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1. Resumo
O trabalho consiste em analisar os dados de diversos passageiros e construir um estudo
sobre o acidente do Titanic, com uma aplicação de regressão para dados binários para
descobrir o que influenciou na morte ou não dos passageiros do Titanic.
Palavras chave: Regressão, Dados Binários, Modelos, Ajustes, Titanic.

2. Introdução
Neste trabalho será apresentado modelos para análise de dados binários com resposta
binária, essa resposta possui duas alternativas, 0 ou 1 (sucesso ou fracasso), no caso desse
trabalho a variável resposta a ser considerada, é se o passageiro sobreviveu (1) ou não
sobreviveu (0).
A base de dados utilizada foi retirada do site: www.kaggle.com. Esse site hospeda diversas
base de dados para competições de Data Science. A base contém diversas informações do
passageiro, com 12 variáveis como idade, sexo e classe de viagem, entre outras que serão
apresentadas mais adiante.
Esse grande navio levou 2 anos para ficar pronto, afundou no Oceano Atlântico em 14 de
abril de 1912, quando colidiu contra um iceberg, o número exato de mortos é incerto, porque
havia passageiros que não pagaram e alguns que desistiram de embarcar de última hora. O
navio saiu da Inglaterra com direção a Nova York, com mais de 1500 pessoas a bordo. O Titanic
foi feito para ser considerado o navio mais luxuoso e seguro daquela época.
Com isso o objetivo desse trabalho é aproveitar essa base de dados disponível e fazer uma
regressão para dados binários e como já foi dito levando em consideração como variável
resposta se o passageiro sobreviveu ou não ao acidente. E achar um bom modelo que seja
satisfatório, através de métodos e testes estatísticos que auxiliem no ajuste do modelo.
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3. Material e métodos
3.1 Definição da Base de Dados
Como já foi dito essa base de dados contém 12 variáveis com informações dos passageiros
do Titanic. Mas algumas variáveis como ID do passageiro, nome, número da passagem, porque
são informações que não são de interesse e cabine porque havia muitos dados faltantes dos
passageiros, foram removidas porque não vai influenciar de nenhuma forma no estudo.
Com isso temos a seguinte base de dados:

Sobreviveu = 1 se sobreviveu, 0 se não sobreviveu
Classe = 1 - primeira classe, 2 - segunda classe, 3 - terceira classe.
Sexo = male - masculino, fale – feminino.
Idade = idade do passageiro em anos.
IrmaosConjuge = a quantidade de irmãos e cônjuges que o indivíduo possuía na
embarcação.
Paiscriancas = quantidade de crianças e idosos (pais) relativos ao passageiro.
Tarifa = valor da passagem.
Embarque = local onde o passageiro embarcou. S = Southampton, C = Cherbourg-Octeville e
Q = Queenstown.
Lembrando que essa base não tem o registro de todos os passageiros que estavam no
navio, a base contém 891 observações. Além disso, 177 observações não tem a idade na base,
com isso usamos uma técnica de imputação multivariada, com a função “mice” do R, e também
analisamos a base excluindo esses registros, para então decidir qual base usaremos para ajustar
o modelo final.
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3.2 Análise descritiva da base

Podemos observar que do total de passageiros a bordo, 38,4% sobreviveram e 61,6% não sobreviveram
ao desastre.
Após realizar a imputação dos dados faltantes, podemos observar na tabela abaixo que a média e
outras medidas de dispersão não sofreram alterações que possam comprometer a análise dos dados.

Como dito anteriormente, iremos ajustar modelos levando em conta a base que foram removidos os
dados faltantes, e num segundo momento ajustaremos modelos com a base que os dados faltantes
foram imputados com valores através de técnicas de multivariada.
Como forma de avaliar o poder preditivo do modelo, nos dois casos iremos separar uma base de
validação. No caso da base com os dados faltantes removidos, iremos usar como base de validação 200
observações, com isso a base de treino ficará com 514 observações. Para a base que os dados faltantes
foram imputados valores, usaremos como base de validação 250 observações, com isso a base de treino
ficará com 641 observações.

3.3 Ajuste de Modelos
Nesta seção iremos ilustrar detalhadamente passo a passo para escolha do melhor modelo.

3.3.1 Ajuste usando a base com imputação dos dados faltantes
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Num primeiro momento, ajustamos um modelo utilizando todas as variáveis da base. Como
podemos observar na tabela abaixo, a variáveis que o ajuste indicou como significativas foram Classe,
Sexo, Idade e IrmaosConjuge.

Com isso iremos ajustar um modelo somente com as variáveis significativas.
Num primeiro momento, tentamos ajustar um modelo com as quatro variáveis significativas, e
testando todas as interações possíveis para esse conjunto de quatro variáveis. Como podemos observar
abaixo, quase todas as interações foram significativas ao modelo, com isso teríamos que ajustar um
modelo com todas elas, sendo assim, seria um modelo muito complexo com limitações às
interpretações dos parâmetros.

Para tentar ajustar um modelo que seja de melhor interpretação, iremos utilizar um modelo com efeitos
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aditivos, ou seja, sem interação entre as variáveis. Podemos observar na tabela abaixo que todas as
variáveis continuam como significativas, porém o AIC (Critério de Informação de Akaike) do modelo com
interações é menos, ou seja, melhor. Com isso decidimos que iremos analisar os resíduos dos dois
modelos para então decidir qual se ajusta melhor ao nosso propósito.

Abaixo segue os gráficos para análise de resíduos do modelo com interações.

Abaixo segue os gráficos para análise de resíduos do modelo sem interações.
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Analisando os gráficos, podemos concluir que os pressupostos do resíduos estão bem melhor atendidos
pelo modelo que não tem interações. A normalidade dos resíduos parece estar bem melhor no modelo
sem interações. O mesmo acontece com os possíveis outliers e pontos de alavancagem, que estão bem
menores no segundo modelo.
Para melhor analisar a normalidade utilizamos o envelope simulado para verificar pontos que
estejam fora do intervalo de confiança. Segue os gráficos abaixo.
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Podemos verificar que no segundo modelo, sem interações, tem alguns pontos fora do envelope, porém
como o intervalo de confiança é de 95%, é aceitável que alguns pontos fiquem fora do envelope.

3.3.2 Ajuste usando a base com dados faltantes removidos
Nesta etapa, ajustamos um modelo utilizando todas as variáveis da base. Como podemos observar
na tabela abaixo, a variáveis que o ajuste indicou como significativas foram Classe, Sexo, Idade e
IrmaosConjuge.

Com isso iremos ajustar um modelo somente com as variáveis significativas.
Num primeiro momento, tentamos ajustar um modelo com as quatro variáveis significativas, e
testando todas as interações possíveis para esse conjunto de quatro variáveis. Como podemos observar
abaixo, todas as interações foram não significativas ao modelo, ou seja, as interações não irão ajudar no
poder preditivo do modelo
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Na tabela abaixo podemos observar que o modelo com efeitos aditivos, ou seja, sem interações, que
todas as variáveis foram significativas ao modelo.

Abaixo segue os gráficos para análise de resíduos do modelo com interações.
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Abaixo segue os gráficos para análise de resíduos do modelo sem interações.
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Visualmente, não notamos muita diferença na normalidade dos resíduos entre os modelos com e
sem interação, porém a distância de cook do e o valor chapéu segundo modelo indica que não temos
candidatos a outliers nem a pontos de alavancagem.
Utilizando o envelope simulado, verificamos que o segundo modelo se ajusta melhor aos dados, pois
tem menos pontos fora do envelope.

3.3.3 Escolha do modelo
Conseguimos observar que, levando em conta normalidade dos resíduos, possíveis outliers e pontos
de alavancagem, complexidade do modelo (utilizar interação das variáveis), decidimos que o modelo
que melhor se ajusta aos dados é o modelo em que não utilizamos interação e que os dados faltantes
são removidos da base em vez de imputar os valores utilizando técnicas estatísticas.
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3.3.4 Avaliando o poder preditivo do modelo
Para avaliar o poder preditivo do modelo iremos utilizar algumas medidas, como especificidade,
sensibilidade, acurácia, e também a curva ROC.
Para proceder a essas técnicas, temos que definir pontos de corte para analisar qual seria o que
melhor prevê a sobrevivência ou não dos indivíduos.
Após ajustado o modelo, mensuramos a probabilidade de sobrevivência de cada indivíduo da base
de validação, para avaliar o poder preditivo do modelo. Feito isso definimos que indivíduos com
probabilidade maior ou igual a 50% de sobrevivência vamos definir como predição que eles vão
sobreviver, e abaixo de 50% não vão sobreviver. Posteriormente, realizamos o mesmo procedimento
para probabilidades de 40% e 60%.
Na tabela abaixo podemos observar a sensibilidade, especificidade e acurácia para os diferentes
pontos de corte.

Outro método para análise seria a curva ROC e o cálculo da área abaixo da curva. Segue abaixo a
curva ROC.

Para escolha do melhor ponto de corte, devemos escolher o ponto mais “esquinado”, pois será o
ponto mais próximo de sensibilidade e especificidade igual a 1. Visualmente podemos verificar que o
ponto de corte 0.5 aparenta ser o ponto mais esquinado.
A área sob a curva ROC é mais próximo de 1 para modelos com alto pode preditivo. Após feito os
cálculo, a área sob a curva é de 0,85, sendo que em muitas bibliografias, áreas maiores que 0.8 são
consideradas excelentes.
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4. Conclusão
Podemos concluir que o ponto de corte com maior “equilíbrio” entre sensibilidade e especificidade
seria o de 0.5, ou seja, que indivíduos com 50% de chance de sobrevivência, sendo esta calculada a
partir do modelo escolhido, vão ser classificados como sobreviventes.
Além disso, levando em conta complexidade do modelo (interações entre variáveis, imputações de
valores faltantes), análise de pressupostos dos resíduos, análise de outliers e pontos de alavancagem,
acurácia do modelo, acabamos escolhendo o modelo que não tem interações e que os dados faltantes
são removidos da modelagem.
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