
Atas do XII Congresso Anual da SPE 629O modelo logspline apliado aos transetos linearesLuís Manuel Pinto RendasCentro Naval de Ensino a Distânia e Instituto Politénio de Setúbal - ESTRussell Alpizar-JaraUniversidade de Évora - CIMA-UE/Departamento de MatemátiaResumo: A teoria denominada logspline density estimation, permite estimar o lo-garitmo de uma função densidade de probabilidade utilizando-se splines úbios, es-timação por máxima verosimilhança, e adição e remoção de nós seleionados pelasestatístias de Rao e Wald, respetivamente. Faz-se uma adaptação desta teoria paraestimar a probabilidade de deteção sobre a linha entral de um transeto perorrido,e onsequentemente, a densidade populaional de animais no ontexto da amostragempor distânias. Avalia-se a metodologia das logsplines apliadas aos transetos linearesatravés de um onjunto alargado de simulações, e omparam-se os resultados oma metodologia mais utilizada atualmente, implementada no programa DISTANCE(http://www.ruwpa.st-and.a.uk/distane). Os nossos resultados mostram que a esti-mação por logsplines é uma alternativa ompetitiva om os métodos atualmente maisutilizados. Em partiular, a ténia revelou ser superior quando se tem funções dedeteção do tipo exponenial negativa. Analisa-se um exemplo prátio om populaçãoonheida para exempli�ar a apliabilidade destas ténias.Palavras�have: estimação por logsplines, funções de deteção, método da máximaverosimilhança, transetos lineares.Abstrat: The theory on logspline density estimation, allows to estimate the lo-garithm of a probability density funtion using ubi splines, maximum likelihoodmethods, and addition and deletion of knots seleted by the Rao and Wald statistis.We show how this methodology an be adapted to estimate the probability of detet-ing an animal on a transet line, and onsequently, animal density population in theontext of distane sampling. A detailed simulation study is used to assess the pro-posed methodology for line transet sampling estimation, and to ompare our resultswith the "state of the art" estimation methods implemented in program DISTANCE(http://www.ruwpa.st-and.a.uk/distane). Our results show that logspline densityestimation is a ompetitive alternative to the urrently used methodology. In parti-ular, logspline density estimation revealed better results when a spiked distribution,suh as the negative exponential, is used as the detetion funtion. A real example,with a known population size, is used to illustrate the appliability of these methods.Keywords: detetion funtions, line transets, logspline density estimation, maxi-mum likelihood method.Classi�ação MSC2000: 62D05, 62G07, 62P12, 65D07.
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