
Atas do XII Congresso Anual da SPE 467Análise de oortes do stok ibério da sardinha (Sardinapilhardus) utilizando a inferênia bayesianaJoão MonteiroUniversidade de Évora, Departamento de Matemátia eInstituto Naional de Investigação Agrária e das Pesas, INIAP-IPIMARManuela AzevedoInstituto Naional de Investigação Agrária e das Pesas, INIAP-IPIMARRussell Alpizar-JaraUniversidade de Évora, CIMA/Departamento de MatemátiaResumo: Neste trabalho apresenta-se uma análise de oortes utilizando a inferêniabayesiana para a estimação dos parâmetros neessários à análise história da evoluçãodo stok ibério de sardinha (Sardina pilhardus): estrutura em número, biomassa re-produtora e oe�iente de mortalidade por pesa anuais entre 1978 e 2002. Estimam-setambém, o padrão relativo de exploração e os oe�ientes de apturabilidade. As dis-tribuições a posteriori dos parâmetros foram obtidas através do método de amostragemGibbs implementado no WinBUGS. Observam-se alterações no padrão relativo de ex-ploração e na apturabilidade que podem ser devidas a mudanças no padrão de dis-tribuição espaial da sardinha. Com exepção dos anos mais reentes (2000-2002), asestimativas do rerutamento, biomassa reprodutora e mortalidade por pesa apresen-tam níveis de preisão que onsideramos aeitáveis. Estima-se que em 2002 houve umadiminuição do rerutamento, um aumento da biomassa reprodutora e um derésimoda mortalidade por pesa para valores inferiores ao da mortalidade natural.Palavras�have: BUGS, CODA, inferênia bayesiana, método de amostragem Gibbs,Monte Carlo via adeias de Markov, sardinha, VPA.Abstrat: This paper presents an age-strutured assessment of the Iberian sardinestok (Sardina pilhardus). A ohort analyses (VPA) was performed and BayesianInferene was used to estimate, between 1978 and 2002, the stok size-at-age, thespawning biomass, the �shing mortality, the seletion pattern and the athabilityoe�ient. The posterior distributions of the key parameters were obtained usingGibbs sampling as implemented in WinBUGS. Our analyses suggest hanges in theseletion pattern and athability-at-age that may be due to hanges in the sardinedistribution pattern. Exept in more reent years (2000-2002), reruitment estimates,spawning biomass and �shing mortality present aeptable levels of preision. In 2002,we estimate a derease in reruitment and in �shing mortality to below natural mor-tality, whereas spawning biomass tends to inrease.Keywords: Bayesian inferene, BUGS, CODA, Gibbs sampling, Markov Chain MonteCarlo, sardine, VPA.Classi�ação MSC2000: 62F15, 92D25.


