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1 Resumo

A modelagem baseada em misturas finitas de distribuições é uma área com uma quantidade enorme de

aplicações, que vem experimentando um crescimento muito rápido nos últimos anos. Podemos observar

a sua utilização em diversas áreas do conhecimento, como biologia, engenharia, medicina, marketing e

biometria, dentre tantas outras. Existem várias caracteŕısticas das misturas finitas de distribuições que as

tornam úteis na modelagem estat́ıstica. Por exemplo, modelos estat́ısticos que são baseados em misturas

finitas podem capturar propriedades espećıficas dos dados, tais como multimodalidade, assimetria, cur-

tose e heterogeneidade não observável. Misturas finitas de distribuições são utilizadas em situações onde

existe heterogeneidade não observável na população. Por exemplo, suponhamos que imagens de células

canceŕıgenas sejam objeto de estudo. Neste caso, a variável tipo do tumor, classificada em maligno ou

benigno, não é observável diretamente. Para classificar a célula em uma das duas categorias, usualmente

observam-se variáveis como raio, a textura e o peŕımetro do núcleo celular, dentre outras (Street et al.,

1993). A importância dos modelos de misturas finitas pode ser aferida em uma série de livros espećıficos

sobre o tema, incluindo McLachlan & Peel (2000), Mengersen et al. (2011) e Lachos et al. (2018), além das

edições especiais do periódico Computational Statistics and Data Analysis (Böhning et al., 2007, 2014).

Finalmente, espera-se que esta palestra seja útil para despertar o interesse dos estudantes, pesquisadores

e profissionais pelo tema, que é de grande aplicabilidade.
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