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Resumo

Este trabalho propõe uma metodologia de inferência exata para processos de Cox espaci-

ais quando a função intensidade é constante por partes, baseando-se no modelo Bayesiano

Level-set proposto por Dunlop et al. (2016). Uma função de ajuste de ńıvel, conduzida

por um processo Gaussiano, determinará de forma flex́ıvel regiões do espaço que apresen-

tam intensidades constantes. Apesar da não tratabilidade da função de verossimilhança e da

dimensionalidade infinita do problema, a metodologia é baseada em um algoritmo MCMC

(Markov chain Monte Carlo) sem erro de discretização envolvido, explorando técnicas recentes

de simulação estocástica, como pseudo-marginal Metropolis e Poisson estimator.

1. Introdução

Processos pontuais modelam padrões de pontos distribúıdos aleatoriamente em algum

espaço. Na maioria dos casos cada ponto representa o tempo e/ou a localização de algum

evento de interesse, por exemplo, as localizações de crimes ou ocorrências de uma certa doença

em um determinado local. O processo pontual mais utilizado na literatura é o Processo de

Poisson. O processo de Poisson é definido de tal modo que, condicionado em uma função

intensidade, o número de pontos em qualquer região segue uma distribuição de Poisson e a

distribuição de pontos em regiões disjuntas são independentes. Uma extensão interessante

do Processo de Poisson é o processo de Cox, que é um processo de Poisson não-homogêneo

onde a função intensidade evolui estocasticamente.

O presente trabalho propõem uma nova metodologia para a realização de uma inferência

Bayesiana exata em processo de Cox espacial, considerando uma função de intensidade cons-

tante por partes. A função intensidade apresentada será constrúıda baseada em Bayesian

set level models proposto por Dunlop et al. (2016), que através de uma função de ajuste de

ńıvel, determina de forma flex́ıvel interfaces entre regiões geométricas. A motivação para esta

proposta é que, na prática, podem existir casos onde a função intensidade é constante em

pedaços no espaço. Construir uma metodologia exata que se ajuste bem a este tipo de pro-

blema gera mais simplicidade ao modelo e consequentemente espera-se uma maior precisão

nos resultados. Por outro lado, é um problema complexo, uma vez que o modelo deve ser

bastante flex́ıvel para acomodar as mais variadas configurações de partições do espaço.
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2.Modelo Bayesiano para processos de Cox Level-Set espaciais

Considere um processo de Poisson (PP) não homogêneo Y = {Y (s) : s ∈ S}, com função

intensidade λS = {λ(s) : s ∈ S}, tal que λ(s) : S → R+, onde S é alguma região compacta em

R2 e SK = {S1, . . . , SK} é uma partição aleatória finita de S. Defina λ˜ = (λ1, . . . , λK) como

um vetor aleatório de funções intensidades constantes. Baseado no trabalho de Dunlop et al.

(2016), SK é definida como uma função de conjuntos de ńıveis que determina regiões (interfa-

ces) do espaço que possuem intensidades constantes. Portanto, para cada sub-região Sk ∈ S
temos um processo de Poisson homogêneo com intensidade λk. Seja c = (c1, . . . , cK−1) ∈ RK ,

com K ∈ N fixo (a prinćıpio) tal que −∞ = c0 < c1 < · · · < cK−1 < cK = ∞. Considere o

seguinte modelo para Y :

(Y |λS) ∼ PP (λS), (1)

λ(s) =
K∑
k=1

λkIk(s), (2)

Sk = {s ∈ S : ck−1 < β(s) < ck},∀k (3)

β ∼ PG(µ,Σ), (4)

c ∼ πc, (5)

λk
ind∼ Gama(α, γ), ∀k (6)

(µ,Σ) ∼ priori, (7)

onde Ik(s) é a função indicadora de s ∈ Sk, πc é a densidade de c e β é um processo

Gaussiano com funções média e covariância dadas por µ e Σ, respectivamente. Dessa forma,

condicionado em (β, c, λ˜), Yk é um processo de Poisson homogêneo em Sk com intensidade

constante λk.

3. Pseudo-Marginal para o modelo proposto e o Poisson Estimator

O algoritmo Pseudo-Marginal (Andrieu and Roberts, 2009; Beaumont, 2003) é um de-

senvolvimento recente na teoria de MCMC. Suponha que exista o interesse em implementar

um algoritmo Metropolis-Hastings, mas por algum motivo (por exemplo dimensionalidade

e/ou intratabilidade) um termo da verossimilhança necessário para o cálculo da probabili-

dade de aceitação é dif́ıcil ou imposśıvel de ser avaliado. No contexto Bayesiano, temos que

π(θ|y) ∝ L(θ, y)π(θ), onde L(θ, y) é a função de verossimilhança do modelo.

Andrieu and Roberts (2009) e Beaumont (2003) mostram que se substituirmos L(θ, y)

por um estimador L̂(θ, y) não-viesado e quase-certamente maior que zero na probabilidade de

aceitação do Metropolis-Hastings, a distribuição a posteriori é preservada como a distribuição

marginal da distribuição invariante da nova cadeia de Markov, aumentada com a componente

aleatória do estimador não-viciado da verossimilhança. Por este motivo o método Pseudo-

marginal é visto como uma “aproximação exata”.
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Portanto para a construção do algoritmo Pseudo-Marginal é necessário encontrar um esti-

mador não-viesado para a verossimilhança, o que significa obter um estimador não-viesado de

M = exp

{
−

K∑
k=1

λkµk

}
, pois L = κM , onde κ é conhecido. Utilizando o Poisson Estimator

(ver Beskos et al. (2006); Fearnhead et al. (2008)), obtemos o seguinte estimador para M :

Proposição 1. Um estimador não-viesado para M é dado por:

M̂ = e−µSλm
K∏
k=1

(
δλm − λk
δλM − λm

)∑|N|
n=1 Ik(sn)

, (8)

onde N é um processo de Poisson homogêneo com intensidade λ∗ em S, com λ∗ = v− µSλm
e v = δµSλM . Defina {sn}|N |n=1 como as localizações de N , onde |N | é o total de pontos.

Ik(sn) é a função indicadora de sn ∈ Sk, δ > 1 é uma constante, µS é a área da região S

e (λm, λM ) são o mı́nimo e o máximo de λ˜. Para δ > 1, M̂ é quase-certamente maior que

zero e V ar(M̂) <∞.

Proposição 2. A variância (3.12) do estimador de M é uma função decrescente em δ.

Defina L̂(λ˜, c, β,N) = M̂
K∏
k=1

(λk)
|Yk| e considere o seguinte algoritmo Pseudo-Marginal

para o modelo de Cox com função intensidade constante por partes:

Algoritmo 1: Pseudo-Marginal-Metropolis-Hastings para o modelo pro-

posto

Inicialize (λ˜, c, β,N) fazendo (λ˜, c, β)0 ∼ q(λ˜, c, β) e N0 ∼ PP (λ∗).

Para i = 0, 1, 2, . . .

1 Proponha (λ˜, c, β) ∼ q(.|λ˜i, ci, βi) e N ∼ PP (λ∗);

2 Calcule a seguinte probabilidade de aceitação:

α∗ = 1 ∧
L̂(λ˜, c, β,N)π(λ˜, c, β)q(λ˜i, ci, βi|λ˜, c, β)

L̂(λ˜i, ci, βi, N i)π(λ˜i, ci, βi)q(λ˜, c, β|λ˜i, ci, βi)
3 Simule I ∼ Ber(α∗).
Se I = 1, faça (λ˜i+1, ci+1, βi+1, N i+1) = (λ˜, c, β,N),

Caso contrário, (λ˜i+1, ci+1, βi+1, N i+1) = (λ˜i, ci, βi, N i).

4. Estudo de simulação

Foi realizado um estudo com a finalidade de analisar o estimador não-viesado M̂ e além

disso avaliar o comportamento da sua variância com relação a δ. Foram considerados di-

ferentes cenários para K = 2 e K = 3, onde a região S é um quadrado de tamanho 1.
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Figura 1: Gráfico de δ x versus V ar[M̂ ]. Linha 1: λ1 = 0.3, λ2 = 1.5 e λ3 = 5 ; Linha 2:

λ1 = 3, λ2 = 10 e λ3 = 25.

Foi realizado um estudo de Monte Carlo (considerando 1000 iterações) em 4 cenários dife-

rentes, isto é, em cada iteração o estimador M̂ foi calculado obtendo o M̂MC =
∑1000

i=1 M̂i/1000.

Para os 4 cenários abaixo podemos observar que a média se próxima muito do valor real.

• Cenário 1: M = 4.575 × 10−8, M̂MC = 4.314 × 10−8, (µ1, µ2, µ3) = (0.3, 0.1, 0.6) e

λ˜ = (3, 10, 25).

• Cenário 2: M = 0.022, M̂MC = 0.022, (µ1, µ2, µ3) = (0.1, 0.2, 0.7) e λ˜ = (0.3, 1.5, 5).

• Cenário 3: M = 1.026 × 10−10, M̂MC = 1.041 × 10−10, (µ1, µ2) = (0.1, 0.9) e λ˜ =

(5, 25).

• Cenário 4: M = 0.0002, M̂MC = 0.0002, (µ1, µ2) = (0.3, 0.7) e λ˜ = (5, 10).
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