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Resumo

Nesta tese apresentamos um novo método de reamostiagem para cadeias de
ordem infinita assumindo valores em um alfabeto finito. O nosso objetivo é
desenvolver uma metodologia que nos permita fazer inferência para a média
de uma função real em cadeias de ordem infinita com decaimento exponen-
cial. A base matemática que justifica o procedimento de ieamostragem que
propomos é um Teorema Central do Limite da Reamostragem para cadeias
de ordem infinita. A demonstração deste teorema é baseada em um outro
resultado original que é um Teorema Limite Central da Reamostragem para
sequências de ca.delas de Markov de ordens crescentes.

Como aplicação, utiliza.mos nosso Teorema Limite Clentral da Reamos-
tragem para construir intervalos de confiança assine(éticos pala a média da
sonoridade em oito línguas naturais. Fazemos isto para classificar as línguas
consideradas em grupos de acordo com a sonoridade.



Abstract

In this dissertation we piesent a new approach to the bootstrap for chains
of infinite ordem taking values on a limite alphabet. Our goal is to develop
a inferencia] methodology for the mean of a real function of the chain. The
mathematical bases of our bootstrap procedure is a Bootstrap Central Limit
Theorem. We first prove a Central Limit Theorem for the bootstrap mean
in Markov chains with increasing orders. Aftelwards we use this Theorem
and the resulta given in Bressaud, Fernández and Galves (1999) to prove a
Central Limit Theorcm for the bootstrap mean in chains of infinite arder
with exponencial decay. We apply this methodology to derive asymptotical
confidence intervals for the mean of the sonority function of a dataset with
eight languages.
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(capítulo l

Introdução

Desde o final dos anos 60 é conhecido o fato de que, para processos com boas
propriedades de mistura, a média amostral tem, no limite, uma Hutuação
normal em torno da média teórica (ver Billingsley, 1967). Mas a variância
desta distribuição normal depende das autocorrelações de todas a.s ordens
que são, em geral, desconhecidos. A questão que se coloca é a da estimação
desta variância, permitindo assim a construção de uma teoria inferencial para
a média teórica.

Nesta tese trabalharemos com uma classe de processos chamado cadeia de
ordem infinita que têm longa memória do passado, mas boas propriedades de
mistura. Processos desse tipo foram introduzidos na literatura probabilística
pelos artigos de Onicescu e Mihoc (1935) e Doeblin e Fortes (1937) e barris
(1955). O tema teve recentemente um grande desenvolvimento (cf. Bressaud,
Galões e Fernández 1999a e 1999b, Ferrari e Galves 2000, Ferrari, Maass,
Martinez e Ney 2000 e Fernández, Ferrari e Galves 2001).

Reamostragem para sequências de
variáveis aleatórias

O caminho para se chegar a uma solução para o problema da estimação da
variância foi aberto pelo trabalho pioneiro de Bradley Efron em 1979. Neste
trabalho Efron introduziu uma técnica não parámetrica muito importante
para o estudo das distribuições amostrais cle uma estatística que ele chamou
de óoofstrap ( (lue traduziremos neste texto como reamostragem).

Em 1981, Singh ( e independentemente também Bickel e Freedman) de-
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mollstrou que a técnica da reamostragem é válida para a estimativa da média
da distribuição no caso i.i.d., ou seja, ele mostrou que a distribuição as-
sintótica da média empírica em torno da média verdadeira, que é uma nor-
mal com média zero e variância a2, coincide com a distribuição da média da
reamostragem em torno da média empírica. Este resultado diz que podemos
utilizar a distribuição empírica da média da reamostragem para construir
intervalos para a média verdadeira. Mas Singh também observou que para
processos com alguma estrutura de dependência, a variância da média da
reamostragem não tem o mesmo comportamento cine a variância da média
empírica, mostrando que, para esse tipo de processo, algum outro procedi-
mento deveria ser considerado. Este comportamento da média reamostrada
se deve principalmente ao fato de que na técnica proposta por Efron a rea-
mostra é construída através de sorteios independentes e com reposição das
observações da amostra original, quebrando assim a estrutura natural de
dependência entre as variáveis. Sendo assim, uma tentativa natural para
contornar o problema seria fazer a reamostragem de blocos inteiros de obser-
vações ao invés de uma observação apenas.

Até onde sabemos, o primeiro a propor um esquema de reamostragem ern
blocos ( blockwise bootstrap) foi Künsch em 1989. Ele propõe a construção
de blocos de tamanho fixo, a partir da primeira observação. Fixado um in-
teiro n, o primeiro bloco é formado pelos primeiros rz símbolos observados. O
segundo bloco é uma translação de um passo para a direita na amostra e as
sim pol diante. Ele proprõe uma. reamostragem nos moldes dc Efron para os
blocos assim definidos. Observe que estes blocos têm uma intelseção grande e
consequentemente uma grande correlação. Este método íoi aperfeiçoado por
Liu e Singh em 1992. Em 1992 e 1993 Shao e Yu demonstraram vários Teore.
mas Limite Centrais, condicionados à amostra original, para o cstimador da
reamostragem em blocos para classes de sequências com diferentes estruturas
de dependência. Estes resultados foram melhorados, sempre em relação às
taxas de decaimento das correlações, por Naik-Nimbalkar e Rajarshi(1994),
Bühlmann(1994) e Peligrad(1998).

Em 1992, Athreya e Fuh propuseram para cadeias de Maikov de ordem
um, em um espaço de estados enumerável, um procedimento de reamostra-
gem em blocos pala a estimação das probalilidades de transição da cadeia.
Eles justificam o procedimento com a demonstração de um Teorema Limite
Central da Reamostragem para estimativas das probabilidades de transição
obtidas através do procedimento de reamostragem por blocos.
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Um novo procedimento de reamostragem para
cadeias de ordem infinita

Nesta tese consideramo! u:u novo-procedimenllglb reamostragem pala cadei-
as de lidem infinita com espaço de estados finito. O fato que dá suporte ao
procedimento de reamostragem que propomos é que cadeias de Ordem infinita
com decaimento somável são bem aproximadas por gequencias de cadeias de
Markov de ordç!!!gç$çentiçs. Então, primeiro mostramos que o procedimen-
to funciona pala sequências de cadeias de Maikov com ordens crescentes.
Sabemos que o erro da aproximação da cadeia de ordem infinita por uma
cadeia de Malkov diminui à medida qüe a ordem da cadeia aumenta. Por-
tanto, para uma ordem h suficientemente grande já quase não distinguimos
um processo do outro. Utilizando este fato mostramos que o procedimen-
to de reamostragem também funciona para cadeias de ordem infinita. Pot
se basear em cadeias de Markov de ordens crescentes, chamaremos o novo
procedimento de reamostragem sequencial.

A reamostragem sequencial é baseada nos tempos de retorno dos primei-
ros símbolos da amostra. Informalmente, o procedimente consiste no seguin-l
te. Fixado um inteiro positivo A, olhamos pala as ocorrências sucessivas dos /
primeiros k símbolos na amostra. Fazemos uma seleção uniforme i.i.d. dos
blocos delimitados por essas ocorrências para obtermos a reamostra e calcu-
lamos a estatística de interesse, no caso, a média de uma função real. Uma
análise preliminar' indica que o procedimento de reamostragem sequencial é
mais rápido do que aquele proposto por l<ünsch (1989) para amostras de.
mesmo tamanho.

A demonstração do Teorema Limite Central da Reamostragem para cadei-
as de ordem infinita é feita em duas etapas distintas. Primeiro consideramos
o procedimento de reamostragem sequencial para estimar a média em cadei-
as de Markov com ordens crescentes. O tamanho da amostra cresce como
função da ordem da cadeia que, por sua vez, tende a infinito. Em cadeias
cle Markov de ordem k, a propriedade de Markov implica que os blocos de
valores delimitados pelas sucessivas ocorrências dos primeiros símbolos são
independentes entre si e identicamente distribuídos. Portanto, uma grande
vantagem do esquema de reamostragem sequencial é que ele preserva, para
cadeias de Markov, toda a estrutura de dependência entre as variáveis. O
Teorema Limite Central da Reamostragem para o estimados da média em
cadeias de Markov que apresentamos é, em si, um resultado novo importan
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te, uma vez que a ordem da cadeia tende a infiílito. A seguir utilizamos
os resultados apresentados em Bressaud, Fernández e Galves (1999) sobre
velocidade de convergência das aproximações markovianas para estender o
resultado para cadeias de ordem infinita.

Aplicação à Linguística
Apresentamos uma aplicação das ferramentas estatísticas desenvolvidas nes-
ta tese na análise estatística de um corpus de fala de oito línguas naturais
gentilmente cedido por Franck Ramas. A análise deste corpus é bastante
complexa e abrangente. Entre os artigos que se dedicam a estuda-lo cle um
ponto de vista estatístico citamos Ramus, Nespor e Mehler (1999), Dualte,
Galves, Garcia e Maronna (2001) e Galves, Gaicia, Duarte e Galves (2002).
Nesta tese o procedimento de reamostragem sequencial sela utilizado para
construir intervalos de confiança para médias de uma. função do sinal acústico
deste compus de fala que chamaremos de sonoridade para cada uma das oito
línguas. Queremos saber se as médias da sonoridade são todas iguais ou há
formação de grupos de línguas.

Esta tese faz parte de um projeto de pesquisa mais ambicioso de modela-
gem matemática da aquisição e da mudança linguística. Para uma apresen-
tação das idéias centrais deste projeto enviamos o leitor a Cassanclro, Collet.
Galves, e Galves (1999), Collet, Galves, e Lopes (1995) e Fernández e Galves
(2000).

Apresentação da tese
Esta tese está apresentada da seguinte maneira: No Capítulo 2 apresentamos
definições e alguns resultados que são importantes na demonstração dos teo-
remas principais. No Capítulo 3 apresentamos o procedimento de reamostra-
gem sequencial para sequências de cadeias de Markov com ordens crescentes
e enunciámos e provámos o Teorema Limite Central da Reamostragem para
a média amostral. No Capítulo 4 utilizamos os resultados demonstrados nos
capítulos 2 e 3 para estender o Teorema Limite Central da Reamostragem pa-
ra a classe das cadeias de ordem infinita. No Capítulo final mostramos uma
aplicação em dados acústicos da metodologia de leamostragem aqui apre-
sentada . Primeiramente colocamos o contexto linguístico do problema que
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tratamos e a seguir apresentamos os resultados obtidos com a nossa metodo-
logia. No final de cada capítulo colocamos alguns apêndices com resultados
relacionados que consideramos importantes, mas de leitura não obrigatória.
Todos os programas da reamostragem foram feitos em linguagem S e rodados
com o software S-PLUS. Os programas para o cálculo da sonoridade foram
feitos em PERL por Jesus Galcia.
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Capítulo 2

Definições e resultados que
serão utilizados

Neste capítulo definimos a classe de processos com os quais iremos trabalhar
e apresentamos algumas definições e resultados importantes na demonstração
do nosso rcsu]tado principal. Apresentamos também, na última seção deste
capítulo, um resultado novo relacionando os tempos de retorno das cadeias
de ordem infinita com os tempos de retorno das cadeias de ivlarkov aproxim-
antes. Clomeçamos lembrando os clássicos resultados dados em Billingsley
(1967) para processos com uma certa estrutura de dependência que detalha-
remos a seguir.

2.1 '1Feorema Limite Central para sequências
p misturadoras

Seja (X«).cz um processo estocástico estacionário. Vamos chamar de (Q, .4, 1")
o espaço de probabilidades onde o processo está definido. Para a < b defini-
mos a cr-álgebra gerada pelas variáveis aleatórias X., . . . , Xz, como .A41. Cha-
mamos de ./\4=" a o'-álgebra gerada pelas vai'dáveis aleatórias {Xa, X.+i , . . -} e

chamamos de ./\41. a o-álgebra gerada pelas variáveis aleatórias {. . . , X.-i , X.}
Dizemos que a sequência (X«)«cz é p-misturadora se existir uma função

p : N --> R, com p(n) -} 0, quando n --> oo tal que pata cada n ? l,
.Él;t C .A4o.» e .ll;2 C .A4l;' tivermos que

F'(E:, E,) - P'(Z:)I"(.n,)l 5; P(n)P'(E:). (2.1)
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Dizemos que (X«)«cz é @-misturadora se para uma função V,
Ü(n) -} 0, quando n -} oo, valer que

N -} R com

1"(E-, E,) - P'(Z:)I"(-E,)l $ @(n)I"(E:)I"(.E,). (2.2)

O Teorema Limite Central para sequências ? misturadoras apresentado em
Billingsiey (1967) diz o seguinte:

Teorema 2.1 Sda ((«)«cz u«. pr"essa estacÍ072á, o p-máslurado, assumin-
do ua/ares em 11{ com >1:. pi/Z(n) < oo e sapozzÀamos que (o fenda mcídía zero
e variância limita. Então a série

E((lo) + 2 >1: E(G(*)
A-l

(2.3)

converge absolutamente. Além disso, chamando S.
ai, > 0, então

.V(0, a:).

(: + (, + + (., se

(2.4)

h/mesmo no caso em que o número de termos usados para estimar a média
é aleatório o Teorema Limite Central pala a média ainda é válido devido ao
seguinte teorema também dado em Billingsiey (1967).

Teorema 2.2 Sda (i'«) uma t;ariáue/ a/ealórÍa com ua/ares nZejros posifí-
üos. Suponhari"nos que

(2.5)

)nde 0 é uma constante positiva e Q seq'üência tQn] tende para o in$nito.
xs hipóteses do teorema 2. 1 forem satisfeitas, então

Se

;ihs.-3 .vo,o

l D
.V(o,ls,.+
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Este resultado não nos permite fazer inferência sobre p uma vez que não
conhecemos a verdadeira variância o:. No capítulo 4 propomos um plgcedi-
mento de reamostragem baseado em tempos de retorno da primeira sequência
de tamanho k da amostra para estimar a variância. Com isso evitamos o pro-
blema cle estimar as covariâncias de todas as ordens que aparecem no segundo
termo da expressão de a:., em (2.3).

2.2 Cadeias de ordem in.Hnita
Definiremos agora a classe de processos com os quais iremos trabalhar ao
longo desta tese.

Seja (X«)..z um processo estacionário assumindo valores em um alfabeto
anito ,4. Adotaremos aqui o ponto de vista construtivo apresentado em
Fernández, Ferrari e Galves (2001). Assim sendo, (Q,.4,1") será o espaço
de probabilidades no qual está definida a sequência de variáveis aleatórias
uniformes e independentes, que daqui para frente chamaremos (Un)..z., com
as quais construiremos todos os processos aqui considerados. Isto aparecerá
claramente quando construirmos o acoplamento maximal na, próxima seção.

Vamos utilizar a notação

P(«ol«-:,«-,,
.) P(Xo zolX-i = z-i, X.2 Z --2 )

)

para derrotar a versão regular da probabilidade condicional do processo.
Daqui em diante utilizaremos a notação g pata o passado (. . . , ]ç2, zi) e

(:« Ê,-:) p-:a (gk,. . . ,z-:).
Os processos com os quais trabalhaiemos diferem enfie si de acordo com

hipóteses a respeito de sua continuidade e positividade que detalharemos
a.baixo

Hipóteses de continuidade

A taxa de continuidade (PZ)ZcW é definida por

#. Ip(«ol«-:,«.,,. . .) - p(3/oly--,y.,,. . .)l ,
{- l,...,o

(2.6)

onde o sup é tomado sobre todos os pares de sequências cujas coordenadas
coincidem de --/ até 0.

O processo (X«) é cham-do contínuo se
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lim#i=0

Uma noção mais forte de continuidade, frequentemente utilizada na lite-
ratura envolve o que chamamos de taxa de log-continuidade

--+oo (2.7)

'y; := suP
{= -- s , . . . , 0

P(«ol«-:,«.,,...)
P(g/oly -,g/-2, - . .)

(2.8)

Aqui o sup é tomado sobre todos os pares de sequências cujas coordenadas
coincidem de --s até 0.

O processo (X«) é chamado log-contínuo se

lim '. --> 0
s-+oo

Nesta tese trabalhaiemos com processos contínuos

Hipóteses de positividade

Um processo é chamado fracamente não-nulo se satisfaz

}: iTfp(«lz) > OZ (2.9)

E é chamado de fortemente não-nulo se satisfaz

inf p(alg) > 0 (2.10)

Nesta tese utilizaremos uma condição mais fraca que fortemente não-nulo
que chamaremos de fortemente não-nulo para sequências admissíveis.

Um passado Z é admissível pala um símbolo a C .4 se,

p(«Ig) > o

Chamamos de .4. ao conjunto das sequências admissíveis para o símbolo
ü C .4, isto é .4. = {g : p(alz) > 0}. Dizemos que um processo é fortemente
não-nulo para sequências admissíveis se para cada a C ,4

:l1l., p("lz) > 8 , (2.11)

,... Á -., n

Em Fernández, Ferrari e Galves (2001), (X.).cz é uma cadeia de ordem
inânita do
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1. Tipo A se o processo é contínuo e fracamente não-nulo;

2. Tipo B se é log-contínuo e fortemente nãa-nulo

Neste texto chamaremos de cadeia de ordem infinita do tipo C se ela for
contínua e fortemente não-nula para sequências admissíveis.

2.3 Acoplamento maximal
Todos os resultados que citaremos nas próximas seções e também os re.
multados apresentados nesta tese utilizam o mesmo acoplamento, chamado
mazáma/, que detalharemos a seguir. Lembramos que um acop/amenfo entre
dois processos estocásticos X = (X«)«CZ e y = (Xn)«.Z tomando valores em

.4 é (luar(luar processo (X, y) = (X«,yn)«CZ tomando valores em ,4 x Á tal

que X :g: X e y :g y. A seguir definimos um acoplamento maximal entre
uma cadeia de ordem infinita e uma cadeia de Markov de ordem k. O acopla-
mento maximal é definido da seguinte forma: dado um duplo passado (g, y),
de finimos .

Í t.(g,g) : p(«lz)Ap]*](«ly) )

'l «.(z,y):(p(«lz)-pt*](«Ig))vo l,

l '.(z,y) := (pl*l(«lx)-p('lz))vo J

onde p[*](a IZ) = P'(Xft = ajXB] ,.: = :«-~,-i). Observamos que

f.(z, y) + }: «. (z, g)
aC.4 ae..4
E l

e

}: f. (z, x) + >1: '..(z, l)
ctC,4 aC,4

Agora suporJhamos, sem perda de generalidade que Á = {1, 2, . . . , l.4l}. Para
cada par de passados (g, y), podemos considerar duas partições de ]O, 1], cada
uma feita de 21.41 intervalos,

{#':,...,TIÍ,«,",...,xH} .{#'",
formado por intervalos de comprimentos

,rlll',sf'", ,sH} (2.12)

ITaZ'"l = t.(Z,y) , l.rá'"l = ,.(g,g) e ISf'ZI = s.(g, 3/),
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para todo a C .4

Sd; (Hn)... ; «q«ê-i. «-iá«i; .le;tó-i-; -ifo,m« i«.lep-'i-t"
utilizadas na c(instrução dos processos. Da(tos dois passados Z, y, definimos
Z;'l da seguinte maneira. Se n 5; --l:

#." («,.) se Uo c 7f'*,

(«,6) se Uo C a'" n sÍ'"

Se n ? 0, definimos por indução

(., .) , se Un € 7J'Z, « C .4

(«, Z,) , se Un C .r6'z n s;'z,« # b

Observamos que a cadeia ZÍ'Z tem como versão regular da probabilidade
condicional a matriz

P((«, z,) l (z, v))
ITaZ'ZI se «
l /á'z n sÍ'ZI se « :# 6.

2.4 Resultados para cadeias de Markov de or.
dem k

Lembramos agora algumas definições e resultados relacionados ao encontro de
duas tr?jetórias de uma cadeia de Markov utilizando o acoplamento maximal.
Seja Xlk],'-,k uma cadeia de Mai'kov começando em X12+. = ai, . . . , .Xlk]

Construímos duas trajetórias acopladas da cadeia de À'larkov,

(xrl''' '') .:.*...:

(xFI''' '*) .» .*...:
Para cada k C N, o primeiro instante em que as trajetórias se encontram é
definido como

e

T('l t,bi.k) . inf.[n : X]k],"I,A . X[A],bi-k,n ? ]].. (2.13)
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sd
p* «'.ÜÜ;.* }: (pt*J(«1") ''' pl*}("1"))

Temos para cada instante n que ( ver Ferrari e Galves, 2000)

(2.14)

p'(xrl''',* - xFI''',') 2 p. . (2.is)
Então,

P'(.'-('',',ó-,n > n) 5; (l - Pk)" . (2.16)
Vamos agora encontrar uma cota inferior pala a probabilidade de ocorrência

de uma sequência de tamanho É;. Esta cota será utilizada em várias demons
t--çõ«. sd' B - «.,*},

Ü"(B) E p'(xH....,.
r --A+ 1 ,0 C.4k

* p'(xE. - «*.:l xH,,.: - "*-,,--)
* I"(xl*} - «:l xy...:,. - "-*--:,.) (2.17)

"-*+:,.)I"(xfJ - «*l xltl:,. "k- : ,o)

X

Sequências admissíveis para o símbolo a C ,4 neste caso são aquela.s em
que plk](alar-l,o) > 0. Mas a soma para sequências não admissíveis é zero.
Podemos então considerar a soma apenas para sequências z-A+i.o admissíveis.
Chamaremos o conjunto das sequências admissíveis para cadeias de ordem k
de .4:. Então, pela estacionaiidade segue que

1"(B) ? l...,,.i"Í ... pr*J('l xy--:,. - "-*--.,.)l* (2.18)

Mas

Logo,
...,,.i"r.....: Pt*l(«l xy-.-,. - "-*--:,.) > á

1"(B) ? (J)* (2.19)

2.5 Aproximações markovianas para cadeias
de ordem infinita

Nesta seção apresentamos uma estimação da velocidade de convergência das
aproximações markovia.nas para cadeias de ordem infinita. Se as taxas de
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continuidade da cadeia de ordem infinita são somáveis é mostrado que a
velocidade de convergência é proporcional a estas taxas. O resultado foi pri-
meiramente provado para cadeias do tipo B com taxas log-contínuas somáveis
e posteriormente, em Fernández e Galves (2001), ele é estendido para cadeias
do tipo A, com taxas contínuas somáveis.

Definição 2.1 ,4 aproximação markoviana de ordem k C N de um processo
estacionário (.X.Õ.çv. é a. cadeia de h/largou estacionária de ordem k tendo
como probctbilidctdes de transição,

P['';](Ó 1 «:,.) : Xk+:

para lodo inteiro k ? l e ai,k,b C Á.

aj,l 5; .j $ A) (2.20)

Definição 2.2 .4 dst(índia d entre dois processos esfacionáráos X e y é
de$nida, colmo

ã(X,}'') - i«f ll"(Xo # %) : (.f,P) ««p/««..«z. «t«.{.«á,j. .«z« x . y'}

Teorema 2.3 Sda X = (X«).cz uma cadeia de ordem n$náZa do lapa ,4
collt taxa de continuidade somáuet Ç.Btln.\ . Então e:riste umíl constante K > q
tQI qUe, pUTa tOdO k 'Z 'L,

J(X, y]*]) 5; /T Õk ,

0?2de y]k] = (}']A]).cz ó a aprozámação mar#ot;cana can(5nÍca de ordem k do
processo X

2.6 '1Fempos de renovação para cadeias de or.
dem infinita

Introduzidas por Fernández, Ferrari e Galves (2001) as misturas enumeráveís
de cadeias de Maikov (CMMC) são cadeias de ordem infinita cujas probabili-
dades de transição são combinações convexas enumeráveis de probabilidades
de transição matkovianas de ordem crescentes. Isto é, elas são da forma

p(ajZ) E
A-0

Ào Po(«) + À* p* («1« -*,-- ) (2.21)
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onde ÀA 2 0, >1:Z:.Àk = 1, e cada para cada k ? 1, po(alz-k,.i) é uma
transição maikoviana de ordem A para k ? 1, onde po é uma medida de
probabilidade em A. As transições regidas por (2.21) podem ser pensadas
como se resultassem de dois mecanismos aleatórios independentes. Primeiro
um inteiro A ? 0 é escolhido com probabilidade Àk, e, em seguida, um símbolo
é escolhido levando em consideração apenas os k últimos símbolos da cadeia
de acordo com a probabilidade de transição de ordem k, pk. Portanto, cada
transição depende na verdade de um número finito, mas aleatório, de estados
precedentes. Raftery (1985a, 1985b) estudou uma expressão parecida com
2.21, mas com a ordem Ê assumindo apenas valores finitos. Ele utilizou o
nome de nazi re Zrarzs Záon d sfr ówfÍon rÀ/rO9 Hoje/ ( ver também Raftery
and Tavaré, 1994).

Uma das vantagens deste tipo de processo é que um algoritmo de simu-
lação pode ser facilmente construído com base em uma sequência dupla de
variáveis aleatórias uniformes independentes (Z14, U)iez. Usamos a primeira
variável aleatória uniforme para escolher a ordem de dependência do passa-
do. Usamos a segunda variável aleatória uniforme para geral a transição de
ordem k.

Em Fernández, Ferrari e. Galves (2001) é mostrado que toda cadeia de
ordem infinita com taxas contínuas é uma mistura enumerável de cadeias
de Markov (CMMCI). Vamos usei este fato para mostrar a relação entre
tempos de renovação em cadeias de ordem infinita e cadeias de Markov. No
texto abaixo transcrevemos algumas definições relacionadas aos tempos de
renovação para CIMMC's

Dada uma CMMC, para todo instante n C Z, definimos as ordens ale-
atórias Z,. como

Z,. = i, se Un c lai-l, ail ,

:l:Í;.Ài. A lei de L. é dada pelos coeficientes de mistura Àj,

(2.22)
onde aj
j - 1,2,

P(z,«

O tel-npo de renovação para a janela (XI,

(2.23)

, X.) é dado por

rl/,ml := maxÍt $ / : t $ n -- Ln, para todo n c it,mj} (2.24)

com a convenção de que rl/, ml = --oo se o conjunto do lado direito é vazio
No caso em que / = m escrevemos rl/l := rl/, /l.
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Para um / fixo, a sequência de tempos de renovação rl/, ml para m ? / é
decrescente. A monotonicidade da sequência (T]/, m]). implica na existência
do limite

rl/,pool := lim rl/,ml . (2.25)7n,--t00 ' ' '' ''

Definição 2.3 Se rl/,+ool< oo então / á chamado de tempo de Feno
vação da CMMC.

E fácil ver que um instante / C Z será um tempo de renovação de (X.).cz
se .Ll+. $ m para todo m 2 1.

Sejam (Jn)«CZ os tempos ordenados tais quc

á
á

inflJ > 0 : rl.j, +ool= .j}

inf{.7 > n-i : rl.j, +ool=j}, para i > 1 ,

sup{.7 < 1--i+i : rl.j, +(x)l= .j} para i$ 0 (2.26)

Estes tempos de renovação (Jn)«CZ dividem a cadeia (X«)«.Z em blocos
independentes (ver, por exemplo, Teorema 2.2.11 em Guio1, 2001). Conse-
quentemente, temos que (Jn)«CZ também dividem a sequência
(.f(X))..z em blocos independentes, onde .f : .4 --> 1R é uma função qualquer.

2.7 Relação entre tempos de renovação de
uma cadeia de ordem infinita e das ca-
deias de Markov aproximantes

Vamos utilizar o fato de que podemos escrever uma cadeia de ordem infinita
como uma CMMC pala mostrei que sempre que ocorrer um tempo de reno-
vação na cadeia de ordem infinita este tempo será também de renovação na
cadeia de ordem Ã aproximante, para todo k.

Pala uma cadeia de ordem infinita podemos decompor

E
.j=o

p(«lz) Àjp.f («l:« -j,--) . (2.27)

Em Ferrari, Fernández e Galves(2001), a demonstração de que toda cadeia
de ordem finita com taxas de decaimento contínuas é uma CMMC é feita
dando uma filma explícita para os À;s e os p;s que é dada . Em particular,
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Àj - m'"'-.,.. )l: ,j('l«-j,-:) , (2.28)

onde

«.(«) infp
Z

«j(«l« .f,-,) infp(«l« -j, - :Z) (2.29)

Fazemos o mesmo para a aproximação canónica cuja probabilidade de
transição é plk]. De forma seme]hante podemos decompor p]l](alar-{,-i) como

pt*l(«lz) pj(«l«-j,-:).
.j=o

k

(2.30)

ÀT' - m;",.,,.. >: ,!'](«1«.,,-0 , (2.31)

onde

,r](«) ilfp[*] («lz)

i:fpt*t(«l"-j,-:z) , l $ .j $ k,J'] («l« -j, - : ) (2.32)

Lema 2.1
,j(«) ? «j(«) .j (2.33)

DemOTtStTQÇãO
P,-.r rlpG. ;,=nywv

-l*j("i"-j,-:) - iTfpt*J("l"-j,-:Z) - . ,inl . p]*](«l«-j,--"-O+O,-k) (2.34)z r--(J+i),--k

e

pt"J(«j z) l .-*,-:) (2.35)
Temos que

p(«1 «-*,-:) >1: p(«1 «-*,.:, "-,,-:)p(z/-,,-- l«-*,--)
3/ -- r, -- l

(2.36)
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Mas p(al z-k,.i, g/-,,-,) ? r!*+'](a) para todo .j = 1,2, . ..... .
E".,... p(y-,,-:l «-*,-:)

Lembramos que, pela definição (2.1) da cadeia de Markov aproximante,

;.l:l-. pl*J(«1,-*,-:) - ,.l:l!. p("1'-*,-:) . (2.37)

Logo

p(«1 «-*,-:) 2 ,1'''''](«) (2.38)
Portanto,

-l*](«) ? ,!'''''](«)

Logo a secluência (r]"](a))..z é monótona decrescente limitada e, portanto
converge. Finalmente temos que rlk+'](a) converge para to(a), pela continui-
dade, pois ÕI -+ 0.

Como Àj. = Ti",.,,.. E... ,j(«l«-j, :) e Àr] = «-{«,.,... E... ,!'}(«l«-j,
o Lema 2.1 implica que

Z Z

(2.39)

: ),

E .x: :$ E ÀI''

Lembrando que aj = 1:j Ài e definindo ay;] - )l,j À]k], temos que

(2.40)

'-j 5; af, l $ j ;

Seja Z;. a ordem aleatória da cadeia de ordem infinita e Z,1l a, ordem
aleátóiia da cadeia aproximante de ordem k.

Lema 2.2 .HrÍsfe Hm a.cop/cimento Za/ que

L. Z L\., para toda n (2.41)

Demonstração
Deânimos

Z,. = /, se al-l $ Un 5; al ,

Z: -.j, .. «j.. Un ; «f

Podemos escrever

(2.42)

E
/-1

L. - /l«,..$Un$al , (2.43)
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z: - >:1:'-.--É"«$ .«. ,

Como a{ < al;, l 5; { $ k, sempre que Z. :: /, temos que ZE
ordem aleatória L« ? Z:

k

lJ
(2.44)

/. Poi'ta.nto a

Teorema 2.4 Se (Z,«)«cz e (-L:)«cz estão «cop/abas c.mo e«. ÍP.#ey, se
n C Z.á porifo de renovação de (X«)«cz, n e' Zamóém um ponto de renovação
de (XX'').«, o« ;d«, s.

Z«+« $ m :> Z;:+. 5; m ,V m c N"'. (2.45)

Z)emonsfração
Consequência imediata dos lemas (2.1) e (2.2)

2.7.1 Aplicação dos tentpos de renovação
Nesta seção apresentamos uma aplicação dos tempos de renovação em cadeias
de ordem infinita que utilizaremos mais tarde na demonstração da proposição
3.] do Capítulo 3.

Soam (Jn)... tempos de re«ovação de (X«)«CZ dados (2.26) e / : .4 -+ 1R
uma função qualquer. Definimos

wq ) E{./'(Xi)}
e

b > 1 rj
.j=7'i+l

Pela propriedade da renovação, os }:'s são variáveis aleatórias i.i.d. de
média zero.

Temos que S. = >1,{::. }1 é um maitingal. Por cálculos simples de mar-
tingais mostra-se que S: -- >ll:{.: E2 também é um martingal de média zero.
Então

'rí + ]

l l'z Z
in{ ( )l: Xy} - miE: X'}

Segue pelo teorema de parada (5tima que, se N for um tempo de parada
para o maitingal, teremos então que

{SI } = K{W}K{X'} (2.46)
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Observação Pelos resultados da seção anterior, (J).,, serão também
tempos de renovação da cadeia de ordem É; aproximante, para todo k. Então
(2.46) também é válido se considerarmos uma função de uma cadeia de Mar-
kov de ordem k, para cada k.
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Apêndice .At
Propriedades de mistura das cadeias de Mar
kov

Vamos mostrar agora que, para cada k, a cadeia de Markov ordem k, (XF]).cz,
é p-misturadora. Sejam os cilindros

.'i: = {xyl+n - "-' , xX*t

,4, - {xH: - ó:, . . . , xH, - ó,}.
Sem perda de generalidade podemos assumir que q = k/. Vamos chamar

e

= {XlÍI.,0+0k = Z'Ík+i,F+0t , j = 0, 1, 1} L-, .

Temos que ü :tx'*','*
B2; ÍX: ., ,.-,

'-.,,.. }
p'(.,4, ,.4:) p'(Á,l .A:)

- I"('i:)I"(xH:,«--, - z,:,,] x].-.o,. - «:,.) -

- I"(.'!-)I"(B0o,B,,...,ql Á-) ..,/-
- I"(.'i:)ip(B.l a. :)p'(B.-- l B,-,) . . .'P(B- l ,4:)

B -, 9-') c + J , r.(}K' ;&'.f

f

Além disso,
p'(.'1-)p'(.A,) p'(xH:,.-.,

- P'('1:)P' (B. , .B,, . . . , -B.)

1"('i:)I"(B.l -B.-:)I"(-B.-:l -B. 2) . . . I"(B,l B-)I"(B.)
Então,

1"(,4, .,4:) - 1"(.A-)p'(.'1,)l 5;

$ 1l"(xy-,«-.* - ó:,.l xU...:,. - «:,*) - I"(xH.,.+* - ó-,.)l

x iP(Á:)]"(-a.l .B,-:)]P(-B.-: l -B.-,) . . . I"(B,j B:) (2.47)
Portanto

''v p'(.4,l Á:) -Ê'](Á,) l $ 1l"(xll....*.: ó-,*l xy*-o,. - «:,*) ...* - b-,*)l $

$ 1"(,'-Q',',' 0 > «) $ (1 P.)" (2.48)

28



ll"(Á21 .4-) - IE"*J(Á,)l $ (1 - p*)" . (2.49)

Então chamando (l -- pk)" = gk(n) fica demonstrada a propriedade p-
misturadora pala cada A.

Cadeias de Markov de ordem k são @-misturadoras
Para demonstrar que (X!])«cz é @-mistuiadoia, retomamos a expressão
(2.47), multiplicamos e dividimos por I"(.Bi):

1"('1,1 .'!:)-l"*J(.4,)l l; lp'(xll.-..*-: - z,:,*l xy*-o,. - «-,*) I"(xll..... - b:,*)l$

$ [p'(xH:,«--* - ó.,*] xU+:,. ,*) - I"(xH......* - ó:,*)]

" , (2.50)

. (l - P*)"1'(.,4-)K"(Á,)
' I"(B:)

mas, por (2.19), F'(-Bi) > õ*, portanto, para cada k, fazendo

ü*(«) - {r:i:fa-- ,
temos que a cadeia de Markov de ordem k é @-misturadora

) (2.51)
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Capítulo 3

Reamostragem para sequências
de cadeias de Markov

Seja uma.fullão / : Á' -+ IR. Clonsideremos uma cadeia de Markov de
ordem k, (XfJ)..z, e sda

p[*] /(xfJ,...,xJ*J)).
Sem perda de generalidade, podemos considerar apenas o caso em que r = 1.
O objetivo deste capítu]o será propor um estimados para p]A] com boas pro-yl
priedades assintóticas que nos permita estimar a sua variância. //

Observamos que se considerarmos uma amostra X:A], . . . , X]k] da cadeia
(-X[A]), um estimados natural para p]*] é dado por

ÉF] .f(x!*j) (3.1)

A consistência de Pft segue diretamente do teorema ergódico. Como
cadeias de Markov são g-misturadores, a normalidade assintótica segue do
Teorema 2.1 (com algumas hipóteses nos coeficientes de mistura). Mas neste
caso não teremos um estimados da variância de PF]

l2

3.1 Reamostragem sequencial
Em Athieya e Fuh (1992) é apresentado um procedimento de reamostragem
para uma única cadeia de Markov cle ordem um. Nesta seção este procedi-
mento é generalizado para uma sequência de cadeias de Malkov com alcances
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k crescendo para infinito. Este resultado é a principal ferramenta para a de-
monstração do Teorema Limite Central da.Reamostragem pala cadeias de
ordem infinita que discutiremos na Seção(2.2) ? '7

S.ãa (Xfl)«cz uma sequência de Cad2Íl;s de Markov com k = 1.2..
tomando valores no alfabeto finito .A. Consideramos que cada cadeia de
Malkov é homogênea no tempo.

Definimos uma taxa global de mistura para a sequência (XF])..z, # =
1,2, . . . da seguinte maneira. Seja CIÍlJç) o conjunto dos cilindros entre p e
g > p. Dizemos que uma sequência sãtiifaz a condição global de mistura se
para cada inteiro positivo n, existe y(n) --} 0, com >: p(n) < oo, tal que

:"P s"P :"P IP(C'l.0)-P(C')ISP(«). (3.2)
k,]," acc]A],.o) occl'l..+ ' '

Daqui em diante consideraremos apenas sequências de cadeias de Markov
que satisfazem (3.2).

O procedimento da reamostragem sequencial consiste no seguinte. Para
cada k, consideramos uma amostra X:k], X,t], . . . de (X!]).cz e olhamos para

edade de Maikov de ordem k da cadeia (Xl]).cz implica que os blocos de
valores delimitados pelas sucessivas ocorrência.s são independentes entre si e
identicamente distribuídos. Fazemos uma reamostragem uniforme i.i.d. dos
blocos delimitados por essas ocorrer)das. A seguir apresenta.mos formalmente
estas idéias.

Para cada k definimos a sequência de tempos de retomo (-R[A])j:N como

Rll: - i-rÍ'::» xl*':(x!*',.. . ,xlT*.:) - (xl*',. . .,xr'')l (3.3)

..m Rrl- l.
O bloco (lk[ dos va]ores da cadeia (Xr])«.z indo de Rlfl: até R:k]
1, . . . , mA, é definido como

l,{ -

(x%.,. ,xB:,.P (3.4)

Desta forma obtemos uma sequência de mj; blocos, eÍA], , {l11.. O número
de ocorrências sucessivas dos primeiros k símbolos, mk, é uma ftmção de k
blue explicitaremos oportunamente.
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Construímos uma reamostra da cadeia de ordem A fazendo uma seleção
independente e uniformemente distribuída destes blocos. Ou seja, para cada
k, sejam /i(k), . . . , /m*(k) variáveis aleat(árias independentes com distribuição
tmiforme no conjunto {l, . . . , mx;].. Definimos os blocos reamostrados como

(I'J*(k)

pala / :: 1, . . . , mx;.

Os tempos de retomo na rea.mostra para / = 1, , mx; são dados por

' c'/Rl*)* -.nlfl;+ xlln+: - x"'u '
com

RT'* - l
Então, para l $ n $ mJ;, cada bloco reamostrado fica

(F'* - (x:& , - . . , x$..:) (3.5)

i.[kl*A reamostra .)í.[kl'': é obtida concatenando os blocos ([kl*, ([kl*
onde n* = >ll:mk l([kl*l.

Propomos um esticador para p]*] = E(./'(X.k])) da seguinte maneira

. "hl:

Êt*' - -ih- E /(xrD , (3.6)

e sua contrapartida baseada nos blocos reamostrados como

pl*l* - ;;Ê$- )1: .f(xFI'). (3.7)
'z t'7nk n,=l

Observação Se os primeiros símbolos da amostra apresentarem uma es-
trutura periódica ( e?templo: abcabc...) pode acontecer de RgJ ser menor do
que k. Neste caso, (lk] e {, ], ( e também outros blocos) teriam muitas obser-
vações em comum. Para resolver este problema bastaria definir os tempo de
retorno da seguinte maneira

xl:l: 'lt>Rl*l+ (xl*', , xlll*..) - (xl*', ,xr') (3.8)
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Esta modificação da definição dos Rlk] não acarreta em nenhuma mudança
significativa nas demonstrações. Além disto, em Collet, Galves e Schmitt
(1999) é mostrado que a probabilidade de aparecerem sequências periódicas
de tamanho k tende a zero com k. Isto significa que, na prática, tais
sequêrlcias não..!ergo grande um problema. Optamos então em deixar a
definição dos .Rlk],s como em (4.1).

3.2 :teorema Limite Clentral da Reamostra.
gem para pt"J"

Para os estimadores da média definidos na seção anterior, temos que

Teorema 3.1 Sd« (X!])..z u«.a seguênc a d c«delas de À/arADo de ordens
Çk = \,'2,. . .À, respectivamente, satisfazendo a. condição global de mistura
Íg.e9. -Então p«« mx; = ]e'*], a > 3/n(1/{), temos p-a q«ase fod« sequénc{«
de realizações da cadeia, q\te '' -- ------ 9

i:r-Ípí*j* - pl*l} --* .v(o, i) ,
(3.9)

qu,ando k diverge,
onde

.'' - (dg#:rA
.[k]

k
(3.10)

Observamos que 771É] é uma versão reamostrada de

[k] --> a quando k -->~m ( ver apêndice Á2)

z7[k] (3.11)
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O Teorema 3.1 é válido pala quaisquer sequências de cadeias de Mar-
kov satisfazendo (3.2). Para utilizar os resultados de aproximação da ca-
deia de ordem infinita por sequências de cadeias de Maikov apresentados
em Bressaud, Fernández e Galves (1999), precisamos de um tipo especial de
sequência de cadeias de Markov, chamada de aproximação canónica, definida
no capítulo 2. Mas o Teorema 3.1 também vale para a aproximação canónica,
como se vê no teorema abaixo.

Teorema 3.2 Se (XF])«.z é a«za sequênc a canónica de aprozàmaçães «lar.
kouia,«\as temos qle a co«\lição (3.2) é satisfeita,

[)plvln«la+.,.n pã..

rÇonsideremos a sequência canónica de cadeias de Markov aproximantes
(Xl])..z definida em (2.1). Sejam os cilindros

Á: = {xHl+o - ":' , xr] - «,}

.,4, - {xH: - ó:, . . . , xH, - ó,}.
Vamos construir duas trajetórias acopladas da cadeia de Markov,

e

(xr''':'')«;-*-..: .(xfJ'':'*).;.*....
usando o acoplamento maximal descrito na seção 2.2.
Lembrarmos que a probabilidade de que as duas trajetórias se encontrem
satisfaz a seguinte desigualdade

E"(,'-Q',','-,0 > «) $ (1 P*)" (3.12)

onde 'r(b:.k,'-,k), o instante de encontro das trajetórias, e PX; são definidos em
(2.13) e(2.14), respectivamente.
Por (2.49), temos que

:l"' «.:.F!.. ''''n... ll"('1,1 '1-) - 1'''('i,) l $ (i (3.13)

Temos que mostrar então que existe p = limo;.+. pt para definir assim o
coeficiente global de mistura para a sequência de cadeias de Markov aproxi-
mantes.
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Começamos lembra.ndo que

Ip(«1«--,-:) PÍ*](«la-k,-:)l 5; Pk , (3.14)

onde ax; é a taxa de continuidade da cadeia de ordem infinita definida ein
(2.6). Este resultado aparece como lema 5 em Bressaud, Fernández e Galves
(1999).

portanto

pÍ'](alz-k,..) -- ptk+:](ala.(k+i).-i)l $ 2#k (3.15)

Vamos avaliar lpk -- pk+i 1. Começamos avaliando lpk(a, y) pk+l(z, g/)l, onde

p.(«, v) - }l: (pl*J(«1 ,-*,-:) A pr*J(«l v-*,--))

Lembramos que

la A P - a'A #'l$1a - a'lVIP #'l (3.16)

Aplicando(3.16) para as probabilidades de transição em lpk(z, y)--pt+i(z, V)l,
obtemos

}l: (pt*J(«1 «-*, :)ApÍ'l(«l w-*,-:)) }: (pt*''':l(«l ,-@+o,-:)Apí*''':t(«l z/-@-*o,-:)) l $
aC.Á.

}ll:[(pt*j(«1 «-*,.:)Apí*J(«) g-*,.:)) (pt*':J(«l «-@--o,-.)'\pr*+'J(«] p-ü-'-u.-:)] l

PÍk](a "-*,-:)Apt*J(«l v-*,-:)) -(pt*+'j(«l «-@-*o,-.)Apt*+:l(.l g/-@--o,--)l

; l: llP[*](al #-k,-:)--P]*+'](«l a.@+O,-:)IVlp]*](al y-k i)--p]k+'](al y-(k+l) :)

= 21.4l#k , V g e g/

Logo, para cada par (]ç, g/), temos que

Pk(:«, y) --> P(a, g/). (3.17)

Logo, o limite limo--pt = p existe e pala cada c existe Ao(c) tal que
VA ? Ao(c) ,pk C ip - c,p + cl e, consequentemente,
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(l - (P - .))" ? (l - P.)" (3.18)

para todo n. Além disto, p > 0, pois estamos assumindo que a cadeia é do
tipo C. Então a condição global de mistura (3.2) é satisfeita fazendo

P(«) - (l - (P - .))"
Isto encerra a demonstração do teorema.

(3.19)

3.3 Resultados preliminares
Antes de provar o Teorema 3.1 precisamos de alguns resultados auxiliares.
sd.

nl')-t

>: ./(.d*])
r-nltl.

Informalmente falando, esta é a soma dos valores da função / dentro do bloco
(lj"' . Sua versão reamostrada é dada por

çtk]

BIA]'.t

sl*l*- sfl- }: .f(xJ*J*)
r-nlq:

Lembramos que /i,i = 1,2,. . . são os índices dos blocos reamostrados
obtidos através de sorteios independentes com reposição.

Nos lemas abaixo apresentamos alguns resultados úteis envolvendo estas
somas.

Vamos usar a notação E*{.} para designar E{.l X]k], .

para uar{.] X.k], . . .X]k] ]..]. Observamos que
fnü- . tn .&

K*Ísl*'*} - E 4''l"«- - .Ü - iX .<*'.
.7=i '" .j=i

,XH, } e ««*{.}

Lema 3.1 Temos que
/.

E sl*t*
/:1

E* -0 (3.20)
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2

,'-* l E sl*'*
/-1 I'!*: «!*-)l '

(3.21)

g

E*{ ISl*l* wgt* - RTJ*)pt*jl '} - iX I'!*'J
Rr] )At*)j '

(3.22)

Demonstração
Para simplificar a notação, chamamos (Ri+:
l

I' mk l mJ:

E* l ESl*'* R51'Pí*l 1 - E* E (Sl:'
L z=i J {=i

mk

- m* >1: F'(Ã - .j) (Sl*t - PJ»t'j)
lJ

E (4*' ojP[*])

mk

E 4*' [*] 0

2
Znk

«,* IE sl*'*
r-]

mk

E
{-1

XEt»t*j 1 - E*( oipl*} ) y

mk

E (4*' - pj/2'*'y

3. Análoga à do item a.nterior e será omitida

37



Lema 3.2 Sda (X91)..z uma sequência de cadelas de JI/arX;ou de ordem
k C N crescente. Temos, para r = 1, 2, . . ., gue

p - .-';':% : ";{("o'} ' xl -- .-';*r (3.23)

A principal ferramenta na demonstração deste lema é o Teorema 3.3
abaixo que é apresentado em Abadi(2002). Antes de enunciar o teorema
precisamos de algumas definições:

Definição 3.1 Pczra um suZ)c07Üunfo .B C Q dizemos que .B C C. se e so-
mente se

-B = {Xo = ao, . . . , X..t = a.-l}
Denotamos por T : çt -.} çl a translação de um passo para a direita..

De$nimos a peüodicidctde Pn de B, com respeito à traí,ilação T, como se'ndo

pB = inftn C wl-a n 7'"(-B) # o}

Denotqmos por RP -- 'R,p(.nà a, Jamtüiü de sequências de tam,anho n e
periodicidade PB, isto é

R, = {.B C C.IPB = P}

De acordo com esta notação temos o seguinte resultado

Teorema 3.3 S'#" (yn).., um p«s;. p-mástu«do, "m c.e$ciente de
-mistura enpo'nenciat. Então, existem con,stantes estritamente positivas C.L, Ca
3 Ca tais que quaisquer qse sejam n € N e Ut,K C'R,p Q seguinte desigualdade
z;a/e para todo 1 ? t ? p

P(-Ol; > tlh,* - g/:,*) .X*e'*'"(v,';«:.')'l

5; 0:.-'''. ';*1'(yi,. - y:,.) ,

1"(-0f > P«.,. lyl,. - Z/:,.)
(3.24)

onde Àx:

T) p.n r,,n e+ rf. pã ,.
U \r 1 1 Uv l UU U l \n\ \llv
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Vamos usar o resultado acima para encontrar cotas inferior e superior
para E{Z)f}. Primeiro notemos que

p'((pfy > f) - }l: a"(xll! - «:,*)I"((of)' > tl x12 - «:.*)

}ll:p'(xll! p'((ol;) > f:/'lxll! ,*) (3.2s)
zl,k

D-'t-d' P'(X]*] = «-,*) = p(«:,*) e p(.lxll = «:,.) por p(.1«-,*), temos

E{(Pfy} - /I"((Ofy>t)at

)ll: p(«-,*)I"(( ofy > tl «:,*)af
zl,k

i!,pÇ=-.k] IV' l.{Dkx Y > t \ =\,k5dt

p'((al;) > t'/'l «,,*)af

zl.A

l.k

(3.26))..-ç«-.ü l
Utilizando o Teorema 3.3, temos

ln{(ofy} l:p(":,*) /' [.x*.-*
C. t \ fT

-,(,-,O'''' + C':p(«:,*)e 2

e

2

e ' u;k l dZ

(3.27)

ln{(ol;y} :p(«:,*) / IÀ*'''"(,-,o'''' - c':p(«:,*)''''''''.-'''lat
rl,k

(3.28)
Apresentamos em detalhes os cálculos para (3.27). A integral do primeiro
termo fica

*- l '-*"«« -'"''« - « I'-*«'« -,'.'-'-' - x:dh; «; ".
A integral do segtmdo termo fica

Clip(.=1,k)e'Cak I' e-Cztl/'dt := ('ylp(.:cl,k)e'Cskr je-czssr-ids ::: C'Cak- /
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Logo

E{( '} $ E,(«:,OiiÍ-t;llÕ= + .'''*UÍilg©i
Poi (2.19) á* 5; p(31,k) $ 1. Então

E{(Pfy} 5; >1: P(":,*) l.iil:,;l;Pa + .
zl,k "

o;x; rl l

C4r-: '

onde C'4 = (71/('v2.
rl

ÀZ''âk(' i)
Analogamente, verificamos que

c''-: (3.30)

E{Pfy} 2 XÊ, - .-';* TIDA (3.31)

Observação Para r =

constantes Os e a6 tais que
1, de maneira análoga mostra-se que existem

K{Pf} 5; á + C';.-c'* (3.32)

(3.33)

e

E{Z)l;} ? l -- Oõe'o;*'S*

Lema 3.3 Se «.k = le"*l, com a > (1 -- r) in(â), então

EÍ{4?fl] . .. (3.34)

Demonstl'ação
Pelo lema (3.2) temos que

u:r ' :k:,;.::, ... .'';*ah' (3.35)

Como o segundo teimo à direita tende a zero com k, temos apenas que
mostrar que

mkÀ:-2.Sk(' i) --> oo,

40



qu«do Â --> .«. Mas ,X2'' (Df > p.... Ih,*
constante quando k -+ oo. como

\ r-- 2

y:,*y'' «-«g' p«:- "m.

a > (1 - ,) 1«(á) ,

mx;(Sk(' 1) - ek('+(' i)i"8) --} 0 ,

se k --> oo concluindo a demonstração.
Observação l Para r = 1, basta tomarmos a > in(l/â).
Observação 2 As constantes que aparecem no teorema (3.3) dependem,

na verdade, da função gt de mistura do processo. Ou seja, são funções
C'k :: C'v,.. N/las como vamos considerar apenas processos que satisfazem
(3.2), as constantes serão todas majoradas pol uma constante C..

Proposição 3.1 -EbásZe uma constarzfe (l; [a/ que

of

]n{ l >ll: (.f(xr]) p[*])]'} ? c'jnÍol;Jlin{( >ll: w,y}
j=Ji+l

&

(3.36)

/,)emonstraçâo
Sejam Ji, J2, : : . os tempos de renovação de (X«)«cz ( também tempos de

renovação de (Xr])«.z) . Seja /V = inf{.Ã > Z)r],í - 1, 2, . . .}. Observamos
que os tempos de renovação não dependem de À. Seja WJ = (/(.)4tt) -- pÍk]),
temos que

E{(l>1:W, + >: W,y}
j=i .j=of+i

ln{(}:w,yJ+ln{( }: w,y}
j:i j=of+i

Jw Jw

2E{(}:W,)( )ll: W,)}
j=i j=of+i

(3.37)
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Mas

K{Ql:W.)( >: W,)}
.j=i .j=of+i

pf
E{(l>: W, }n) }1: %}

j;=of+i

E{(}l: W,)(
:of+i

E{( >1: W,)'}
.j=.of+i

+

E{( >1: W,)'}
.j=.of+i

(3.38)

pois

E{(>ll:W.)( }: W,)}
J=i .j=.of+i

w,}";{ E w,}
.j

(3.39)

"m- -. q- K{E=. W,} - 0
Logo,

z{ ( >1: my} iz{ ( >1: w,y} E{(
J

J.N

>: } )'}
:.of+l

N Ji-+t

E{(>1: >: W,y}
{=lj=Ji+t

> z{( }: wjy}
3=JW.*

N Ji..+'i

E{(}: >: W,y}
i=1.j=Ji+t

b
E{( 1>1: W,y}

.j=Ji+t

Como N é tempo de parada, utilizando (2.46), temos que
N Ji.+t

K{(}11: }: %y}
{=i.j=Ji+i

J2

E
.j=Ji+t

E{N}E{ ( %y} (3.40)
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Então

E{( W,y} ? E{X'
&

ilE{( }l: W,y}
.j=Ji+t

(3.41)

Observamos que ElJV} ? aklE{Z)l;}, com ak 2 c- (ver equação (??)) Logo

oF

Em)'} Elas ]E{ of }
&

ilz{( >: w,y}
.j=Ji+l

> («
J2

.)KÍnfllK{( >: W,y}
.j=Ji+l

(3.42)

Proposição 3.2

2EÍpf (/(xFI) P[*]) (P]*] Pí*])} --* o (3.43)
n=l

quando k -} (x)

Demonstração
Definimos os seguintes estimadores

E=: .f(xF])
ol; (3.44)

X:l:if...: /(xFI)[k]

o$+...+ n5,. (3.45)

Então

(/(xr]) P['])(P['] -Pí*])} -E{(Df y (ÉI'] - p]*]) (pí*] P[*]) }

(3.46)
Somando e subtraindo Pgl no segundo falar, temos

]n{ (ofy (A I'] p[*]) (»y:]

Êg')

(3.47)

(3.48)in{ (ofy (»r] P[*] ) (/2[*]
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Ora,(Dfy(»: ] -- p]k]) é indepe«dente de (Pr] p]*]), logo (3.47) fica

-K{(nl; y(/2 I'] p[*] )}E{ (Pr] P[*]) } 0 , (3.49)

(3.50)

p':; E{(Arl - p]"])} - O.
Além disto,

Êg] - (/ir]

Então o segundo termo (3.48) fica

-EÍl;g (pr] - p'*]) (/2l'' - pg})}

Consideremos o valor absoluto de (3.51):

(3.51)

»{gili: @r'
E{ (gr l (pl*] - p]*]) (pr]

p[*]) (Pr] - Pgt)}i 5; (3.52)

"'l;lÍ'it"i
Como mi«..« .f(«) $ PI''t,Prt 5; max..« ./(«), e«tão i(»I'l
à, ]) l 5; O,. Logo a expressão acima é menor ou igual a

(3.53)

p[*]) (/2l*t

»'#, : ».T' - . ,

pelo lema (3.3), terminando a demonstração da proposição

(3.54)

Lema 3.4 Para cada k, sÜa (XF])..z wma cadeia de &/ar#oo de ordem k
Se « s.g«ê«{« (Xlt)«.« s«tisna, « ««alça. rS.eP, Z.«.o. .«f'' g«.

.:. J4t
«. (» (w!*'

wr' '* y
- (.ng- '*ny

:; = o (3.55)

D erra onstração
A ideia da demonstração é encontrar uma majoração para o numerador e uma
minoração para o denominador, de tal forma que a nova fração resultante sqa
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maior que a apresentada em (3.55). A seguir mostramos que esta nova fiação
converge para zero quando É --> oo, demonstrando, consequentemente, o lema

Primeiro encontramos uma majoração pala o numerador.
(3.4)

: p!*' - '"',,''o' - Ê » (:'.:-, (Ê ...*J*',n,=1 \ v=l

como o alfabeto Á é finito, min.c..a./(a) $ /(XI'l) 5; max.c.,l ./'(a) < .n

Também peia definição de »[A] segue que min.c.4 ./'(a) 5; /2[A] $ max.c.,l /(a).
Logo

e

4

Ê[*]) 5; :!# /(') - =Ü .f(«) - C':

é limitado superiormente. Portanto

(.r(xJ*J )

«; (;!*' »'*-y $ 'f Í: «'"("í - «) - ';";«"nn,
onde C'i é uma constante que não depende de k, pois o alfabeto é o mesmo
para todo k. Desta maneira encontramos então uma majoração para o nu
merador. A seguir tratamos de encontra.r uma mineração não trivial para o
denominador.

Somando e subtraindo /zÍk] no denominador, temos que

E{(S-]A] - O];pÍ*ty} - E{ ] >: (/(.XF]) - p]*]) + o];(pt*t pT*l)]'} (3.s6)

l

of

l

El[ >:(.f(Xrl)-pt*t)]'+ ]Of(pl*t
n,::l

pÍ*]) l '+20f }:(/(xrJ)-pt*j)(pl*l-pt*t)}
n::l

(3.57)
C.:- IOf(pt*J pí*l)l ' ? o,

ln{(s:lkl fpÍ*t)'}
of

E{ l }: (./(xlt)>

+

p[*] )l ' }

of
E
n,=l

2E{ l: /(xr]) - P]*] Plk] P[*] )}(3.58)
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Vamos analisar sopa.radamente cada um dos termos da expressão acima
Neste ponto a demonstração do lema. (3.4) se reduz a mostrar que

-

m*(C',E((Of) + R*)'} * '

quando É --> oo, onde o resto f?k tende a zero com A. Mas isto é consequência
dos lemas(3.2),(3.3), do teorema(3.3) e das proposições(3.1) e(3.2).

Lema 3.5 Sda (XFI)... wma sequência de cadeias de À/arADo de ordens

crescentes k. Se l~XIK4 ).cz saias.faz a cardação (3.2), temos então, para quase
todas as realizações (IKe

E= (sl*' «l*bp'*Dy

.xz (wl*' ie: -«i*b ''oy

lim
k-.}c.o 7 -0 (3.60)

DemorzsZração
Vamos primeiro mostrar a convergência em probabilidade do limite aci-

ma e depois , usando Borel-Cantelli mostramos a convergência quase certa.
Fazemos como na demonstração do lema anterior. Primeiro majoramos o
numerador e a seguir minoramos o denominador e mostramos que a nova
fração, maior que a original, tende a zero quase certamente e o lema segue.

Sda
,!*] - (sl*} - (xl:l. - xl*l)pl*l)

Começamos multiplicando e dividindo (3.60) por mk. Podemos então escre-
ver o numeraclol como

.á -;É P!*D'

Usando a desigualdade de Maikov, temos que

]P(./Â > m.) $ P{J3-! C';E{(-Of y}
' ' mA 7nk 7nA

Usando o lema (3.4) temos que (3.61) converge para zelo de uma for-
ma somável. Portanto, por Boiel-Cantelli, temos que o numerador é quase
certamente limitado superiormente.

l3.6i)
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O próximo passo é encontrar uma cota inferior para o denominador

# - ;;L Ê ('j''y
Pala fazer isto usamos a desigualdade de Paley-Zygmund para 0 < À < l

1"(.Ü > ,à E(/o)) ? (l - Ày E(./By

Uma vez que zlk] e z]k] têm a mesma distribuição , temos que

E{CÜy} - ;L-K('1*])' + k!::-Dln(PI'b'Prb')
Além disto

iE{.ü} ,I'Jy
Isto implica que

F'(.Ü > À E(.Ü)) ? (l
-(;l'ty

> (1 À)2 '

' !(el:bÜ »((,I'b'p!*b') . «(;l*'yReli;f' .((,!*b,y '''' =;G:lül;y'
Agora aplicamos os lemas 3.2, 3.4 e novamente Borel Cantelli para concluir
que o denominador é quase certamente limitado inferiormente por Àll!(z:Aly.
Temos então quase certamente que (3.60) é menor ou igual a

«..(c'.ln{(of)} + x*)' ' ''''''

E reencontramos a expressão (3.59) do lema (3.4) que tende a zero de maneira
somável . Portanto, (3.60) tende a zero quase certamente terminando assim
a demonstração do lema (3.5).

Neste ponto estamos aptos pala demonstrar o teorema 3.1.

47



3.4 Demonstração do Teorema Limite Cen.
trai para Hlkl*

Podemos reescrever a variável aleat(ária em (3.9) como

. mA

E
'q' {:: l

sl*l* - xK[Ét*l} (3.63)

que, por sua vez, pode ser escrito como
l mk

E
''K {=l;i{ (sl'j* -(Rltl..: xl!})/it*l)} (3.64)

Uma vez que pala cada &.tomamos uma amostra de mk blocos, pode-
mos. pensar nas variáveis (SIA]){,x;.N, como um arranjo duplo. Temos que
(Slt])i,kcw são independentes, pois o processo (X!])..z é Markov. Chamando
,;*j* = (S.*]* -- (R/.\.: -- R&])/2[*]), temos também o arranjo duplo reamostrado
l.z; ' .J{,ACN

Como E*(zi*l*) = 0 (lema 3.1), pelo Teorema Limite Centralde Lindeberg-
Feller pala arranjos duplos, o teorema 3.64 é verdadeiro se a seguinte condição
é satisfeita

kl

E*((,l*l*ylll,l*l*l > .Ó«*n (,I':j'') }) .
(3.65)
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Temos que

E* ((.l*J*yill,I'l*l >
«,(;1*] * )

<

<

(3.66)

)'' 'l"(l,I't*i > .,#m.E*(,l*J*y)
«,(.l*j* )

'ln* (,I'l* y

(3.67)

-,(:1'1')
m.c' «,(;l*J')

-«(, l*J* )

(.'i*' ie: i*b»'* y

(«4*' wlP: «l*b»'* y

(3.68)

z.-'j=i

A última expressão foi obtida usando o lema 3.1. Então, pelo lema (3.5)
segue que, quando A --> oo, a condição (3.65) vale e fica demonstrado o
teorema (3.64).
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l

quencial
Vamos mostrar que

A êndice A

-«,-l"'':;"=", ""''1"'(3.69)

converge para am .

Começamos mostrando a convergência em probabilidade de EÍ111in para l.
''n7}k

"ail$j--:í»o $
K{/Cl: - ln{/#l;lJ'

E{(.rÜI y} ]n{ .rÜl: }'
E{ .rÜl; }'.'

mA]E{(Z)l;y} + mk(mk -- l)inÍZ)fl' -- mZE{Z)fJ'
m2E{Z)fl'c'

W"'f'} - 'M'n , 0.")

que, pelo lema (3.4), tende a zero de uma maneira somável. Logo iil:Íltí con

verde quase certamente para l e, consequentemente, --ãril-- também converge
quase certamente para l
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Com. Z{E;KI (.f(.<*]) - pt*])} - 0,

g''*;", -«,l /(.<*]) - Pl*ll'

«Kl:

Ell: (.r(xl*l) pt*ty}

«nl:

Ell: (/(.©*])

J

+ P[*]) (/(.<*] ) P[*]) }

E{REl: }ln{ (/(-xj*}) - pl*ty}
«Kl:

IE{)l: (.r(.q*j)+ pt*]) (/(.q']) - p]*]) }

Então

'E, EI' /(-xj*J) P[A]
ln{.rÜl: }ln{ (.r(.xJ*J) pl*jy}

[nlE"ül (.f(.q*]) - p]*]) (/(.<*]) - p]*])}+

Clhamando

]n{(/(.<*]) - pt'jy} ,

como !:l$1iU tende a 1, temos o resultado esperado uma vez que aÍ -+ aZ, e

--} o

pois as correlações decrescem de maneira somável
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Capítulo 4

Reamostragem para cadeias de
ordem in6nita

Neste capítulo tratamos da questão de estabelecer um Teorema Limite Cen-
tral da Reamostragem para a média amostral de funções cilíndricas de uma
cadeia de ordem infinita do tipo C.

Seja / : .4 -} 1R uma função definida em uma cadeia de ordem infinita
do tipo C. Sem perda de generalidade, podemos considerar apenas o caso em
que r :: 1. E seja

P /(x.,. . .,x,)).

4.1 Procedimento de reamostragem
Seja Xi, XZ, . . . uma amostra de uma cadeia de ordem infinita do tipo C.
O método de reamostragem que utilizamos é o mesmo utilizado no capítulo
anterior para sequências de cadeias de Markov.

Sd.m

ü+:(k)-i"flt> a(k):(X.,...,X.+k-:) =(X:,...,Xk) l,(4.i)
com -l?o(Ã;) = 1, os tempos de retorno da primeira sequência de símbolos
Xi, . . . , Xi; na amostra. Deixamos o processo evoluir até que os k primeiros
símbolos apareçam mk = le"tl vezes. Chamamos de (i(k) o bloco dos valores
da cadeia entre &-i(A) e a(A) -- 1, isto é
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(:(A) .:W, . . . ,Xx.W-:) . (4.2)

Desta forma obtemos uma sequência de mk blocos (i(A), . . . , («*(k) for-
mados a partir da amostra inicial. Construímos uma reamostra da cadeia
de ordem infinita fazendo uma seleção independente e uniformemente dis-
tribuída destes blocos. Formalmente, para cada k, sejam /l(k), . . . , /m*(k)
variáveis aleatórias independentes com distribuição uniforme no conjunto
{1, . . . , mA].. Definimos os blocos reamostrados como

(;(k) w(k),
para Z - 1, . . . , mk. A A-ésima reamostra é construída concatcnando os blocos
reamostrados {f(k).
Definimos os tempos de retorno reamostrados como

aZI(k)

e para / - 1, . . . , mÀ;

RI'(k) R; -.:(k) + x.,w+:(k) R..W(A )

O n-ésimo bloco reamostrado, l $ n 5; mx:(k), é dado por

(XÊ:..m(A), . . . , XÊ:m-:(A)) (4.3)

O estimador natural para p com uma amostra de tamanho /?«*(É;) é dado

Rmk (h)

}: .f(x«)
n,:=l

e sua versão reamostrada é dada por:

]?«,.(#l (4.4)

. nl. (k)

": - ãh E ''*' (4.5)

Para o estimados 4.4 segue que, pelo Teorema 2.1, satisfeitas as condições do
teorema, vale o seguinte Teorema Limite Central

-!} .V(o, l) , (4.6)



quando À; diverge.
A consistência de /2k segue diretamente do Teorema Ergódico, pois um pro
cesso p -- misturador é ergódico, portanto

--} E(/(Xo)) q. c. q-ndo « -.} '". (4.7)

Isto significa que

;Ex,-àE$3"ü,o«-«'.«-* '« o.q
Portanto, usando o teorema (2.2) e o lema (4.2) ( ver apêndice), que garante
a condição (2.5), nós temos que

Observamos que também aqui nem p, nem a são conhecidos

4.2 Teorema Limite Central da Reamostra
gem para p;l

O principal resultado deste trabalho, que é um Teorema Central do Limite da
Reamostragem para o estimador apresentado em 4.5, é apresentado a seguir.

Teorema 4.1 $d« (X«) «.« «d.{« de o,d.m {n#«{t« d. tipo O' c«/o' "-
e$cíentes de cona nuidade satís/agem -- lim supl-m /': log/jl = c > 21n(á).
E«t'', p-« --l«(á) < a . mk = .'*, p"" q-« t.d« « ««Zi«çõ« d«
«d'í« (x«), t'«.«

?illÍ9(p:-p.) -L.v(o,i) ,

quando k diverge, onde

(4.9)

''+;""'"':;= *« ,*«.1"' (4.10)
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Observamos que 77:, assim como R;.*(É;), p:l, e Pk, é uma função da amos-
tra, Xi, . . . ,Xn..(A) e são, portanto, todos diretamente calculáveis, dada a

amostra. Além disto, a média considerada em (4.10) é tomada em relação
às variáveis aleatórias /l(À;), . . . , /m*(k), única fonte de aleatoriedade na rea-
mostragem. Uma Mrmula explícita para 77E é dada, no lema (3.1).

4.3 Demonstração do Teorema Limite Cen.
trai da Reamostrageni para #21

No capítulo anterior mostramos o Teorema Limite Central da Reamostragem
para sequências de cadeias de Markov de ordem crescente. Neste capítulo
vamos mostrar que o teorema permanece válido no caso de uma cadeia de
ordem infinita do tipo C. A demonstração do Teorema Limite Central para
p: , teorema 4.1, principal resultado desta tese, utiliza o resultado do capítulo
anterior e também resultados apresentados.em Bressaud, Fernández e Galves
(1999) que estão descritos no capítulo 2

Seja A(i,n«..) o conjunto onde (X«)«cz e o(f])«.z coincidem até o tempo

'XO,n-O: J*] - X,, f - l...,R«,*}.(4.11)
O lema abaixo é uma adaptação de um resultado dado em Bressaud,

Fernáldez e Galves (1999a). A diferença é que aqui o tempo em que (X.).cz
. (,líF])..z coincidem, B«., é uma função crescente de k e é uma variável
aleatória.

Lema 4.1 Sd'z (X«)«cz uma cadeia de ordem {n$nífa do t@o C com #* =
e-'*. S. c > 1«(á) «tã. tem« q«.

F'(AO,n.D) --} l (4.12)

quando k ---» (»

Demonstração
Em Bressaud, Fernández e Galves (1999) é demonstrado para cadeias do tipo
A que

1"1A:,*} ? l - liiilliiif2-i ? 1 - c' tã -+ i, (4.13)
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pois ak e'", onde (/3«)«CN é definido como

{i = 1 -- inf.c.,i,.CJ,p(alZ),

- «:«(Ã,9),
onde #«, definido em (2.1), é a taxa de decaimento da cadeia de ordem
infinita. O resultado segue, obviamente, para cadeias do tipo C.

Segue diretamente da demonstração de (4.13) (lue I"(Ai,.f(k)) --} 1, onde
.f(k) é uma função crescente determinística de k com /(k)/e''À --} 0.

Para mostrar o resultado para /?«.* , observamos .que, para tk > 1, função
não aleatória de k, vale que

ü" (z\i: ,«.o ) 1"(AÍ-,«.J, a«. > t*)

p'(Ai:,«.J, x«.. < 1)

l 5; /Z«.. $ tk)

) + P'(&«. .:< 1) + 1"(Aí:,:0)

+

p' (Ai: ,«.J
F'(.rê«. > t;

Q"r'm'' mostr.r q- ]P(Ai:,n.O) --} 0
3 termos da soma acima.

Então vamos analisar cada um dos

P'(R«.. > t*) < E{.r?..*} «.*E{R, - R:}
tK tK

(4.14)

pois, por (2.19), P'(Xi,k = «:i,k) ? á*
Escolhendo ti; = eOk, como mk = e'k, temos que

ele! - C'e'k(o-i"(i/õ)-')

Portanto, se tomarmos 0 > cv -- in(J), segue que

(4.15)

1"(R.,. > t.) --* o (4.16)

Observamos que, como neste caso, pela observação l do lema (3.3), a >
In(l/á), então 0 > 21n(l/á).
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P" s" "', 1"(]?«,. < 1) = 0, «ma «z q« .r?«.. ass«me «fores -
conjunto {mk, mÊ + 1, . . . } , pois (-&+i -- .&) 2 1.
Por último notamos que, se c > 0 > 2 in(l/á), por (4.13)

I''(AF:,,o) $ t*ã --* o (4.17)

Usaremos o lema (4.1) para mostrar que a diferença entre os estimadores
de p considerando uma amostra da cadeia de Markov de ordem k ou con-
siderando uma cadeia de ordem infinita é desprezível quando a ordem k
cresce. O mesmo acontece com a reamostra.

Consideremos os seguintes conjuntos

..4f('") - {'" c " : l/l:z-(»'l*t - /z. < ê} (4.18)

(PÊ+
-B; (««) [ÊJ* < c} (4.19)

Como A[*] & = 0 para todo '" C AI,z,,.. temos que P'(.41(««)) > 1'(At,X..)
e (pi--pEhl* = 0 para todo t« C A(t,am.) imp]ica que ]P(-B:(w)) > ]P(Z)(i,a,,..)),então

Corolário 4.1 Se c > a > In (í então para mA je'kl temos que

;E ('r' - '*) - ' '« ,«'.'"''«~. .-«'. * - "
e

(4.20)

olÊl*

Í' («2 - «['*) -* ' '« ,«'«'"'~«'. .««'. * --* (4.21)

Uma vez que podemos escrever

«Ê Ü*-«'*'0--(«'*'' --(«í'--A*)
o corolário (4.1) e o teorema (3.1) juntos provam o teorema (4.1)
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Apêndice .43: Condição para utilizar o Teore.
ma 2.2

Seja .Bk um cilindro de tamanho A tal que F'(Bk) > 0 e sda TmB' a m-ésima
vez que o cilindro Bk aparece. Seja ATB*(n) o número de vezes que o conjunto
Bk aparece antes do tempo n,isto é

NB.(«) - }: l{,*.x,,.,-*.:}
f::l

O lema abaixo mostra que os teorema (2.1) e (2.2) dados em Billinglsley
(1967) podem ser utilizados.

Lema 4.2 S ponhamos qwe e ísfa uma constante C' > 0 ta/ gue, para q a/-
]u,er k e qualquer n, tem,os que

r . . l 2

Ua,l.Nn.(«),l - E l IWB.(«) - «P(-B*) 1 1 $ C'«P(.B*) (4.22)

Então, se rrtk --+ (», ten\os que

PÇBk5'-=': 1m k

converge T)arca \ em probabilidade

Demostração
Para cada 1 > J > 0 temos obviamente que

« (*' » q# -P «* ([4#] .
« (*' « %g) - « («',. (1%ü'l ) » «l

Portanto, usando a desigualdade de Bienaymé-Chebyshev temos

« o' » q#. <P Ah* [qr] - «.(i + á)l > «,J m2.S2

Isto implica que

M « (d: :»
«.*(l + á)

P'(B.)
-0
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para qualquer (í > 0. Similarmente, para qualquer 0 < (f < 1 temos que

lim F'
k-.}oo

-0m*(l - á)

P' ( .B~ )
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Capítulo 5

Uma aplicação à Linguística

Vamos modelar sequências de valores de uma função do sinal acústico de fala
como uma cadeia de ordem infinita. Esta função, que chamamos "sonori-
dade" , mede a regularidade local do sinal acústico amostrado num conjunto
discreto de instantes. O interesse dessa função vem do fato que, conforme
mostrado em Galves, Garcia, Duarte e Galves (2002), estatísticas simples des-
sas sequências de valores permitem identificar as classes rítmicas das línguas
consideradas no trabalho pioneiro de Ramus, Nespor e Mehler (1999).

5.1 Clorrelatos do ritmo presentes no sinal
acústico

Uma conjectura existente na literatura ]inguística diz que as línguas naturais
são divididas em classes rítmicas (cf. Abercrombie, 1967). Mas até pou-
co tempo atrás nenhuma evidência fonética confiável havia sido apresentada
para confirmar essa teoria,. Em Ramus, Nespor e Mehler (1999) consegui-
ram pela primeira vez apresentar propriedades estatísticas simples dando
evidências de que as classes rítmicas tinham correlatos acústicos retiradas do
sinal acústico.

A idéia básica contida no trabalho de Ramus et a1 (1999) é que a infor-
mação relevante sobre o ritmo pode ser extraída de características bem sim-
ples do sinal acústico, como tempos gastos em vogais e consoantes. No artigo
são analisadas amostras de oito línguas: Polonês, Holandês e Inglês , suposta-
mente pertencentes ao grupo das línguas acentuais; Catalão, Francês, Italiano
e Espanhol, supostas representantes das línguas consideradas silábicas; e ja-
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ponês, representando a classe moraica. São 20 frases para cada língua, sendo
5 frases para cada uma de 4 falantes, sempre mulheres. Para cada uma das
línguas analisadas eles dispunham de dados acústicos que foram segmentados
em intervalos vocálicos e intervocálicos. Para cada uma das línguas eles esti-
mulam o desvio padrão do comprimentos dos intervalos consonantais (AC') e
a proporção de tempo passado nas vogais (%y). O resultado encontrado por
eles para essas línguas é surpreendente, vindo exatamente de encontro com
a conjectura sobre a existência das classes rítmicas. A figura 2 traz o gráfico
de %V contra a.C'. Oberva-se neste gráfico dois fatos interessantes: a forte
correlação linear entre as variáveis ( -.93) e a aparente separação das línguas
em grupos correspondendo exatemente à hipótese das classes rítmicas.
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Fi,g 1: Distribui,ção das língu,a,s no plano HaV,6.C) (Ramas et a,t. 1999.)

As evidências empíricas apresentadas em Ramus, Nespor e Mehler (1999)
são reforçdas pelo trabalho de modelagem feito em Duarte, Galões, Garcia e
Maronna (2001). Lá a hipótese de separação das línguas em classes rítmicas
é testada através de um modelo paramétrico. A conclusão é que a hipótese de
separação das oito línguas consideradas em três classes rítmicas é compatível
com os dados amostrais.

61



5.2 Uma medida de sonoridade como base
para a identificação das classes rítmicas

A abordagem apresentada em Ramus, Nespor e h/lehler tem problemas que
comprometem a continuidade do estudo para outras línguas. Primeiro, a
marcação dos intervalos vocálicos e intervocálicos é feita à mão, o que toma
muito tempo, inviabilizando a análise de uma base maior de dados. Depois,
a, marcação manual depende de decisões difíceis de serem feitas de forma
homogênea em larga escala.

Uma nova abordagem para o problema é apresentada em Galves, Garcia.
Duarte e Galves (2002). Em vez de estudar durações de intervalos vocálicos
e consonantais a proposta é estudar os valores de uma função que mede, em
cada instante, a "sonoridade" local do sinal acústico. Esta função assume
valores entre 0 e 1. Quanto mais sonora a região, como em vogais e conso-
antes nasais, mais perto de l a sonoridade fica. Quanto menos sonora, ou
"obstruída", como cm consoantes fricativas, mais próximo de 0 é o valor da
Ê-"';.'U*')-WV.

Tecnicamente, definimos s(t), a função sono;idade, onde t é o tempo as-
sumindo valores em {X;u : A = 1, . . . , T]., sendo u..i) tempo entre duas colunas
e 7' é o número de passos corlsiderados no espectrograma do sinal acústico.
Aqui tomamos u = 2, onde as unidades são contadas em mili-segundos. Os
valores do espectrograma são estimados com umajanela Gaussiana de 25ms.
Consideramos somente frequências entre 0 e 800 Hz. Os cálculos foram feitos
através do programa Praat (http://www.praat.org).

Seja c.(i) o coeficiente de Fourier da frequência i em torno do instante t
do espectrograma. Definimos o espectrograma renormalizado por

,.w-=1::ép' (5.1)

Isso define uma sequência de medidas de probabilidades {pt : t = 1, . . . , 7'}
Padrões regulares, em geral, correspondem a sequências de medidas de pro-
babilidade próximas entre si. Esta " proximidade" pode ser medida pela
entropia relativa, que é definida como:

" ', ,'*-' - ;,. ';, «.: (=: (5.2)

62



Defi«amos e«tão .(t) como

.(t)
. t+4 3

l,Ú >: EA@.Ip«-0
u::f--4 {=1

min (5.3)

O fato empírico que dá suporte à sonoridade como uma medida do ritmo
linguístico é apresentado em Mehler et a1 (1996). Neste artigo é apresenta-
do um experimento com bebés recém-nascidos que são capazes de distinguir
entre línguas consideradas de classes rítmicas distintas, mesmo com o sinal
acústico filtrado a 400 Hz. Neste intervalo de frequências, a distinção entre in-
tervalos vocálicos e consonantais não pode ser feita com precisão, semivogais
e vogais ensurdecidas se confundem com consoantes, e consoantes sonoras.
como nasais, se confundem com vogais. Neste intervalo de frequências per-
manece simplesmente a distinção entre zonas sonoras e zonas obstruídas do
sinal. Isso sugere que os bebês distuinguem as classes rítmicas utilizando
classificações menos refinadas do que a oposição vogais e consoantes.

As estatísticas que consideraremos são:

1. A sonoridade empírica média, que irá fazer o papal de %y

(5.4)

2. A variação total da sonoridade (que irá fazer o papel de z\O')

JS -;EÍ mt=l
s(t l)l (5.5)

A figura 2 apresenta características bem parecidas às da figura 1. Por um
lado aparece uma forte correlação linear entre as variáveis. Por outro lado
é sugerida a separação das línguas em 3 grupos. Uma explicação para a
correlação linear é sugerida em Cassandro, Collet, Duarte, Galves e Garcia (
2002), mas está fora do tema desta tese. A separação das línguas em classes
que correspondem à hipótese das classes rítmicas é menos evidente que na
figura 2 e é exatamente o que queremos testam com a construção de intervalos
de confiança para- a sonoridade.
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Fig 2: Distribui.ção das línguas no Plano (g, 80)

5,.3 Sonoridade como uma cadeia de ordem
infinita

A função sonoridade assume valores no intervalo ]O, 1]. No entanto, uma
análise exploratória mostra que é possível discretizá-la, utilizando 3 regiões
correspondentes à sonoridade alta, média e baixa. Um estudo mais aprofun-
dado do assunto é dado em Galves, Garcia, Duarte e Galves (2002).

A sonoridade não se comporta como uma cadeia de Markov de alcance
fixo. A probabilidade de o processo continuar em um determinado estado.
depende do tempo já passado neste estado e depende da zona de sonoridade
(alta/ baixa) em que o processo estala, que tem tamanho variável. Além
disto, uma análise exploratória dada em Duarte, Galves, Garcia e Maronna
(2001) mostra que os comprimentos dos intervalos consonantais sucessivos
são não correlacionados e não têm distribuição exponencial. A não expo-
nencialidade é mais uma razão para que o processo não seja modelado como
uma cadeia de Markov. Já o fato de serem não correlacionados sugere que a
cadeia de ordem infinita descrita pela sonoridade tem decaimento rápido das
correlações. Lembramos que intervalos consonantais correspondem bem às
zona de baixa sonoridade e intervalos vocálicos às de alta sonoridade. Dian-
te do que foi exposto acima acreditamos que é razoável supor a sonoridade
como sendo uma cadeia de ordem infinita com perda de memoria rápida.
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5.4 Aplicação do procedimento de reamos
tragem para estimar a variância da sono
cidade

Nesta seção vamos estimar g e utilizar o procedimento da reamostragem
sequencial pala encontrar uma estimativa da variância de S. Para isto pre-
cisamos discretizar os valores da sonoridade. Análises feitas previamente em
Galves, Garcia, Duarte e Galves (2002) mostram que é suficiente utilizar 3
regiões de sonoridade, a saber: ]0;0,161, 10,16i0,641 e ]0,64i 1]. Em cada
região, a primeira idéia é utilizar o ponto médio do intervalo como represen-
tativo da região. A saber, o ponto 0, 08 representando a sonoridade baixa.
o valor 0, 40 representando a sonoridade média e o valor 0, 72 representando
a sonoridade alta. Na prática é mais camada representar as regiões com os
números 0,1 e 2, que mantém as ordens de grandeza relativas dos valores
médios.

Como a distribuição limite da médiajethl)ílicã, em torno da média Ver-
dadeira é a mesma que da média reamostrada em torno da média empírica,
como prova o Teorema Limite Central da Reamostragem, podemos usar os
intervalos de confiança da reamostra para tomada de decisões sobre a média
verdadeira, como nos ensinou Efron.

Com as amostras divididas em blocos aplicamos então o procedimento de
reamostragem sequencial considerando 1000 rearnostras. Desta forma obti-
vemos uma distribuição empírica das médias da sonoridade reamostradas e
uma estimativa do desvio padrão para cada uma. A partir destas estimativas
obtivemos um intervalo de confiança para a média verdadeira. O intervalo
de confiança individual foi construído de tal forma que o nível de confiança
conjunto seja de, no mínimo, 5%.

As tabelas abaixo trazem os valores, para k = 5, 6, 7, 8 e 9, dos seguintes
estimadores: média empírica (i), reamostrada (z*) , desvio padrão (S) e
intervalo de confiança (/a90g ) por língua. Trazem também o Número de
blocos (m#) e o t-manco d, «;mostra (R;*(A)).
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Tabela l Estimativas com

Table 2: Estimativas com k 6

Table 3 Estimates for A 7

66

Língua   R=, . (A)      
Japonesonês 1812 27818 0.7135 0.7129 0.02219 fo.õs2g n 779i\

Italiano 705 27756 0.7241 0.7252 0.0310] ío.nal s n kháb
Francês 834 27816 0.7424 0.7424 0.0295] í0.6628. n.R21q\
Polonês 916 29742 0.7789 0.7811 0.02598 Í0.7109. n Rsl9\
Catalão 1357 27918 0.7882 0.7875 0.02124 í0.73n2 n n.taa\

Espanhol 797 28643 0.7937 0.7936 0.02941 (n.7141 n n7xl)
Inglês 940 26970 0.8526 0.8512 0.0290] í0.7727 n 09a7)

Holandês 858 28140 0.8621 0.863] 0.02993 ín.7822 n qz12Q\

Língua mk R=. .. (k) Z Z4' S /(l«"
Japones 1626 27811 0.7135 0.7122 0.02489 r0.6444. n.7794)
Italiano 527 27755 0.7241 0.7270 0.03030 í0.6453. n RnR7\
Frances 612 27811 0.7424 0.7439 0.02779 í0.669n. n nlÊãl
Polones 706 29743 0.7789 0.7793 0.0249'] í0.7121. n nana\
Catalão 1296 27916 0.7882 0.7863 0.02430 Í0.7207. o.nSIÊI

Espanhol 620 28637 0.7937 0.7964 0.02829 íOi7201. 0.8727\
Ingles 703 2697] 0.8526 0.8506 0.02750 í0.7764. n g94R)

Holandes 645 28140 0.8621 0.8616 0.0289] í0.7836. n g3q.5)

Lang   R=, .. (#)   Z'k   /(l«"
Japones L577   0.7135 0.7126 0.02435 ío.õ4õ8. n 77nal
Italiano 496 27756 0.7241 0.7271 0.02829 ío.a413. n n19a)
Frances 511 27812 0.7424 0.7434 0.02689 (0.67n8. n nlsal
Polones 623 29744 0.7789 0.7794 0.02652 í0.707s. 0.851n\
Catalão 1234 27910 0.7882 0.7869 0.02359 í0.72s4. 0.85n5\

Espanhol 576 28640 0.7937 0.7956 0.02892 í0.7]75. 0.8737)
Ingles 640 26947 0.8526 0.8568 0.02829 í0.7742. n q279\

Holandes 559 28141 0.8621 0.8609 0.03030] í0.7790. 0.942Ê\



Table 4 Estimates for k 8

Table 5 Estimates for É; 9
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gang mk R=. (k)      
Japones 1318 27807 0.7135 0.7110 0.0242 í0.64S4. 0.7763)
Italiano 405 27753 0.7241 0.7262 0.0305 í0.6437. n.8nR6\
Frances 419 27809 0.7424 0.7425 0.0254 ío.õ7a7. n.nll9\
Polones 457 29737 0.7789 0.7780 0.0266 r0.7064. 0.84ãÊI
Catalão 1024 27913 0.7882 0.7866 0.0236 (0.7229. n.85n3)

Espanhol 441 28663 0.7937 0.7935 0.0278 Í0.7184. n.n6n7)
Ingles 489 26969 0.8526 0.8494 0.0296 (0.7695. n.g29al

Holandes 434 28137 0.8621 0.863] 0.0288 (0.78.s3. n.gang)

Lang   R=, .. (Ê) ã ZH'  
Japones 995 27811 0.7135 0.7133 0.02352 r0.64q8. n 776q)
Italiano 316 27748 0.7241 0.7256 0.03049 r0.6434. 0.8n7g)
Frances 310 27811 0.7424 0.7432 0.02779 (0.6676. o.ÊI êÜ
Polones 345 29737 0.7789 0.7786 0:02720 Í0.70SI. n.ss21)
Catalão 851 27910 0.7882 0.78:55 0.02420 í0.7eeo. n.nsnR)

Espan hol 383 28630 0.7937 0.7927 0.:02929 Í0.7137. n.n71n)
Ingles 386 26965 0.8526 0.8514 0.:02579 ín.777s n Q91R\

Holandes 335 28135 0.8621 0.8632 0.02739 í0.78q3 n qR7n)
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Discussão

De acordo com os valores apresentados nas tabelas acima as únicas línguas que
se distinguem em relação à média da sonoridade são Japonês e Holandês. Todas
as outras aparecem com valores intermediários que não podem ser considerados
distintos de uma ou de outra.

Não encontramos evidências de que a função sonoridade aqui utilizada sirva
para agrupar as línguas em concordância com a conjectura das classes rítmicas.
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