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1 - Resumo
Para o trabalho, foi extraída do site kaggle.com uma base com uma amostra de
3168 áudios coletados de homens e mulheres. Estes audios são pré processados por
uma análise acústica do R usando os pacotes seewave e tuneR. O objetivo é identificar
se a voz é masculina ou feminina com base em variáveis explicativas sobre a voz frequência máxima, mínima, média, tonalidade e outras, e então definir se a voz é
masculina ou feminina.
Com esta análise conseguimos identificar determinados traços de voz e
relaciona-los ao sexo correspondente. A análise foi baseada no modelo de regressão
focado à distribuição binomial e com a função de ligação logito, devido ao fato deste
modelo apresentar bons indicadores de qualidade de ajuste. Foi feita uma análise
descritiva breve com maior foco para aplicação do modelo, análise de resíduos e
validação.
Após um primeiro ajuste baseado na logito, verificamos que havia variáveis que
poderiam ser excluídas sem que fizessem diferença no ajuste - foi feita uma conferência
via metodologia backward and forward que selecionou as variáveis mais importantes.
Pela análise de resíduos considerando os componentes da deviance, não verificamos
um comportamento claro do ajuste, tendo em vista que este ajuste é baseado em um
modelo binomial. Não apontamos medidas influentes, apesar dos indicadores terem
demonstrado alguns pontos destoantes, pois levamos em consideração que a base
possui uma enorme quantidade de dados e que o ajuste dificilmente representaria
todas as informações.
2 – Introdução
O objetivo da análise é definir o sexo do participante com base nas variáveis
relacionadas à sua voz. As variáveis medidas são frequências média, máxima, mínima,
quantis, frequências dominantes e não dominantes, entre outras. As perguntas que são
respondidas com o questionário são: Quais as outras características que diferem entre
homens de mulheres? Podemos encontrar alguma diferença na ressonância da voz
entre mulheres e homens? Podemos identificar falsetos de vozes regulares? Existem
outras características relevantes e interessantes nesta base de dados.
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3 - Material e Métodos
O tamanho da amostra consiste em 3168 gravações de homens e mulheres e o
objetivo é identificar o sexo de acordo com a frequência da voz. Abaixo, segue uma
tabela com o resumo das variáveis:
Variáveis
Média
Desvio
Mediana
1Q
2Q
IQR
Assim.
Curtose
Entropia
Planeza
Freq_Modal

Descrição
Frequência Média
Desvio Padrão da Frequência
Frequência Mediana
Primeiro Quartil da Frequência
Terceiro quartil da Frequência
Amplitude Interquantílica
Assimetria
Curtose
Entropia Espectral
Planeza
Frequência Modal

Variáveis
Centróide
Média_F.F
Mínima_F.F
Máxima_F.F
Média_F.D
Mínima_F.D
Máxima_F.D
Range_F.D
Índice_de_Modulação
Label

Descrição
Centróide
Frequência Média Fundamental
Frequência Mínima Fundamental
Frequência Máxima Fundamental
Frequência Média Dominante
Frequência Mínima Dominante
Frequência Máxima Dominante
Amplitude de Frequência Dominante
Índice de Modulação
Homem ou Mulher

Resultado e Métodos
3.1 - Estatística Descritiva
Primeiramente, foram construídos gráficos boxplot para comparar o
comportamento das variáveis de acordo com o sexo. Vale lembrar que 0 representa o
grupo feminino e 1 o grupo masculino.
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Pelas imagens é constatada uma similaridade no comportamento das variáveis
relacionadas à média e mediana para ambos os tipos de frequências captados
(dominante, fundamental e simples). Não é visível um comportamento distoante em
nenhum dos gráficos, assim como um direcionamento de cada variável para um dos
sexos. Pelos boxplots, é visível que mulheres tendem a alcançar frequências maiores,
que homens tendem a manter um padrão de frequência e que estes possuem um desvio
menor delas.
Abaixo, temos um gráfico que mostra a correlação entre as variáveis.

3.2 - Seleção de Modelos
Os modelos de regressão para dados binários com distribuição de
probabilidades binomial para a resposta são escritos da seguinte maneira:
𝑦𝑖 |𝑥𝑖 𝐵𝑖𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎𝑙(𝑚𝑖 , 𝜋𝑖 )
𝑔(𝜋𝑖 )
= 𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖1 + 𝛽2𝑥𝑖2 + 𝛽3𝑥𝑖3 + 𝛽4𝑥𝑖4 + 𝛽5𝑥𝑖5 + 𝛽6𝑥𝑖6 + 𝛽7𝑥𝑖7 + 𝛽8𝑥𝑖8 + 𝛽9𝑥𝑖9
+ 𝛽10𝑥𝑖10 + 𝛽11𝑥𝑖11 + 𝛽12𝑥𝑖12 + 𝛽13𝑥𝑖13 + 𝛽14𝑥𝑖14
O modelo será escolhido de acordo com duas medidas: o critério de qualidade
de AIC e a verossimilhança. Para o critério de qualidade AIC, efetuamos quatro ajustes
com as principais funções de ligação (logito, probito, cloglog e cauchy)
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AIC:
Ajuste

AIC

Veross.

Logito
Probito
Cloglog
Cauchy

451,25
477,88
473,67
413,26

-212,63
-225,94
-223,83
-193,63

O modelo escolhido foi o logito, pois apresentou um AIC baixo e uma
verossimilhança alta.
3.3 - Ajuste do modelo
Abaixo, o modelo binomial com função de ligação logito na escala do preditor:
𝑙𝑛(𝜋𝑖 /1 − 𝜋𝑖 ) = 𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 + 𝛽2 ∗ 𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑜 + 𝛽3 ∗ 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑖𝑎 + 𝛽4 ∗ 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑧𝑎 +
𝛽5 ∗ 𝐹𝑟𝑒𝑞. 𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 + 𝛽6 ∗ 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑖𝑑𝑒 + 𝛽7 ∗ 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝐹. 𝐹 + 𝛽8 ∗ 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝐹. 𝐹 + 𝛽9 ∗
𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝐹. 𝐹 + 𝛽10 ∗ 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝐹. 𝐷 + 𝛽11 ∗ 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝐹. 𝐷 + 𝛽12 ∗ 𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝐹. 𝐷 + 𝛽13 ∗
𝑅𝑎𝑛𝑔𝑒𝐹. 𝐷 + 𝛽14 ∗ 𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑎𝑐𝑎𝑜 𝐹. 𝐷

Ou na escala da resposta:

𝜋 = 𝑒 𝑥 /1 + 𝑒 𝑥
sendo que:

𝑥 = 𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 + 𝛽2 ∗ 𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑜 + 𝛽3 ∗ 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑖𝑎 + 𝛽4 ∗ 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑧𝑎 + 𝛽5 ∗
𝐹𝑟𝑒𝑞. 𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 + 𝛽6 ∗ 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑖𝑑𝑒 + 𝛽7 ∗ 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝐹. 𝐹 + 𝛽8 ∗ 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝐹. 𝐹 + 𝛽9 ∗
𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝐹. 𝐹 + 𝛽10 ∗ 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝐹. 𝐷 + 𝛽11 ∗ 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝐹. 𝐷 + 𝛽12 ∗ 𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝐹. 𝐷 + 𝛽13 ∗
𝑅𝑎𝑛𝑔𝑒𝐹. 𝐷 + 𝛽14 ∗ 𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑎𝑐𝑎𝑜𝐹. 𝐷

O modelo ajustado para verificação dos AIC's continha todas as variáveis
disponíveis. Ao chamar um sumário dos dados, verificamos que as variáveis Desvio,
Entropia, Planeza, Frequência Modal, Média F.F e Mínima F.F são significativas. As
variáveis que não possuíam diferença significativa foram retiradas da análise e o
modelo final proposto é o abaixo:

𝑙𝑛(𝜋𝑖 /1 − 𝜋𝑖 ) = 𝛽0 + 𝛽2 ∗ 𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑜 + 𝛽3 ∗ 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑖𝑎 + 𝛽4 ∗ 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑧𝑎 + 𝛽5 ∗
𝐹𝑟𝑒𝑞. 𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 + 𝛽7 ∗ 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝐹. 𝐹 + 𝛽8 ∗ 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝐹. 𝐹
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3.4 - Resíduos e Medidas de Influência
Em casos de modelos baseados na distribuição binomial, geralmente há
problemas ao ajustar resíduos com base na deviance, pois a representatividade não é
fiel ao comportamento dos dados. Dado isso, o foco da análise de resíduos é nos quantis
aleatorizados.
Abaixo, segue uma análise de resíduos onde verificamos uma dispersão de dados
dentro de um intervalo considerado adequado para uma análise (-3:3), além de uma
distribuição dos dados que indica uma boa adequação à normal, o que também é um
indicativo de bom ajuste.

No gráfico de medidas influentes, são apresentados alguns pontos expressivos,
apesar de que devido ao fato da base ter mais de 2000 observações, não vamos nos
atentar aos poucos pontos que apresentaram expressividade.
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3.5 - Validação e Predição
Abaixo é feita uma tabela que permite calcular sensibilidade, especificidade e
poder preditivo.
Comparação
Homem
Mulher

Mulher
12
456

Medida
Poder Preditivo
Especificidade
Sensibilidade

Homem
467
15

Percentual
0,9715
0,9743
0,9688

Para sensibilidade, temos que a probabilidade de ser homem dado que
realmente é homem é de aproximadamente 97%. Para especificidade, temos que a
probabilidade de ser mulher dado que realmente é mulher é de aproximadamente 97%
também. O poder preditivo foi alto, dado que aplicando o modelo aos dados de
validação, foram cometidos somente 27 erros.
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Abaixo, coletamos dois perfís para análise. Gostaríamos de saber a
probabilidade de uma pessoa com determinado perfil ser homem ou mulher.
Variáveis
Média
Desvio
Entropia
Planeza
Freq_Modal
Centróide
Média_F.F
Mínima_F.F
Máxima_F.F
Média_F.D
Mínima_F.D
Máxima_F.D
Range_F.D
índice_de_Modulação

#
P(X=x)

Perfil 1
0,16
0,07
0,96
0,72
0,09
0,16
0,11
0,04
0,27
0,64
0,04
4,31
4,26
0,18

Perfil 1
98,95%

Perfil 2
0,20
0,03
0,83
0,21
0,20
0,20
0,14
0,04
0,27
2,08
0,21
9,11
8,90
0,14

Perfil 2
0,39%

Concluímos que a probabilidade das pessoas com perfil 1 serem homens é de
98%, enquanto que o perfil 2 tem apenas 0,3% de probabilidade.
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