS BASEADOS EM FUNÇÕES DE
CÓPULAS
Ana Claudia da Silva Batista
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Abstract
O Controle Estatı́stico de Processos é um poderoso conjunto de ferramentas utilizado na resolução de problemas a fim de reduzir a variabilidade e obter a estabilidade
do processo produtivo. O Gráfico de Controle é uma técnica de monitoramento do processo amplamente utilizada, cujo principal objetivo é detectar a ocorrência de causas
especiais que levam à mudança do processo quão breve ela ocorra. Um grande desafio
no controle estatı́stico de qualidade é o monitoramento e detecção de mudanças em caracterı́sticas da qualidade avaliadas simultaneamente. O gráfico de controle de processos
multivariados baseado na regra de T2 de Hotelling é o mais popular quando se pensa em
monitoramento de vetor de médias. Porém, parte do pressuposto que os dados sob controle seguem distribuição normal multivariada e são não-correlacionados. Baı́llo e Cuevas
(2006) propuseram o uso de regiões de tolerância obtidas a partir de uma estimativa
de conjunto de nı́veis de densidade como ferramenta de detecção; Verdier (2013), por
sua vez, sugeriu que tais estimativas fossem realizadas usando modelagem via Cópulas,
que são ferramentas simples e versáteis para modelagem multivariada. Neste trabalho,
propomos uma extensão da abordagem multivariada não-normal baseada em funções
de cópula utilizada por Verdier (2013), em que inicialmente comparamos a região de
tolerância derivada da modelagem via cópula com a clássica baseada na regra de T2 de
Hotelling, ambas construı́das sob a abordagem de estimação de conjunto de nı́veis de
densidade. As simulações realizadas perimitem a variação da distribuição original dos
dados, do grau de associação entre as variáveis e da magnitude das mudanças ocorridas
no vetor de médias.
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SVR-Mediana: método e aplicação
Caio Batalha Dias Oliveira e Anderson Ara
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Abstract
A descoberta de conhecimento em conjunto dados é um processo semiautomático
de extração de informações úteis a partir de um conjunto de dados, sendo que sua
dimensionalidade inviabiliza que tal processo seja realizado manualmente [1]. O termo
semiautomático é caraterizado pelo uso de ferramentas computacionais para o processo
de descoberta, sendo indispensável a orienta¸ao do analista. As informações obtidas pelo
processo de descoberta geralmente assumem a forma de padrões explicativos, muitas
vezes referidos como modelos.
Uma nova classe modelos no inı́cio dos anos 90,conhecida como máquina de vetores
de suporte, ou support vector machine (SVM) [2]. Esta classe de modelos baseia-se na
construção de hiperplanos para classificar rótulos - originalmente binários - bem como
utiliza a kernealização para aumentar a flexibilidade do modelo, sendo a kernealização
Gaussiana tida com alta capacidade preditiva e frequentemente utilizada [3]. Excelentes
desempenhos desta metodologia foram obtidos para classificação, regressão e previsão
de séries temporais [4]. Em especı́fico, o desenvolvimento das máquinas de suporte de
vetores para problemas de regressão denomina-se vetores de suporte para regressão, ou
support vector regression (SVR).
Um modelo hı́brido que integrou o método médias móveis (M A) com SRV para
previsões de uma série temporal, através da diferença entre valor da variável Yt e suas
respectivas mediana de médias móveis semanais, a este método os autores chamaram
de SVR-mediana [5].

References
[1] Hamel, L. H. (2011). Knowledge discovery with support vector machines (Vol. 3).
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Ideais de Multipolinômios entre Espaços de Banach
Djavan Silva Santos
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Abstract
Este trabalho trata-se de uma abordagem unificada quanto aos ideais de aplicações
multilineares e de polinômios homogêneos que Velanga ao introduzir em [1] chamou-a de
ideal de multipolinômio. Além disso, mostraremos em que sentido resultados clássicos
quanto à teoria anterior são recuperados e apresentaremos uma série de exemplos naturais de ideais de multipolinômios.
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Jogos de Banach-Mazur e Choquet
Enathielle Thiala Souza de Andrade
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Abstract
O jogo de Banach-Mazur apareceu no famoso Livro Escocês [1] , [2] , onde sua versão
inicial foi formulada como o Problema 43 pelo matemático polonês S. Mazur: Dados o
espaço de números reais R, um subconjunto não-vazio E e dois jogadores, A e B, que
jogam da seguinte forma: A começa escolhendo um intervalo não-vazio I0 de R, em
seguida, B responde, escolhendo um subintervalo não-vazio I1 de I0 . Então, o jogador
A seleciona um intervalo não-vazio I2 ⊂ I1 e B continua tomando um subintervalo
não-vazio I3 de I2 . Esse procedimento é repetido infinita vezes. A sequência infinita
resultante de intervalos encaixados {In : n < ∩
ω} é chamada de jogo. Por definição, o
jogador A vence esta partida se a interseção
In tiver um ponto em comum com E.
n<ω

Caso contrário, B ganha. Mazur havia observado dois fatos:
• Se o complemento em E de algum intervalo aberto não-vazio for magro, então o
jogador A tem uma estratégia vencedora; e
• Se E for magro, então B possui uma estratégia vencedora.
A questão originalmente colocada por Mazur no Problema 43 do Livro Escocês (cujo
o prêmio era uma garrafa de vinho) era se as implicações inversas nas duas afirmações
acima são verdadeiras. Em 4 de agosto de 1935, S. Banach, matemático polônes, escreveu no mesmo livro que “a conjectura de Mazur é verdadeira”. No entanto, a prova
desta declaração de Banach nunca foi publicada. O jogo tornou-se posteriormente conhecido como o jogo de Banach-Mazur.
Apresentaremos versões dos jogos de Banach-Mazur e Choquet (e versões dos teoremas
acima) num ambiente topológico um pouco mais geral do que na versão original.

References
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∗

e-mail: enathielle@hotmail.com

1

VI Encontro da Pós-Graduação em Matemática da
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Existem álgebras de quatérnios sobre o corpo dos
racionais não isomorfas entre si? Sim, existem.
Jucineide Silva Santos

∗

Resumo
Aqui estudaremos quando uma valorização p-ádica no corpo de números racionais
se estende para uma valorização numa álgebra de quatérnios de divisão sobre esse
corpo. Como consequência deste resultado, mostramos que existem infinitas álgebras
de quatérnios sobre o corpo dos racionais que não são isomorfas entre si.
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Rio de Janeiro: Guanabara Dois S. A, 1980.
[6] FELZENSZWALB, B. Álgebras de Dimensão Finitas. In: 12o Colóquio Brasileiro
de Matemática. Rio de Janeiro, IMECC. 1979.
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da 18a Escola de Álgebra, Campinas-São Paulo, 2004.

∗

e-mail: jucineidesilvas@hotmail.com.br

1

VI Encontro da Pós-Graduação em Matemática da UFBA
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Kernelized Weighted K Nearest Neighbors
Mateus Maia Marques e Anderson Ara
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Abstract
The K Nearest Neighbors is one of the most simple and general statistical learning
techniques. The implementation of the kernel trick proposes a modification in KNN
method in which the observations are taken to higher dimensional spaces. Thus, through
the inner product of the observations in the upper spaces, it is possible to compute a
new similarity measure required for methods as weighted k nearest neighbors. In the
approach to the problem we used the classic database of texts such as Inosphere, Wines
and Seeds, using severel types of kernel functions. All the results showed that the
extension of KNN improved slightly the accuracy, but is necessary a more rigorous
study about the use of each kernel functions and each hyperparameters.
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learning approach for text and document mining. International Journal of Database
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Um quociente do grupo de tranças de Artin relacionado a
grupos cristalográficos
Paulo Cesar Cerqueira dos Santos Júnior

∗

Resumo
Nesse trabalho estudamos o grupo quociente Bn /[Pn , Pn ], para n ≥ 3, do grupo
de tranças de Artin Bn pelo subgrupo comutador do grupo de tranças puras de Artin
Pn . O grupo Bn /[Pn , Pn ] é um grupo cristalográfico que possui infinitos elementos de
ordem ı́mpar e não possui elemento de ordem par. Também mostramos que existe uma
correspondência biunı́voca entre as classes de conjugação de elementos de ordem ı́mpar
de Bn /[Pn , Pn ] com as classes de conjugação de elementos de ordem ı́mpar do grupo
simétrico Sn . Ainda mais, dado qualquer subgrupo abeliano H de ordem ı́mpar em Sn ,
H é realizado em Bn /[Pn , Pn ]. No caso n = 3 exibimos subgrupos cristalográficos de
Bn /[P3 , P3 ] de dimensão 3. Esse trabalho é parte da minha dissertação de mestrado
(em andamento) onde utilizamos [1] como principal referência.
Palavras-chaves: Grupo de tranças de Artin, Grupo Quociente, Grupo cristalográfico.
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Braid Groups and the Word Problem
Raquel Magalhães de Almeida Cruz

∗

Abstract
In this poster, we define the braid groups Bn and the pure braid groups Pn of the
plane. We will show the classical presentation of both in terms of the Artin generators.
Also, we will show that in both groups the word problem has solution. We will give
a geometric algorithm that decides when two given braids are equal, namely “braid
combing”.
This work is part of the undergraduate research project of R. M. A. Cruz advised
by V. C. Laass (UFBA).
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Análise multifractal e grandes desvios para sequências quase
aditivas
Taı́s Jesus de Brito
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Abstract
O estudo do formalismo termodinâmico para dinâmicas com alguma hiperbolicidade
tem chamado a atenção de muitos pesquisadores nas últimas décadas. Em particular,
há um interesse em teoria ergódica na obtenção de teoremas limite, bem como a caracterização dos seus conjuntos de nı́vel, velocidade de convergência e estudo do conjunto
de pontos onde não há a convergência, frequentemente chamado de conjunto irregular.
Deste modo estamos interessados em obter um teorema de grandes desvios para o caso
de dinâmicas expansoras e sequências de observáveis quase-aditivos, bem como uma
descrição fina da sua respectiva taxa de grandes desvios. Também realizaremos uma
análise multifractal para o caso de dinâmicas expansoras e sequências de observáveis
quase-aditivos.
Estabeleceremos relações entre teoria de grandes desvios e análise multifractal, reforçando assim as conexões entre elas.
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