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SINOPSE
Neste trabalho temos como objetivo estimar a densidade de biomassa na Amazônia
Legal, extrapolando os dados pontuais do projeto Radam-Brasil. Partindo da hipótese
de que a densidade, ou uma das suas componentes, varia suavemente no espaço,
trabalhamos com duas especificações de modelo: Armae [Anselin (1988)] e PVE
Besag (1975) e Gamerman, Moreira e Rue (2001)].

Para a especificação dos modelos consideramos duas questões preliminares:
estabelecer um critério para a vizinhança e escolher as variáveis explicativas. Após
fazer uma análise, estabelecemos um limite de 80 km para a vizinhança. Escolhemos,
dentre as classificações de solos e cobertura vegetal, as que melhor explicam a
densidade de biomassa, e obtivemos o melhor modelo. Para analisar o efeito do
regime de chuvas nesse modelo foi necessário extrapolar os dados originais
(observados em pontos diferentes do Radam), mas essa extrapolação não ajudou a
aumentar a capacidade explicativa do modelo.

Para a matriz de vizinhanças W, sugerimos três especificações, uma com pesos do
tipo 0-1, e duas com pesos dependendo da distância entre os pontos e um parâmetro
de decaimento. Verificamos uma superioridade dessas duas últimas pelo critério de
comparação de modelos de Gelfand e Ghosh (1998). Graficamente, entretanto, não é
possível observar essa superioridade. O modelo PVE foi superior aos modelos Armae
pelo critério de Gelfand e Ghosh e, graficamente, mostrou se ajustar melhor aos
dados.

ABSTRACT
In this work our aim is to estimate the biomass density over Amazônia Legal,
extrapolating the punctual data from the project Radam-Brasil. Under the hypothesis
that the density, or one of it’s components, varies smoothly in space, we worked with
two different model specifications: Armae [Anselin (1988)] and PVE [Besag (1975)
and Gamerman, Moreira and Rue (2001)].

To specify the models we considered two preliminary tasks: establish a criterion
to define neighborhood and choose explanatory variables. After some analysis, we
established an 80 km limit of neighborhood. We chose the best solo and vegetal
classification available, and obtained the best model. To analyze the effect of rainfall
data in this model it was necessary to extrapolate the original data (observed in other
locations then Radam), but this extrapolation didn’t help to increase the model
explanatory power.

We suggested three specifications to the neighborhood matrix W, one
considering 0-1 weights, and two with weighs depending on the distance between the
points and a decay parameter. We verified that these last two models were superior by
the model comparison criterion of Gelfand and Ghosh (1998). Graphically, however,
it’s not possible to observe such superiority. The PVE model was better then the
Armae ones by the Gelfand and Ghosh criterion and graphically it showed to fit the
data better.
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1  INTRODUÇÃO
A Amazônia Legal1 abriga uma das maiores reservas florestais do mundo, e a
estimativa da densidade de biomassa nessa região é informação crítica para assuntos
tão diversos quanto a avaliação do potencial de emissão de dióxido de carbono devido
ao desmatamento, ou do valor da concessão de extração em áreas delimitadas.

A contribuição da Amazônia brasileira para o aumento dos níveis de dióxido de
carbono na atmosfera é fonte de controvérsias, visto que há muita incerteza quanto às
taxas de desmatamento, regeneração, desprendimento de carbono e, principalmente,
nas medições de biomassa. Segundo Brown e Lugo (1991), o desmatamento de áreas
florestais brasileiras equivale a aproximadamente 10% a 20% da produção do fluxo
de carbono atribuído a desflorestamentos tropicais, não obstante a fração de
desmatamento nessa área ser baixa.

Apesar das percentagens pequenas, a enorme quantidade de carbono retido em
seu solo e vegetação, que pode permanecer como orgânico ou ser liberado, faz com
que o futuro das florestas da Amazônia Legal seja de grande importância para a
proporção de carbono na atmosfera, questão que está na agenda global de meio
ambiente [Fearnside (1985)]. A estimativa da densidade de biomassa também é
importante para a avaliação das concessões de áreas para exploração de madeira,
concessões que constituem uma das políticas para a exploração comercial organizada
da Amazônia Legal.

Fearnside (1985), Brown et alii (1989), Gillespie, Brown e Lugo (1991) e
Brown e Lugo (1991) relatam alguns métodos para estimar a densidade de biomassa
em determinados locais com base em inventários feitos pela FAO/Impa e pelo projeto
Radam-Brasil sobre medições da largura do tronco e altura das árvores.

Neste exercício pretende-se estimar a densidade de biomassa para as áreas que
compõem a Amazônia Legal, extrapolando os dados pontuais do projeto Radam-
Brasil.  Este projeto estimou a densidade da biomassa para 2.356 pontos da Amazônia
Legal (Figura 1) selecionados segundo critérios de acessibilidade e proximidade de
centros madeireiros, e por informações verbais de botânicos locais sobre a localização
de áreas em que o volume era menor [Sombroek (1992)]. Esse inventário incluiu
todas as variações de vegetação existentes, resultando num volume médio de 93
m3/ha.

                                                          
1 Amazônia Legal foi instituída para fins de planejamento econômico da região amazônica. Engloba os estados da região
Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins), e mais o Estado de Mato Grosso e parte do
Maranhão, tendo área aproximada de 5.217.423 km2, ou cerca de 61% do território brasileiro.
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FIGURA 1

Pontos do Inventário do Projeto Radam

Para extrapolar vamos admitir que: a) o espaço da Amazônia Legal é
representado por um reticulado  (Figura 2) de 964 quadrados com 77 km de lado;2

b) o regime de chuvas, o solo e a vegetação não explicam a densidade de biomassa; e
c) a densidade, ou uma das suas componentes, varia suavemente no espaço.3

FIGURA 2

Densidade de Biomassa Observada nos Pontos do Inventário Radam

As duas hipóteses alternativas sobre as características da flutuação da densidade
no espaço consideram o efeito da interação espacial para a extrapolação da densidade,
e implicam dois tipos de modelo. A primeira hipótese, de que a densidade varia

                                                          
2 A escolha do reticulado é limitada pela capacidade computacional disponível.
3 Hipótese que pode ser inadequada no caso de ocorrência de acidentes geográficos que alterem as condições
abruptamente.
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suavemente, corresponde aos modelos auto-regressivos espaciais Armae propostos
inicialmente por Anselin (1988) e, a segunda, aos modelos com parâmetro variando
no espaço PVE [Besag (1975) e Gamerman, Moreira e Rue (2001)].

O trabalho está organizado em cinco seções, incluindo esta introdução. A Seção
2 apresenta a metodologia; a escolha do modelo é feita na Seção 3; a estimação é
apresentada na Seção 4; e, por fim, temos as conclusões na Seção 5.

2  METODOLOGIA

Este texto propõe critérios para: a) escolha da vizinhança; b) extrapolação em modelos
Armae; e c) estimação dos pesos da matriz de vizinhança. Os modelos foram
estimados por Monte Carlo Markov Chain (MCMC), que avalia modelos não-
lineares com muitos parâmetros, como os aqui considerados.

2.1  FORMA DA INTERAÇÃO ESPACIAL

Os modelos de interação espacial consideram o efeito dos pontos vizinhos e requerem
a especificação da função de influência, que determina de que forma um ponto
influencia os demais. Em princípio, cada ponto pode influenciar todos os demais,
mas isso dificulta a estimação de modelos que contêm amostras grandes. Por esse
motivo a função de influência é definida com um truncamento, ou seja, definindo
como nula a influência de pontos a partir de uma certa distância crítica. Isso coloca
duas questões: a) a escolha da função de influência que relaciona as quantidades entre
pontos vizinhos; e b) a distância limite para que um ponto seja considerado vizinho
do outro.

A especificação de W, matriz de pesos dos vizinhos, é um dos focos dessa
investigação. Para isso, torna-se necessário estabelecer o conceito de vizinhança. Em
alguns tipos de problema, como por exemplo em dados agregados por região, a noção
de vizinhança é dada naturalmente — regiões que compartilham a mesma fronteira
são vizinhas. Nesse caso a matriz W pode ser preenchida com zeros e uns, dando
pesos iguais aos vizinhos. No caso de um conjunto de medições pontuais, a distância
entre os pontos pode servir como parâmetro para uma função decrescente de pesos,
não sendo necessário, teoricamente, truncar o número de vizinhos (quer dizer,
atribuir peso zero a partir de uma determinada distância). Nessa aplicação,
entretanto, por motivos computacionais, o número de vizinhos será truncado.

As funções de influência consideradas são:

WI(δ): pesos iguais: Wij = 1, se dij < δ    Wij  = 0, caso contrário

WE(δ,τ): decaimento exponencial: Wij = exp{–dij/τ}, se dij < δ    Wij = 0, caso contrário

WP(δ,τ): lei de potência: Wij = 1/(dij)
τ, se dij < δ     Wij = 0, caso contrário

onde dij é a distância entre os pontos i e j e δ é a distância máxima entre vizinhos.

Em todas as especificações consideradas, damos peso zero às observações que
estejam mais distantes que um limite δ. No caso WI o modelo dá o mesmo peso a
todos os pontos vizinhos, enquanto nos casos WE, WP o peso é definido por uma
função decrescente da distância, cujo decaimento é controlado pelo parâmetro τ.
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Esses dois últimos modelos se aproximam do modelo WI quando τ caminha para
valores extremos. A Figura 3 mostra o efeito desse parâmetro sobre as funções
exponencial e potência.

FIGURA 3

Peso versus Distância Usando as Funções WE e WP
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2.2  MODELO

O objetivo deste trabalho é extrapolar para todo o reticulado as medições de biomassa
obtidas pelo projeto Radam, para um conjunto especificado de pontos, o que
corresponde à estimação de uma superfície para a densidade de biomassa na
Amazônia Legal.

A forma geral do modelo Armae é dada por (1), onde os parâmetros ρ e λ
medem, respectivamente, os coeficientes auto-regressivo e de médias móveis. A matriz
W mede o grau de interação espacial atribuindo pesos maiores às medições feitas em
locais mais “próximos”. X é a matriz de variáveis explicativas, sendo β o vetor de
coeficientes associado a elas.

br = ρW (τ,δ)b + βXr + ur

ur = λ W (τ,δ)u + er                                          (1)

er ~ N (0,σ2)

A forma geral do modelo PVE é (2), onde a componente não-observável α varia
de forma suave no espaço.

br = αr+ βXr + er

er ~ N(0,σ2)                                                     (2)

f(α|ψ) = k |ψ|n/2exp{–0,5∑wij(αi–αj)
2ψ}

Nos dois casos o modelo é especificado sob a abordagem bayesiana. Assim,
especificam-se prioris para os parâmetros ρ, λ, τ, β e σ. Essas distribuições serão
consideradas não-informativas.
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2.3  EXTRAPOLAÇÃO

Seja N o número total de pontos que podem ser divididos em observados O e
extrapolados (não-observados) E.

Como esse é um modelo simultâneo, o ponto observado depende também dos
pontos não-observados (extrapolados). Uma forma de estimação é avaliar
conjuntamente os parâmetros do modelo e os pontos não-observados {O, E},
abordagem irrestrita. Uma outra forma de estimação, abordagem restrita, é avaliar os
parâmetros do modelo considerando apenas os pontos observados {O} e,
condicionalmente a essas estimativas, obter extrapolação para {E}.

No caso do modelo Armae, o modelo é descrito por (3) e (4), onde b0 tem
dimensão O, be tem dimensão E, e W e X estão divididos de forma similar:
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bo = ρWoobo + ρWoebe + βXo + e                                          (3)

be = ρWeobo + ρWeebe + βXe + e = (I–ρWee)
–1{ρWeobo + βXe + e}                  (4)

2.2.1  Abordagem Irrestrita

Estima-se (β, ψ, be) conjuntamente por MCMC. Nesse caso, obtemos a distribuição
de (β, ψ, be|bo) repetindo recursivamente os passos (1) a (3):

a) mostre ψi de (ψ|b), utilizando M-H, e considere LVM(ψ|b) para aceitar ou
não o passo;

b) mostre βi de (β|ψi-1 ,b): pode ser resolvido por MQO; e

c) utilizando (2), mostre be de (be|ψ,β,bo).

Obtida a distribuição (β, ψ, be|bo), de (3) obtemos ( r
ob |ψ, β, r

ob− ,be), e então a
distribuição ( r

ob | r
ob− ) = ( r

ob |ψ, β, r
ob− , be)(β, ψ, be|bo) é obtida por simulação.

2.2.2  Abordagem Restrita

Admite-se Woe=0, ou seja, desconsideramos a interação entre os pontos observados e
os extrapolados, de forma a acabar com o problema da simultaneidade. Como LVM
(ψ|bo), onde ψ = (ρ, λ, τ), pode ser escrito analiticamente, estimamos (ψ|bo) por
MCMC/M-H considerando essa medida como critério de rejeição.

Obtida a distribuição (ψ|bo):

a) utilizando MQO estimamos (β|ψ, bo). Pode-se obter, então, a distribuição de
(β|bo) = (β|ψ, bo)(ψ| bo) por simulação;

b) utilizando  (2),  temos  (be|ψ, β, bo).  Obtemos, então, por simulação, (be|bo) =
= (be|ψ, β, bo)(β|ψ, bo)(ψ|bo); e

c) utilizando (3), temos ( r
ob |ψ, β, r

ob− , be). Obtemos, então, por simulação,
( r

ob | r
ob− ) = ( r

ob |ψ, β, r
ob− )(β|ψ, bo)(ψ|bo).
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Temos, assim, estimativas para os N pontos da amostra baseadas na informação
proveniente dos pontos observados.

3  ESPECIFICAÇÃO DO MODELO
As informações utilizadas — densidade de biomassa, tipo de solo e vegetação e
volume de chuvas — têm origem e nível de agregação diferentes. Os dados de
biomassa são medidas pontuais realizadas pelo Radam, os tipos de solo e cobertura
vegetal foram obtidos nos pontos de interesse através de mapas contínuos produzidos
pelo IBGE, e o volume de chuvas é medido por estações meteorológicas distribuídas
pela Amazônia Legal. O espaço de medida comum entre essas quantidades foi
definido por um reticulado em que cada elemento é um quadrado de 77 km de lado,
como já mencionado.

Na especificação do modelo é necessário considerar três questões preliminares.
Estabelecer um critério para a vizinhança, extrapolar o volume de chuvas para todo o
espaço da Amazônia Legal e, finalmente, escolher qual a classificação de solos e a
cobertura vegetal que melhor explicam a densidade de biomassa. Estas questões estão
discutidas nas seções a seguir.

A rigor, tais questões e a estimação dos modelos espaciais estão inter-relacionadas
e deveriam ser consideradas conjuntamente. Neste texto, optamos por analisar cada
questão isoladamente, acreditando que é baixo o grau de dependência entre elas.

3.1  RETICULADO E VIZINHANÇA

O reticulado foi especificado de forma a cobrir toda a Amazônia Legal em um nível
de agregação que implique um número de observações tratável computacionalmente.
O critério de escolha dos pontos foi o seguinte: a) a Amazônia Legal foi reticulada
formando quadrados de 77 km de lado; b) em cada quadrado sem nenhuma
observação, selecionamos o ponto central como ponto de extrapolação. Dessa forma,
garantimos que pelo menos a cada 77 km teremos um ponto (observado ou
extrapolado). Após esse procedimento encontramos 889 pontos para fazer
extrapolação. Temos agora um total de N = 3.000 pontos, sendo O = 2.111
observados e E = 889 para extrapolar.

O efeito de vizinhança também está relacionado com o tamanho da amostra, e
foi considerado da seguinte forma: a) pontos muito próximos foram agrupados; b) o
critério de comparação entre os cortes foi o número de pontos sem vizinhos (que
desejamos que seja o menor possível) NS e o número máximo de vizinhos (que não
deve ser demasiadamente grande por motivos computacionais) Nmax. Obtivemos a
Tabela 1, a seguir.

Quanto menos agregarmos os pontos, menos informação estamos perdendo;
portanto, devemos privilegiar conjuntos de dados menos agregados. Podemos ver,
pela Tabela 1, que agregar observações medidas no mesmo ponto (ou em pontos
aproximadamente iguais) diminui significativamente o número máximo de vizinhos.
Juntar observações feitas a menos de 5 km ou 10 km, entretanto,  não nos oferece um
ganho considerável, nos levando a escolher a agregação de medições feitas no mesmo
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ponto. Sendo assim, as observações medidas no mesmo local (aproximadamente)
foram agregadas através de sua média.

TABELA 1

Resumo das Agregações e Definição de Vizinhança

Vizinhos
(km)

Sem agregar Agrega da mesma
maneira

Agrega < 5 km Agrega < 10 km

NS Nmax NS Nmax NS Nmax NS Nmax

14 1.135   16 1.136     9 1.214     6 1.341     3
28    338   16    339   13    358   11    380   10
46      84   33      84   25      89   23      93   18
70      19   59      19   43      20   39      20   36
80      13   62      13   49      13   46      13   43
90        6   66        6   54        6   51        6   48
95        2   69        2   55        2   53        2   49
100        1   73        1   60        1   57        1   50
110        1   81        1   66        1   65        1   60
184        0 159        0 143        0 140        0 115

A distância máxima entre dois pontos para considerarmos vizinhos foi escolhida
de forma a ser a maior possível (com objetivo de perdermos menos informação), mas
controlando o número máximo de vizinhos. Esse controle é feito para que o tamanho
da banda da matriz de vizinhanças não seja demasiadamente grande, evitando assim
que o ajuste do modelo seja custoso demais. Consideramos que 80 km seria um corte
razoável, e utilizamos esse corte nas nossas análises posteriores. Sendo assim,
trabalhamos com δ = 80 km. Pelas Figuras 2 e 3 podemos ter uma noção das
conseqüências desse corte nas funções WE e WP, para alguns valores de τ. Após
fazermos a agregação das medições do Radam feitas aproximadamente no mesmo
local, os dados do Radam foram reduzidos a 2.111. Torna-se necessário agora
escolher os pontos que serão considerados na extrapolação.

3.2  ESTIMATIVA DO ÍNDICE PLUVIOMÉTRICO

Obtivemos informação sobre a precipitação em 478 postos de monitoramento na
Amazônia Legal, para os anos de 1969 até 1985. Trabalhamos com a média obtida
em cada posto, considerando a época do ano mais seca  (de maio a outubro) e a época
mais chuvosa (de novembro a abril). A escolha dos meses que compõem as épocas
chuvosa e seca foi feita calculando a média geral de pluviosidade em cada mês e
verificando, assim, os meses com média mais alta e mais baixa. Essas médias podem
ser visualizadas na Figura 4.

Usando as 478 médias de pluviosidade nas épocas chuvosa e seca, fizemos uma
extrapolação para os 3.000 postos, incluindo os pontos do Radam e os escolhidos
para a extrapolação de biomassa. O modelo utilizado foi o AR-PI com a constante
como regressor. A Tabela 2 mostra um resumo desses resultados. Os coeficientes
auto-regressivos foram estimados em 0,373 (meses de chuva) e 0,774 (meses mais
secos). O sumário espacial da extrapolação está na Figura 5. Para comparar dados
espaciais, o conjunto das observações será justaposto numa dada ordem, formando
uma seqüência. Os valores observado e previsto pelo modelo podem ser apresentados
na Figura 6, onde a abcissa é a seqüência mencionada. Essa figura mostra que a
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capacidade explicativa do modelo é baixa, ainda que na estação seca os resultados
sejam melhores.

FIGURA 4

Médias Pluviométricas Observadas nas Estações Chuvosa e Seca
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TABELA 2

Resumo dos Modelos

Chuvosa Seca

Média      4,45     0,77
T-std    66   50
Raiz AR      0,373     0,765
Log verossimilhança –184 241
R2      0,14     0,26

FIGURA 5

Médias Extrapoladas nas Estações Chuvosa e Seca
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FIGURA 6

Valores Estimados e Observados — Estações Chuvosa e Seca

3.3  ESCALA E VARIÁVEIS EXPLICATIVAS

A cobertura vegetal e o tipo de solo podem ser classificados segundo diferentes
critérios, e a forma da relação entre esses regressores e a biomassa também pode ser
escolhida. O tipo de vegetação admite quatro classificações e o tipo de solo, duas.
Foram estimados os modelos: (1) somente com intercepto; (2 a 9) formados pela
combinação das quatro agregações de vegetação com as duas de solo; e (3) o modelo
10, que inclui o volume estimado de chuva na estação seca e úmida ao melhor dos
modelos do conjunto 1 a 9. Estes 10 modelos foram repetidos para as duas escalas da
densidade de biomassa, nível e logaritmo,4 num total de 20 alternativas. Como as
amostras não eram iguais, a verossimilhança foi comparada em termos de seus valores
normalizados pelo número de observações.

                                                          
4 A verossimilhança do modelo em logaritmo foi ajustada pelo jacobiano da transformação para torná-la comparável com
a verossimilhança do modelo em nível.
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A Tabela 3 apresenta o logaritmo da verossimilhança de todos os modelos e, para
os modelos em logaritmo, que sistematicamente são mais aderentes do que os
modelos em nível, o valor normalizado pelo número de observações. Podemos
verificar que a combinação de solo e vegetação do modelo 8 é a mais aderente e,
portanto, trabalharemos com as agregações 3 de vegetação e 2 de solo. A seguir, foi
estimado o modelo 10 que inclui o efeito do regime de chuvas, que não melhora a
capacidade explicativa do modelo. Este último resultado não surpreende na medida
em que a capacidade explicativa do modelo que extrapola o volume de chuvas é
muito precária.

Após excluir as classes não-significativas resultaram as seguintes classes de
vegetação: aberta (vg2) e semio (vg8); e as de solo: solos aluviais (sl5), areias
quartzosas hidromórficas (sl9), solos litólicos (sl10) e solos petroplínticos (sl18).
Podemos verificar que o modelo explica apenas 8% da variância total da biomassa.

TABELA 3

Escolha da Escala e Variáveis Explicativas

Modelo Regressores LV Nível LV Log N OBS LV Log/Nobs R2

1 - –8120,6 –8105,7 2092 –3,87 0,00
2 V1,S1 –7942,9 –7920,5 2048 –3,87 0,01
3 V2,S1 –7888,2 –7865,0 2034 –3,87 0,01
4 V3,S1 –7850,0 –7815,2 2035 –3,84 0,06
5 V4,S1 –7693,2 –7661,8 1990 –3,85 0,05
6 V1,S2 –8032,3 –8011,3 2077 –3,86 0,03
7 V2,S2 –7977,3 –7955,0 2063 –3,86 0,03
8 V3,S2 –7944,9 –7912,5 2064 –3,83 0,08
9 V4,S2 –7779,3 –7751,2 2017 –3,84 0,06
10 V3,S2,c –7899,4 –7912,5 2064 –3,83 0,08

4  ESTIMANDO O MODELO
Tendo escolhido as variáveis explicativas, resta incluir o efeito de vizinhança. Esse
efeito pode ser introduzido através do modelo PVE ou Armae, este último podendo
ser definido na forma restrita ARE fazendo λ = 0, ou MAE, fazendo ρ = 0. Em todos
os casos a matriz W, que define que a influência pode ser especificada nas formas {WI,
WE , WP}. Seguindo a estratégia de considerar os problemas por partes, inicialmente,
foi utilizada a WI para comparar os modelos ARE e MAE, e para o melhor deles foi
estimado o parâmetro τ da  função de influência.

Tais modelos são não-lineares e a estimação foi feita por MCMC. No caso dos
modelos Armae foi utilizada a forma restrita descrita na Seção 2, uma vez que na
forma irrestrita o algoritmo não convergiu. Pelo mesmo motivo o modelo Armae
também não pode ser estimado. O caso WE não foi apresentado devido a questões de
identificação do parâmetro τ.   Verificamos que a verossimilhança é aproximadamen-
te constante para τ no intervalo [60,70]. No entanto, para estes valores os resultados
são equivalentes aos do caso WP apresentado.

A comparação entre modelos não aninhados e com um número diferente de
parâmetros foi feita com o critério de Gelfand e Ghosh (1998), que considera a soma
das variâncias de ajustamento E(E(y|M)-y)2 e preditiva E(yw|M-E(y|M))2, onde E(y|M)
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e yw são, respectivamente, o valor esperado e uma realização da variável dependente,
dado o modelo M.

A Tabela 4 compara os modelos que não têm estrutura espacial estimado por
MQO, com os demais modelos. A Tabela 5 compara os parâmetros estimados em
cada caso. Podemos verificar que:

a) a inclusão da interação espacial aumentou o R2, que passou para 0,24;

b) os modelos ARE e MAE dão resultados muito próximos;

c) a inclusão da  vizinhança com função de influência melhora os resultados; e

d) o melhor modelo é o de PVE.
TABELA 4

Modelos Estimados

MQO MA|WI MA|Wp AR|WI AR|WP PVE|WI

Erro-padrão       0,453        0,42          0,41        0,41          0,409       0,364
Log posteriori 1628,7  1766,5    1778,7  1781,3    1790,2 1337,247

Gelfand e Ghosh -        0,589          0,588        0,596          0,335       0,215

R2       0        0,23          0,24        0,24          0,24 -

Raiz - 57[51,.62]   55[50,.62] 55[50,.59]  .54[47,.59] -

τ̂ - - 709[34,.99] - 743[47,.97] -

TABELA 5

Parâmetros Estimados

MQO MA|WI MA|WP AR|WI AR|WP PVE|WI 

Média T-std Média T-std Média T-std Média T-std Média T-std Média T-std

CNS   4,702 385   2,1406   4,5   4,6674 224,16   4,661 222,1 2,328 211
Vg2 –0,218   –9,9 –0,106 –5,2 –0,115   –4,291 –0,109   –4,1   –0,11   –5,7 –0,042 –2
Vg8 –0,63   –3,1 –0,282 –4,4 –0,178   –0,975 –0,198   –1,1   –0,28   –1,5 –0,163 –0,8
Sl5 0,2587     2,9   0,2112 24,4   0,2158     2,524   0,213     2,5     0,214     2,7   0,2046   2,4
Sl9 –0,291   –2,1 –0,159 –6,4 –0,091   –0,644 –0,099   –0,8   –0,16   –1,3 –0,091 –0,7
Sl10 –0,294   –5,8 –0,14 –4,8 –0,142   –2,837 –0,113   –2,3   –0,16   –3,5 –0,014 –0,2
Sl18 –0,622   –2,4 –0,372 –8,1 –0,345   –1,525 –0,292   –1,3   –0,41   –1,7 –0,211 –0,9

Nas Figuras 7 a 9 comparamos os valores observados e estimados pelos modelos
PVE e ARE|WE, onde se pode observar que as extrapolações feitas pelo modelo PVE
apresentam maior variabilidade que as do modelo ARE. Nas Figuras 10 e 11
apresentamos o sumário espacial da extrapolação.

FIGURA 7

Comparação dos Valores Estimados com os Reais — AR|WE
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FIGURA 8

Comparação dos Valores Estimados com os Reais — Modelo PV

FIGURA 9

Extrapolação — Comparação dos Modelos PVE e AR|WE

5  CONCLUSÃO

Neste trabalho utilizamos modelos espaciais para estimar a densidade de biomassa na
Amazônia Legal. Verificamos que a inclusão de variáveis explicativas indicadoras de
vegetação e solo foi relevante para o poder explicativo dos modelos, assim como a
inclusão da estrutura auto-regressiva espacial. As variáveis explicativas relativas à
pluviosidade não foram significativas para o modelo, possivelmente por serem
aproximações.

Trabalhando sob a hipótese 1, de que a densidade de biomassa varia de forma
suave ao longo do espaço, um dos pontos analisados foi a especificação da matriz de
vizinhanças W. Sugerimos três especificações, uma com pesos do tipo 0-1 e duas com
pesos dependendo da distância entre os pontos e um parâmetro de decaimento (WE,
WP). Verificamos, entretanto, uma superioridade da especificação com função de
influência. Apesar disso, graficamente não é possível observar diferença entre os
resultados obtidos por esses dois modelos.

O modelo estimado sob a hipótese 2, ou seja, considerando que a densidade de
biomassa depende de um componente não-observável que varia de forma suave no
espaço, foi melhor que os demais pelo critério de Gelfand e Ghosh e graficamente
mostrou se ajustar melhor aos dados.
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Um dos principais problemas que encontramos foi a falta de dados relativa ao
sudeste da região estudada, fazendo com que a diferenciação da extrapolação nessas
áreas se dê, em grande parte, somente pela variação das variáveis explicativas. Além
disso, falta um critério para avaliar se a nossa extrapolação faz algum sentido.

FIGURA 10

Sumário Espacial da Biomassa — ARE|WE

FIGURA 11

Sumário Espacial da Biomassa — PVE
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APÊNDICE

CRITÉRIO 1

Vegetação: Número de Casos na Amazônia Legal

Na NI NT Na NI NT

Floresta (veg1) 2007 609 2616 Pioneira (veg5)   4 15 19
Campinarana (veg2)     35   27     62 Massa de água (veg6) 15   1 16
Agropecuária (veg3)     10     4     14 Vegetação secundária (veg7)   1 19 20
Savana (veg4)     14 164   178 Refúgio (veg8)   1   0   1

CRITÉRIO 2

Vegetação: Número de Casos na Amazônia Legal

Na NI NT

Ombrofila (ve1) 2033 574 2607
Estacional (ve2)     21 218   239
Influência fluvial (ve3)       4   13     17
Massa de água (ve4)     15     1     16
Influência fluviomarinha (ve5)       0     2       2

CRITÉRIO 3

Vegetação: Número de Casos na Amazônia Legal

Na NI NT Na NI NT

Densa (vg1) 1365 388 1753 Buritizal (vg7)   1   1   2
Aberta (vg2)   635 163   798 Semio (vg8)   5 48 53
Florestada (vg3)     23   41     64 Herbácea (vg9)   4   9 13
Arborizada (vg4)     14   93   107 Massa de água (vg10) 15   1 16
Gramíneo-lenhosa (vg5)       7   10     17 Decidual (vg11)   2 10 12
Parque (vg6)       3   39     42 Arbustiva (vg12)   0   3   3
Buritizal (vg7)       1     1       2 Arbórea (vg13)   0   2   2

CRITÉRIO 4

Vegetação: Número de Casos na Amazônia Legal

Na NI NT

Submontana (v1) 897 338 1235
Aluvial (v2) 377   87   464
De terras baixas (v3) 718 190   908
Montana (v4)   19     7     26
Massa de água (v5)   15     1     16
Alto-montano (v6)     1     0       1

CRITÉRIO 1

Solo: Número de Casos na Amazônia Legal

Na NI NT

Média (solo1)   249 155   404
Argilosa (solo2) 1326 445 1771
Arenosa (solo3)     40   20     60
Indiscriminada (solo4)   278   78   356
Massa de água (solo5)     16     2     18
Muito argilosa (solo6)   108   32   140
Média/argilosa (solo7)     22   33     55
Arenosa/média (solo8)     12   19     31
Arenosa/argilosa (solo9)       0     2       2
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CRITÉRIO 2

Solo: Número de Casos na Amazônia Legal

Na NI NT Na NI NT

Podzólico vermelho-amarelo (sl1) 945 315 1260 Afloramento de rochas (sl13)   4   3   7
Podzol hidromórfico (sl2)   37   19     56 Areias quartzosas (sl14) 14 45 59
Gleissolo (sl3) 296   56   352 Latossolo vermelho-escuro (sl15)   1 11 12
Cambissolo (sl4)   20   16     36 Planossolo (sl16)   0   1   1
Solos aluviais (sl5)   27     8     35 Planossolo solódico (sl17)   0   1   1
Latossolo vermelho-amarelo (sl6) 311 128   439 Solos petroplínticos (sl18)   3 13 16
Plintossolo (sl7)   57   54   111 Hidromórfico indiscriminado (sl19)   5   3   8
Latossolo amarelo (sl8) 242 113   355 Indiscriminados de mangue (sl20)   0   3   3
Areias quartzosas hidromórficas(sl9)   11     5     16 Solonchak (sl21)   0   1   1
Solos litólicos (sl10)   87   34   121 Brunizem avermelhado (sl22)   0   2   2
Massa de água (sl11)   16     2     18 Latossolo roxo (sl23)   0   1   1
Terra roxa estruturada (sl12)     4     4       8 Podzólico vermelho-escuro (sl24)   0   1   1

BIBLIOGRAFIA
ANSELIN, L. Spatial econometrics: methods and models. Kluwer Dordrecht, 1988.

BESAG, J. Statistical analysis of non-lattice data. The Statitician, v. 24, p. 179-195, 1975.

BROWN, S., GILLESPIE, A. J. R., LUGO, A. E. Biomass estimation methods for tropical
forests with applications to forest inventory data. Forest Science, v. 35, n. 4, p. 881-902,
1989.

__________. Biomass of tropical forests of South and Southeast Asia. Canadian Journal of
Forestry Research,1991.

BROWN, S., LUGO, A. Biomass estimates for Brazil’s Amazonian moist forests. Forest’90,
1991.

FEARNSIDE, M. Brazil’s Amazon Forest and the global varbon problem. Interciencia, v. 10,
n. 4, 1985.

GAMERMAN, D., MOREIRA, A. R. B, RUE, H. Space-varing regression models:
specifications and simulation. IPEA, 2001 (Texto para Discussão, 809).

GELFAND, A. E., GHOSH, S. K. Model choice: a minimum posterior predictive loss
approach. Biometrika, v. 85, p. 1-11, 1998.

GILLESPIE, A. J. R., BROWN, S., LUGO, A. E. Tropical forest biomass estimation from
truncated stand tables. Forest Ecology and Management, 1991.

ODUM, E. P. Fundamentals of ecology. Third edition. Saunders: Philadelphia, Pa., 1971.

SOMBROEK, W. G. Biomass and carbon storage in the Amazon ecosystems. Interciencia, v.
17, n. 5, 1992.



i

PUBLICAÇÕES DO IPEA (TEXTOS)
(2001/2002)

TEXTO PARA DISCUSSÃO - TD

Nº 776 - Subsídios para organizar avaliações da ação governamental, Ronaldo Coutinho Garcia,
Brasília, janeiro de 2001, 66 p.

Nº 777 - Estimando o valor ambiental do Parque Nacional do Iguaçu: uma aplicação do
método de custo de viagem, Ramon Arigoni Ortiz, Ronaldo Seroa da Motta e Claudio Ferraz,
Rio de Janeiro, janeiro de 2001, 26 p.

Nº 778 - Gasto federal com crianças e adolescentes: 1994 a 1997, Ana Maria de Resende
Chagas, Frederico Augusto Barbosa da Silva e Paulo Roberto Corbucci, Rio de Janeiro, janeiro de
2001, 32 p.

Nº 779 - Salário mínimo e pobreza no Brasil: estimativas que consideram efeitos de equilíbrio
geral, Ricardo Paes de Barros, Carlos Henrique Corseuil e Samir Cury, Rio de Janeiro, fevereiro
de 2001, 20 p.

Nº 780 - Simulando — o mundo maravilhoso das distribuições contrafatuais, Sergio Suarez
Dillon Soares, Brasília, fevereiro de 2001, 18 p.

Nº 781 - Os gastos públicos no Brasil são produtivos?, José Oswaldo Cândido Júnior, Brasília,
fevereiro de 2001, 28 p.

Nº 782 - Gastos públicos na agricultura, José Garcia Gasques, Brasília, março de 2001,
33 p.

Nº 783 - Matriz do fluxo de comércio interestadual de bens e serviços no Brasil? 1998, José
Romeu de Vasconcelos, Brasília, março de 2001, 77 p.

Nº 784 - Os incentivos adversos e a focalização dos programas de proteção ao trabalhador no
Brasil, Ricardo Paes de Barros, Carlos Henrique Corseuil e Miguel Nathan Foguel, Rio de
Janeiro, abril de 2001, 26 p.

Nº 785 - Brazilian agriculture in the 1990s: impact of the policy reforms, Steven M. Helfand e
Gervásio Castro de Rezende, Rio de Janeiro, abril de 2001, 39 p.

Nº 786 - Evolução das cadeias produtivas brasileiras na década de 90, Lia Haguenauer, Luiz
Dias Bahia, Paulo Furtado de Castro e Márcio Bruno Ribeiro, Brasília, abril de 2001,
61 p.

Nº 787 - Programas sociais: efetividade, eficiência e eficácia como dimensões operacionais da
avaliação, Alexandre Marinho e Luís Otávio Façanha, Rio de Janeiro, abril de 2001, 22 p.

Nº 788 - Arranjos domiciliares e arranjos nucleares no Brasil: classificação e evolução de 1977 a
1998, Marcelo Medeiros e Rafael Osorio, Brasília, abril de 2001, 43 p.

Nº 789 - Identificação das barreiras ao comércio no Mercosul: a percepção das empresas
exportadoras brasileiras, Honorio Kume, Patrícia Anderson, Márcio de Oliveira Jr., Rio de
Janeiro, abril de 2001, 43 p.



ii

Nº 790 - Tributação sobre gastos com saúde das famílias e do sistema único de saúde: avaliação
da carga tributária sobre medicamentos, material médico-hospitalar e próteses/órteses, Equipe
Técnica: Luís Carlos G. de Magalhães (Coord.), Frederico Andrade Tomich, Fernando Gaiger
Silveira, Salvador Werneck Vianna, Leandro Safatle, Alexandre Batista de Oliveira, Rodrigo
Dourado, Brasília, maio de 2001, 54 p.

Nº 791 - Barreiras não-tarifárias às exportações brasileiras no Mercosul: o caso de calçados,
Patrícia Anderson, Rio de Janeiro, maio de 2001, 21 p.

Nº 792 - Restrições comerciais às exportações de produtos siderúrgicos no Mercosul, Márcio de
Oliveira Júnior, Rio de Janeiro, maio de 2001, 38 p.

Nº 793 - Estimation of the Brazilian consumer demand system, Seki Asano e Eduardo P. S.
Fiuza, Rio de Janeiro, maio de 2001, 28 p.

Nº 794 - Estudo de eficiência em alguns hospitais públicos e privados com a geração de
rankings, Alexandre Marinho, Rio de Janeiro, maio de 2001, 12 p.

Nº 795 - Tendência de longo prazo das finanças públicas no Brasil, José Carlos Jacob de
Carvalho, Brasília, maio de 2001, 68 p.

Nº 796 - Inserção no mercado de trabalho: diferenças por sexo e conseqüências sobre o bem-
estar, Ricardo Paes de Barros, Carlos Henrique Corseuil, Daniel Domingues dos Santos e Sérgio
Pinheiro Firpo, Rio de Janeiro, junho de 2001, 27 p.

Nº 797 - Decisões críticas em idades críticas: a escolha dos jovens entre estudo e trabalho no
Brasil e em outros países da América Latina, Carlos Henrique Corseuil, Daniel Domingues
Santos, Miguel Nathan Foguel, Rio de Janeiro, junho de 2001, 46 p.

Nº 798 - Robustness and stabilization properties of monetary policy rules in Brazil, Ajax R. B.
Moreira, Marco Antonio F. H. Cavalcanti, Rio de Janeiro, junho de 2001, 22 p.

TD-799 - Estrutura e operação dos sistemas financeiros no MERCOSUL: perspectivas a partir
das reformas institucionas dos anos 1990, Rogério Studart, Jennifer Hermann, Brasília, junho
de 2001, 144 p.

Nº 800 - A estabilidade inaceitável: desigualdade e pobreza no Brasil, Ricardo Paes de Barros,
Ricardo Henriques, Rosane Mendonça, Rio de Janeiro, junho de 2001, 24 p.

Nº 801 - Liberalização comercial e estruturas de emprego e salário, Jorge Saba Arbache, Carlos
Henrique Corseuil, Rio de Janeiro, junho de 2001, 16 p.

Nº 802 - Financiamento das políticas sociais nos anos 1990: O caso do Ministério da Saúde,
Carlos Octávio Ocké Reis, José Aparecido Carlos Ribeiro e Sérgio Francisco Piola, Brasília, junho
de 2001, 27 p.

Nº 803 - Desigualdade de rendimentos no Brasil nas décadas de 80 e 90: evolução e principais
determinantes, Lauro Ramos e Maria Lucia Vieira, Rio de Janeiro, junho de 2001, 16 p.

Nº 804 -Tributação, distribuição de renda e pobreza: uma análise dos impactos da carga
tributária  sobre alimentação nas grandes regiões urbanas brasileiras, Luís Carlos Garcia de
Magalhães, Fernando Gaiger Silveira, Frederico Andrade Tomich e Salvador Werneck Vianna,
Brasília, junho de 2001, 26 p.

Nº 805 - Hospitais universitários: avaliação comparativa de eficiência técnica, Alexandre
Marinho e Luís Otávio Façanha, Rio de Janeiro, junho de 2001, 29 p.



iii

Nº 806 - Optimal rules for monetary policy in Brazil, Joaquim Pinto de Andrade e José Angelo
C. A. Divino, Rio de Janeiro, julho de 2001, 22 p.

Nº 807 - Desigualdade racial no Brasil: Evolução das condições de vida na década de 90,
Ricardo Henriques, Rio de Janeiro, julho de 2001, 49 p.

Nº 808 - Evolução do crédito de 1994 a 1999: uma explicação, Ricardo Pereira Soares, Brasília,
julho de 2001, 46 p.

Nº 809 - Space-varying regression models: specifications and simulation, Dani Gamerman,
Ajax R. B. Moreira e Håvard Rue, Rio de Janeiro, julho de 2001, 28 p.

Nº 810 - Políticas de competitividade industrial no Brasil — 1995/2000, Regis Bonelli, Rio de
Janeiro, julho de 2001, 44 p.

Nº 811 - Imposto ótimo sobre o consumo: resenha da teoria e uma aplicação ao caso brasileiro,
Ana Luiza Neves de Holanda Barbosa e Rozane Bezerra de Siqueira, Rio de Janeiro, julho de
2001, 51 p.

Nº 812 - A construção de uma linha de riqueza a partir da linha de pobreza, Marcelo Medeiros,
Brasília, julho de 2001, 15 p.

Nº 813 - Instituições de ensino superior governamentais e particulares: avaliação comparativa
de eficiência, Luís Otávio Façanha e Alexandre Marinho, Rio de Janeiro, agosto de 2001, 28 p.

Nº 814 - Crise e desregulação do trabalho no Brasil, José Celso Cardos Jr., Brasília, agosto de
2001, 60 p.

Nº 815 - Experiências internacionais em política regional: o caso da França, Luciana Jaccoud,
Brasília, agosto de 2001, 22 p.

Nº 816 - Impactos fiscais da crise de energia elétrica: 2001 e 2002, Bolívar Pêgo Filho, José
Aroudo Mota, José Carlos Jacob de Carvalho e Maurício Mota Saboya Pinheiro, Rio de Janeiro,
agosto de 2001, 29 p.

Nº-817 - Matriz do fluxo de comércio interestadual de bens e serviços no Brasil — 1999, José
Romeu de Vasconcelos, Brasília, agosto de 2001, 83 p.

Nº 818 - Measuring the tax effort of developed and developing countries. Cross country panel
data analysis — 1985/95, Marcelo Piancastelli, Rio de Janeiro, setembro de 2001, 18 p.

Nº 819 - Uma resenha sobre a competição tributária entre jurisdições, Napoleão Luiz Costa da
Silva, Rio de Janeiro, setembro de 2001, 48 p.

Nº 820 - Rotatividade de trabalhadores e criação e destruição de postos de trabalho: aspectos
conceituais, Eduardo Pontual Ribeiro, Rio de Janeiro, setembro de 2001, 24 p.

Nº 821 - Crescimento econômico, balança comercial e a relação câmbio-investimento, Marco
Antonio F. H. Cavalcanti e Cláudio Roberto Frischtak, Rio de Janeiro, setembro de 2001, 39 p.

Nº 822 - Regulamentação e investimento em termogeração no Brasil, Ajax R. B. Moreira, Katia
Rocha e Pedro A. M-S. David, Rio de Janeiro, setembro de 2001, 16 p.

Nº 823 - Participação da termogeração na expansão do sistema elétrico brasileiro, Ajax R. B.
Moreira, Katia Rocha, Pedro A. M-S. David, Rio de Janeiro, setembro de 2001, 23 p.

Nº 824 - Core inflation: robust common trend model forecasting, Ajax R. B. Moreira e Helio S.
Migon, Rio de Janeiro, setembro de 2001, 27 p.



iv

Nº 825 - Bayesian analysis of econometric time series models using hybrid integration rules,
Ajax R. B. Moreira e Dani Gamerman, Rio de Janeiro, setembro de 2001, 27 p.

Nº 826 - Empregabilidade no Brasil: inflexões de gênero e diferenciais femininos, Lena Lavinas,
Rio de Janeiro, setembro de 2001, 24 p.

Nº 827 - Renda per capita, desigualdades de renda e educacional, e participação política no
Brasil, João Barbosa de Oliveira, Rio de Janeiro, outubro de 2001, 62 p.

Nº 828 - Explaining agriculture expansion and deforestation: evidence from the Brazilian
Amazon — 1980/98, Claudio Ferraz, Rio de Janeiro, outubro 2001, 37 p.

Nº 829 - Abertura comercial, reestruturação industrial e exportações brasileiras na década de
1990, José Carlos Miranda , Brasília, outubro 2001, 124 p.

Nº 830 - O idoso brasileiro no mercado de trabalho, Ana Amélia Camarano, Rio de Janeiro,
outubro 2001, 22 p.

Nº 831 - Previdência social e bem-estar no Brasil, Roberto de Goes Ellery Junior e Mirta N. S.
Bugarin, Rio de Janeiro, outubro 2001, 21 p.

Nº 832 - Substituindo o PIS e a Cofins — e por que não a CPMF? — Por uma contribuição
não-cumulativa, Ricardo Varsano, Thiago R. Pereira, Erika Amorim Araujo, Napoleão Luiz
Costa da Silva, Marcelo Ikeda, Rio de Janeiro, outubro 2001, 53 p.

Nº 833 - Hospitais universitários: indicadores de utilização e análise de eficiência, Alexandre
Marinho, Rio de Janeiro, outubro 2001, 29 p.

Nº 834 - Determinantes do desempenho educacional no Brasil, Ricardo Paes de Barros, Rosane
Mendonça, Daniel Domingues dos Santos e Giovani Quintaes, Rio de Janeiro, outubro 2001,
33 p.

Nº 835 - Efficient and equitable commodity taxation: micro-simulations based on an estimated
Brazilian consumer demand system, Seki Asano, Ana Luiza N. H. Barbosa, Eduardo P. S. Fiuza,
Rio de Janeiro, outubro 2001, 23 p.

Nº 836 - Políticas públicas de exportação o caso do Proex, Sérvulo Vicente Moreira, Adelaide
Figueiredo dos Santos, Brasília, outubro 2001, 43 p.

Nº 837 - Perfil dos funcionários públicos ativos nas áreas federal, estadual e municipal —
comparação de bases disponíveis: Rais, PNAD e Siape, Sonoe Sugahara Pinheiro e Tomie
Sugahara, Rio de Janeiro, outubro 2001, 40 p.

Nº 838 - Impactos econômicos e sociais de longo prazo da expansão agropecuária no Brasil:
revolução invisível e inclusão social, Regis Bonelli, Rio de Janeiro, outubro 2001,
37 p.

Nº 839 - The impacts of the minimum wage on the labor market, poverty and fiscal budget in
Brazil, Miguel N. Foguel, Lauro Ramos e Francisco Carneiro, Rio de Janeiro, outubro de 2001,
42 p.

Nº 840 - Mercado formal de trabalho: comparação entre os microdados da Rais e da PNAD,
João Alberto de Negri, Paulo Furtado de Castro, Natalia Ribeiro de Souza, Jorge Saba Arbache,
Brasília, novembro de 2001, 25 p.

Nº 841 - Mercosul: dilema entre união aduaneira e área de livre-comércio, Honorio Kume e
Guida Piani, Rio de Janeiro, novembro de 2001, 17 p.



v

Nº 842 - Avaliação da eficiência técnica nos serviços de saúde dos municípios do Estado do Rio
de Janeiro, Alexandre Marinho, Rio de Janeiro, novembro de 2001, 11 p.

Nº 843 - O que (não) sabemos sobre a relação entre abertura comercial e mercado de trabalho
no Brasil, Sergei Soares, Luciana M. Santos Servo e Jorge Saba Arbache, Rio de Janeiro,
novembro de 2001, 23 p.

Nº 844 - Competitividade, vulnerabilidade externa e crescimento na economia brasileira:
1978/2000, Marco Flávio da Cunha Resende e Joanílio Rodolpho Teixeira, Brasília, novembro
de 2001, 28 p.

Nº 845 - O setor público brasileiro — 1890/1945, Lia Alt Pereira (Coordenadora) e Lia Valls
Pereira, Rio de Janeiro, novembro de 2001, 81 p.

Nº 846 - Bens credenciais e poder de mercado: um estudo econométrico da indústria
farmacêutica brasileira, Eduardo P. S. Fiuza e Marcos de B. Lisboa, Rio de Janeiro, novembro de
2001, 73 p.

Nº 847 - Privatização, dívida e déficit públicos no Brasil, Marco Antonio de Sousa Carvalho,
Rio de Janeiro, novembro de 2001, 128 p.

Nº 848 - Avaliação descritiva da rede hospitalar do sistema único de saúde (SUS), Alexandre
Marinho, Arlinda Barbosa Moreno e Luciana Tricai Cavalini, Rio de Janeiro, dezembro de 2001,
35 p.

Nº 849 - Os impactos do salário mínimo sobre emprego e salários no Brasil: evidências a partir
de dados longitudinais e séries temporais, Carlos Henrique Corseuil e Francisco Galrão
Carneiro, Rio de Janeiro, dezembro de 2001, 28 p.

Nº 850 - Reducing schooling inequality in Brazil: demographic opportunities and inter-cohort
differentials, Carlos Eduardo Velez, Sergei Soares e Marcelo Medeiros, Rio de Janeiro, dezembro
de 2001, 17 p.

Nº 851 - O acesso das exportações do Mercosul ao mercado europeu, Marta Reis Castilho, Rio
de Janeiro, dezembro de 2001, 49 p.

Nº 852 - A trajetória do Welfare State no Brasil: papel redistributivo das políticas sociais dos
anos 1930 aos anos 1990, Marcelo Medeiros, Brasília, dezembro de 2001, 24p.

Nº 853 - Trade liberalization and labor markets in developing countries: theory and evidence,
Jorge Saba Arbache, Rio de Janeiro, dezembro de 2001, 25 p.

Nº 854 - Fiscal decentralization and subnational fiscal autonomy in Brazil: some facts of the
nineties, Mônica Mora e Ricardo Varsano, Rio de Janeiro, dezembro de 2001, 27 p.

Nº 855 - Criação, destruição e realocação do emprego no Brasil, Carlos Henrique Corseuil,
Eduardo Pontual Ribeiro, Daniel D. Santos e Rodrigo Dias, Rio de Janeiro, janeiro de 2002,
45 p.

Nº 856 - Padrão de consumo, distribuição de renda e o meio ambiente no Brasil, Ronaldo
Seroa da Motta, Rio de Janeiro, janeiro de 2002, 51 p.

Nº 857 - Pelo fim das décadas perdidas: educação e desenvolvimento sustentado no Brasil,
Ricardo Paes de Barros, Ricardo Henriques e Rosane Mendonça, Rio de Janeiro, janeiro de 2002,
17 p.



vi

Nº 858 - Envelhecimento da população brasileira: uma contribuição demográfica, Ana Amélia
Camarano, Rio de Janeiro, janeiro de 2002, 26p.

Nº 859 - Avaliação de programas sociais (Pnae, Planfor, Proger): eficiência relativa e esquemas
de incentivo, Larry C. Cardoso, Luís Otávio Façanha e Alexandre Marinho, Rio de Janeiro,
janeiro de 2002, 44 p.

Nº 860 - O levantamento de informações sobre as famílias nas PNADs de 1992 a 1999,
Marcelo Medeiros, Rafael Guerreiro Osorio e Santiago Varella, Rio de Janeiro, fevereiro de 2002,
27 p.

Nº 861 - Cooperação e conflito: estudo de caso do complexo coureiro-calçadista no Brasil.
Eduardo Garutti Noronha e Lenita Maria Turchi, Brasília, março de 2002, 44 p.

Nº 862 - Population and social security in Brazil: an analysis with emphasis on constitutional
changes, Kaizô Iwakami Beltrão, Sonoe Sugahara Pinheiro e Francisco Eduardo Barreto de
Oliveira, Rio de Janeiro, março de 2002, 36 p.

Nº 863 - Regulação, mercado ou pressão social? os determinantes do investimento ambiental
na indústria, Cláudio Ferraz e Ronaldo Seroa da Motta, Rio de Janeiro, março de 2002, 17 p.

Nº 864 - Atividades informais: evolução e condicionantes atuais - o caso dos trabalhadores
autônomos do Recife, Mário Theodoro, Tarcísio Quinamo, Maria do Socorro de Araújo e Maria
Lucila Bezerra, Rio de Janeiro, março de 2002, 52 p.

Nº 865 - Estimação de equações de ofertas de exportação de produtos agropecuários para o
Brasil (1992/2000), Geraldo Santana de Camargo Barros, Miriam Piedade Bacchi e Heloisa Lee
Burnquist, Brasília, março de 2002, 51 p.

Nº 866 - Federalismo e dívida estadual no Brasil, Mônica Mora, Rio de Janeiro, março 2002,
90 p.

Nº 867 - Mulher e previdência social: o Brasil e o mundo, Kaizô Iwakami Beltrão, Maria Salet
Novellino, Francisco Eduardo Barreto de Oliveira e André Cezar Medici, Rio de Janeiro, março
2002, 24 p.

Nº 868 - Estimativa de mortalidade para a população coberta pelos seguros privados, Kaizô
Iwakami Beltrão e Sonoe Sugahara Pinheiro, Rio de Janeiro, março 2002, 56 p.

Nº 869 - Avanços, limites e desafios das políticas do MEC para a educação superior na década
de 1990: ensino de graduação, Paulo Roberto Corbucci, Brasília, março 2002, 34 p.

Nº 870 - A política de preços mínimos e o desenvolvimento agrícola da região Centro-Oeste,
Gervásio Castro de Rezende, Rio de Janeiro, abril 2002, 32 p.

Nº 871 - Uma avaliação dos dados da PNAD com respeito à “previdência social” — população
ativa e inativa, Kaizô Iwakami Beltrão e Sonoe Sugahara Pinheiro, Rio de Janeiro, abril 2002,
41 p.

Nº 872 - Panorama da educação nos estados que compõem a Amazônia Legal, Jorge Abrahão
de Castro e Bruno de Carvalho Duarte, Rio de Janeiro, abril 2002, 61 p.

Nº 873 - O impacto distributivo do salário mínimo: a distribuição individual dos rendimentos
do trabalho, Sergei Suarez Dillon Soares, Rio de Janeiro, abril 2002, 51 p.

Nº 874 - O uso das PNADS para as áreas rurais, Mauro Eduardo Del Grossi e José Graziano da
Silva, Rio de Janeiro, abril 2002, p. 33.



vii

Nº 875 - O uso das PNADs na análise do fenômeno migratório: possibilidades, lacunas e
desafios metodológicos, José Marcos Pinto da Cunha, Rio de Janeiro, abril de 2002, 39 p.

Nº 876 - Os gastos culturais dos três níveis de governo e a descentralização, Frederico A.
Barbosa da Silva, Brasília, abril de 2002, 24 p.

Nº 877 - Estimativa de estoque de capital humano para o Brasil: 1981 a 1999, Luciane
Carpena e João Barbosa de Oliveira, Rio de Janeiro, maio de 2002, 21 p.

Nº 878 - Brazilian population ageing: differences in well-being by rural and urban areas, Ana
Amélia Camarano, Rio de Janeiro, maio de 2002, 27 p.

Nº 879 - Acesso à educação: diferenciais entre os sexos, Kaizô Iwakami Beltrão, Rio de Janeiro,
maio de 2002, 17 p.

Nº 880 - Salário mínimo e bem-estar social no Brasil: uma resenha da literatura, Carlos
Henrique Corseuil e Luciana M. S. Servo, Rio de Janeiro, maio de 2002, 24 p.

Nº 881 - Um teste de existência de bolhas na taxa de câmbio no Brasil, Wilfredo L.
Maldonado, Octávio Augusto Fontes Tourinho e Marcos Valli, Rio de Janeiro, maio de 2002, 15
p.

Nº 882 - Desnacionalização do setor bancário e financiamento das empresas: a experiência
brasileira recente, Carlos Eduardo Carvalho, Rogério Studart e Antônio José Alves Jr., Brasília,
maio de 2002, 77 p.

Nº 883 - Envelhecimento, condições de vida e política previdenciária. Como ficam as
mulheres? Ana Amélia Camarano e Maria Tereza Pasinato, Rio de Janeiro, junho de 2002, 25 p.

Nº 884 - Insuficiência alimentar nas grandes regiões urbanas brasileiras, Fernando Gaiger
Silvera, Luiz Carlos Garcia de Magalhães, Frederico Andrade Tomich, Salvador Teixeira Werneck
Vianna, Leandro Safatle e João Carlos Leal, Brasília, junho de 2002, 27 p.

Nº 885 - Determinantes da renda do trabalho no setor formal da economia brasileira, Carlos
Henrique  Corseuil e Daniel D. Santos, Rio de Janeiro, junho de 2002, 19 p.

Nº 886 - Mudanças nas famílias brasileiras: a composição dos arranjos domiciliares no Brasil,
entre 1978 e 1988, Marcelo Medeiros e Rafael Guerreiro Osório, Brasília, junho de 2002, 21 p.

Nº 887 - Fiscal competition: a Bird´s eye view, Ricardo Varsano, Sergio Guimarães Ferreira e
José Roberto Afonso, Rio de Janeiro, junho de 2002, 18 p.

Nº 888 - Human resource management and public sector reforms: trends and origins of a new
approach, Roberto Passos Nogueira, José Roberto Paranaguá de Santana, Brasília, junho de 2002,
20 p.

Nº 889 - Nupcialidade nas PNADs-90: um tema em extinção? Aída C. G. Verdugo Lazo, Rio
de Janeiro, junho de 2002, 40 p.

Nº 890 - Determinantes do spread brasileiro: uma abordagem estrutural, Katia Rocha, Ajax R.
B. Moreira e Ricardo Magalhães, Rio de Janeiro, junho de 2002, 14 p.

Nº 891 - Densidade de biomassa na Amazônia Legal: estimativa com modelos espaciais,
Marina Paez, Rio de Janeiro, julho de 2002, 16 p.


