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Resumo

O objetivo deste trabalho é. apresentar uma abordagem Bayesiana com densidade a
priori construída empiricamente para modelar as restrições nos parâmetros do modelo
hipsométrico de Curtis em clones de Eucalyptus sp. As estimativas Bayesianas são cal—

culadas com a técnica de simulação de Monte Carlo em Cadeia de Markov (MCMC).
O método proposto foi aplicado a cinco conjuntos de dados reais e os resultados foram
comparados aos obtidos pelo método de mínimos quadrados destacando-se a superi-
oridade da abordagem Bayesiana proposta.

1 Introdução
No inventário Horestal a quantificação das alturas das árvores é fundamental para clas-

sificar os povoamentos Horestais de acordo com o potencial de produção de volume de
madeira. Por outro lado, medir a altura de uma árvore grande exige muito tempo para sua



quantificação e geralmente é feita de forma indireta por isso é sujeita a erros, estes fatores
tornam a quantificação das alturas das árvores uma operação onerosa.

Para contornar estes problemas, adota-se como prática medir em uma certa área (chmada
parcela) a altura e o diâmetros de uma amostra das árvores e estas medidas de altura-
diâmetro, são usadas para identificar modelos matemáticos que possibilitem estimar as
alturas das demais árvores contidas nas parcelas. Estes modelos matemáticos que rela-
cionam a altura da árvore (H) com o diâmetro do tronco, medidos a 1, 3m do solo, (Dap)
são conhecidos como relações hipsométricas.

A grande diliculdade da escolha do melhor modelo para representar estas relações hip-
sométricas deve—se a não linearidade da relação entre as variáveis envolvidas e as restrições
impostas aos parâmetros dos modelos, por razões biológicas (ver [9], [10]). Estes dois
fatores aliados tornam o ajuste de modelos matemáticos para representar as relações hip-
sométricas um problema de regressão não linear com restrições nos parâmetros. Para que
as estimativas obtidas com estas equações sejam precisas os métodos e modelos adotados
tomam-se cada vez mais sofisticados (ver [10], [S]). A abordagem desse problema com os
métodos convencionais de inferência estatística, tais como método de máxima verossimi—

lhança e método de mínimos quadrados torna-se ineficiente para considerar as restrições
nos parâmetros de vários modelos propostos.

Neste trabalho vamos considerar um destes modelos proposto na literatura conhecido
como o modelo de Curtis [4]. O modelo de Curtis é um modelo relativamente simples dev-
ido a possibilidade de linearização do modelo. Mas a presença de restrições nos parâmetros
torna o problema de inferência complexo.

Para resolver o problema de inferência com restrições nos parâmetros para o modelo de
Curtis, propomos neste trabalho uma abordagem Bayesiana (ver [2]). As restrições dos pa-
râmetros são modeladas considerando-se uma densidade a priori empírica. As estimativas
Bayesianas a posteriori são calculadas com um algoritmo de simulação de Monte Carlo em
Cadeia de Markov (MCMC), [6].

Os dados utilizados para testar a metodologia proposta foram coletados em Horestas
plantadas de clones de Eucalyptus sp. da Votorantim Celulose e Papel (VCP), na região de
Itapetininga na região sul do estado de São Paulo, com coordenadas geográficas dadas por
latitude 23º56'S , longitud642º21' W, e altitude média de 655m.

2 Modelo de Curtis
0 modelo de Curtis para representa a relação hipsométrica de árvores é dado por:

H : exp [BO — BlDapª) (1)

os parâmetros deste modelo estão sujeitos as restrições 50 > O e ,61 > 0. No modelo acima
(1), H representa a altura total da árvore e Dap o diâmetro do tronco da árvore a uma altura
de 1, 30m do solo.



2.1 Estímador de mínimos quadrados para o modelo de Curtis
Considerando o conjunto de observações D : [(Hi, Dapi), i = 1, ,n]. Sob a

hipótese de que a relação entre altura H e diâmetro Dap para essa amostra é dada pelo
modelo de Curtis, podemos escrever para cada par (H1, Dapi) a relação linear:

yi = 60 _ 51% + ei (2)

Onde estamos considerando yi = log Hi, xi : l/Dapz- e ez- é um erro de ajuste. Con—

siderando as n observações podemos escrever a relação (2) na forma matricial como:

Y = XB + e (3)

com Y = (yl, ..., yn)', X = (1', —x') sendo 1 = (I,. . . , 1)' um vetor (n x 1) somente
de uns e x = (151, . . . ,mn)'.Além disso temos e = (el, . . . , en)' e ,8 = (60,61% Portanto o
estimador de mínimos quadrados para o vetor de parâmetros ,B irrestrito, pode ser calculado
de forma direta por: A

a = (X'XrlX'Y (4)

A variância do erro e pode ser expressa como 02 = E(e'e) /71. Portanto um estimador
não viciado para a variância 02 pode ser calculado como:

2 1 A I Aº = n——-Í(Y “ XB) (Y * XB) (5)

Devido ao pequeno tamanho (71) das amostras que geralmente são utilizadas em situ-
ações práticas, as estimativas de mínimos quadrados irrestritas para os parâmetros dadas
em (4) resultam, em muitos casos, em valores inconsistentes biologicamente, ou seja es-
timadores negativos que não permitem predizer corretamente a relação entre alturas e
diâmetros das árvores ( além do que modelos com parâmetros negativos são inconsistentes
para predição de valores extremos tais como altura mínima e máxima). Para resolver este
problema a solução é a inclusão das restrições no problema de estimação dos parâmetros,
isso nos leva a considerar juntamente com a equação (3) as restrições do tipo B e R, onde
R = [ai < & < bi, i = O,. . . , p). Na definição destas restrições estamos considerando
inclusive os casos em que alguns ou todos os ai podem ser —00 e os bi podem ser +oo.
A solução numérica deste problema pode ser encontrada mas exige condições iniciais ade—

quadas caso contrário implica em muitas dificuldades de convergência.
Para contornar essa dificuldade propomos uma abordagem Bayesiana para o cálculo

dessas estimativas. Na abordagem Bayesiana as informações a priori sobre os parâmetros
podem compensar parcialmente a pouca informação extraída somente dos dados quando
estes constituem uma pequena amostra.

3 Abordagem bayesíana do modelo de Curtis
A abordagem Bayesiana do problema de inferência dos parâmetros de um modelo as-

sume que estes parâmetros são variáveis aleatórias e qualquer informação inicial sobre eles
pode ser modelada por uma função densidade de probabilidade a priori. Combinando-se
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estas densidades a priori com a função de verossimilhança dos dados, através do Teorema
de Bayes, chega-se a função densidade de probabilidade a posteriori. Denotando-se o vetor
de parâmetros de um modelo por 0, a densidade a priori por «o(ô) e a função de verossimi—

lhança associada a um conjunto de observações D por L(0|D), então a função densidade
de propabilidade a posteriori é dada por:

L(0lD)7ro(0 )”ºw'º)W (6)

A integral em (6) é uma integral múltipla sobre o domínio de definição dos parâmetros
0 E 6 que representa a constante normalizadora da densidade a posteriori, portanto é uma
função somente dos dados D observados. É comum se adotar a notação de proporcionali-
dade para representar a densidade a posteriori, dada por:

7f(ºlD) º< L(0|D)7ro(9) (7)

Para maiores detalhes sobre inferência bayesiana veja (Box e Tial, 1973),

3.0.1 A função de verossimilhança

Para escrever a função de verossimilhança do modelo (1) vamos considerar que na
equação (2) o erro de ajuste e,— é uma variável aleatória independente e identicamente dis-
tribuída com distribuição normal N (0, 02). Desta forma a função de verossimilhança para
os dados D = [(Hi, Dapi), i = 1, . . . , n) pode ser escrita como:

LWID) = (%)n/zexp (gw — xao! —— xm) (8)

onde estamos denotando por 7 = 1 /02 > 0. Podemos reescrever (8) considerando o
estimador de mínimos quadrados 6 dado em (4), assim temos:

n/ A A A
LWID) = (2%) zexp (% [(a—BYX'Xw—a) + Sªna)“ (9)

onde estamos considerando SW?) : (Y — XB)'(Y — XB).

3.0.2 Densidade de probabilidade a priori empírica

Para considerar as restrições do tipo 6 e R, onde R : [ai < Bi < bi, i = 1,
. . , p], vamos considerar densidades a priori conjugadas Normal-Gama Truncada para os
parâmetros assim, vamos considerar BIT v— NT(BO, (TP)—1) e r m G(z/0, A0), ou seja,
temos:

«amooc—K—WP) exp(—72'—(—[3 aorPW— fio))lgm) (10)

Em (10) 50 é o vetor de hiperparâmetros de locação e P é a matriz de precisão, ambos
conhecidos. IR(B) é uma função indicadora tal que IR(5) = 1 se 6 e R e IRM) : 0 caso
contrário. A densidade a priori para T, dada por:

7Tg(7") oc TV“—1 exp[—Ã0'r] (11)
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Em (11) 1/0 e A0 são hiperparâmetros também conhecidos. A priori conjunta é dada por:

“o(ÚiT) : 7f1(517)7f2(7) (12)

Neste trabalho vamos adotar uma abordagem empírica para a determinação dos hiper-
parâmetros 60 e P. Para isso consideramos os percentis (Hp, Dapp) e (Hq, Dapq), com
p < q, encontrados em dados históricos coletados anteriormente às observações da amostra
D, os quais não ocorreram obrigatoriamente de forma pareada (neste trabalho consider—

amos nas aplicações p = 25% e q : 75%, mas outros percentis podem ser considerados
sem perda de generalidade). Assumindo que o modelo de Curtis (1) é válido para esses
percentis, podemos escrever:

yq _ yp: _ 1[80,0 yp + (iq _ xp) xp ( 3)

61,0 = — (—yª' ª”) (14)
suª — mp

onde estamos considerando yk : ln(Hk), mk = ln(Dapk) para k = p, q e 60 = (60,0, 61,0)'.
A matriz de precisão P também pode ser encontrada de forma empírica considerando um
coeficiente de variação constante CV]. = 'yj M,“), j = 0, 1 que expresse a coníiança nos
hiperparâmetros 60. Desta forma temos:

71”
_ (Cl/jªzoy'] :

Vamos assumir também que 60 e 61 são independentes a priori, de forma que Pm = 0

Pªrªi 94 J', (ij = 0,1).

1 1

—2 o, 1 (15)PJ'J =

3.0.3 A densidade de probabilidade a posteriori
A densidade de probabilidade a posteriori para [3 e 7- é dada por:

'”(ÚJ'ID) “ L(,B,T)7fo(,6,7') (16)

substituindo-se (9), (10) e (11) em (16), temos:

«(MB) oc TTL/“”º exp [& [(a—Bó'VW—B') + W + no] ) IRM) (17)

onde W = Y'Y + É'Vã, V = (X'X + P) e É é o estimador Bayesiano irrestrito, dado
por N Aa = (X'X + P)“1(X'X6 + Pao) (18)

sendo que B = (X'X)“1X'Y é o estimador de mínimos quadrado.
Para encontrar os estimadores Bayesiano a partir da densidade a posteriori conjunta

(17) vamos adotar um algoritmo de simulação de Monte Carlo em Cadeia de Markov. Para
isso vamos gerar amostras das densidades condicionais posteriori, 71'(B|T, D) e «(TI6 , D).



Da equação ( 17) encontramos que 6 tem uma densidade condicional a posteriori Normal-
Truncada, BIT wNT(Ú , (TV)—1)IR(B). Portanto para considerar restrições nos parâmetros
a posteriori, podemos escrever:

n/2+1/0
«(Blz D) oc

)
exp í—g [(B—ã)'V(B—ã)] ) IM) (19)

K<BÁV

onde K(3 , V) é a constante normalizadora devido ao truncamento, dada por:

N bo 51

law/>= ] ] «(www (20)

Para gerar amostras de ,8, vamos considerar uma variável aleatória z = (z1,z2)' com
distribuição normal, zlr WN(,B,(TV)_1). Podemos gerar amostras de zlr, considerando
uma variável aleatória uniforme u v— U (0, 1) e usando a relação dada por,

20 = [70 + moª—10%) (21)

251 = É + WEP—lúh) (22)

onde me = , /011 é a raiz quadrada do primeiro elemento da diagonal de (TV) ”1 e fio = 50
e zl é gerada considerando-se a distribuição de 21 condicionada a zo com média e desvio-
padrão dada por: N N

7h = ,51 + 01201—11(Zo _ 50) (23)

wi = (022 _ 0120131321)”2 (24)

Então, podemos estabelecerarelação entre zlr v— N(,ã, (TV)"I) e BIT wNT(Ã (TV)—SIAB)
considerando a relação encontrada em [1], dada por:

UFM—il _O, (25)º(ª)-º(ª), ,

assim temos:

230 130 730

61 = 51 +w1<1r1 [& (_º”_ 51) +u1(<1>(b1“ 'N“) — <I> (———ªª
'” ª)” (27)

wl wl 1771

As equações (%)-(27) indicam como podemos gerar valores dos parâmetros restritos
B = (60, ,81)' da distribuição truncada a partir da geração de variáveis aleatórias uniforme
U (0, 1).

Portanto, a equação (25) juntamente com as equações (21)-(22) podem ser usadas para
gerar valores dos parâmetros ,8 = (60, ,81)' a partir dos valores gerados da distribuição nor—

mal irrestrita z = (zo, z1)' . Existe uma relação deterministica entre as varáveis aleatórias B
e z de forma que 7r(,3|z,r, D) = ]



Estamos agora em posição de elaborar um algoritmo Gibbs Sampling para encontrar o
estimador Bayesiano de ,6 e T. Escrevendo a densidade a posteriori conjunta «(B , Z,T|D),
como:

a(B, z,'r|D) = «(Blz,r, D)7r(z]7, D)7T(T|D)
O algoritmo Gibbs Sampling para gerar amostras da densidade 71"(,B,Z,T|D), é obtido

com as densidades condicionais 7r(z|T, D), «(Blz,r, D) e a densidades «(TI 6 , D) que pode
ser obtida de (17).

Considerando-se a relação deterministica entre 6 e z dada pela equação (25) combinada
com as equações (21) e (22) então a densidade condicional 7r(5]z,7, D), é dada por:

1 se (25) e (21)—(22) vale.
”(BILL D) = i 0 caso contrário (28)

Uma vez que dado z temos 6, então podemos considerar simplesmente a densidade
condicional ”(T) 6, D) para gerar amostras de 7- no algoritmo Gibbs Sampling e a densidade
«(HB, D), é dada por:

«(fm, D) ocMªº exp í—g [(B—ÉYVw—É) + W + 2x0] ) (29)

No algoritmo Gibbs Sampling vamos adotar a seguinte notação:

” —1mf, D m NT (5, (TV) ) (30)

TIB, D m Gaz/2 + 7/0 + 1,Amma (31)

onde Am) = (a—ãva—ã) + w.
O algoritmo amostrador de Gibbs utilizado para gerar amostras da densidade a posteri-

ori conjunta 7r()6, Tl, D) é dado por:

. Algoritmo Gibbs Sampling:
1. Faça j = 0 e considere a condição inicial, f(º).

2. Gerar Z<j+1)i7'(j), D mN(E, ('r(j+1)V)“1) e calcularu : (u0,u1) de (25)

3. Gerar os valores de BU“) usando as equações (26) e (27).
4. Gerar T0“) de T<j+1>-|B<j+1>,D mom/2 + yo + 1, A(6(j+1))+2A0)

5. Faça j <— j + 1 e repita os passos (2), (3) e (4).

Para encontrar os estimadores bayesianos obtidos via simulação de Monte Carlo adota—

mos o procedimento sugerido em [6]. Consideramos um período de aquecimento (burning)
de 50% das iterações iniciais. Os passos (2) , (3) e (4) do algoritmo Gibbs Sampling são
repetidos até que a convergência monitorada graficamente e com o critério de Geweke [5]
seja veriíicada Então uma amostra é selecionada a cada 10 iterações. Denotando por



00) = (5577, 9), ((&, 63%, Tm], j = 1, . . . ,M a amostra resultante do algoritmo Gibbs
Sampling, os estimadores bayesianos obtidos via simulação de Monte Carlo são dados por:

1
M

.

mat“) = É Zgwt”)
j=1

E os intervalos de credibilidade [5,124C(a), 5,24%] — a)] são estimados com base nos
percentis da amostra, dados por:

Mªtªm) 5 ºf“ 5 ªtª/”(1 — a)] = 1 — a

4 Aplicações

4.1 Localização e caracterização da área
Os dados utilizados para testar a metodologia proposta foram coletados em ilorestas

plantadas de clones de Eucalyptus sp. da Votorantim Celulose e Papel (VCP), na região de
Itapetininga na região sul do estado de São Paulo, com coordenadas geográficas dadas por
latitude 23º56'S , longitude42º21' W, e altitude média de 655m.

De acordo com Golfari (ver [7]), nesta região a precipitação média anual é de 1600mm
e temperatura média anual de 20ºC . Os solos são predominantemente Latossolo Vermelho
distrófico. '

4.2 Amostragem
Foi adotada a técnica de amostragem sistemática com intensidade amostra] de uma

parcela a cada 10ha. As parcelas são mensuradas anualmente a partir do segundo ano dos
povoamentos. As parcelas têm forma circular com área de 500m2. Dentro de cada parcela
são medidos os diâmetros (Dap) de todas as árvores e a altura de 10 árvores centrais e das 5
árvores mais altas (chamadas árvores com alturas dominantes). Este procedimento resulta
em amostras com, no máximo, 15 medidas (H e Dap).

Os dados usados neste trabalho são referentes a 5 destas parcelas (que denominaremos
pelas letras A, B, C, D e E) que estão localizadas em povoamentos com idades variando de
2 a 8 anos e diferentes espaçamento entre as árvores. A parcela A foi mensurada em povoa-
mento de 2, 33 anos de idade e espaçamento de 3,0 X 3, Om, a parcela B em povoamento
de 3, 46 anos e espaçamento de 4,0 >< 2, 2m, a parcela C em povoamento de 4, 94 anos e
espaçamento de 5, 0 X 1, 5m, a parcela D em povoamento de 6, 12 anos e espaçamento de
3,0 x 3, Om e a parcela E em povoamento de 7, 64 anos com espaçamento de 5,0 x 1, 8m.
Os dados das amostras utilizados nos ajustes, por parcelas são apresentados na Tabela 1.



Tabela 1: Parcelas para árvores estratificadas por idade
Dap (cm) - diâmetro a 1,30m do solo e H (m) — altura total

Parc. A Parc. B Parc. C Parc. D Parc. E
Dap H Dap H Dap H Dap H Dap H
10, 92 12,8 12,96 17,5 16, 87 25,5 22, 73 30,8 16,46 25,5
10, 76 12,0 13, 27 17, 3 16, 07 27, 5 20, 31 31,0 16,49 25, 9
11,59 13,5 12,16 17,0 17,25 27,0 24,35 39, 5 16,62 26,1
10, 79 13, 5 13,46 17,0 16,58 27,3 23, 40 31,0 17,09 26,5
10, 06 13,3 13,11 17,0 17,95 26,8 23,78 32, 0 17,22 25,5
11, 52 13,0 12,38 17,5 17,41 26,5 23,40 31,0 16,81 25,8
10, 73 13,0 14,10 18,0 16,11 26,3 20, 53 30, 5 17, 19 26,0
10, 57 13,5 12,99 18,0 15, 37 26,5 23,68 30,3 16,87 25,8
10, 73 14,0 12,99 17,3 16,77 27,0 22, 63 30,5 16, 84 25,5
12,16 13,3 13,11 17,0 15, 50 27,3 21,14 31,5 17,63 26,3
11, 59 13,0 14,39 17,8 18,78 26,5 25,34 30,5 17,79 25,6
11, 55 13,0 14,26 18,0 17,67 26,8 24,00 30,0 18,18 25,6
11, 68 12,8 14,25 17,0 17,60 27,5 25,43 31,5 18,11 25,7

— — 14,61 17,3 18,18 26,0 24,41 32,0 17, 83 25,2
— — — — — — 26,32 29, 5 — —

4.3 Densidades a priori empíricas
Os parâmetros das densidades a priori empíricas consideradas para cada parcela são

dados na Tabela 2. Estes valores foram calculados usando as equações (13)-( 15) com dados
de parcelas já analisadas. Consideramos nas equações (13) e (14) os percentis de p = 25%
e q : 75%, e na equação (15) fizemos os coeficientes de variação CVO = 1 e CV1 = 10.
Estes valores são arbitrários, porém a escolha de coeficientes de variações grandes é sempre
recomendável para garantir que as densidades a priori sejam curvas aplainadas (fiat curves).

Tabela 2 Parâmetros das densidades a priori empírica das parcelas
Parâmetros Parcelas
da Priori A B C D E

nº 3.1217 2.9786 3.6114 3.8143 35899
M 6.0147 1.6334 5.4272 8.9840 5.9081
131,1 0.1026 0.1127 0.0766 0.0687 0.0776
P2,2 0.0276 0.3748 0.0339 0.0124 0.0287

4.4 Análise a posteriori
As estimativas bayesianas foram obtidas via simulação de Monte Carlo em Cadeia de
Markov (MCMC). O algoritmo Gibbs Sampling gerou uma amostra de tamanho 20.000
da qual descartamos as primeiras 10.000 (burning). Selecionamos da segunda parte um va—

lor a cada 10 valores gerados (ou seja, 10.001, 10.010, 10020,...,20.000) perfazendo assim
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uma amostra de tamanho 1000 que foi utilizada para o cálculo das estimativas bayesianas
via MCMC.

As amostras geradas de cada parâmetro são apresentadas na Figura 1 e as estimati—

vas do critério de Geweke [5], utilizado para verificar a convergência da cadeia gerada
são Z(Bo) : 0.0147, Z(,Bl) = 01022 e Z(02) = 0030843, como critério de Geweke a
convergência ocorre quando |Z | < Zc para Ze = 1.96.

O 200 400 600 800 1 000

0 200 400 600 800 1000

o 200 400 600 800 1 000
k

Figura 1 Trajetória das amostras geradas como o algoritmo
de simulação MCMC após ser verificada a convergência.

Um sumário das estimativas bayesianas e de mínimos quadrados são apresentados na
Tabela 3. Comparando-se as estimativas bayesianas às de mínimos quadrados sem re-
strições apresentadas na Tabela 3, notamos que várias estimativas de mínimos quadrados
apresentam valores negativos, violando portanto as restrições biológicas impostas aos parâ—

metros. Por outro lado as estimativas Bayesianas, dadas pela a média das amostrais geradas
da densidade a posteriori vi aMCMC, apresentam sempre valores positivos. Os intervalos
de credibilidade bayesiano IC (95%) dados na Tabela 3 revelam a precisão das estimati-
vas bayesianas. Notamos na Tabela 3 que, quando os estimadores de Mínimos Quadra-
dos (M.Q.) resultam em valores positivos, estas estimativas coincidem com as estimativas
Bayesianas, como pode ser visto na Tabela 3, com os resultados da parcela B.
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Tabela 3. Estimativas Bayesianas e de Mínimos Quadrados
Parcela Estimativa Bayesiana

A Média D.P. IC (95%) M. Q.
30 3.1111 0.0106 3.0905; 3.1298. 2.5079
61 5.9474 0. 1099 5.7350; 6.15964 —0.7369
aº 3.52e-4 8.916 — 6 [3.34e-4; 3.71e-4] 1.37e—3
B Média D.P. IC (95%) M. Q.
60 2.9789 0.0030 2.9728; 2.9842_ 2.9786
61 16328 0.017? 15984; 1.6673J 1.6334
aº 1.20e-4 1.796 — 6 [1.17e-4; 1.24e—4] 4.77e-4
C Média D.P. IC (95%) M. Q.
50 36045 0.004? [3.5949; 3.6137] 3.2091
61 5.392?) 0.0619 [5.2671; 5.5098] -1.3087
02 1.15e—4 1.698 — 6 [1.11e—4; 1.18e-4] 4.54e-4
D Média D.P. IC (95%) M. Q.
60 3.8090 0.0049 [3.7999; 3.8177] 3.3764
61 88602 0.095?) [8.6812; 9.0559] -1.2162
aº 1.28e—4 1.956 — 6 [1.25e—4; 1.32e—4] 5.00e-4
E Média D.P. IC (95%) M. Q.
50 3.5245 0.0114 [3.4933,3.5541 3.1679
[3] 4.7258 0.1522 [4.2018, 5.2697, —1.4071
or2 4.45e—5 6.156 — 7 [4.35e—5, 4.59e-5] 1.76e—4

D.P. é o desvio padrão; IC 6 o intervalo de credibilidade e
MQ. é a estimativa de mínimos quadrados.

As densidades marginais a posteriori obtidas via MCMC juntamente com as densidades
a priori empíricas são apresentadas na Figura 2, para cada um dos parâmetros do modelo
de Curtis ajustado aos dados da amostra da parcela E. Os resultados para as outras parcelas
mostram resultados semelhantes.

Analisando as densidades apresentadas na Figura 2, observamos que a combinação das
informações fornecidas a priori com as informações extraídas dos dados através da função
de verossimilhança, localiza o domínio de definição das densidades a posteriori dentro do
domínio das densidades a priori empíricas, deiinido pelas restrições impostas de forma bio-
logicamente aceitável, além disso, a análise a posteriori aumenta a precisão das estimativas
dos parâmetros, isso pode ser constatado nos gráficos da Figura 2, observando-se densi-
dades a posteriori mais fechadas em relação as densidades a priori. Estes dois aspectos
(localização e forma das densidades a posteriori) destacam a validade da proposta empírica
de construção das densidades a priori e destacam a vantagem da abordagem bayesiana para
tratar o problema de inferência dos parâmetros, das relações hipsométricas com restrições
nos parâmetros.
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Figura 2 Densidades a priori e posteriori para os parâmetros BO,

61 e aº do modelo de Curtis ajustado para a Parcela E.

As curvas estimadas usando os estimadores bayesianos e de mínimos quadrados para
cada uma das amostras dadas na Tabela 3, são apresentadas na Figuras 3. A análise destas
curvas revela que, em conformidade com as estimativas apresentadas na Tabela 3, as esti-
mativas de mínimos quadrados (MQ) resultam em uma relação biologicamente inconsis-
tente para representar a relação hipsométrica para as amostras das parcelas A, C, D e E.
Para a amostra da parcela B ambas abordagens coincidem, mostrando que há consistên—
cia da abordagem bayesiana proposta com a de mínimos quadrados, quando esta última é
factível.
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Figura 3 Ajuste do modelo de Curtis para as parcelas A, B, C, D e E

5 Conclusão
Neste trabalho tratamos o problema de inferência para o modelo de Curtis com restrições
nos parâmetros, considerando uma modelagem Bayesiana. As restrições dos parâmetros
foram modeladas considerando-se uma densidade a príon" empírica Normal-Truncada. As
estimativas Bayesianas & posteriori foram calculadas com um algoritmo de simulação de
Monte Carlo em Cadeia de Markov (MCMC).
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Os dados utilizados para testar a metodologia proposta foram coletados em florestas
plantadas de clones de Eucalyptus sp. da Votorantim Celulose e Papel (VCP), na região de
Itapetininga na região sul do estado de São Paulo, com coordenadas geográficas dadas por
latitude 23º56'S, longitude42º21' W, e altitude média de 655m.

A abordagem Bayesiana empírica proposta em conjunto com a técnica de solução via
MCMC mostram-se vantajosa na consideração das restrições dos parâmetros do modelo.
As estimativas obtidas pelo método de mínimos quadrados (MQ) resultam em uma relação
biologicamente inconsistente para representar a relação hipsométn'ca em quatro dos cinco
conjuntos de dados analisados, enquanto que as estimativas Bayesianas respeitaram os lim-
ites impostos aos parâmetros para todos os conjuntos de dados analisados.

A modelagem Bayesiana proposta e' portanto recomendável como uma técnica alterna-
tiva precisa e eficiente para a estimação dos parâmetros das relações hipsométricas. No en-
tanto, devido ao esforço computacional dos métodos MCMC uma avaliação da abordagem
proposta neste artigo para tratar uma grande massa de dados, como geralmente ocorre na
prática, é uma questão a ser considerada cuidadosamente.
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