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RESUMO 
 

O enfoque Bayesiano permite a incorporação do conhecimento prévio (por meio da probabilidade 
subjetiva) sobre os eventos em estudo para a obtenção de inferências sobre os parâmetros de interesse. 
Uma de suas principais vantagens é a redução do tamanho necessário das amostras de observações. 
Por outro lado, uma de suas características que muito dificultou sua aplicação por longo tempo é a 
complexidade dos cálculos numéricos envolvidos, que geralmente recaem em integrais sem solução 
analítica exata. Com o desenvolvimento das técnicas de simulação atreladas à evolução da capacidade 
computacional observou-se que problemas complexos de diversas áreas podiam ser tratados 
utilizando-se a abordagem Bayesiana. Neste trabalho tem-se uma breve revisão dos conceitos de 
inferência Bayesiana e métodos de simulação estocástica, em especial o método de Monte Carlo via 
Cadeia de Markov (MCCM). É apresentada também a implementação do método por meio do 
programa WinBUGS e uma aplicação numérica utilizando dados oriundos de um teste de degradação 
para análise da confiabilidade. 
 
Palavras-chave: simulação estocástica, inferência Bayesiana, confiabilidade. 
 
 

ABSTRACT 
 
The Bayesian focus allows the incorporation of the previous knowledge (or subjective probability) on 
the events in study for the obtaining of inferences on the parameters of interest. One of their main 
advantages is the reduction of the size of the necessary samples of observations. On the other hand, 
one of the characteristics that hindered its application for a long time is the complexity of the involved 
numeric calculations, that its usually relapsed in integrals without exact analytical solution. With the 
development of the simulation techniques harnessed to the evolution of the computational capacity 
was observed that complex problems of several areas could be treated being used the Bayesian 
approach. This work presents a revision on the Bayesian inference concepts and methods of stochastic 
simulation, especially Monte Carlo's method by Markov Chain. It is also presented the implementation 
of the method through the WinBUGS program and a numeric application using data originating from a 
degradation test for analysis of the reliability. 
 
Key-words: stochastic simulation, Bayesian inference, reliability,. 
 
 
1  O PROBLEMA 
 
 

O termo simulação se refere ao tratamento de problemas reais por meio de reproduções em 
ambientes controlados pelos pesquisadores. Esses ambientes muitas vezes são equipamentos 
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computacionais, embora possam ser também reproduções em escala menor do sistema em estudo. 
Alguns desses sistemas estão sujeitos a comportamentos aleatórios, ou seja, não podem ser descritos 
de forma exata por uma regra matemática determinística, mas por meio do uso de afirmações 
probabilísticas. O processo de simulação para esses sistemas é conhecido como simulação estocástica, 
ou seja, baseado em distribuições de probabilidades. 

Os métodos de simulação estocástica geram amostras das densidades de probabilidade de cada 
parâmetro de interesse e a partir destas são obtidas inferências sobre as quantidades de interesse. 

Quando o enfoque é Bayesiano procura-se determinar as densidades marginais a posteriori dos 
parâmetros e seus sumários, que nos casos mais simples podem ser obtidos por integração direta. No 
entanto, na maioria dos casos não há solução analítica exata para os cálculos e são então empregados 
métodos aproximados de inferência ou métodos de simulação estocástica. 

Os métodos aproximados de integração (Normal, Laplace e via quadratura Gaussiana) estão 
atrelados a resultados assintóticos (quando o tamanho da amostra cresce) e à normalidade. Por outro 
lado, os métodos baseados em simulação estocástica não dependem de quantas observações forem 
tomadas e fornecem aproximações que serão tão melhores, quanto maior for o número de valores 
gerados. Assim, a única restrição para que seja atingido qualquer nível de precisão desejada é o custo 
computacional, mas com o avanço computacional que ocorre nos dias de hoje essa restrição se torna 
cada vez menos relevante. Atualmente, para a obtenção de inferências Bayesianas empregando o 
método de simulação de Monte Carlo via Cadeia de Markov (MCCM) dispõe-se do programa 
WinBUGS.  

Propõe-se com este trabalho apresentar a implementação do programa WinBUGS para obtenção 
de inferências Bayesianas utilizando o método de MCCM. Para tanto são apresentadas nas próximas 
seções revisões sobre inferência Bayesiana, o método de MCCM e os principais diagnósticos de 
convergência. A seguir, é apresentada a implementação do programa WinBUGS e do programa 
CODA para indicação da convergência, além de uma aplicação numérica. 

 
 

2  CONCEITOS GERAIS SOBRE INFERÊNCIA BAYESIANA 
 
 
Fundamentos teóricos sobre inferência Bayesiana podem ser estudados em profundidade pela 

leitura de BERGER (1985), LEE (1989), PRESS (1989), O’HAGAN (1994), BERNARDO e SMITH 
(1994), GAMERMAN (1997), GELMAN et al. (1997), MIGON e GAMERMAN (1999), entre outros.  

De modo geral, a inferência Bayesiana se baseia na noção de probabilidade subjetiva, ou seja, no 
grau de confiança em determinada hipótese sobre quantidades de interesse não observáveis. Assim, 
esta probabilidade subjetiva pode variar entre indivíduos ou em função dos acontecimentos, 
estabelecendo-se uma probabilidade a priori sobre a hipótese. A atualização das informações com 
dados e evidências sobre a hipótese é realizada via teorema de Bayes, modificando e refinando a 
probabilidade subjetiva continuamente. Este processo de atualização está representado na FIGURA 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 FIGURA 1: Inferência Bayesiana 
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Segundo GELMAN et al. (1997), para estabelecer probabilidades sobre parâmetros de interesse θ 
da população, sendo conhecidos os dados observados y, deve-se estabelecer um modelo de 
distribuição de probabilidades conjunta para θ e y. A função densidade de probabilidade conjunta é o 
produto das duas densidades que são freqüentemente referenciadas como distribuição a priori de θ, 
f(θ), e distribuição amostral dos dados, f(y|θ). Têm-se assim que: 

 
 )|()( θθθ yff)y,(f = . (1) 

 
Utilizando-se o teorema de Bayes obtém-se a partir dos valores conhecidos dos dados de y a 

densidade a posteriori  f(θ | y): 
 

 
)y(f

)|y(f)(f
)y(f
)y,(f)y|(f θθθ

θ == ,  (2) 

 
onde ∫= θθθ d)|y(f)(f)y(f  é a distribuição marginal de y. 

Convenciona-se que a distribuição a priori seja denotada por )(θπ 0  e a distribuição a posteriori 
por )(θπ1 . A distribuição f(y|θ) é associada à função de verossimilhança L(θ | y), ou de forma 
simplificada L(θ). O fator )y(f , que não depende de θ, e com y fixado, pode ser considerado uma 
constante Assim, a EQUAÇÃO 2, pode ser reescrita como: 

 
 )()(Lc)( θπθθπ 01 = , (3) 

 

onde ( ) ( ) ( ) ( )∫==−

θ
θθθπ dLyfc 0

1 .  

 
 A partir da distribuição conjunta a posteriori são obtidas via integração as densidades marginais e 
seus respectivos sumários. 
 
 
3  MÉTODO DE MONTE CARLO VIA CADEIA DE MARKOV (MCCM) 
 
 

Entre os principais métodos de simulação podem ser citados os métodos de integração de Monte 
Carlo e os de reamostragem - rejeição ou aceitação e rejeição (VON NEUMANN, 1951 e RIPLEY, 
1987), rejeição adaptativo (GILKS e WILD, 1992), reamostragem ponderada ou amostragem e 
reamostragem por importância (RUBIN, 1988 e SMITH e GELFAND, 1992). 

Entre outros, GILKS et al. (1996) e GELMAN et al. (1997) estudaram o método MCCM. De 
forma geral, trata-se de uma integração de Monte Carlo utilizando cadeias de Markov.  

Considere uma seqüência de variáveis aleatórias X e uma função de interesse da população f(X), a 
integração de Monte Carlo estima o valor esperado médio de f(X) utilizando amostras geradas {Xt , t = 
1, ..., n} da distribuição e aproximando E[f(X)]: 

 

 ( )[ ] ( )∑
=

≈
n

t
tXf

n
XfE

1

1 .  (4) 

   
  O método de simulação MCCM gera amostras construindo uma cadeia de Markov constituída ao 
longo tempo até que a distribuição estacionária seja atingida.  

A maneira usual de constituir cadeias para realizar inferências sob o enfoque Bayesiano é por 
meio de algoritmos como o amostrador de Gibbs (GEMAN e GEMAN, 1984) e o algoritmo de 
Metropolis-Hastings (HASTINGS, 1970). 
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4  DIAGNÓSTICOS DE CONVERGÊNCIA 
 
 

Na implementação do método de MCCM questões importantes tais como a escolha do 
amostrador, o número de replicações independentes, a escolha dos valores iniciais e problemas 
referentes a estimação e eficiência devem ser considerados. 

Em geral, utilizam-se médias ergódicas, sobre as realizações de uma cadeia de Markov, para se 
estimar funções de interesse. As iterações, dentro de uma fase inicial transiente, devem ser descartadas 
para reduzir a possibilidade de tendências causadas pelo efeito de valores iniciais. Um dos problemas 
mais difíceis de implementação é a determinação deste período, porque as taxas de convergência 
variam consideravelmente para diferentes distribuições (SOUZA, 1999). 

Na ausência de técnicas gerais para se determinar o comprimento da corrida a priori, análises 
estatísticas devem ser realizadas a posteriori, para assegurar a convergência da cadeia. Estes 
procedimentos são chamados diagnósticos de convergência. Os principais diagnósticos de 
convergência são: RAFTERY e LEWIS (1992), HEIDELBERGER e WELCH (1983), GEWEKE 
(1992), GELMAN e RUBIN (1992). Além disso, podem ser utilizadas técnicas de análises gráficas 
como descrito em GELFAND e SMITH (1990) e GAMERMAN (1997). 
 
 
5  IMPLEMENTAÇÃO 
 
 

A implementação da análise Bayesiana utilizando o método de simulação de MCCM, em especial 
o amostrador de Gibbs, pode ser realizada com o auxílio do programa computacional WinBUGS, 
versão 1.3 e a monitoração da convergência das cadeias com o programa CODA, versão 0.4. A seguir 
são apresentadas as formas gerais de utilização de ambos os programas. 

 
 

5.1  PROGRAMA WinBUGS 
 
 

SPIEGELHALTER et al. (2000), desenvolveram o programa WinBUGS, uma versão interativa 
para ambiente Windows do programa “Bayesian inference Using Gibbs Sampling” (BUGS). O 
WinBUGS realiza a análise Bayesiana de modelos estatísticos complexos utilizando técnicas de 
MCCM. 

O programa WinBUGS assume um modelo de probabilidade completo, onde as quantidades 
desconhecidas são tratadas como variáveis aleatórias. Considerando o parâmetro θ, o programa 
constrói a densidade conjunta a posteriori π1(θ) dos parâmetros, definida sobre todas as quantidades 
observadas (dados) e não observadas (parâmetros e dados perdidos). Utiliza ainda técnicas de 
simulação via Cadeias de Markov, especialmente o amostrador de Gibbs, que gera iterativamente 
amostras das densidades condicionais completas dos parâmetros, densidades estas obtidas diretamente 
de π1(θ).  

O WinBUGS é dotado da capacidade de reconhecer formas conjugadas, distribuições discretas ou 
logconcavidade. Com base nesta classificação o algoritmo de amostragem mais eficiente é selecionado 
para a simulação. 

A linguagem do sistema e a entrada e saída de dados obedecem a mesma sintaxe da linguagem de 
programação S-PLUS. 

As vantagens da utilização do WinBUGS são: permite o monitoramento de qualquer função dos 
parâmetros do modelo; fornece os valores amostrados de cada parâmetro monitorado; fornece 
automaticamente resumos decorrentes da amostra obtida (média, desvio padrão e intervalo de 
confiança); fornece resultados para o diagnóstico de Gelman & Rubin; constrói gráficos para a análise 
da trajetória da cadeia. 

A versão 1.3 do programa WinBUGS está disponível para  download em http://www.mrc-
bsu.cam.ac.uk/bugs.  
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Modelagem Gráfica: 
 

É recomendável que o primeiro passo para a solução de qualquer problema seja a construção de 
um modelo gráfico. A partir da modelagem gráfica o programa gera de forma interativa as rotinas de 
linguagem para o problema modelado, dispensando assim o conhecimento prévio da sintaxe de 
programação. 

A modelagem gráfica utiliza nós, que representam as quantidades de interesse, relacionadas por 
setas, que estabelecem um relacionamento ascendente/descendente entre os nós. Os nós que não 
possuem relacionamentos entre si são considerados independentes.  

A relação entre os nós serve para caracterizar a distribuição conjunta completa das quantidades de 
interesse, em termos da distribuição condicional de cada nó condicionada a seus nós descendentes. 

Os nós representados no modelo gráfico são de três tipos: 
 

- Constantes: são fixados pelo projeto de estudo e são denotados por retângulos no gráfico. 
- Estocástico: são variáveis que denotam uma distribuição de probabilidades e são 

representadas por elipses. 
- Determinístico: são funções lógicas de outros nós e também são representados por elipses. 

 
As setas de relacionamento são de três tipos: 
 
- Sólidas indicam uma dependência estocástica. 
- Duplas indicam uma função lógica. 
- Pontilhados indicam a existência de limites inferior ou superior.  

 
Os loops são representados por retângulos com a indicação do intervalo (i in 1:N). 

 Para exemplificar a utilização da modelagem gráfica considera-se um conjunto de 5 pares de 
valores observados (x, Y), ou seja, (1,1), (2,3), (3,3), (4,3) e (5,5) e se ajusta um modelo de  regressão 
linear para os dados: 

 
( )τµ ,Normal~Y ii  

( )bar.xxiii −+= βαµ  
 
onde x.bar representa a média dos valores de x e 21 στ /= é a precisão. 

 
A FIGURA 2 apresenta o modelo gráfico gerado no programa WinBUGS a partir do comando 

Doodle. 
 

Geração do Código e Entrada de Dados: 
 
Após ser modelado graficamente o problema, o programa dispõe do comando Doodle Write Code 

que gera automaticamente a linguagem-código.  
É necessário que sejam informados também no mesmo arquivo os dados conhecidos para os nós, 

bem como os valores iniciais para geração das cadeias (opcional). 
A FIGURA 3 apresenta a linguagem-código gerada a partir do modelo gráfico representado na 

FIGURA 2, bem como os dados e dados iniciais para o exemplo considerado. 
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Implementação: 
 
Depois de concluídas as etapas de modelagem gráfica, geração da linguagem-código e entrada de 

dados o programa está em condições de realizar inferências sobre o problema em estudo. Para tanto, 
deve-se inicialmente executar o comando Model Specification para verificação do modelo, 
carregamento dos dados, compilação do modelo e carregamento dos valores iniciais. 

Se durante o processamento da especificação do modelo o WinBUGS encontrar erros na 
linguagem-código, nos dados e valores iniciais ou se não conseguir classificar a distribuição 
condicional completa para determinado parâmetro então é apresentada uma mensagem de erro. 

Após a especificação do modelo o WinBUGS está pronto para a geração de amostras por meio do 
comando Model Update e obtenção de inferências e monitoramento das variáveis de interesse para as 
amostras geradas por meio do comando Sample Monitor.  

A FIGURA 4 apresenta a tela do comando Sample Monitor. Os principais campos utilizados para 
obtenção de inferências e monitoramento das variáveis de interesse são: 

 
- stats: sumário de estatísticas para a variável de interesse; 
- density: gráfico da estimativa da densidade a posteriori para as variáveis de interesse; 
- quantiles: gráfico da média das variáveis de interesse com os respectivos intervalos de 

confiança; 
- trace: gráfico da trajetória das cadeias geradas para as amostras das variáveis de interesse em 

relação a um intervalo de iterações; 

FIGURA 3:  Código fonte 

FIGURA 2:  Modelo gráfico (retirado de SPIEGELHALTER et al., 2000) 
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- history: gráfico da trajetória das cadeias geradas para as amostras das variáveis de interesse 
em relação ao total de iterações; 

- autoC: gráfico  da  função  de  autocorrelação  para  as  variáveis  de  interesse; 
- coda: cria os arquivos coda.ind e coda.out para monitoração da convergência das cadeias, 

utilizado no programa CODA; 
- GR diag: cálculo do diagnóstico de convergência de Gelman-Rubin (1992). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.2  PROGRAMA CODA 
 
  

COWLES et al. (1997) desenvolveram o programa “Convergence diagnosis and output analyses 
software for Gibbs sampling output” (CODA), versão 0.4, que consiste em um conjunto de menus de 
funções desenvolvidos na linguagem S-PLUS para análise da convergência das cadeias geradas pelo 
programa WinBUGS. O CODA fornece resultados para o cálculo do diagnóstico de convergência bem 
como análises gráficas.  

Para proceder a monitoração da convergência o WinBUGS registra a série requisitada de valores 
simulados (cadeias) em um arquivo de texto ASCII. O CODA pode então ser utilizado para proceder o 
diagnóstico da convergência e as análises gráficas e estatísticas dos dados arquivados. Os resultados 
do CODA em forma de texto são mostrados na tela do computados e registrados em um arquivo 
chamado coda.log, que pode ser impresso. Os resultados gráficos também podem ser impressos ou 
arquivados como imagens em formato postscript ( .ps). 

O CODA processa os seguintes diagnósticos de convergência: 
 
- Raftery e Lewis (1992). 
- Heidelberger e Welch (1983). 
- Geweke (1992). 
- Gelman e Rubin (1992). 

 
Para a análise gráfica são fornecidos gráficos das trajetórias das cadeias amostradas e das funções 

de autocorrelação. 
Para a determinação da convergência das cadeias é recomendável a combinação do diagnóstico de 

convergência com a inspeção visual da análise gráfica. 
A versão 0.4 do CODA está disponível para download em http://www.mrc-bsu.cam.ac.uk/bugs.  

 
 
5.3  PROCEDIMENTOS GERAIS PARA IMPLEMENTAÇÃO 
 
 

Nesta Seção são apresentados, em forma de roteiro, os procedimentos gerais para utilização dos 
programas WinBUGS e CODA para obter inferências Bayesianas:: 
 

a) Desenhar o modelo gráfico no WinBUGS; 

FIGURA 4:  Tela do comando de inferências e monitoramento 
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b) Gerar o código-fonte a partir do modelo gráfico; 
c) Inserir os dados do problema; 
d) Definir os tipos de diagnósticos de convergência a serem utilizados; 
e) Executar o WinBUGS com um número qualquer de iterações e executar o comando coda. Em 

seguida, verificar no CODA o número mínimo de iterações (Nmin) e o número de cadeias 
necessárias para proceder a indicação da convergência segundo os diagnósticos selecionados e 
seus parâmetros de análise; 

f) Executar o WinBUGS para o modelo implementado empregando o número de iterações e o 
número de cadeias exigidos pelo CODA para os diagnósticos de convergência selecionados e 
gerar os arquIvos de saída “Coda index”, “Coda for chain 1”, “Coda for chain 2”, ... . 

g) A partir dos resultados indicados para convergência obtidos pelo CODA executar novamente 
o WinBUGS para realização de inferências e monitoramento dos parâmetros desconhecidos e 
variáveis de interesse. 

 
 
6  APLICAÇÃO NUMÉRICA 
 
 

Nesta seção é apresentada uma aplicação numérica para estimação dos tempos de falha de um 
produto submetido a testes de acompanhamento da degradação de seu desempenho antes que a falha 
ocorra. Para a realização de inferências é utilizada a abordagem Bayesiana e os programas WinBUGS 
e CODA. 

MEEKER & ESCOBAR (1998, p. 643) apresentaram dados resultantes de um teste de 
degradação realizado para acompanhar o desempenho de um produto. Foram testadas 15 unidades 
independentes com a realização de 16 medições em cada unidade testada ao longo do tempo. 
Considerou-se que no tempo t = 0 não havia degradação e que a falha ocorria quando a degradação 
alcançava o valor 10% (Df). A FIGURA 5 apresenta o diagrama com os dados obtidos, onde se 
observa que ao final do teste a maior parte dos itens ainda não havia falhado, levando à necessidade de 
estimação dos tempos de falha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para a estimação dos tempos de falha sob enfoque Bayesiano é considerado um modelo de 
regressão linear e independente para a variável aleatória degradação yij, ou seja: 
 

FIGURA 5:  Dados de degradação 
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for(j IN 1 : T)

for(i IN 1 : N)

x[j]

T[i]

tau y[i, j]

D[i, j]

beta[i]alpha[i]

FIGURA 6:  Modelo gráfico para o modelo 1. 

( )τ,DNormal~y ijij     
 

onde jiiij xD βα +=  é o modelo linear de degradação e τ é a precisão. i = 1, 2,.., 15 e j = 1, 2,..., 17. 
 

A estimação dos tempos de falha T é dada por ( )
i

iiT
β
α−

=
10 . 

 
A implementação foi realizada no programa WinBUGS. O modelo gráfico gerado está 

representado na FIGURA 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para a análise da convergência das cadeias de valores simulados utilizou-se o diagnóstico de 

Rafetery e Lewis implementado no programa CODA. O diagnóstico indicou a necessidade de um total 
de 49.638 iterações com burn in de 60 iterações. 

Após a implementação no WinBUGS das iterações exigidas segundo o diagnóstico de Raftery e 
Lewis foram obtidas as estimativas dos tempos de falha para o modelo apresentado. O tempo 
computacional requerido foi de 128 s. Os resultados estão apresentados na TABELA 1. 
 

TABELA 1: Estimativa dos tempos de falha 

item T(i) 
estimativa item T(i) 

estimativa item T(i) 
estimativa 

1 3702 6 3592 11 5327 
2 4196 7 6053 12 4995 
3 5849 8 6543 13 4719 
4 6174 9 5112 14 5693 
5 5302 10 3307 15 6103 

 
 
7  CONCLUSÃO 
 
 

Neste trabalho foram apresentados procedimentos para obter inferências Bayesianas empregando 
métodos de simulação, em especial o método de Monte Carlo via Cadeia de Markov (MCCM) 
implementado no programa WinBUGS. 

Aspectos da indicação de convergência das cadeias geradas foram levados em consideração por 
meio da implementação do programa CODA. 

Para demonstrar a capacidade do programa WinBUGS foi implementada uma aplicação com 
dados obtidos da literatura, que permitiu constatar que o método de MCCM forneceu boas estimativas 
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para os tempos de falha. Além disso, o WinBUGS necessitou de um baixo tempo computacional para 
simulação e a indicação de convergência exigiu um pequeno número de iterações. 
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