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Resumo: Recentemente, Rosado (2009), Rosado e Neves (2008a) e Rosado e Neves (2008b), 

apresentaram alguma reflexão sobre a problemática dos outliers bayesianos em geral e, mais 

especificamente, contribuições para o estudo de observações discordantes em dados de Estatística 

Forense. Neste trabalho faz-se uma análise dos trabalhos pioneiros de Lindley e Evett e da 

respectiva contribuição para o estudo de outliers bayesianos. Para além da perspectiva histórica 

concretiza-se um estudo de outliers nos dados construídos por Evett (1977). A síntese deste trabalho 

permite formular uma metodologia essencialmente prática para estudo de outliers em Estatística 

Forense com dados Normais. 

 

 

Palavras - chave: outliers; estatística forense; distribuição normal; razão das chances (odds ratio); 

análise bayesiana. 

 

 

 

 

 

1. Sobre o “estudo de outliers” 

 

O estudo de outliers em Estatística Forense tem a particularidade de juntar “duas originalidades” quiçá 

com igual grau de dificuldade: a perspectiva bayesiana dos outliers e aquela nova área da Ciência 

Estatística. 
A análise estatística com base e através de métodos bayesianos tem diferenças fundamentais quando 

comparada com outra dita tradicional, eventualmente, frequencista. Desde logo nos conceitos básicos 

mas também em termos de objectivos ambas essas análises, de algum modo, se podem tornar 

complementares. Em qualquer dos casos podemos reflectir sobre as diferenças metodológicas e 

mesmo as próprias opções se aprofundarmos a questão do ponto de vista conceptual. Não o faremos. 

Com objectivos essencialmente práticos usaremos resultados genéricos que permitem algumas 

conclusões no nosso principal objectivo: estudo de outliers em Estatística Forense. No entanto não 

devemos ignorar as dificuldades acrescidas na teoria dos outliers quando o nosso estudo envolve uma 
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perspectiva bayesiana tanto do ponto de vista da inferência como da decisão. A clássica grande 

questão prende-se com a “condicionalidade”, isto é, o subjectivismo das conclusões obtidas sobre 

métodos condicionados pela amostra em presença. Isto pode criar alguma dificuldade na própria 

interpretação do mecanismo de geração dos dados pois “se todas as observações contam” então não há 

outliers. Não nos colocamos nesta perspectiva fundamentalista e usamos os métodos bayesianos “até 

ao limite” da discussão filosófica que muitas vezes condiciona a aplicação prática a resultados 

concretos. A Estatística Forense - que usa muita teoria bayesiana – é, assim também, um caso de 

estudo!1 

 

 

2. Sobre o estudo de outliers numa perspectiva bayesiana 

 

Em estudos da prática estatística, principalmente na Estatística Forense, “o ADN” e “os fragmentos de 

vidro” são casos que requerem especial cuidado quer na interpretação dos dados quer no cálculo ou 

valor de prova. É mais sobre os segundos que falaremos neste trabalho. Vulgarmente, as provas 

construídas a partir de fragmentos de vidro relacionam-se com casos onde estão envolvidas janelas 

partidas, lâmpadas ou pára-brisas de automóveis. Além disso, surgem questões de índole forense 

relacionadas com os pequenos (às vezes minúsculos, quase microscópicos) fragmentos de vidro que 

estão presentes quer na vítima quer nas roupas de um suspeito. Para os exemplos que vamos 

considerar usaremos como “medida de quantificação da prova” dados estatísticos que envolvem os 

índices de refracção dos fragmentos2. Para uma análise de outliers, através de dois exemplos, a seguir 

usaremos dados dos estudos pioneiros de Evett (1977) e Lindley (1977). 

 

Guttman (1973) é um trabalho de referência para a abordagem bayesiana no estudo de outliers. O 

interesse desse estudo torna-se particularmente importante na Estatística Forense, como veremos. O 

modelo considerado por Guttman (1973) usa a Normalidade nos dados o que é particularmente 

interessante para o estudo que pretendemos fazer neste trabalho. No entanto é limitativo pois apenas 

considera observações discordantes por alterações no parâmetro de localização. Numa perspectiva 

mais actual do estudo de outliers é mais importante a formalização da influência do parâmetro de 

escala. É um trabalho que pode ser feito na continuação daquele que ora apresentamos. 

 

Como habitualmente, dispomos de n observações x1, …, xn. No modelo de discordância, seja 

considerada uma hipótese que admite aquelas observações geradas por uma normal N(,) e que, para 

construir uma alternativa, também se supõe que uma delas possa ter sido gerada por uma normal 

N(+m,). Assim, com estes pressupostos, podemos prosseguir o estudo em diversas vertentes: numa 

perspectiva de um Modelo Generativo com Alternativa Natural para estudo de outliers numa amostra 

(método GAN, como é feito em Rosado (2006), cap. 4) ou, embora mais restritiva, numa abordagem 

de deslizamento (como é feito em Barnett and Lewis (1994), p. 49 e p. 103) ou, ainda, na abordagem 

bayesiana proposta, entre outros, por Guttman (1973).  

Porque desejamos prosseguir para uma análise de observações discordantes em Estatística Forense no 

que se segue optaremos de perto pela última das metodologias referidas. O ponto teórico de partida é a 

consideração das distribuições a priori e a posteriori para os parâmetros envolvidos. Neste contexto é 

particularmente relevante a influência de m que, de algum modo, é empiricamente considerada como 

uma medida de contaminação dos dados o que pode ser usado para analisar a presença de um outlier 

na amostra.  

                                                 
1 O capítulo 9 de Barnett and Lewis (1994) é uma boa leitura para aprofundamento desta reflexão sobre a abordagem 

bayesiana ao estudo de outliers, principalmente sobre questões de acomodação mas também e principalmente na própria 

definição de observação discordante. 
2 Por exemplo em Aitken and Taroni (2004) e, em especial, em Curran (2003) pode-se aprofundar a interpretação 

estatística da prova forense através do vidro. 
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Para isso, podemos usar a contribuição pioneira de Guttman (1973) para, facilmente, concluir que a 

densidade a posteriori de m é  

 

 

f(m/x1, …,xn) = ∑ 𝑤𝑖
𝑛
1  ℎ(𝑚/𝑎𝑖, 𝐵(𝑖), 𝑛 − 2) 

 

onde  

𝑤𝑖 =
(𝐴(𝑖))−(𝑛−2)/2

∑ (𝐴(𝑗))−(𝑛−2)/2𝑛
1

      

com 

 

𝐴(𝑖) =  ∑(𝑥𝑗 − 

𝑗≠𝑖

�̅�𝑖)
2 

 

 

�̅�𝑖 =  ∑
𝑥𝑗

𝑛 − 1
𝑗≠𝑖

 

 

 

𝐵(𝑖) =  
(𝑛 − 1)(𝑛 − 2)

𝑛 𝐴(𝑖)
 

 

 

𝑎𝑖 =  
𝑛(𝑥𝑖 − �̅�)

(𝑛 − 1)
 

 

 

Os pesos wi, como veremos nos exemplos a seguir, são basilares para o estudo proposto. Facilmente se 

verifica que os pesos são invariáveis para translações nos dados. Este facto é particularmente relevante 

em estudos de outliers por translação. 

 

Como sabemos, principalmente para a Estatística Forense tem enorme relevância a análise do 

parâmetro m acima referido e, muito em especial, a razão das chances 

 

𝑅 =  
𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑚 > 0/    𝑥1, … , 𝑥𝑛)

𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑚 < 0/    𝑥1, … , 𝑥𝑛)
 

 

 

Se esta razão for igual a 1 então “o equilíbrio” no modelo de discordância pode ser usado para decidir 

sobre a ausência de outliers na amostra. Um valor de R que se “afaste” de 1 pode indicar a presença de 

um outlier “superior” ou “inferior” conforme os casos. Os candidatos e eventuais valores discordantes, 

ao contrário dos estudos nos modelos de discordância mais gerais propostos por Rosado (2006), agora 

são sempre extremos.  

Note-se que esta formalização do estudo de outliers, evidentemente, não considera a situação mais 

geral3 de outliers por . 

 

A razão das chances é um quociente entre duas somas pesadas de distribuições t com n-2 graus de 

liberdade. Esta é a base da formalização elaborada por Guttman (1973) e que, a seguir, aplicaremos 

nos exemplos.  

                                                 
3 Para aprofundar este estudo, em populações normais, pode-se usar Rosado (2006, cap. 4). 
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De facto, 

 

𝑅 =  
∑ 𝑤𝑖 𝐹(𝑎𝑖 √𝐵(𝑖))

∑ 𝑤𝑖[1 − 𝐹(𝑎𝑖 √𝐵(𝑖)] 
 

 

onde F(x) é a função de distribuição t de Student com n-2 graus de liberdade.  

Pode provar-se4 que, para n>3, os pesos wi, pertencem ao intervalo 

 

[ 0 ,
1

𝑛
+

2

𝑛
 √

𝑛 − 1

𝑛 + 1
 ] 

 

Este intervalo, como veremos nos exemplos, pode ser usado para completar a análise e permite tirar 

conclusões sobre alguma observação em especial. 

Além disso, Guttman (1973) sugere5 que um valor de R superior a 5 ou abaixo de 0,2 seja considerado 

para uma conclusão sobre a presença de um outlier na amostra. 

 

No que se segue vamos utilizar dois exemplos práticos no sentido de, metodologicamente, elaborar um 

estudo de outliers.  

O primeiro exemplo é um clássico já por diversas vezes utilizado. Agora serve como introdução ao 

método de pesquisa de outliers numa abordagem bayesiana.  

O exemplo II - porque usa dados históricos e pela generalidade da situação criada - é particularmente 

interessante para o estudo de outliers em Estatística Forense com dados Normais. 

 

 

Exemplo I 

 

Consideremos o bem conhecido conjunto de “dados de astronomia” estudados por Peirce e também 

por Chauvenet, já referenciado6 em Rosado (2006, p. 7, 168 e 199) e também em Barnett and Lewis 

(1994, p. 38). Os estudos, apresentados por Peirce em 1852 e por Chauvenet em 1863 usam 15 

observações feitas por Lt. Herndon em 1846 no planeta Vénus e analisam os resíduos dessas 

observações após construírem um modelo.  

Deve registar-se, desde logo a partir dos títulos dos respectivos trabalhos, o pioneirismo e a 

sensibilidade para os problemas que, só muito mais tarde, viriam a ser sistematizados. O valioso 

critério de Chauvenet é, ainda hoje, utilizado em muitos exemplos práticos, principalmente em estudos 

"menos aprofundados" sobre a presença de valores discordantes numa amostra.  

Os referidos 15 resíduos dos “dados de astronomia” que vamos estudar neste exemplo I são: 

 

- 0,30 + 0,48 + 0,63 - 0,22 + 0,18 

 

- 0,44 - 0,24 - 0,13 - 0,05 + 0,39 

 

+ 1,01 + 0,06 - 1,40 + 0,20 + 0,10 

 

Estes são dados que se ajustam bem a uma distribuição normal.  

                                                 
4 Guttman (1973). 
5 Obviamente, estes valores de referência podem sofrer as adaptações vulgares na reflexão à volta dos níveis de confiança 

estatística das conclusões. 
6 Nos breves cálculos que a seguir apresentamos vamos precisar a análise por nós já feita, e também por Barnett and Lewis 

(1994, p. 38) (referência que contém algumas imprecisões que corrigiremos). Estes dados também foram usados por 

Hawkins (1980) numa abordagem bayesiana ao estudo de outliers. 
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Se admitirmos um mecanismo normal para a geração destes valores, o mínimo -1,40 torna-se suspeito?  

Um teste de discordância pode ser produzido considerando o "desvio" ou o "quociente entre 

afastamentos" para aquela observação. Estamos então a introduzir mecanismos de identificação de 

outliers. De entre os mais importantes salientam-se os testes de discordância. Em ambos os casos, 

conforme estudado em Rosado (2006) aquele valor não é discordante ao nível de significância 0,05. 

Nos referidos estudos, Peirce (1852) e Chauvenet (1863), subjectivamente, consideraram que aquele 

valor -1,40 deve ser rejeitado.  

 

Aprofundemos um pouco a análise.  

Segundo a metodologia tradicional para o estudo de outliers neste exemplo7 podemos utilizar duas 

estatísticas de teste 

 

𝑡1 =  
�̅� − 𝑥(1)

𝑠
 

 

e 

 

𝑡2 =  
𝑥(2) − 𝑥(1)

𝑥(𝑛) − 𝑥(1)
 

 

Em ambas as estatísticas são usados os chamados “critérios de Chauvenet” que avaliam as distâncias e 

os afastamentos em relação “ao que é esperado”. A tabela XIIIa de Barnet and Lewis (1994) fornece 

os pontos críticos para t1: 2,41 e 2,71 para os habituais níveis de significância de 5% e 1% 

respectivamente. O “suspeito” -1,4 na estatística t1 toma o valor 2.58. Assim, segundo o método 

tradicional, aquele mínimo deve ser considerado outlier ao nível de 5% mas não ao nível de 1%. A 

tabela XIXa de Barnett and Lewis (1994) fornece os pontos críticos 0.34 e 0.44 em condições análogas 

às anteriores. Então, porque t2 = 0.44, devemos concluir analogamente através do uso desta estatística. 

Em conclusão, seguindo Barnett and Lewis (1994) devemos concluir que em ambos os testes aquela 

observação -1,4, subjectivamente seleccionada, não deve ser considerada discordante ao nível de 1%, 

embora possa ser “declarado outlier” ao nível de significância de 5%. 

A aplicação do método GAN conduz a uma conclusão diferente. Por exemplo, no caso mais geral onde 

se desconhecem todos os parâmetros e num modelo de discordância com outlier por   o estudo da 

homogeneidade na amostra usa a estatística8  

 

𝑆 =  𝑚𝑖𝑛𝑗   [
(𝑥𝑗 −  𝜇)

2

∑(𝑥𝑖 −  𝜇)2
]

1
2

   [1 − 
(𝑥𝑗 −  𝜇)

2

∑(𝑥𝑖 −  𝜇)2
]

𝑛−1
2

   

 

Os valores em cada observação são apresentados na tabela seguinte, onde podemos analisar o 

comportamento de S: 

 

                                                 
7 Cf. Barnett and Lewis (1994, p. 38) 
8 Cf. Rosado (2006, Cap. 7) 
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amostra estatística  S

-0,3 0,130327315

0,48 0,156245188

0,63 0,15562796

-0,22 0,105101045

0,18 0,075250014

-0,44 0,155883685

-0,24 0,112059565

-0,13 0,069242968

-0,05 0,032735816

0,39 0,143127644

1,01 0,076135847

0,06 0,02031473

-1,4 0,007749966

0,2 0,083580814

0,1 0,039339047  
 

O valor mínimo da estatística S salienta -1,4 como candidato a outlier. No entanto, a hipótese de 

homogeneidade na amostra não deve ser rejeitada aos níveis de significância mais usuais. A decisão 

deve pois ser: nesta amostra não existe um outlier por   
 

O método GAN com outlier por  usa a estatística 

 

𝑆 =  𝑚𝑎𝑥𝑗  |
𝑥𝑗 −  𝜇

𝜎
| 

 

ou, no caso mais geral,  

𝑆 =  𝑚𝑎𝑥𝑗  |
𝑥𝑗 −  �̅�

𝜎
| 

 

Estes últimos casos, por analogia das estatísticas, permitem concluir no mesmo sentido dos estudos 

inicialmente propostos por Peirce e Chauvenet e que, acima, já abordámos. 

 

Embora salientado aquele valor como potencial candidato a outlier, de facto, o método GAN permite 

tomar a decisão estatística9 de que a amostra é homogénea, não havendo portanto nenhum outlier 

naquela amostra inclusive no modelo de discordância mais geral com todos os parâmetros 

desconhecidos. 

 

Numa perspectiva bayesiana, em seguida, vamos analisar estes mesmos dados através dos pesos wi.  

Na tabela abaixo verificamos que ao valor mínimo -1,4 da amostra, já anteriormente identificado, 

corresponde agora o maior peso, aproximadamente, 0,82. Este valor contrasta com todos os restantes 

pesos e, portanto, o valor -1,4 torna-se particularmente suspeito.  

Registamos que também agora, numa perspectiva bayesiana, é o mesmo valor -1,4 que se salienta na 

análise de valores eventualmente suspeitos.  

 

 

 

 

                                                 
9 Rosado (2006, p. 7, 168, 199) aprofunda a reflexão com este exemplo e introduz a temática da influência da dimensão da 

amostra na análise de outliers em dados estatísticos. 
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amostra pesos wi 

-0,3 0,009768001 

0,48 0,011831858 

0,63 0,015736564 

-0,22 0,009067878 

0,18 0,008622652 

-0,44 0,011756721 

-0,24 0,009218862 

-0,13 0,00856117 

-0,05 0,008321341 

0,39 0,010402798 

1,01 0,05270797 

0,06 0,008282399 

-1,4 0,818650556 

0,2 0,008721163 

0,1 0,008350069 

 

A razão das chances R é  

 

𝑅 =  
0,123

0,877
= 0,14 =  

1

7,9
 

 

Se usarmos a sugestão de Guttamn (1973) já referida, este valor de R - que estabelece chances de 1 

para quase 8 - permite concluir que existe um outlier na amostra. E, como o “desequilíbrio” é no 

denominador de R onde  

 

𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑚 < 0/𝑥1, … , 𝑥15)  = 0,88 

 

então -1,4 pode ser declarado outlier pois a ele corresponde o peso w responsável pelo afastamento do 

“equilíbrio” dos dados “em torno da origem”; como se esperava se não existisse qualquer observação 

discordante. Numa análise bayesiana de outliers, podemos concluir que aquele dado foi gerado por 

translação de uma distribuição normal.  

 

Este exemplo, com as conclusões sobre um estudo de outliers elaborado por abordagens bayesiana e 

frequencista pode, no essencial, ser utilizado para um aprofundamento da problemática da 

interpretação “subjectiva” no estudo de outliers. 

 

Exemplo II: Fragmentos de vidro em provas forenses 

 

Os casos que envolvem fragmentos de vidro e os respectivos índices de refracção são muito 

considerados na literatura da estatística forense. Em termos gerais a situação desenvolve-se à volta da 

investigação de um crime. Uma janela foi partida e vários fragmentos de vidro foram produzidos. 

Além disso, surge um suspeito em cujas roupas também se encontram fragmentos de vidro. A 

investigação desenrola-se então em torno de várias problemáticas forenses: desde a comparação dos 

fragmentos de vidro da janela e das roupas até à perspectiva da presença do suspeito no local do crime. 

Um conjunto de dados fictícios para um exemplo foram considerados por Aitken and Taroni (2004).  

Os métodos envolvidos na análise destes dados foram discutidos em diversos artigos e, de algum 

modo, podem considerar-se históricos (Evett (1977) e Lindley (1977)). Vamos usar estes dados para 

fazer um estudo de outliers. 
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Então, temos 10 fragmentos de vidro (da janela) cujos índices de refracção foram registados e temos 

mais cinco fragmentos (no suspeito). 

Esse conjunto global de dados, que mais tarde analisaremos, é pois, formado por dois sub-conjuntos 

com n=10 e n=5 respectivamente, a saber: 

 

Conjunto C1 (n=10 observações)  

 

1,51844  1,51848  1,51844  1,5185  1,5184  1,51848  1,51846  1,51846  1,51844  1,51848 

 

Conjunto C2 (n=5 observações)  

 

1,51848  1,5185  1,51848  1,51844  1,51846 

 

 

Não faremos nenhuma análise preliminar destes dados estatísticos. Várias referências sobre esse tema 

podem ver-se em Aitken and Taroni (2004). O nosso principal objectivo é utilizar estes dados para 

exemplificar diversas perspectivas do estudo de outliers em Estatística Forense, em particular na 

situação real das provas através de fragmentos de vidro. 

 

Neste exemplo vamos aplicar a anterior metodologia bayesiana que usa os acima referidos pesos wi. 

Para C1 temos: 

 

 amostra pesos wi 

1,51844 0,042939471 

1,51848 0,047455702 

1,51844 0,042939471 

1,5185 0,117336889 

1,5184 0,540658386 

1,51848 0,047455702 

1,51846 0,035409603 

1,51846 0,035409603 

1,51844 0,042939471 

1,51848 0,047455702 

 

 

Para n=10, os pesos devem estar contidos entre 0 e 0,28. A observação x(1) = 1,5184 o mínimo da 

amostra, tem um peso 0,54 muito superior a esse valor.  

Uma vez que, em C1, se tem   

 

𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑚 < 0/ 𝑥1, … , 𝑥10) = 0,7 

 

neste caso, podemos valorizar a “decisão outlier” para aquela observação (mínimo da amostra) apesar 

de a razão das chances “contra” o mínimo ser apenas10 

 

R = 0,24. 

 

 

 

 

                                                 
10 Muito perto do limite 0,2 referenciado nos trabalhos originais de Guttman (1973). 
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Para C2 temos: 

 

amostra pesos wi 

1,51848 0,105435627 

1,5185 0,258489764 

1,51848 0,105435627 

1,51844 0,416770909 

1,51846 0,113868074 

 

Para n=5, os pesos wi devem ser inferiores a 0,52. Agora não temos observações que, de modo 

evidente, se salientem como discordantes. Seguindo a sugestão de Guttman (1973) também o valor de 

R - 1,3 neste caso - não revela a presença de algum outlier. 

 

Após esta abordagem bayesiana, vamos fazer uma breve exploração de observações discordantes 

através do método GAN.  

 

Num modelo de discordância com outlier por , no caso mais geral com os parâmetros desconhecidos, 

a estatística11 

 

𝑆 =  𝑚𝑖𝑛𝑗   [
(𝑥𝑗 −  𝜇)

2

∑(𝑥𝑖 −  𝜇)2
]

1
2

   [1 − 
(𝑥𝑗 −  𝜇)

2

∑(𝑥𝑖 −  𝜇)2
]

𝑛−1
2

   

 

fornece, para C1: 

 
1,51844 0,169984

1,51848 0,187871

1,51844 0,169984

1,5185 0,146123

1,5184 0,047161

1,51848 0,187871

1,51846 0,022947

1,51846 0,022947

1,51844 0,169984

1,51848 0,187871  
 

e, para C2: 

 
1,51844 0,164783

1,51848 0,238347

1,51844 0,164783

1,5185 0,18085

1,5184 0,227947  
 

A análise destas duas tabelas salienta o valor 1, 51846 em C1 e o valor 1,51844 em C2. Note-se que, 

em ambos os casos, as observações assim reveladas não são extremos das respectivas amostras. 

Os extremos, em particular o mínimo, foram salientados na análise bayesiana e com discordância 

através da translação. Agora salientamos em C1 um valor “do meio da amostra” e em C2 o mesmo 

valor 1,51844, o mínimo, já anteriormente referenciado na perspectiva bayesiana.  

Esta diversidade estatística é um bem! 

                                                 
11 Cf. Rosado (2006, cap. 7) 
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Este pode ser um reforço prático que valoriza a aplicação das diversas metodologias. Só assim esta 

pesquisa de valores discordantes produz resultados eventualmente relevantes para alguma prova 

forense. 

 

Aprofundemos um pouco mais a análise de valores discordantes. 

Ora, neste exemplo “conhecemos”  e 12  

Se assim é, então no modelo de discordância com outlier por  com  conhecido e ´ desconhecido a 

estatística para o teste de homogeneidade na amostra proposta pelo método GAN, 

 

𝑆 =  𝑚𝑎𝑥𝑗  |
𝑥𝑗 −  𝜇

𝜎
| 

 
 

toma os seguintes valores para C1 e C2: 

 

1,51844 0,06

1,51848 0,07

1,51844 0,06

1,5185 0,075

1,5184 0,05

1,51848 0,07

1,51846 0,065

1,51846 0,065

1,51844 0,06

1,51848 0,07  
 

1,51848 0,07

1,5185 0,075

1,51848 0,07

1,51844 0,06

1,51846 0,065  
 

Para as hipóteses consideradas, em ambos os casos, é agora 1,5185, o máximo da amostra, que se 

salienta como eventualmente discordante. 

 

Os dois conjuntos de dados que temos vindo a analisar, foram introduzidos inicialmente no exemplo 

1.2, p. 9 de Aitken and Taroni, (2004). O estudo desenvolve-se ao longo da referida obra para, por 

exemplo, no capítulo 10 se poder concluir que as chances em favor do suspeito ter estado na cena do 

crime são aumentadas de um factor 150. (ib, p.330).  

 

Assim, numa abordagem geral, podemos também, com estes dados, construir uma amostra de n=15 

fragmentos e respectivos índices de refracção. É o que faremos agora para um estudo com todos os 

dados. Numa análise global por comparação destas três componentes do estudo do exemplo em “três 

partes” com n=10, n=5 e n=15 podemos concluir sobre as diversas interpretações e os diferentes pesos 

e perspectivas numa pesquisa de outliers nesta “típica” amostra de dados forenses. 

Para um estudo comparativo, comecemos pelo anterior modelo de discordância com outlier por  com 

 conhecido e ´ desconhecido que usa a estatística 

 

𝑆 =  𝑚𝑎𝑥𝑗  |
𝑥𝑗 −  𝜇

𝜎
| 

                                                 
12 Cf. Aitken and Taroni (2004, p. 330) 
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Agora temos: 

 

1,51844 0,06

1,51848 0,07

1,51844 0,06

1,5185 0,075

1,5184 0,05

1,51848 0,07

1,51846 0,065

1,51846 0,065

1,51844 0,06

1,51848 0,07

1,51848 0,07

1,5185 0,075

1,51848 0,07

1,51844 0,06

1,51846 0,065  
 

E, como se esperava, continua a ser o máximo 1,5185 com comportamento eventualmente suspeito. 

Se passarmos para a análise bayesiana, na tabela abaixo são apresentados os pesos wi – agora 

considerada uma amostra global com n=15 – e que, de acordo com o modelo de discordância acima 

descrito podem ser usados para “comparar” e “decidir” sobre o comportamento estatístico dos diversos 

dados (fragmentos de vidro e os respectivos índices de refracção). 

 

amostra pesos wi 

1,51844 0,028099512 

1,51848 0,024167792 

1,51844 0,028099512 

1,5185 0,054453098 

1,5184 0,598597397 

1,51848 0,024167792 

1,51846 0,019753133 

1,51846 0,019753133 

1,51844 0,028099512 

1,51848 0,024167792 

1,51848 0,024167792 

1,5185 0,054453098 

1,51848 0,024167792 

1,51844 0,028099512 

1,51846 0,019753133 

 

Comparando as três situações amostrais - com n=5, 10 e 15 – para valores amostrais muito próximos 

vemos pesos muito diferentes. Neste contexto o valor 1,5184 torna-se particularmente relevante pelo 

respectivo w5 = 0,598 quando comparado com os restantes que apenas são significativos e semelhantes 

na segunda casa decimal. 

 

A razão das chances é, agora 0,32, muito baixa e como  

 

𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑚 < 0/ 𝑥1, … , 𝑥15) = 0,76 
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isto pode sugerir a presença de um valor discordante por translação “para a esquerda” o que salientaria 

a observação mínimo x(1) da amostra.  

De facto, é no mínimo x(1) = 1,5184 que se observa o maior peso w.  

A observação x(1) = 1,5184 o mínimo da amostra, mantém-se “influente” para n=10 em C1 (onde está 

incluída) e para n=15, com todos os dados. Para n=10 apresenta um peso 0,54 e para n=15 tem um 

peso maior 0,59. Como o “peso médio” para n=15 deve ser inferior ao “peso médio” para n=10 então 

o mínimo x(1) é “mais influente” nos n=15 dados dos que nos n=10 dados. Isto, também é confirmado, 

nas razões das chances de m<0 contra m>0 e que são 2,4 e 3,13 respectivamente. 

 

Curiosamente, o mesmo valor 1,5184 manifesta-se como candidato a outlier num modelo de 

discordância por .  

Abaixo apresentamos os valores da estatística de teste para um estudo da homogeneidade da amostra 

num modelo de discordância com outlier por  e no caso mais geral com todos os parâmetros 

desconhecidos, para os diversos fragmentos,  

 

amostra estatística  S

1,51844 0,156117363

1,51848 0,138851067

1,51844 0,156117363

1,5185 0,1328938

1,5184 0,021381535

1,51848 0,138851067

1,51846 0,026157111

1,51846 0,026157111

1,51844 0,156117363

1,51848 0,138851067

1,51848 0,138851067

1,5185 0,1328938

1,51848 0,138851067

1,51844 0,156117363

1,51846 0,026157111  
 

A estatística S num modelo de discordância geral, com outlier por  indica o valor 1,5184 apenas 

como candidato a outlier porque se deve aceitar a homogeneidade na amostra. Registe-se a analogia e 

a influência deste mínimo quer no estudo bayesiano quer no estudo frequencista. 

 

Como vimos acima, a razão das chances pode ajudar a identificar outliers de um ponto de vista 

bayesiano; em particular pode ser usada para decidir sobre uma translação na localização da 

distribuição normal suposta geradora dos dados. É o caso considerado no exemplo em análise. 

 

Num modelo de discordância com outlier por  com ´ conhecido e suposto inferior a  a estatística13 

de teste, neste caso e com todas as n=15 observações, fornece 1,51844 como valor candidato a outlier 

embora não confirmado uma vez que se deve aceitar a homogeneidade na amostra. Este valor 

“eventualmente suspeito” é “interior à amostra”, não é um extremo. Pelo contrário se admitirmos um 

modelo com ´ conhecido mas suposto superior a  então de acordo com a mesma referência de 

Rosado (2006) será agora um extremo, no caso o máximo, que se torna “eventualmente suspeito” mas 

também não confirmado. 

 

                                                 
13 Cf Rosado (2006, cap. 7) 
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Como seria de esperar, o mesmo fragmento de vidro “ a mesma observação” apresenta comportamento 

diverso e portanto diferente influência na decisão de possíveis outliers conforme se usa “no global” 

com n=15 ou “no particular” com n=10 (na janela) ou n=5 (nas roupas do suspeito).  

 

3. Conclusão 

 

Aqui chegados, várias questões são geradas pelo estudo prático que elaborámos. Para além do tema 

teórico fundamental da problemática e da controvérsia “bayesianismo vs frequencismo” também o 

modo como os métodos bayesianos investigam a presença (ou a ausência?) de observações 

discordantes numa amostra é questão que se deve aprofundar. Um outro tema - e este, se possível, 

ainda mais complexo e que exige pesquisa – envolve o número de contaminantes na amostra e toda a 

problemática de contaminação “em bloco” ou “sequencial”; já um pouco estudada na estatística dita 

tradicional. 

Concordamos com Aitken and Taroni (2004) que, no prefácio das duas edições da sua obra, registam e 

realçam o aumento da importância da Estatística na Ciência Forense. Em dez anos, dizem, foi enorme 

o avanço alcançado. Mas, muito há para fazer! 

E, quando tudo está dito e feito, podemos continuar a citar Barnett and Lewis (1994, p. 459) para 

concluir que o principal problema no estudo de outliers numa amostra continua a ser aquele que os 

primeiros investigadores enfrentaram: O que é um outlier e o que fazer com essa observação? 
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