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RESUMO 

A pesca e as atividades associadas são de enorme importância para a economia e cultura do 

povo brasileiro. Contudo, sua sustentabilidade depende da conservação dos recursos naturais 

e da gestão da própria atividade pesqueira. Uma das maiores iniciativas para a gestão das 

pescarias industriais conduzidas pelo governo brasileiro foi a criação do Programa Nacional 

de Rastreamento de Embarcações Pesqueiras por Satélite (PREPS). O PREPS tem o objetivo 

de proporcionar segurança aos pescadores, verificar o subvencionamento federal ao óleo 

diesel e acompanhar a atividade segundo as permissões de pesca, de modo a minimizar 

conflitos, seja entre frotas industriais, ou entre estas e a pesca artesanal. O rastreamento das 

embarcações pesqueiras gera registros de posicionamento geográfico que podem ser 

utilizados na identificação de cruzeiros e no mapeamento das regiões de maior densidade de 

registros de pesca. Partindo desse princípio, foi desenvolvido e implementado um modelo 

conceitual baseado nas tecnologias existentes no PREPS e capaz de: Selecionar Embarcações; 

Identificar as Etapas e Períodos de Cruzeiro; Calcular a Distribuição de Frequências, a 

Estimativa de Densidade de Kernel e a Participação Percentual dos registros em função das 

modalidades de pesca, espécies-alvo, regiões de atuação, etapas e períodos de cruzeiro. O 

passo seguinte foi a aplicação do protótipo do modelo em função de uma embarcação com 

volume representativo de registros e em função de todas as embarcações com registros 

válidos. Paralelamente à etapa de implementação do protótipo, foi elaborado um algoritmo 

para a Estimativa de Densidade de Kernel e a geração de mapas dinâmicos de densidade de 

registros de pesca a partir dos registros identificados pelo protótipo. O resultado final é uma 

ferramenta de suporte para gestão e tomada de decisão integrada ao programa PREPS, capaz 

de identificar cruzeiros de pesca e gerar análises geoespaciais para o ambiente Web, de 

maneira simples e dinâmica. 

Palavras-chave: Cruzeiros de pesca, Estimativa de Densidade de Kernel, Análise 

Geoespacial, PREPS. 
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ABSTRACT 

Fisheries and related activities are extremely important for Brazilian economy and culture. 

Nonetheless, its sustainability depends on the preservation of natural resources and the 

management of the fishing activity itself. One of the greatest initiatives for managing 

industrial fishery by the Brazilian government was the creation of the Programa Nacional de 

Rastreamento de Embarcações Pesqueiras - PREPS. It aims at providing fishing workers with 

security, checking the diesel federal subvention and monitoring activities based on fishing 

permissions, as to minimize conflicts among industrial fleets themselves or among industrial 

fleet and artisan fishing vessels. Tracking fishing vessels generates geographic positioning 

records, which may be analyzed geospatially in order to identify areas with high fishing 

density. Based on this precept, a conceptual model based on technologies from PREPS was 

developed and implemented. Such model is able to: Select Vessels; Identify Stages and 

Voyage Periods; Calculate the Frequency Distribution, the Kernel Density Estimation and the 

Percentage of Participation of records according to types of fishery, target species, work 

areas, stages, and voyage periods. The next step was to apply the model prototype according 

to a vessel with a significant volume of records and to all vessels with valid records. At the 

same time, an algorithm for the Kernel Density Estimation and the generation of dynamic 

maps showing the fishing records density was created, based on the records identified by the 

prototype. The final result is a support tool for management and decision-making integrated to 

PREPS, capable of identifying fishing vessels and generating geospatial analyses for the Web, 

in a simple, dynamic fashion. 

Keywords: Fishing cruises, Kernel Density Estimation, Geospatial Analyses, PREPS. 
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1. INTRODUÇÃO 

O capítulo Introdução tem como objetivo contextualizar e justificar o desenvolvimento do 

presente trabalho, detalhando os objetivos, o escopo e sua estrutura. 

1.1 Apresentação 

A pesca e as atividades associadas possuem enorme relevância econômica e benefício 

sociocultural (COWX e GERDEAUX, 2004). Entretanto, a falta de informação sobre as 

características da pesca e mais especificamente, o comportamento das embarcações, dificulta 

a elaboração de planos e práticas de manejo sustentável (BOFFO e REIS, 2003). Nos últimos 

vinte anos, o planeta vem sentindo o declínio sistemático da abundância dos recursos 

pesqueiros e na degradação do ambiente marinho (ROBERTS, BRANCH et al., 2003). Como 

consequência, houve significativos investimentos no estudo e desenvolvimento de tecnologias 

capazes de auxiliar os órgãos competentes em gerir os recursos pesqueiros.  

Uma das mais promissoras aplicações é o uso do rastreamento satelital (Vessel Monitoring 

System), uma ferramenta capaz de identificar rotas de deslocamento de embarcações 

(KOURTI, SHEPHERD et al., 2005), fornecer dados para modelos de depleção para 

estimativa de abundância de estoque (GEDAMKE, DUPAUL et al., 2004; DENG, 

DICHMONT et al., 2005; GEDAMKE, DUPAUL et al., 2005) e principalmente, controlar e 

monitorar embarcações (JOLL, CASEY et al., 1999; MATHEWS, 1999; MEJIAS, 1999).  

No Brasil, esta iniciativa se materializou no Programa Nacional de Rastreamento de 

Embarcações Pesqueiras por Satélite (PREPS), um programa coordenado pelo Ministério da 

Pesca e Aquicultura em parceria com a Marinha do Brasil e o Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). Desde 2007, o PREPS registra, 

armazena e organiza dados de posicionamento geoespacial das embarcações da pesca 

industrial brasileira. Entretanto, o programa PREPS atualmente não é capaz de identificar 

cruzeiros e nem de gerar mapas dinâmicos de densidade de registros de pesca. Para tais 

tarefas, este trabalho propõe e implementa um modelo de identificação e análise geoespacial 

de cruzeiros de pesca com vista a geração de mapas dinâmicos de densidade de registros de 

pesca para o ambiente web. 
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1.2 Objetivos do Trabalho 

1.2.1 Objetivo Geral 

Propor e implementar uma ferramenta para Identificação de Cruzeiros de Pesca e Análise 

Geoespacial  para o Programa Nacional de Rastreamento de Embarcações Pesqueiras 

(PREPS) com vista a geração de mapas dinâmicos de densidade de registros de pesca para o 

ambiente web. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

Os objetivos específicos que se pretende alcançar com este trabalho são: 

 Modelar conceitualmente uma ferramenta para Identificação de Cruzeiros de Pesca e 

Análise Geoespacial para o Programa Nacional de Rastreamento de Embarcações 

Pesqueiras (PREPS) conforme os padrões definidos; 

 Implementar e testar um protótipo com o uso das tecnologias que atendam ao modelo 

proposto; 

 Validar o algoritmo da Estimativa de Densidade de Kernel implementada no protótipo 

com os dados do projeto RASTRO/PREPS. 

1.3 Escopo do Trabalho 

Este trabalho propõe uma ferramenta para identificação de cruzeiros de pesca e análise 

geoespacial baseada em conceitos do Open Geospatial Consortium – OGC e na 

interoperabilidade com o sistema atual do RASTRO/PREPS.  

O presente trabalho encontra-se inserido no contexto do Mestrado em Ciência e Tecnologia 

Ambiental por conciliar as áreas de Ciência e Tecnologia, com o objetivo de auxiliar na 

Gestão da Atividade Pesqueira e do Recurso Natural. 

1.4 Motivação 

A pesca (incluindo aquicultura) proporciona uma importante fonte de alimento, trabalho, 

recreação e renda, movimentando uma representativa parcela da economia mundial (FAO, 

1995). A preocupação em manter a sustentabilidade da atividade pesqueira refletiu-se em 

ações internacionais, tais como: Lei do Mar (UN/FAO, 1983), Declaração de Cancún (COFI, 
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1992), Declaração do Rio para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, na adoção do Capítulo 

17 da Agenda 21 pela Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento – UNCED (UN/ESA, 1992) e o Código de Conduta para a Pesca 

Responsável (FAO, 1995). 

No Brasil, as iniciativas estão ligadas a MPA (Ministério da Pesca e Aquicultura), ICMBio 

(Instituto Internacional de Pesquisa e Responsabilidade Socioambiental Chico Mendes) e ao 

IBAMA/MMA, através de instruções normativas, fiscalização e programas de rastreamento – 

e.g. RASTRO/PREPS (Item 2.1.3). 

O investimento na melhora contínua do RASTRO, incluindo ferramentas geoespaciais, 

permitirá o tratamento e a visualização de padrões geoespaciais pesca e captura, evidenciando 

estatisticamente regiões mais produtivas, fornecendo informações para a gestão e tomada de 

decisão na atividade pesqueira. 

1.5 Estrutura do Trabalho 

A elaboração deste trabalho foi dividida em cinco etapas (Figura 1.1), na sequência, 

detalhadas. A primeira etapa, Introdução, se caracterizou pela definição do trabalho, os 

objetivos a serem alcançados, o escopo e a estrutura do documento.  

 

Figura 1.1. Estrutura geral do trabalho. 

A revisão bibliográfica teve como objetivo principal a fundamentação do trabalho, fornecendo 

subsídios para as características e tecnologias empregadas no desenvolvimento do protótipo. 

Na etapa seguinte, é descrita a metodologia através do modelo conceitual (Capitulo 3), que 

aborda a fonte de dados inicial, o detalhamento e a implementação do modelo. A etapa de 

resultados e discussão (Capítulo 4) descreve a implementação e validação do algoritmo para o 

cálculo da Estimativa de Densidade de Kernel, a aplicação do protótipo em função de uma 
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embarcação com volume representativo de registro e em função de toda frota de embarcações 

com registros válidos. E ainda a síntese dos resultados alcançados, os problemas e soluções 

encontradas em todas as fases finais do trabalho. E finalmente na última etapa, são descritas a 

conclusões finais sobre o trabalho e as recomendações para trabalhos futuros. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A revisão da bibliográfica resume as principais fontes literárias consultadas durante o 

desenvolvimento desta dissertação e está dividida em duas grandes áreas de conhecimento, 

Pesca e Informação Geográfica. 

2.1 Pesca 

2.1.1 Gestão Pesqueira 

Os primeiros estudos sobre recursos pesqueiros foram iniciados no Mar do Norte no final do 

século XIX com estoques de linguado, bacalhau e arenque, analisando as rotas de migração, 

idade e maturação (CASTELLO, 2007). 

A pesca era inicialmente uma atividade de pequena escala que tomou grandes proporções com 

a Revolução Industrial, a qual introduziu novos mercados consumidores e tecnologias de 

exploração. O resultado foi uma diminuição de 30% da abundância no final do século XIX e 

grande expansão das pescarias, devido principalmente a três fatores (LUDWIG, HILLBORN 

et al., 1993): 

 Uso da máquina a vapor nas embarcações: permitiu a popularização da rede de arrasto 

de fundo e o guincho de duplo carretel em 1881, permitindo uma maior autonomia e 

segurança frente às condições climáticas adversas; 

 Conservação do pescado usando gelo produzido por fábricas; e 

 Distribuição de produto pelas companhias férreas e portos. 

O declínio da abundância também estava relacionado à crença que as riquezas marinhas eram 

inesgotáveis e propriedades de uso comum, sem qualquer preocupação com sua 

sustentabilidade. 

A primeira iniciativa para a formulação dos princípios básicos da administração pesqueira foi 

a publicação da equação de equilíbrio da biomassa de uma população por Russell (1931), a 
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qual em conjunto com estudos em campo revelaram que vários recursos do Mar do Norte e 

Atlântico Norte estavam sobre explotados, devido a sobrepesca de crescimento
1
. 

Nos períodos de guerra, principalmente durante a Segunda Guerra Mundial, houve a 

paralisação quase total da pesca na Europa, proporcionando condições para a recuperação da 

dos estoques demersais. Fato evidenciado pelo aumento da captura por unidade de esforço 

(CPUE) e a frequência de exemplares de grande tamanho, demonstrando a capacidade de 

recomposição do ambiente aos níveis de abundância anteriores (LUDWIG, HILLBORN et 

al., 1993). 

Durante o período de 1945-95 as capturas mundiais sofreram um incremento de quatro vezes 

(de 20 para 80 milhões de ton./ano), devido mais uma vez a expansão do mercado (anos 50) e 

ao desenvolvimento tecnológico, fruto do pesado investimento das potências pesqueiras em 

técnicas e equipamentos de pesca e navegação e em embarcações de grande porte. Na década 

de 60, a busca por novos recursos promoveu grandes pescarias ultramar em países como o 

Equador e o Peru, que estenderam seu mar territorial até o limite das 200 milhas náuticas 

(mn). 

Sob bandeira do Japão, Espanha, Grécia, Alemanha Oriental, Romênia, Polônia e União 

Soviética – entre outros, as frotas ultramar introduziram os barcos-fábricas, com enorme 

autonomia operacional e capacidade de exploração de recursos virgens ou subexplotados (e.g. 

Marrocos, Namíbia, Mar de Bering, África do Sul, Atlântico Sudoeste, Pacífico Sudeste e a 

região Subantártica). Como resposta, muitos dos países em desenvolvimento aderiram à 

norma jurídica de extensão territorial de 200 mn, visando a preservação dos recursos, o 

pagamento de recursos e ou a assinatura de contratos de explotação (CASTELLO, 2007). 

Ao mesmo tempo, as Nações Unidas promoveram reuniões internacionais para o 

estabelecimento de um ordenamento jurídico internacional, sobre uso, conservação e gestão 

de recursos vivos e não vivos. Após anos de negociações foram acordadas as bases da 

Convenção das Nações Unidas sobre a Lei do Mar em 1982 (UN/FAO, 1983), que diz 

respeito aos recursos marinhos, ao estabelecimento da Zona Econômica Exclusiva (ZEE), a 

                                                 

 

1
 A sobrepesca de crescimento acontece quando indivíduos mais jovens são progressivamente retirados, 

geralmente em espécies com crescimento considerável após a maturidade sexual. 



7 

 

obrigação de cada nação em administrar e conservar seus recursos, buscando a Captura 

Máxima Sustentável (CMS). 

Hoje, apesar de toda tecnologia, preocupação ambiental e informação disponíveis sobre a 

atividade pesqueira (e.g. biologia, dinâmica dos recursos, modelos de avaliação e gestão), a 

maior parte dos recursos (cerca de 50% na América do Norte e Europa e 75% no mundo) 

encontram-se sobreexplotados ou em colapso (LUDWIG, HILLBORN et al., 1993; 

CASTELLO, 2007; 2008). Situação esta que em muitos casos, exige dos Estados a outorga de 

incentivos e subsídios fiscais para o não desaparecimento das grandes pescarias que de outra 

forma tornar-se-iam economicamente insustentáveis. 

O conceito de sustentabilidade dos recursos naturais é resultado do contexto florestal e 

pesqueiro, que de acordo com a Comissão Mundial para o Desenvolvimento Econômico é 

―aquele que atende as necessidades do presente, sem comprometer a capacidade das gerações 

futuras em satisfazer as suas próprias‖ (UN/FAO, 1993). Na pesca, o conceito estava 

inicialmente associado ao rendimento máximo (captura máxima) sustentável, ampliando a 

maximização dos benefícios socioeconômicos da atividade pesqueira (LUDWIG, 

HILLBORN et al., 1993). 

2.1.2 Estatística Pesqueira 

A estatística é o conjunto de técnicas e métodos de pesquisa que compreende o planejamento 

de um experiemento, a coleta de dados, a inferência, o processamento, análise e disseminação 

das informações geradas. Seu objetivo é fornecer uma abordagem científica para o estudo e 

controle de fenômenos, eventos, fatos e ocorrências em diversas áreas de conhecimento 

(MATHERON, 1963; JOURNEL e MARECHAL, 1984; IBGE/ENCE, 2008). 

Suas primeiras aplicações remotam a antiguidade, onde eram usadas para obtenção de 

informações sobre os habitantes, riquezas e exércitos. Na idade média, a Estatística foi 

empregada no estudo da dissiminação de doenças e o impacto delas na população, economia e 

poderio militar. Mais tarde, no período entre nos seculos XVI e XVIII, foi largamente 

aplicada na coleta de informações economicas, tais como: comércio exterior, produção de 

bens e alimentos (IBGE/ENCE, 2008). 
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Atualmente, segundo Soares (2006), o avanço de inúmeras tecnologias de captura e 

armazenamento de dados, análise e difusão, a Estatística é aplicada em quase todas as áreas de 

conhecimento, principalmente nas Ciências do Meio Ambiente.  

Meaden e Chi (1996) afirmam que os sistemas de estatística pesqueira são a melhor 

ferramenta de auxílio na gestão pesqueira. O controle baseado em análises e projeções 

estatísticas traz uma abordagem coerente e científica, por exemplo, nas medidas para esforço 

associadas ao: 

 Tamanho do peixe pescado, em função da média do peixe capturado; 

 Quantidade pescada por tempo; 

 Quantidade por esforço de pesca, a qual relaciona a quantidade pescada e o número de 

eventos de pesca em uma área; e 

 Custo operacional por quantidade pescada. 

Tais medidas são dependentes da disponibilidade dos dados para análise, os quais delimitam 

os possíveis resultados e impedem um bom desempenho dos planos e ações para a gestão do 

recurso. Outro fator importante no estudo pesqueiro é distribuição geoespacial das medidas de 

esforço e captura, em que os dados coletados são representados normalmente através de três 

formas, Mapa de Pontos, Mapa de Células e Mapa de Isolinhas (MEADEN e CHI, 1996); 

 Mapa de Pontos: os objetos geoespaciais são representados apenas por pontos como 

entidade representativa; 

 Mapa de Células: os objetos geoespaciais estão dispostos através de células, onde 

cada um representa uma densidade em coloração baseado em um determinado atributo 

e; 

 Mapa de Isolinhas: nesta representação existe uma divisão de áreas através de curvas, 

baseada na densidade em que os objetos geoespaciais se distribuem no mapa. 

Segundo Meaden e Chi (1996), as principais técnicas utilizadas nos SIG de pesca são 

isolinhas e células, sendo esta a mais recomendada para análise estatística de dados 

pesqueiros. Tal escolha deve-se a facilidade na execução de cálculos de vizinhança, onde os 

algoritmos possuem a capacidade de analisar qualquer tipo de dados. 
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Figura 2.1. Classificação dos tipos de mapas, em que a) é o Mapa de Pontos, b) Mapa de Células (Malha) e c) 

Mapa de Isolinhas. Adaptado de: Meaden e Chi (1996). 

Para que um mapa de Análise Estatística Pesqueira possa representar com precisão 

informações, o Sistema de Informação Geográfica (SIG) deve suportar a visualização e 

análise de dados em função do tempo, ou seja, deixando de ser estático e atemporal, refletindo 

assim informações de um determinado período de tempo. 

Outro fator importante na qualidade da análise são as escalas utilizadas na malha e o nível de 

detalhamento. A escala define o nível de precisão e discretização das feições geográficas em 

que a análise é gerada, em que sua coerente escolha permite a melhor compreensão da área 

analisada e auxilia ao especialista na validação do resultado estatístico (SOARES, 2006). 

2.1.3 Programa Nacional de Rastreamento de Embarcações 

Pesqueiras por Satélite 

O Programa Nacional de Rastreamento de Embarcações Pesqueiras por Satélite (PREPS) foi 

elaborado a partir da criação do Grupo de Trabalho Técnico Interministerial (GTTI Ad Hoc 

de Rastreamento), coordenado pela MPA (antiga SEAP/PR) e integrado pelo IBAMA/MMA 

e Marinha do Brasil. Como participantes consultados estavam as principais representações do 

setor produtivo pesqueiro, tais como: sindicatos de armadores, indústrias, trabalhadores da 

pesca industrial e artesanal, fornecedores de equipamentos, prestadoras de serviço de 

rastreamento e os órgãos governamentais integrantes dos Comitês Gestores coordenados pela 

MPA (SEAP/IBAMA, 2006b; UNIVALI/CTTMAR, 2006). 

O rastreamento consiste no acampamento remoto das embarcações pesqueiras, através da 

instalação de equipamentos emissores na superestrutura das embarcações (balizas). O 

equipamento emissor é composto por uma antena integrada ao Sistema de Posicionamento 

Global (GPS), lacrado e alimentado continuamente pela energia da embarcação (Figura 2.2). 

a)    b)    c) 
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Figura 2.2. Exemplos de Equipamentos de Rastreamento (SEAP/IBAMA, 2006b). 

A emissão dos sinais de posicionamento para os satélites acontece a cada hora e são captados 

pelas empresas prestadoras de serviço, criptografados (codificados) e enviados até a Central 

de Rastreamento (Figura 2.3) a qual se localiza no Comando do Controle do Tráfego 

Marítimo – COMCONTRAM, no Comando de Operações Navais da Marinha do Brasil (RJ). 

Na central as informações são interpretadas, armazenadas e disponibilizadas via web através 

do sistema RASTRO (PREPS) para os armadores, proprietários de embarcações e gestores do 

Programa Nacional através do sitio: http://www.preps.gov.br, com acesso restrito 

(SEAP/IBAMA, 2006b). 

Os principais objetivos do PREPS com relação à pesca comercial e gestão pesqueira são: 

 Dar apoio à fiscalização e minimizar conflitos entre pesca industrial e artesanal; 

 Proporcionar segurança para os pescadores e em situação de acidentes, salvamento 

imediato da tripulação; 

 Verificação do uso das Subvenções Federais (Óleo Diesel Marítimo) e Permissões de 

Pesca;  

 Acompanhamento em tempo real dos cruzeiros de pesca pelos proprietários, 

armadores ou arrendatários das embarcações sob sua responsabilidade; 
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É obrigatória a participação das embarcações: estrangeiras, de arrasto que em profundidades 

superiores a 100 metros, de cerco, de rede de emalhe, de armadilhas/covos/potes e todas as 

embarcações de comprimento e arqueação bruta superiores a 15 metros e 50, respectivamente. 

E finalmente, embarcações da pesca de lagosta com armadilhas; de covos com comprimento 

superior a 10 metros e demais sujeitas por atos normativos do MPA ou IBAMA/MMA. 

 

Figura 2.3. Representação dos fluxos de informação dentro do PREPS. As informações de posição geográfica 

são emitidas pelas antenas das embarcações, a seguir são captadas pelos satélites, que as enviam para antenas 

terrestres receptoras, operadas por empresas prestadoras de serviço. As empresas enviam as informações 

padronizadas à Central de Rastreamento, via internet. A Central disponibiliza as informações às instituições 

gestoras do PREPS e aos Representantes Legais das embarcações (SEAP/IBAMA, 2006b). 

2.1.4 Sistema de Rastreamento de Embarcações Pesqueiras 

O Sistema de Rastreamento de Embarcações Pesqueiras (RASTRO) é um sistema de 

informação baseado em tecnologias open source e WebGIS para o monitoramento da pesca 

no Brasil. Concebido através de uma parceria entre os: MPA, IBAMA/MMA, Marinha do 

Brasil, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE, Universidade Federal Rural de 

Pernambuco – UFRPE, universidades conveniadas ao Grupo de Estudos Pesqueiros – 
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GEP/UNIVALI e desenvolvido pelo Laboratório de Computação Aplicada (G10/UNIVALI) e 

o MPA.  

O RASTRO possui a capacidade de: 

 Identificar cada embarcação; 

 Localizar e pesquisar as embarcações por filtros (tamanho, frota, espécie alvo); 

 Arquivar histórico de ocorrências; 

 Gerar alarmes de ocorrências e áreas sob proteção especial (legislação); e 

 Gerar relatórios de rastreamento de cada cruzeiro, identificando situação de navegação 

e de atividade pesqueira, entre outras. 

Operando integralmente desde 15/2/2007 (primeiro registro às 3:00h), o sistema utiliza dois 

servidores hospedados na Marinha do Brasil (Rio de Janeiro), um para interface web e outro 

para banco de dados.  Atualmente (1/7/2010) são rastreadas 1.360 embarcações através de 

nove empresas de rastreamento, num total de 19.261.987 registros. 

2.2 Informação Geográfica 

2.2.1 Dados Geoespaciais 

Antes de qualquer análise ou processamento, computacional ou não, os dados do mundo real 

devem ser identificados e representados através de objetos ou entidades associadas ao tema de 

estudo, para que forneçam novas percepções sobre a própria realidade (BONHAM-CARTER, 

1994; GÜNTHER, 1998). 

A humanidade, desde o início das primeiras civilizações, buscou meios viáveis de 

representação do espaço que a cercava. Inicialmente através de inscrições rupestres em 

cavernas, partindo para mapas e posteriormente para os modernos Sistemas de Informações 

Geográficas e de Posicionamento Global. Deter a habilidade de compreender, registrar e 

analisar as entidades geográficas fez com que seus detentores tivessem uma vantagem 

estratégica durante toda história (GÜNTHER, 1998). 

Hoje, com o advento do computador, existe uma enorme variedade de meios de 

representação, análise e troca de informações, disponibilizando em tempo real um volume 

cada vez maior de dados. 
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2.2.2 Sistemas de Informação Geográficas 

O Sistema de Informação Geográfica, ou apenas SIG, é um sistema computacional de 

gerenciamento de dados geoespaciais. Suas primeiras aplicações na geologia e geociências 

são de meados dos anos 60, usando computadores para manipulação de dados. Nos anos 80, 

com o avanço da computação, principalmente da capacidade de processamento e 

armazenamento, apareceram os primeiros pacotes multifuncionais com visualização gráfica e 

uso simplificado de comandos. 

Segundo Bonham-Carter (1994), a estrutura de um Sistema de Informação Geográfica pode 

ser divido em:  

a) Geográfica – implica em localizações geoespaciais, conhecidas ou calculáveis, 

denominadas coordenadas (latitude e longitude). A grande maioria dos SIG está 

restrita a dados bidimensionais (2D), entretanto alguns sistemas utilizam três 

dimensões (3D), principalmente na geologia; 

b) Informação – consiste na organização de dados de maneira ordenada e compreensível, 

normalmente na forma de mapas, imagens, gráficos estatísticos, tabelas e demais 

representações virtuais; e 

c) Sistema – representa as relações e o papel das diferentes funções que compõe o SIG, 

tais como: compatibilidade na aquisição de dados, entrada, manipulação, 

transformação, visualização, combinação, busca, análise, modelagem e saída. 

Para Comas & Ruiz (1993), as principais aplicações do SIG estão ligadas a quatro categorias, 

as quais são: 

a) Global – base de dados mundiais e CORINE
2
 (Coordenação para Informação sobre o 

Meio Ambiente); 

b) Socioeconômicas – análises de mercados, censos e estatísticas populacionais; 

c) Administração e gestão – cadastro, gestão de serviços públicos, urbanização, 

cartografia, defesa e segurança; e 

d) Bióticas – gestão de recursos naturais, agricultura e uso do solo. 

                                                 

 

2
 Iniciado em 1985 pela Comissão Europeia, o CORINE é um programa para a produção científica de 

informação sobre meio ambiente. Pode ser acessado em http://www.eea.europa.eu 
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As aplicações bióticas representam o mais desenvolvido e frequente uso do SIG. Isto se deve 

em parte pelo desejo humano em representar o ambiente e os elementos físicos que o cercam. 

Entretanto, a complexidade encontrada nas relações dos elementos físicos e biológicos exige 

ferramentas capazes de permitir reconhecer e a analisar toda essa diversidade, principalmente 

devido à crescente preocupação com as mudanças climáticas e o próprio estado de 

conservação do planeta. 

Como parte das aplicações bióticas, a gestão de recursos naturais engloba todos os usos 

relacionados ao tratamento de informação espacial que descreve os recursos na superfície do 

nosso planeta, tais como: regiões ricas em água potável, pescado e petróleo, tamanho e 

densidade de uma espécie e o potencial impacto humano sobre esses meios. 

2.2.3 WebGIS 

Também conhecido como WebMapping, é utilizado em sistemas para o ambiente web e tem 

como objetivo primordial realizar a entrega de dados através da geração de mapas dinâmicos. 

McCurley (2001) diz que uma aplicação WebGIS deve interagir de alguma maneira com o 

usuário, seguindo o conceito de navegabilidade da informação presente desde o início da rede 

mundial de computadores. A navegação pode ocorrer através alteração da escala ou seleção 

de diferentes temas de visualização, aproximando ou afastando a visão do usuário em relação 

ao mapa (MITCHELL, 2005). Em outras palavras, a geovisualização facilita diretamente a 

exploração dos dados e na identificação de padrões geoespaciais, um aspecto crucial quando 

aplicada as ciências ambientais (FINNSETH e JÖKULSSON, 2004). 

 

Figura 2.4. Diagrama demonstrando a interação entre o usuário cliente e a aplicação WebGIS. Adaptado de 

Mitchell (2005). 

Quando avaliado sob perspectiva da Tecnologia da Informação (TI), o WebGIS exerce 

também um papel como instrumento de interoperabilidade entre diferentes sistemas. 

Assumindo o modelo de Mitchell (2005) de funcionamento representado pela Figura 2.4, o 

processo de consulta aos servidores acontece da seguinte forma (BUGHI, 2007): 

 cmp 2.4.4 WebGIS

Usuário Serv idor HTTP Serv idor de 

dados 

geoespaciais

Serv idor de 

mapas

Requisitando o mapa

Retornando o mapa
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 O usuário acessa através do navegador a partir de um navegador a aplicação WebGIS 

hospedada em determinado servidor web; 

 O sistema web comunica-se com o sistema WebGIS; 

 O sistema WebGIS realiza a leitura dos dados geográficos dispostos em arquivos em 

banco de dados, efetua uma operação (aproximar, afastar, deslocar, ativar grade etc.), 

converte o resultado da pesquisa em um imagem de saída (PNG – Portable Network 

Graphics, JPEG – Joint Photographic Experts Group ou GIF – Graphics Interchange 

Format); e 

 O servidor web envia o resultado para o usuário, que visualiza o mapa através do 

navegador. 

2.2.4 Vessel Monitoring System - VMS 

O VMS é uma tecnologia que permite o registro do posicionamento geográfico e temporal de 

uma unidade pesqueira em tempo real e automatizado. O sistema é composto por uma 

unidade geradora de posicionamento geográfico (GPS), que calcula a cada instante a 

localização e envia através do sistema de rastreamento instalado a bordo para a empresa de 

rastreamento. A empresa armazena e disponibiliza para o contratante (e.g. empresa, órgão 

gestor MPA, ou Forças Armadas). 

A transmissão dos dados pode ser efetuada através de satélites de telecomunicação dedicados, 

dispostos em órbitas estacionárias (e.g. OmniSat®) ou em constelações (e.g ARGOS™). 

Outra opção é a transmissão por telefonia celular (e.g. Jabursat®), telefonia satelital (e.g. 

GlobalSat®) ou por rádios nas zonas próximas a costa. Além de latitude, longitude, data e 

hora, é possível enviar (e receber, conforme o sistema)  informações de outros sensores (e.g. 

temperatura, profundidade, velocidade do vento) (MATHEWS, 1999). 

2.2.5 Rastreamento Satelital 

O lançamento da sonda espacial SPUTNIK (Rússia) em 1957 marcou o início da era espacial, 

uma mudança radical na perspectiva da humanidade em seu papel no universo e necessidade 

de novas ciências e tecnologias. Principalmente no emprego de satélites artificiais para 

obtenção de imagens, posicionamento geográfico, comunicação e monitoramento (NASA, 

2009).  
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Em 1967 entrou em operação o Navy Navigation Satellite System (NNSS), o primeiro sistema 

de posicionamento geográfico, que logo foi abandonado e substituído em 1973 pelo sistema 

Navigation Satellite with Time and Ranging (NAVSTAR) e posteriormente chamada de 

Global Position System (GPS). 

Seu projeto era baseado no uso de vinte e quatro satélites, dispostos em seis órbitas diferentes, 

cada qual com quatro satélites. Tal sistema permitia a obtenção do posicionamento geográfico 

e a velocidade de um ponto tridimensionalmente (latitude, longitude e cota) em qualquer parte 

do planeta, com a visualização de uma constelação de seis a dez satélites simultaneamente e a 

necessidade de apenas quatro.  

Desenvolvido inicialmente para uso militar, teve utilização civil difundida a partir da década 

de 90, com aplicações em diversas áreas, tais como: controle de tráfego aéreo, pesca 

rastreamento de cargas e embarcações, etc. (BLITZKOW, 2003; NASA, 2009; USNO, 2009). 

Recentemente o uso deste sistema para estudo e monitoramento da fauna, tornou-se uma 

ferramenta essencial em ambientes de difícil acesso ou em estudos em que a presença humana 

seja indesejável (MANTOVANI, SANTOS et al., 2003). 

Com o desenvolvimento dos sistemas de rastreamento via satélite, dados biológicos e 

ambientais (e.g. temperatura, profundidade, salinidade, etc.) puderam ser relacionados a 

coordenadas geográficas, evidenciando vários aspectos desconhecidos do comportamento, 

fisiologia e ciclo de vida de muitas espécies. 

Exemplos de aplicação incluem influência das medidas de manejo pesqueiro na proporção do 

gênero de albatrozes – Diomedea exulans (PRINCE, WOOD et al., 1992), as rotas de 

migração de tartarugas (MORTIMER e CARR, 1987; LUSCHI, PAPI et al., 1996; PAPI, 

LUSCHI et al., 1997) e de baleias jubarte no Atlântico Sul – Megaptera novaeanglia 

(ZERBINI, ANDRIOLO et al., 2006), a análise dos hábitos alimentares de colônias de aves 

marinhas costeiras na África do Sul (GRÉMILLET, DELL'OMO et al., 2004), e das áreas de 

escolha de forrageamento de leões-marinhos – Artochephagus gazella (BONADONNA, LEA 

et al., 2000) e pinguins-de-magalhães – Spheniscus magelklanicus (PÜTZ, INGHAM et al., 

2000) e da desova de tunídeos no Atlântico Norte (LUTCAVAGE, BRILL et al., 1999), entre 

outros. 
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Na pesca, uma das primeiras aplicações foi na captura de vieiras (Placopecten magellanicus) 

no Canadá, em 1993, a qual sofreu severo limite pela insuficiência de informações pesqueiras 

provenientes de mapas de bordo, o que implicou em estimativas errôneas sobre a biomassa e 

prejuízos na ordem de 40 milhões de dólares. Evidenciando assim a importância de 

investimentos na geração de informações para a avaliação do estoque e definição da captura 

total permissível (Total Allowable Catch – TAC). A solução foi uma parceria com o Canadian 

Department of Fisheries and Oceans (DFO), investimentos na qualidade da informação e o 

rastreamento por satélite. O sistema foi adaptado do transporte terrestre, adicionando cartas 

náuticas digitais e protocolos de envio de dados a cada lance, permitindo a troca de 

informações instantaneamente entre o barco e a central (MATHEWS, 1999). Atualmente, 

existem diversos de sistemas de rastreamento de embarcações, com equipamentos adaptados 

as condições específicas de trabalho, as quais podem ser citadas: ARGOS™, Inmarsat™, 

OnixSat®, etc. 

O número crescente de estudos sobre os vários aspectos das pescarias comerciais têm sido 

desenvolvidos com uso do rastreamento satelital (Vessel Monitoring System - VMS), 

mostrando-se eficiente como ferramenta no controle e monitoramento de pescarias demersais, 

tais como: pesca de arrasto de beam trawl de vieiras (Placopecten magellanicus) no leste do 

Canadá (MATHEWS, 1999), arrasto demersal multiespecíficas de peixes em Pilbara, nordeste 

da Austrália (JOLL, CASEY et al., 1999) e arrasto duplo de camarões do Golfo do México 

(MEJIAS, 1999). Outras aplicações importantes do VMS são a avaliação da micro 

distribuição do esforço de pesca de arrasto no Mar do Norte e o seu impacto sobre os 

organismos bentônicos (RIJNSDORP, BUYS et al., 1996) e a calibração de imagens de 

satélite para identificar a movimentação de embarcações (KOURTI, SHEPHERD et al., 

2005). Outros beneficiados pelo uso de dados VMS são os modelos de depleção utilizados na 

estimativa de abundância de estoque, os quais fornecem informações confiáveis sobre o 

esforço, taxas de remoção, intensidade de pesca e depleção populacional no estoque de vieiras 

do Georges Banks (GEDAMKE, DUPAUL et al., 2005) e no leste da Austrália (GEDAMKE, 

DUPAUL et al., 2004; DENG, DICHMONT et al., 2005).  

Atualmente, várias organizações internacionais que visam o ordenamento e controle pesqueiro 

(e.g. Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources – CCAMLR e 

Northwest Atlantic Fisheries Organization – NAFO), têm o rastreamento via satélite como 
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principal plataforma para cumprimento de medidas de manejo (NORLAN, 1999; WAND, 

2005). 

O fator geoespacial é essencial em muitas medidas de ordenamento pesqueiro, tais como: 

áreas de exclusão de pesca, áreas jurisdicionais (e.g. Zona Econômica Exclusiva – ZEE), 

rotatividade de áreas, etc. No Brasil, o destaque na gestão pesqueira são os limites geográficos 

do permissionamento de pesca (BRASIL, 1993; 1998; 2003), composição das zonas de 

exclusão de pesca industrial (SEAP/IBAMA, 2005), em certas áreas próximas à costa, no 

entorno de reservas marinhas (BRASIL, 1990) e de plataformas de petróleo. Mas o 

cumprimento destes instrumentos tem sido dificultado pelas limitações do processo de 

fiscalização, o qual depende do flagrante da infração, da proximidade da costa ou vigilância a 

partir das embarcações, normalmente onerosa e pouco eficaz. Entretanto, no final da década 

de 90, o inicio da pesca demersal profunda no país trouxe consigo inovações no 

permissionamento e gestão, com destaque para o rastreamento satelital (BRASIL, 2000). 

Nesta mesma década, a pesca de arrasto no Brasil sofreu uma descaracterização das atividades 

tradicionais e uma diversificação dos alvos de pesca, ligada diretamente pelo grande número 

de embarcações, a ampla exploração e escassez de recursos na plataforma continental 

(PEREZ, WARHLICH et al., 2002). Como sequência, houve uma demanda por tecnologia de 

exploração em águas profundas (PEREZ, PEZZUTO e ANDRADE, 2002) e iniciativa do 

Governo Federal Brasileiro para o mapeamento do fundo oceânico e avaliação do potencial 

pesqueiro dos recursos de águas profundas (e.g. Avaliação do Potencial Sustentável de 

Recursos Vivos na Zona Econômica Exclusiva – REVIZEE (REVIZEE, 2004)). Os estudos 

revelaram recursos de potencial modesto e incertezas sobre a viabilidade de tecnologias de 

pesca apropriadas e mercados consumidores incertos, tais como: cação-bico-doce 

(Galeorhinus galeus), o calamar-argentino (Illex argentinus), galo-de-profundidade (Zenopsis 

conchifer) e o cherne-poveiro (Polyprion americanus) (HAIMOVICI, MARTINS et al., 

2007). 

O lançamento do programa de pesca profunda na ZEE brasileira pelo Ministério da 

Agricultura, Pesca e Abastecimento (MAPA) em 1998, através do Departamento de Pesca e 

Aquicultura (DPA), era baseado no arrendamento de embarcações estrangeiras por empresas 

nacionais, com o propósito de avaliar a rentabilidade das operações de pesca, absorver 

conhecimento sobre os potenciais recursos e a tecnologia adequada para pesca em áreas 
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profundas, manipulação e processamento do pescado. Para o seu funcionamento, o programa 

dependia de dois instrumentos, o monitoramento intensivo das embarcações arrendadas 

através do VMS e de Observadores de Bordo, ambos pouco desenvolvidos para este fim no 

país. Através de parcerias com universidades e centros de pesquisa brasileiros, foram 

desenvolvidos programas-piloto de capacitação e operacionalização de Observadores de 

Bordo (WAHRLICH, 2002) e de estruturação de sistemas de monitoramento de embarcações 

via satélite (RODRIGUES-RIBEIRO, 2002). Tais ações forneceram subsídios para avaliação 

de estoques e pescarias, servindo como referência no ordenamento da pesca de caranguejos-

de-profundidade (Chaceon notialis) e peixe-sapo (Lophius gatrophisus) (PEREZ, PEZZUTO, 

ANDRADE et al., 2002; SEAP, 2005; SEAP/IBAMA, 2005). 

O sucesso dos programas-piloto resultou na estruturação do Programa Nacional de 

Observadores de Bordo (SEAP/IBAMA, 2006b) e do Programa Nacional de Rastreamento de 

Embarcações Pesqueiras por Satélite (SEAP/IBAMA, 2006a). 

2.2.6 Análise Geoespacial 

A análise geoespacial busca descrever padrões existentes nos dados geoespaciais e 

estabelecer, de forma quantitativa, os relacionamentos entre as diferentes entidades 

geográficas. Os três principais métodos na análise geoespacial, segundo Haining (1990) são: 

visualização, exploração (em busca de existência de um padrão na amostra) e estatístico 

(métodos que auxiliam na estimativa de parâmetros e escolha do modelo de distribuição). O 

uso destes métodos passa por quatro etapas, que são (ANSELIN, 1998): a) seleção, que 

compreende a navegação, consulta e escolha do conjunto de dados a ser trabalhado; b) 

manipulação, que envolve a álgebra de mapas, a criação de dados e correlações geoespaciais; 

c) exploratória, que descreve e visualiza e descobre distribuições e padrões geoespaciais 

(aglomerados), e ainda revela a existência de instabilidades geoespaciais e dados atípicos 

(outliers); e d) confirmatória, que engloba o conjunto de procedimentos de validação e 

modelos de estimação, obrigatórios para a implementação de análises multivariadas para 

feições geográficas. Estes métodos partem do conceito da primeira lei da geografia, que diz: 

―todas as coisas são parecidas, mas coisas mais próximas se parecem mais que coisas mais 

distantes‖ (TOBLER, 1970). Em outras palavras, na natureza é comum a dependência 

geoespacial de grandezas físico-químicas, que tendem a similaridade de valores conforme a 

proximidade das amostras. 
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Os principais métodos de análise geoespacial, segundo Bailey (1994) são: 

 Análise por método K: método que explora a localização espacial da ocorrência em 

um evento geoespacial. Utiliza métodos para comparação evento a evento, geralmente 

usado em análises de dados pontuais que exijam representação precisa através de 

isolinhas;  

 Correlações espaciais: método que busca as relações existentes entre os objetos 

geoespaciais para realização da análise; 

 Funções Bayesianas: métodos baseados no teorema de Bayes para a análise 

geoespacial através de características locais e correlações entre seus atributos; 

 Krigagem: é um método de regressão usado para interpolar e aproximar dados através 

da atribuição de pesos estatisticamente calculados, e; 

 Variogramas: método que representa quantitativamente a ocorrência e variação 

geoespacial de um evento; e 

 Estimativa de Densidade de Kernel (EDK): método que permite a análise quantitativa 

da ocorrência de eventos pontuais em uma determinada área de estudo através da 

discretização dos valores estimados através de uma malha de células de mesma área.  

Maiores informações sobre a EDK poderão ser vistas na página 28 deste trabalho. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Fonte de Dados 

O PREPS sistematiza informações sobre as empresas de rastreamento, aspectos legais 

relacionados à atividade pesqueira (e.g. instruções normativas, portarias e leis), delimitações 

geográficas de áreas restritas à atividade pesqueira, embarcações de pesca industrial e o 

registro do rastreamento dos cruzeiros de pesca. Para identificação dos cruzeiros e a análise 

geoestística da atividade pesqueira foram selecionados dados sobre modalidades de pesca, 

espécies-alvo, áreas de atuação, registros de posicionamento geográfico e demais informações 

sobre as embarcações. O detalhamento destes parâmetros pode ser visto na Tabela 3.1. 

Tabela 3.1. Lista detalhada dos parâmetros utilizados para a identificação dos cruzeiros e a análise geoespacial. 

Parâmetros Descrição 

COD_AREA Código da área abrangente da região 

COD_BANDEIRA Código da bandeira (país) da embarcação 

COD_COLETA  Código da coleta (embarcação) 

COD_EMPRESA_RASTREAMENTO Código da empresa de rastreamento atualmente contratada. Fica 

em branco caso não esteja sendo rastreada. 

COD_ESPECIE Código da espécie 

COD_PERMISSAO Código da Permissão 

COD_PORTO Código do porto 

COD_PORTO_OPERACAO Código do porto onde a embarcação opera 

COD_PROPULSAO Código do tipo de propulsão da embarcação: vela, motor, etc. 

COD_REGISTRO Código do registro (ponto) 

COD_UF  Código da Unidade da Federação 

COD_UF_MB Código da UF referente ao número de inscrição da Marinha do 

Brasil 

DAT_PRIMEIRO_REGISTRO Data do primeiro registro 

DAT_REGISTRO  Data do registro do ponto 

DAT_ULTIMO_REGISTRO Data do último registro 

DSC_EMAIL E-mail da embarcação 

GEO_COORDENADA  Coordenada (ponto) 

GEO_LINHA Feição geográfica do tipo linha 

IND_DISTANCIA Distância entre os dois últimos registros 

IND_VELOCIDADE Velocidade entre os dois últimos registros 

MED_ARQUEACAO_BRUTA Arqueação bruta 

MED_BOCA Tamanho da boca em metros (m) 

MED_CALADO_MAXIMO Calado máximo em metros (m) 

MED_POTENCIA_MOTOR Potência do motor em HP 

MED_TAMANHO Tamanho da embarcação em metros (m) 

MED_VOLUME_TANQUE Volume do tanque de óleo Diesel em litros (l) 

NOM_BANDEIRA Nome da bandeira 

NOM_EMBARCACAO Nome da embarcação 

NOM_ESPECIE Nome da espécie 

NOM_REGIAO Nome da região 

NUM_ANO_CONSTRUCAO Ano de construção da embarcação 
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Parâmetros Descrição 

NUM_INSCRICAO_MB  Número de inscrição da embarcação na MB 

NUM_LINHA Número da linha do registro 

NUM_PROTOCOLO  Número do protocolo de recebimento 

NUM_REGISTRO_SEAP Número de registro da embarcação na SEAP/PR 

QTD_TRIPULANTES Número máximo de tripulantes 

SIG_BANDEIRA Sigla da bandeira 

SIG_UF  Sigla da UF 

SIT_EMBARCACAO Indica a situação em que a embarcação se encontra: (C) 

Cadastrada, (A) Ativa, (T) Desativada temporariamente, (I) 

Interrupção permanente, (S) Suspensa e (D) Desativada. 

TIP_EMBARCACAO Indica se a embarcação é de (P) Pesca ou de (T) Teste 

VAL_VELOCIDADE_MAXIMA Velocidade máxima em nós 

 

3.2 Modelo Conceitual 

3.2.1 Tratamento preliminar de dados 

O tratamento preliminar dos dados engloba a eliminação dos registros anômalos e o cálculo 

de parâmetros (e.g. tempo, distância percorrida e velocidade média), dentro do banco de 

dados logo após a inserção do registro pela empresa de rastreamento. Esta etapa dinâmica é 

essencial para o início de qualquer análise e é descrita abaixo: 

3.2.1.1 Cálculo do tempo decorrido 

O sistema calcula automaticamente a diferença de tempo entre dois registros consecutivos de 

uma mesma embarcação no formato YYYY-MM-DD HH24:MI:SS (e.g. 2010-12-31 

20:32:27). Os registros são convertidos em milissegundos e registro seguinte é subtraído do 

anterior, conforme visto abaixo. 

                                                        (3.1) 

Em que: DAT_DIFERENCA é a diferença de tempo entre registros consecutivos, YYYY o ano 

com quatro dígitos, MM o mês em dois dígitos, HH24 a hora em formato 24 horas e SS os 

segundos. 
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3.2.1.2 Cálculo da distância percorrida 

Segundo Sinoot (1984), a distância percorrida (IND_DISTANCIA, em milhas náuticas) é 

calculada através da Fórmula de Haversine (3.2), a qual estima a distância entre as 

coordenadas geográficas entre dois registros (3.3). 

    (               ⁄ )      (   ⁄ )    (    )     (  )     
 (   ⁄ ) 

(3.2) 

                       (√    (               ⁄ )) (3.3) 

Em que: IND_DISTANCIA é a distância entre registros consecutivos, em milhas náuticas 

(Mn), R o raio médio da Terra de 3,438.14 Mn, Δλ a diferença entre a latitude em radianos do 

registro subsequente (λi+1) e a latitude em radianos do registro anterior (λi) e Δφ a diferença 

em radianos entre registro consecutivos. 

3.2.1.3 Cálculo da velocidade média 

A Velocidade média (IND_VELOCIDADE) é a razão entre a distância entre duas 

coordenadas e o tempo decorrido entre os registros, sendo calculada por: 

               (             )    
(3.4) 

Durante um cruzeiro de pesca, as embarcações desenvolvem diferentes velocidades (em nós) 

de acordo com as atividades realizadas. Desta forma, as mudanças nos padrões de velocidade 

e a relação delas com o posicionamento geográfico e tempo, são considerados indicadores 

para a definição de início e término de um cruzeiro, a frequência e distinção das etapas (e.g. 

porto, fundeio, pescaria e deslocamento) e o padrão geoespacial da etapa de pescaria entre 

outras informações. 

3.2.1.4 Eliminação dos registros anômalos 

Os registros de posicionamento geográfico são gerados automaticamente pelo sistema de 

rastreamento e podem apresentar falhas na transmissão e/ou recebimento, ocasionando 

lacunas de informação. As falhas de transmissão são originadas pela avaria no equipamento 

de transmissão ou corte de energia, ocorrendo de forma aleatória (e.g. ora sim, ora não) ou 

períodos inteiros do cruzeiro (e.g. metade até o término da viagem). A quantidade de registros 
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e o intervalo de tempo entre as transmissões consecutivas é um fator determinante para a 

interpretação fidedigna do comportamento de uma embarcação ao realizar um cruzeiro.  

Esporadicamente, alguns registros podem apresentar anomalias, as quais são caracterizadas 

pela localização em uma coordenada impossível (e.g. distante milhas de todos os registros da 

embarcação ou em posição dentro do continente, sem contato com cursos d’água) ou 

velocidades negativas. Estes valores serão ignorados automaticamente neste trabalho até que 

sejam validados. 

3.2.2 Análise de Cruzeiros 

O processo de análise inicia-se com a seleção dos dados pré-tratados, em que é definida qual 

embarcação e período de tempo serão analisados e prossegue para a identificação das etapas e 

do período de cruzeiros.  

3.2.2.1 Seleção da embarcação 

A seleção das embarcações está diretamente relacionada ao próprio nome ou a uma filtragem 

através do cruzamento de informações sobre as permissões. Este cruzamento relaciona 

exclusivamente ou não as permissões de espécie-alvo, modalidade de pesca e área de atuação, 

permitindo a seleção de uma ou mais embarcações que satisfaçam os diversos critérios 

escolhidos (e.g. modalidade: Arrasto região de atuação: Sul e espécie-alvo: Sardinha). A lista 

completa de modalidades, espécie-alvo e áreas de atuação esta disponível nos ANEXOS. 

3.2.2.2 Seleção do período de tempo 

A definição do período do cruzeiro determina o início e término dos registros selecionados 

para visualização no formato YYYY-MM-DD HH24:MI:SS (e.g. 2010-12-31 20:32:27). 

Quanto maior o período de tempo selecionado, maior o volume de dados e mais difícil a 

análise; principalmente quando a mesma embarcação exerceu diferentes modalidades de 

pesca e/ou pescarias. Por padrão, o registro inicial é o primeiro registro do sistema (2007-02-

15 03:00:00) e o último é a data e hora atuais. 

3.2.2.3 Identificação das etapas de cruzeiros 

Cada modalidade de pesca e espécie-alvo possui características próprias, mas de maneira 

geral os cruzeiros podem ser divididos em três etapas: Fundeio, Pescaria e Deslocamento. 
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Fundeio corresponde aos períodos de tempo em que as embarcações estão ancoradas, a deriva 

ou aguardando para o recolhimento das armadilhas, redes, covos e etc., normalmente com 

velocidades próximas de zero. O deslocamento compreende os registros com velocidades 

acima do limite normal (ou possível) para a pescaria de uma determinada modalidade. Os 

demais registros são classificados como Pescaria. 

A classificação é realizada através da relação entre velocidade e tempo, em que variações 

abruptas nos valores de velocidade após um determinado período de tempo, podem 

caracterizar o limite entre duas classes. Outra característica importante é periodicidade entre 

as diferentes etapas, a qual possibilita em alguns casos até uma estimativa no número de 

lances realizados. 

3.2.2.4 Identificação de Cruzeiros 

A identificação do início e término de um cruzeiro varia em função da espécie-alvo e da 

modalidade de pesca exercida pela embarcação no período de tempo selecionado. Com vista a 

contemplar a maior parte das situações, por padrão, os cruzeiros iniciam e terminam com o 

primeiro e último registros fora da zona portuária, cabendo ao analista definir manualmente 

quando uma viagem possuir mais de um cruzeiro. 

3.2.3 Estatística 

O tratamento dos dados e a identificação dos registros possibilita o cálculo de diversos índices 

comportamentais de uma embarcação em função do tempo, tais como: velocidade mínima 

(em cruzeiro), média e máxima e o desvio-padrão. 

Em relação às modalidades, espécies-alvo e áreas de atuação é possível avaliar a Distribuição 

de frequências, Estimativa de Densidade de Kernel e Participação percentual dos registros em 

função da velocidade.  

3.2.3.1 Distribuição de frequências 

O histograma é o mais antigo e popular estimador de densidade para um conjunto de dados e 

normalmente é utilizado na busca de multimodalidade e assimetria em função de uma 

distribuição normal (Gaussiana). Na prática, um histograma relaciona o número elementos de 

um conjunto de dados X, cujos valores estão contidos em um determinado intervalo. O 
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número de intervalos j é dado pelo usuário ou calculado a partir de uma das quatro equações 

descritas na Tabela 3.2 

Tabela 3.2: Lista de equações popularmente utilizadas para o cálculo automático do número de intervalos j 

(SCOTT, 1979; 2009).  

Equações Número de intervalos j Condição 

Padrão [   ( )     ( )]  ⁄  h ≠ 0 

Fórmula de Sturges         n ≥ 30 

Scott    ⁄ [    ( )      ( )]     ( )⁄  [máx.(X) - mín.(X)] > 0 

Raiz quadrada √  n ≥ 0 

 

Ao analisarmos um conjunto de velocidades de pesca de uma embarcação real (Embarcação 

#1) podemos visualizar quais são as velocidades mais frequentes e a possível existência de 

mais de um comportamento (multimodalidade) de navegação da embarcação (e.g. Fundeio, 

Pescaria ou Deslocamento). Dado um conjunto de dados X (Tabela 3.3) formado por 

velocidades entre 0 e 2,463 nós, com média de 0,5561 nós, mediana de 0,2109 nós e desvio 

padrão 0,793386 (σ
2
 igual a 0,6294614), calcula-se a Distribuição de Frequências (Tabela 3.4) 

em função de um intervalo h igual a 0,5 nós. 

Tabela 3.3: Velocidade (nós) da Embarcação #1  no período entre às 14:25:41 do dia 14/4/2008 e 21:27:16 do 

dia 16/4/2008. Em que a velocidade máxima, mínima, média e mediana são de 2,463, 0, 0,5561 e 0,2109 nós, 

respectivamente, com um desvio padrão de 0,793386 e variância de 0,6294614. 

0,387 0,016 0,047 0,025 0,000 1,585 2,169 0,000 0,000 0,000 

1,005 0,011 0,034 0,000 0,000 1,043 2,204 0,011 0,040 0,059 

2,183 0,000 0,024 0,000 0,000 1,901 0,000 0,024 0,017 0,000 

1,168 0,000 0,017 0,623 0,000 1,713 1,348 0,000 0,000 0,018 

1,561 0,018 0,000 0,000 0,012 0,839 0,000 2,463 1,033 1,945 

0,460 0,011 0,018 0,018 0,000 0,810 1,860 0,777 1,926 1,943 

 

  



27 

 

Tabela 3.4. Distribuição de frequências do conjunto de dados de velocidade X em função de cinco classes 

formadas a partir de um intervalo de 0,5 nós, em que F. Abs. é a Frequência Absoluta, F. Rel. é a Frequência 

Relativa e Freq. Ac. é a Frequência Acumulada e F. Rel. Ac. é a Frequência Relativa Acumulada.  

Velocidade (nós) F. Abs. F. Rel. (%) F. Ac. F. Rel. Ac. (%) 

 65,00 39 65,00 39 ׀ 0,5 — 0,0 ׀

 71,67 43 6,67 4 ׀ 1,0 — 0,5

 80,00 48 8,33 5 ׀ 1,5 — 1,0

 93,33 56 13,33 8 ׀ 2,0 — 1,5

 100,00 60 6,67 4 ׀ 2,5 — 2,0

Total 60 100   

 

A partir dos resultados da Distribuição de Frequências é criado o Histograma, em que as 

colunas verticais (azul) representam a Frequência Absoluta (Quantidade de elementos, 

relativos ao Eixo Y) contidos em um determinado intervalo de classe (Eixo X) e a linha 

(cinza) representa a Frequência Acumulada. Para representar as Frequências Relativas basta 

adicionar um terceiro eixo ou substituir o eixo vertical pelas porcentagens. 

 

Figura 3.1. Histograma da Distribuição de Frequências do conjunto de dados de velocidade X, em que as colunas 

verticais (azul) representam a Frequência Absoluta e a linha (cinza), a Frequência acumulada. 
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3.2.3.2 Estimativa de Densidade de Kernel 

O uso da Estimativa de Densidade de Kernel (EDK) para eventos pontuais tornou-se um dos 

métodos matemáticos mais populares nos últimos 25 anos. Esta popularidade deve-se em 

parte a trabalhos como o de Silverman (1986), Wand e Jones (1994), Simonoff (1998); 

Bowman e Azzalini (1997) e ao emprego da computação como ambiente de uso e 

implementação. A estimativa de densidade vem sendo aplicada em diversas áreas de estudo, 

incluindo arqueologia (BAXTER, BEARDAH et al., 2000), climatologia (FERREYRA, 

PODESTÁ et al., 2001), economia (DINARDO, FORTIN et al., 1996; TORTOSA-AUSINA, 

2002), genética (SEGAL e WIEMELS, 2002), hidrologia (KIM e HEO, 2002) e fisiologia 

(PAULSEN e HEGGELUND, 1996). 

Partindo do conceito densidade estatística é possível substituir a função pela função K desde 

que seja satisfeitas as condições (3.5) e (3.6). 

∫  ( )
  

  

     (3.5) 

 ( )    (3.6) 

Normalmente, mas não sempre, K tende a ser uma função densidade de probabilidade 

simétrica com um comportamento distinto (e.g. distribuição normal) ou com a presença de um 

coeficiente de ajuste (SHEATHER, 2004). A partir de K pode-se construir a Estimativa de 

Densidade de Kernel (EDK) em um determinado ponto x pela expressão 

 ̂( )  
 

  
∑ (

    
 

)

 

   

 (3.7) 

em h é o raio de busca (também chamado de comprimento de banda ou parâmetro de 

suavização) e  n o tamanho de uma série amostral X formada por X1, ... , Xn. Na prática, a 

estimativa pode ser considerada como o somatório n de curvas de densidade (com o formato 

definido pela função K) centralizadas nos valores observados (Xi) com os limites entre Xi – h e 

Xi + h (RAYKAR e DURAISWAMI, 2006).  
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As curvas de densidade formadas por K podem ser suavizadas (Kernel Smoothed Function) 

em função de modelos estatístico de acordo com o tipo de distribuição do objeto de estudo. 

Segundo Härdle, Müller et al. (2004) Os modelos mais conhecidos são Gaussiano 

(distribuição normal), Quártico, Uniforme, Epanechnikov, Cúbico e Cosine (detalhados na 

Tabela 3.5). 

 ̂( )  
 

  
∑ ( )

 

   

 (3.8) 

Tabela 3.5: Função de Suavização de Kernel conforme o tipo de distribuição de um conjunto amostral, em que u 

= (x – Xi) / h e I é uma matriz identidade (HÄRDLE, MÜLLER et al., 2004). 

Modelo de Kernel K(u) Condição 

Gaussiano ( √  ⁄ )    (      )  

Quártico (    ⁄ )(    )  (| |) |u| ≤ 1 

Uniforme      (| |) |u| ≤ 1 

Triangular (  | |) (| |) |u| ≤ 1 

Epanechnikov (  ⁄ )(    ) (| |) |u| ≤ 1 

Cúbico (    ⁄ )(    ) (| |) |u| ≤ 1 

Cosine         (     )  (| |) |u| ≤ 1 

 

Ao aplicarmos uma EDK suavizada com o modelo Gaussiano com largura de banda (h) igual 

a 0,2315046 nós a um conjunto de dados de velocidade (nós) de uma embarcação real (Tabela 

3.3), aqui chamada de Embarcação #1, foi observado: a existência de três possíveis modas, 

representadas pelos intervalos de velocidade (-∞ ; 0,5], (0,5 ; 1,4] e (1,4 ; +∞); e que a maior 

parte das velocidades está próxima de zero nós (Figura 3.2); 
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Figura 3.2: Representação gráfica da Estimativa de Densidade de Kernel (linha vermelha) construída a partir de 

um conjunto de dados de velocidade de uma embarcação real (Embarcação #1) rastreada pelo PREPS. As 

colunas (azul) representam os valores das velocidades dos pontos Xi, em que n é igual a 60 e h é 0,2315046 nós. 

A EDK pode também ser aplicada em relação ao posicionamento dos registros de pesca em 

busca das áreas de maior densidade de pontos. Para isto, é necessário dividir a área de estudo 

em uma malha de células de mesma área (neste caso 20x20) e calcular  ̂ de cada célula em 

função dos pontos contidos dentro do raio de busca h definido pelo usuário ou pela equação 

do raio de busca otimizada (SILVERMAN, 1986; VENABLES e RIPLEY, 2003), que é:  

   (
 

 
)
   

  ( )      (3.9) 

O resultado é um gráfico em que cada célula recebe uma tonalidade ou uma cota em função 

do valor de densidade estimada, conforme visto na Figura 3.3 e Figura 3.4, respectivamente. 
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Figura 3.3: Representação bidimensional da densidade de registros de pesca (escala de cinza)  de uma 

embarcação real (Embarcação #1) rastreada pelo PREPS através da Estimativa de Densidade de Kernel, em uma 

área de estudo divida em uma malha 20 x 20 (linhas verticais e horizontais pontilhadas em verde) para um 

conjunto de 60 pontos Xi (vermelho) e h igual a 0,0004390336 graus. A diferença entre as densidades também 

pode ser vista através das isolinhas em azul, as quais delimitam áreas de mesma densidade a cada 5,00 pontos. 
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Figura 3.4: Representação tridimensional da densidade de registros de pesca de uma embarcação real 

(Embarcação #1 ) rastreada pelo PREPS através da Estimativa de Densidade de Kernel, em que as áreas de maior 

densidade são representadas pelas células de maior cota no Eixo Densidade. 

A EDK é provavelmente um dos estimadores estatísticos mais aplicados e estudados 

matematicamente. Entretanto, sua aplicação em séries amostrais de cauda longa
3
 não é 

recomendada por tender representar falsos ruídos em suas estimativas. Estimativas que ao 

serem suavizadas o suficiente para eliminar tais ruídos, normalmente ignoram detalhes 

essenciais do conjunto de dados analisado (SILVERMAN, 1986; KERM, 2003). 

3.2.3.3 Participação percentual (Gráfico de Setores) 

Ao contabilizar os registros pré-tratados e identificados em função de período e etapas é 

possível calcular e representar através de gráfico a participação percentual das modalidades de 

pesca, espécies-alvo e áreas de atuação. E também visualizar o comportamento das 

embarcações em relação ao fundeio, pescaria, deslocamento e operação. 

                                                 

 

3
 São distribuições de dados da curva de Pareto, em que o volume de dados é ordenado de forma decrescente 

(ANDERSON, 2006). 
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3.2.4 Análise Geoespacial 

Com a disponibilidade de registros tratados e identificados é possível estudar o 

comportamento espacial das embarcações em relação às etapas de cruzeiro, modalidade, 

espécie-alvo e área de atuação. 

A distribuição geoespacial dos registros revela através de pontos de diferentes cores as 

principais rotas (fluxo de deslocamento), zonas de fundeio e zonas de maior densidade de 

pesca (etapa de pescaria). Também é possível gerar mapas através da Estimativa de 

Densidade de Kernel utilizando apenas os registros identificados como pescaria, traçando 

assim as zonas de maior densidade de pesca. 

3.2.5 Dependência e Evolução 

O modelo foi desenvolvido para trabalhar dinamicamente com alterações nos registros de 

posicionamento, embarcações, modalidades, espécies-alvo e regiões de atuação. Isto significa 

que a adição de uma nova embarcação, remoção de uma modalidade ou mudança na 

designação de uma região de atuação não afetará seu funcionamento. 

Em contrapartida, algumas funcionalidades dependem de outras para o correto 

funcionamento. Um exemplo disto é a necessidade do cruzamento de informações sobre as 

características das embarcações e o histograma da distribuição de velocidades em função do 

tempo para que sejam identificadas as etapas. Com as etapas identificadas é possível 

visualizar através de mapas dinâmicos o fluxo de deslocamento dos cruzeiros e áreas de 

concentração de pesca. O fluxo de dependência das funcionalidades pode ser visto na Figura 

3.5  

Outro fator importante é a capacidade de retroalimentação, que ocorre de duas formas: 

a) Novos registros: a cada novo registro o sistema aumenta seu conjunto de dados 

amostrais e tende a evidenciar padrões lineares, quando existirem; e 

b) Identificação de Embarcações: cada embarcação identificada e relacionada a uma 

modalidade, espécie-alvo e região de atuação em um determinado período de tempo 

alimenta o conjunto de dados utilizado para estimar o comportamento de pescarias de 

características semelhantes. A partir deste conjunto de dados é possível gerar gráficos 

de participação percentual e mapas dinâmicos de fluxo e densidade de pesca. 
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Figura 3.5. Modelo esquemático das relações entre as diferentes funcionalidades do modelo, em que as setas 

apontam o fluxo da informação necessária para a funcionalidade subsequente. Funcionalidades com ―*‖ são 

automáticas e independem do analista. 

3.3 Protótipo 

Um dos objetivos especificados nesta dissertação de mestrado consiste em implementar um 

protótipo (modelo simplificado) a partir do modelo conceitual proposto na metodologia. Para 

construção do protótipo foram definidas as tecnologias utilizadas para o desenvolvimento da 

ferramenta, e abordadas questões relativas à implementação das principais funcionalidades 

que o compõe, a seguir apresentados. 
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3.3.1 Tecnologias Adotadas 

As tecnologias adotadas para o desenvolvimento do protótipo foram definidas seguindo 

quatro critérios: 

 Permitir o desenvolvimento de sistemas no ambiente web; 

 Adotarem o padrão de gratuito e de código-aberto; 

 Suportar a manipulação de dados geoespaciais; e 

 Estar em conformidade com as tecnologias adotadas pelo RASTRO/PREPS, que são: 

as linguagem de programação Flex 3, XML, PHP (usando Sympony Framework), 

banco de dados PostgreSQL (com PostGIS) e servidor de mapas MapServer. 

Com base nestes critérios, foram definidas as linguagens de programação, o banco de dados 

com suporte geoespacial e os demais recursos tecnológicos, detalhados a seguir: 

3.3.1.1 Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados 

Um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) é um recurso de software 

composto por utilitários e programas destinados ao gerenciamento de um sistema de banco de 

dados. Visa principalmente o armazenamento, organização, atualização e restauração de 

banco de dados. Dentro de um Sistema de Banco de Dados, o SGBD concentra os recursos 

que definem o que o sistema computacional deve possuir para integrar e gerenciar a base de 

informações (DATE, 1990). 

De maneira geral, o propósito de um SGBD é estabelecer um modelo que represente o mundo 

real, capturando os dados e dando a eles conteúdo e estrutura. Na prática, usar um SGBD 

tornou a administração do banco de dados mais segura, pois toda comunicação com a 

aplicação é analisada e processada antes de ser efetuada. Fato este leva o uso de arquivos de 

texto como banco de dados cada vez menos frequente  (KROENKE, 1999). Os SGDB mais 

conhecidos são: IBM Informix, Firebird, HSQLDB, IBM DB2, mSQL, MySQL, Oracle, 

SQL-Server, TinySQL, JADE, ZODB, Sybase, Microsoft Visual Foxpro e PostgreSQL. 

PostgreSQL 

O PostgreSQL é um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) Relacional, utilizado 

para a organização e armazenamento volumes massivos de dados e é aplicado nas mais 
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diversas áreas de conhecimento. A principal proposta do PostgreSQL é armazenar de maneira 

integrada diversos tipos de dados com aplicações computacionais de maneira estável, 

confiável e gratuita. Sua capacidade supre as necessidades de pequenas, médias e grandes 

aplicações, limitando-se a tabelas com 1,600 campos e 32 Tb de tamanho total, registros 

(linhas) de 1.6 TB e campos com 1 Gb, além da capacidade do hardware (MILANI, 2008) . 

Este SGBD foi desenvolvido em 1986 pela Universidade Berkeley e chamado inicialmente de 

Postgres, ganhando suporte a linguagem SQL apenas em 1995, quando seu código fonte 

passou a ser aberto e disponibilizado gratuitamente
4
. Atualmente na versão 8.4, o PostgreSQL 

suporta os padrões SQL ANSI (92, 96 e 99) e é considerado como o melhor banco de dados 

de código-aberto (PEREIRA NETO, 2003). 

Banco de Dados Geoespaciais 

A necessidade de armazenamento de grandes quantidades de dados nos SIG exigiu o uso de 

sistemas gerenciadores de banco de dados capazes de armazenar dados espaciais e atributos 

não espaciais associados ao objeto. Inicialmente com restrita capacidade, os bancos de dados 

geoespaciais passaram por um processo evolutivo associado a outras tecnologias, dando 

suporte a lógica SIG e a crescente disponibilidade de dados (GREGORY e ELL, 2007). 

A disponibilidade e uso da informação geoespacial ficou clara a partir dos anos 90, com o 

estabelecimento de padrões para o tratamento de dados, o desenvolvimento de novos métodos 

de indexação (e.g. KD-tree, Quad-trees e R-trees) e a distinção no processamento e 

armazenamento de dados geoespaciais e não espaciais. 

PostGIS 

PostGIS
5
 é uma extensão gratuita do sistema de banco de dados objeto relacional PostgreSQL 

desenvolvida pela Refractions Research Inc., empresa especializada em integração de dados e 

desenvolvimento de software customizado (REFRACTIONS, 2010). A extensão PostGIS 

permite o uso de índices geoespaciais GiST-based R-Tree e funções para análise e 

                                                 

 

4
 Código fonte disponível para download em http://www.postgresql.org 

5
 Código fonte disponível para download em http://postgis.refractions.net 
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processamento de feições geográficas, tornando simples o cálculo de geometria, interseção, 

diferença simétrica, distância e diversas operações topológicas (OBE e HSU, 2009). 

Imagine, por exemplo, uma tabela de polígonos referentes aos portos. Deseja-se saber quais 

embarcações estão a menos de 10000m do centróide das escolas. Em um banco de dados 

simples, seria necessário criar uma feição de pontos representando os centróides para depois 

calcular o buffer e fazer a interseção. No PostGIS seria necessário apenas o comando: 

            (         (           (                )       )                ) (3.10) 

3.3.1.2 Flex 4 

Flex (atualmente na versão 4), é uma estrutura de código aberto desenvolvida pela Adobe 

Systems Incorporated, para a criação de aplicativos web de alta expressividade e 

interatividade, consistente com as principais plataformas computacionais. Oferece um modelo 

de linguagem que integra modelos comuns de design, MXML
6
, ActionScript

7
 3 e uma 

biblioteca com mais de 100 componentes de interface de usuário para criar Aplicações Ricas 

para Internet
8
 (Rich Internet Applications – RIAs). 

Através do Flex é possivel executar RIAs no próprio navegador, usando o software 

onipresente Adobe Flash® Player, ou no desktop, usando o Adobe AIR™, permitindo que os 

aplicativos Flex sejam executados de maneira consistente no desktop dos principais 

navegadores e sistemas operacionais. Além disso, usando o Adobe AIR, os aplicativos Flex 

podem acessar dados locais e recursos do sistema no desktop (ADOBE, 2008). 

3.3.1.3 XML 

XML é a sigla para Extensible Markup Language, uma linguagem utilizada para representar e 

organizar dados em formato de texto, definindo atributos e valores. Foi criada em 1996 pela 

                                                 

 

6
 MXML é uma linguagem declarativa baseada em XML, usada para descrever comportamentos e o layout do 

usuário. 
7
 ActionScript é uma linguagem de programação orientada à objetos baseada em ECMAScript. 

8
 RIAs são aplicações para web com características e funcionalidades normalmente apresentadas em softwares 

do tipo aplicativo. 
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W3C
9
 (World Wide Web Consortium), o órgão responsável pela regulamentação dos padrões 

utilizados na web e tinha como objetivo criar uma estrutura para a descrição de dados 

simplificada, baseada no SGML (Standard Generalized Markup Language). 

O HTML e o XML possuem características semelhantes por serem ambos derivados do 

SGML, sendo capazes de descreverem a aparência e ações de uma página. Diferentemente do 

HTML, o XML a própria estrutura ajuda a descrever o valor a ela relacionado. Os principais 

benefícios do XML são: o uso de múltiplas formas de visualização, a possibilidade de 

integração de múltiplas fontes e banco de dados, a capacidade de formatar expressões auto 

descritivas e atualizações parciais esporádicas, sem a necessidade de alterar todo documento 

(GRAVES, 2003). 

3.3.1.4 PHP 

Segundo o PHP Documentation Group (ACHOUR, BETZ et al., 2010), PHP é uma 

linguagem de programação amplamente difundida, interpretada e utilizada para o 

desenvolvimento de aplicações web. Inicialmente chamada de PHP/FI, foi criada por Rasmus 

Lerdorf em 1995, escrita em Perl e executada em C. 

O PHP surgiu publicamente em 1998 (versão 3.0), teve grandes atualizações em 2000 (versão 

4.0) e 2004 (versão 5.0), encontrando-se atualmente licenciado sobre a GNU
10

, com seu 

código fonte disponível gratuitamente na Internet. Seu principal objetivo é gerar páginas que 

possam ser carregadas dinamicamente e entregues de forma rápida ao usuário. Possui uma 

sintaxe extremamente parecida com as linguagens C, Java e Perl, gerando arquivos de 

diversos tipos e formatos, suportando arquivos como: BZ2, Gzip, PDF, SWF, XML, 

XHTML, entre outros. 

Segundo Achour et al. (2010), as caracteristicas mais importantes do PHP são: 

                                                 

 

9
 Maiores informações em http://www.w3.org/standards/xml 

10
 GNU é um projeto iniciado por Richard Stallman em 1984, com o objetivo de criar um sistema operacional 

totalmente livre, que permitia o direito de usar, modificar e redistribuir softwares e seus códigos fonte, desde que 

houvesse a garantia dos direitos autorais (FSF, 2007). 
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 Suporte a uma enorme variedade de bancos de dados (e.g. dBase, Oracle, PostgreSQL, 

IBM, DB2 e Sybase); 

 Suporte a programação estruturada e orientada ao objeto; 

 Suporte a eXtensible Markup Language (XML), permitindo a manipulação de 

arquivos XML através do padrão World Wide Consortium (W3C); e 

 Suporte a criptografia secutiry shell, a qual permite a enntrega de dados de forma 

segura. 

O PHP, por ser uma linguagem interpretada, analisa sequencialmente o arquivo em busca de 

trechos delimitadores da linguagem, definidos como tag de inicio e tag de fechamento, 

interpretando apenas o código PHP contido entre elas. 

Atualmente, pode ser utilizado nas mais diversas plataformas, desde Windows até Unix e nos 

mais diversos servidores web, tais como: Apache, IIS, Xitame, entre outros. 

3.3.1.5 Symfony Framework 

Fayad e Schmidt (1997) definem que Framework é um conjunto de classes que colaboram 

para realizar uma responsabilidade para um domínio de um subsistema da aplicação. Dos 

frameworks para PHP, os mais conhecidos são: CakePHP, Zend Framework e Symfony 

Framework. 

Symfony é um framework em PHP5, orientado ao objeto com estrutura MVC (Model-View-

Controller) que permite a separação das regras de negócio, lógica de programação e telas de 

apresentação de uma aplicação web. O principal objetivo deste framework é reduzir o tempo 

de desenvolvimento das aplicações (POTENCIER, 2009). 

As principais vantagens do Symfony são: fácil instalação e configuração em diversas 

plataformas (Unix e Windows), mecanismo de banco de dados independente, compatibilidade 

com diversas bibliotecas, simplicidade e flexibilidade no desenvolvimento. 

3.3.1.6 MapServer 

MapServer é um software opensource voltado ao desenvolvimento de  aplicações 

geoespaciais para web para médio e grande porte com alta performance. Visa principalmente 

à integração e visualização de dados espaciais de diferentes fontes, desde dados gerenciados 
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por banco de dados com suporte geoespacial até arquivos vetoriais e matriciais (MCKENNA, 

FAWCETT et al., 2010). Comparado a outros servidores de mapa, o MapServer destaca-se 

pela quantidade de recursos, tais como: capacidade de tratamento de projeção em tempo real, 

integração com diferentes fontes cartográficas (e.g. projeções, datum, fusos horários) e por ser 

um software livre (ERLE, GIBSON et al., 2005). Servidores similares, como o ESRI ArcIMS 

e Intergraph GeoMedia WebMap são licenciados por um custo que varia de R$ 25.000,00 a 

100.000,00. 

3.3.1.7 GDAL 

O GDAL é uma biblioteca para a transcrição e processamento de dados geográficos através da 

leitura e gravação de arquivos de imagem matricial (raster). Lançada em 1998, a biblioteca 

possui funções de manipulação de dados geoespaciais incluindo conversão entre formatos, 

sobreposição, reprojeção, transformação de coordenadas, traçado de contornos, interpolação, 

geração mosaico e grade (Mitchell, 2005) 

Na prática, o GDAL implementa uma série de funcionalidades inexistentes a outros softwares 

(e.g. GRASS, OSSIM, OpenEV e MapServer) , comunicando-se diretamente ou através de 

linhas de comando. O GDAL vem tornando-se cada vez mais popular devido a vários fatores, 

principalmente solidez, confiabilidade e código aberto. 

3.3.2 Desenvolvimento em camadas 

O desenvolvimento de uma aplicação em camadas visa à padronização e distinção entre o 

papel exercido pelas diferentes tecnologias presentes em uma aplicação (FREEMAN, 

ROBSON et al., 2004). A comunicação entre o usuário (administrador ou analista) é feita 

através do Navegador de Internet (e.g. Firefox, Internet Explorer, Google Chrome) que utiliza 

o Flash Player para executar a aplicação. A aplicação pode ser descrita em três camadas de 

informação, que são: visual, comunicação e dados. A camada visual, desenvolvida em Flex 

3.0, representa a interface de uso da aplicação e é responsável pela execução de tarefas e 

visualização de dados.  

Por trás da camada visual encontra-se a camada de comunicação que utiliza Symfony 

Framework e Mapscript (PHP) para realizar a maior parte das operações matemáticas e 

relacionar os diferentes componentes do protótipo, incluindo a camada de visualização e 

camada de dados. A camada de dados é responsável pela organização e armazenamento de 
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dados e engloba o banco de dados com suporte a dados geoespaciais (PostgreSQL com 

PostGIS) e o servidor de mapas (MapServer). 

 

Figura 3.6. Diagrama de relacionamento entre os diferentes componentes do protótipo, em que a área pontilhada 

delimita o domínio do protótipo, as linhas tracejadas as relações entre os componentes e as setas a dependências. 

 c
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O Mapserver utiliza recursos da biblioteca GDAL para o tratamento de imagens e é 

responsável pela geração e visualização de imagens a partir de arquivos vetoriais, raster e 

dados armazenados no PostGIS. Dados que podem ser acessados manualmente pelo 

administrador através do Software pgAdmin
11

. As principais relações entre os diferentes 

componentes do protótipo podem ser visualizadas pela Figura 3.6.  

3.3.3 Implementação 

A implementação do protótipo consiste na transcrição do modelo para o ambiente 

computacional através das tecnologias anteriormente citadas. As principais funcionalidades 

do protótipo são: Seleção de Embarcações, Distribuição de Frequências, Identificação de 

Etapas de Cruzeiro, Identificação de Período de Cruzeiros, Participação Percentual e 

Estimativa de Densidade de Kernel. Em todas as funcionalidades é possível atualizar e 

exportar dados através de arquivos de texto ou imagem e armazenamento de informações ao 

identificar Etapas e Períodos de Cruzeiros. 

3.3.3.1 Seleção de Embarcações 

A seleção envolve a filtragem das embarcações válidas em função da modalidade, espécie-

alvo, região de atuação e intervalo de tempo. Inicialmente são listadas todas as modalidades, 

espécies-alvo e regiões de atuação (Figura 3.7, item 1.1) que servirão como filtro na listagem 

das embarcações (item 1.2). Com a embarcação selecionada é possível definir o período de 

tempo (item 1.3) a ser analisado e ativar as demais funcionalidades (Itens 2, 3, 4 e 5). 

Após a definição de todos os parâmetros do item 1, pode-se visualizar informações sobre o 

registro da embarcação no MPA e na Marinha Brasileira (Figura 3.8), que são: Inscrição na 

Marinha Brasileira, Registro na SEAP (MPA), Quantidade de tripulantes, Empresa de 

rastreamento, Ano de construção, Tamanho (m), Boca (m), Arqueação bruta, Calado máximo 

(m), Potência do motor (HP), Volume do tanque de óleo (L); e Velocidade máxima (nós/h). 

                                                 

 

11
 Disponível gratuitamente em http://www.pgadmin.org. 
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Figura 3.7. Tela de seleção de embarcações em função de modalidade de pesca, espécie-alvo, região de atuação e 

período de tempo. 

 

Figura 3.8. Tela de visualização de informações sobre o registro de uma embarcação no Ministério da Pesca e 

Aquicultura e Marinha do Brasil. 

3.3.3.2 Distribuição de Frequências 

A distribuição das frequências foi desenvolvida para trabalhar com uma quantidade de classes 

calculada em função do tamanho do intervalo definido pelo analista e para representar os 

cálculos através de Histograma (Figura 3.9) e Planilha (Figura 3.10). Por padrão, o modelo 

trabalha com  intervalos de 0,25 nós, indo de 0,25 a 2,0 nós (Figura 3.9 item 3.1) e calcula a 

velocidade mínima (0 nós), máxima (10,232 nós), média (1,160 nós) e o desvio-padrão (2,117 

nós) vistos no item 3.2 da Figura 3.9.  
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Figura 3.9. Tela de visualização da distribuição de frequências distribuição em função de um intervalo igual a 1, 

em que as colunas em azul são as frequências absolutas e a linha em cinza a frequência acumulada.  

 

Figura 3.10. Tela de visualização da planilha de distribuição de frequências, em que a primeira coluna representa 

o intervalo das classes, a segunda a frequência absoluta e a terceira a frequência acumulada. 
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Ao definir o intervalo de 1,0 nó, o histograma representa as classes da distribuição de 

frequência através de 11 colunas em azul e a frequência acumulada por uma linha em cinza. O 

protótipo também permite a visualização destes valores através de uma planilha, em que a 

primeira coluna representa o intervalo das classes, a segunda a frequência absoluta e a terceira 

a frequência acumulada (Figura 3.10).  

3.3.3.3 Identificação de Etapas de Cruzeiros 

A identificação das etapas de cruzeiro utiliza a velocidade limite de fundeio e pescaria para 

classificar os registros do período de tempo selecionado em Fundeio, Pescaria e 

Deslocamento. Para isto, utilizam-se as duas setas na lateral direita da Figura 3.11 que 

delimitam através das áreas em azul e verde a velocidade máxima em nós que a embarcação 

executou a etapa de fundeio e de pesca, respectivamente. O protótipo também é capaz de 

sugerir as velocidades limites buscando o comportamento médio das embarcações da mesma 

modalidade de pesca, identificadas anteriormente. 

 

Figura 3.11. Tela de visualização da ferramenta de identificação de etapas de cruzeiros em função do tempo, em 

que a velocidade absoluta da embarcação é representada pela curva em preto, as velocidades limites de fundeio e 

pescaria pelas áreas azul e verde e a sugestão do protótipo em função da modalidade de pesca pelas linhas 

tracejadas. 
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3.3.3.4 Identificação do Período de Cruzeiros 

A identificação do período de cruzeiros é feita através da classificação automática de cada 

registro em função da velocidade, localização e pontos anteriores. Inicialmente o protótipo 

identifica os registros em cruzeiro através de colunas em azul que podem ser alteradas 

manualmente pelo analista com um simples clique (Figura 3.12). Outra forma de visualizar e 

alterar a identificação dos registros é através da planilha em que a primeira coluna representa 

a data, a segunda a velocidade em nós, a terceira o número de registro do porto (caso esteja na 

área de um porto) e a quarta e quinta a situação do registro. 

 

Figura 3.12. Tela de visualização da ferramenta de identificação de períodos de cruzeiro, em que a curva em 

preto representa a velocidade em função do tempo e as colunas em azul os registros definidos como cruzeiro. 
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Figura 3.13. Tela de visualização da planilha de identificação de períodos de cruzeiro, em que a primeira coluna 

representa a data, a segunda a velocidade em nós, a terceira o número de registro do porto (caso esteja na área de 

um porto) e a quarta e quinta a situação do registro. 

Dividida entre atual e nova, a situação do registro revela através de um ícone os registros que 

não fazem parte de cruzeiros de pesca e permite a alteração individual de cada registro, visto 

na linha selecionada em azul da Figura 3.13. 

3.3.3.5 Participação Percentual 

A participação percentual dos registros de pesca identifica o comportamento predominante da 

frota rastreada pelo PREPS em função de um tema. (e.g.  modalidade de pesca, espécie-alvo, 

área de atuação, etapa e período de cruzeiro). Cada tema contabiliza apenas os dados tratados 

e os discrimina em categorias conforme o grau de tolerância visto na Figura 3.14, item 1.2. O 

grau de tolerância determina o tamanho mínimo de uma categoria a ser visualizada 

individualmente, onde as demais passam a ser contabilizadas como Outras.  
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Figura 3.14. Tela de visualização da participação percentual dos registros em função da modalidade de pesca 

através do gráfico de setores, em que se admitem apenas modalidades acima de com 2%. 

 

Figura 3.15. Tela de visualização da participação percentual dos registros em função da modalidade de pesca 

através do gráfico de setores, em que se admitem apenas modalidades acima de com 10%. 
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Um exemplo disto é visto pela comparação entre as Figura 3.14 e Figura 3.15, em que uma 

tolerância de 2% permite nove categorias, enquanto uma de 10%, apenas três. Também é 

possível contabilizar todas as categorias utilizando uma tolerância igual a zero e visualizar 

através de uma planilha todas as categorias, conforme visto na Figura 3.14. 

 

Figura 3.16. Tela de visualização da participação percentual dos registros em função da modalidade de pesca 

através de planilha, em que a primeira coluna representa o nome da categoria, a segundo a quantidade absoluta 

de registro e a terceira a porcentagem em relação ao total de registros. 

3.3.3.6 Análise Geoespacial 

A Estimativa de Densidade de Kernel foi disponibilizada como uma ferramenta adicional ao 

WebGIS existente no PREPS (Figura 3.17), que passou a ter a capacidade de selecionar 

registros em função de um  tema (e.g. modalidade, espécie-alvo, região de atuação ou nome 

da embarcação) e visualizá-los através da geração de mapas dinâmicos, em que os pontos em 

vermelho representam todos os registros válidos no período de tempo selecionado (Figura 

3.18). Após a visualização dos registros e a definição do tamanho de célula e raio de busca é 

possível gerar mapas de densidade de pesca e visualizá-los dentro do próprio WebGIS, 

conforme visto na Figura 3.19. 
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Figura 3.17. Tela de visualização da barra de ferramenta para a Análise de Densidade de Kernel de registros de 

pesca no período de 01/01/2008 a 31/12/2008 em função da modalidade de pesca, espécie-alvo, região de 

atuação ou nome da embarcação. 
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Figura 3.18. Tela de visualização da seleção de registros de uma embarcação em função do tempo. 
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Figura 3.19. Tela de visualização da Estimativa de Densidade de Kernel incorporado ao WebGIS do PREPS. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Estimativa de Densidade de Kernel 

4.1.1 Implementação 

O algoritmo para a Estimativa de Densidade de Kernel foi baseado na Equação (3.8), usando 

os modelos Quártico e Gaussiano (Equações vistas na Tabela 3.2), e desenvolvido em PHP 

usando recursos do PostgreSQL (PostGIS) e da biblioteca GDAL. O PostGIS fornece as 

funções para a delimitação da área de estudo (st_extent), limites da área delimitada (xmin, xmax, 

ymin e ymax), contagem de pontos dentro do raio de suavização (h) em relação a cada célula x 

(st_dwithin). Enquanto o GDAL oferece a função gdal_grid para criação de arquivos raster a 

partir de dados distribuídos aleatoriamente ou não. Estruturalmente, o algoritmo esta dividido 

em três partes, que são: 

a) Configuração: compreende a seleção do conjunto de dados, a definição do tamanho 

das células, a dimensão do raio de suavização (h) a escala do mapa a ser gerado; 

b) Processamento: engloba o cálculo das extremidades para delimitação da área de 

estudo, a divisão da área de estudo em uma grade com células de mesma área; o 

cálculo da densidade da célula e a geração de uma matriz com a localização de cada 

célula e sua respectiva densidade; e  

c) Geração do arquivo raster: é a etapa final do algoritmo que recebe os limites da área 

de estudo (R), a escala e a posição e a intensidade do pixel de cada célula e cria uma 

imagem GeoTiff. 

4.1.2 Validação 

A validação
12

 do algoritmo da Estimativa de Densidade de Kernel do modelo (Figura 4.1a) foi 

realizada a partir da comparação com a imagem raster gerada pelo algoritmo do software 

ESRI ArcGIS 9.3 (Figura 4.1b). O experimento utilizou o mesmo conjunto de dados, sob as 

mesmas condições do modelo, que eram: Função de Kernel Quártico, tamanho de célula 

0,015568 e raio de busca de 0,13 graus decimais, calculando em ambos, valores de densidade 

                                                 

 

12
 Validação matemática em função de um software com notoriedade e capacidade comprovada. 
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variando de 0 a 747,115. O passo seguinte foi o cálculo da diferença entre o desvio-padrão da 

densidade entre os pixels das duas imagens através da ferramenta Cell Statistics, também 

presente no SIG. O resultado foi uma diferença igual a zero. 

 

Figura 4.1. Comparativo gráfico entre a Estimativa de Densidade de Kernel programada para o Algoritmo (a) e a 

do software ArcGIS (b), variando de 0 a 747,115. Em ambos utilizando o modelo Quártico, tamanho da célula 

0,015568 e raio de busca de 0,13 graus decimais. 

Substituindo a Equação do Modelo Quártico pelo do Gaussiano, o algoritmo passou também a 

ter a capacidade de calcular a EDK para conjuntos de dados distribuídos de forma normal 

(Distribuição Gaussiana). Sob as mesmas condições do experimento anterior, a imagem 

gerada relevou valores de densidade de 0 a 742,986, que ao ser comparada com função 

Quártica implementada anteriormente no algoritmo, apresentou um desvio-padrão variando de 

0 a 30,935 na densidade de registros. Variação que representa uma diferença de até 4,05%. 
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Figura 4.2. Gráfico da Estimativa de Densidade de Kernel com modelo Gaussiano (a) implementada no 

algoritmo, com variação de 0 a 742,986, tamanho da célula 0,015568 e raio de busca de 0,13 graus decimais. 

Comparativo entre os modelos Quártico e Gaussiano (b), revelando uma diferença variando de 0 a 30,935. 

4.2 Aplicação Prática 

4.2.1 Uma Embarcação 

Na primeira aplicação do protótipo houve a preocupação em analisar o comportamento de 

uma embarcação com volume de dados representativo e a capacidade do modelo em analisar 

milhares de registros. A embarcação escolhida é uma das embarcações com maior quantidade 

de registros, com permissão para a pesca de Peixes diversos não controlados através do 

Espinhel Pelágico de Superfície nas Regiões Sul e Sudeste do Brasil. Denominada de #1, a 

embarcação de bandeira brasileira foi construída em 2000, possui 16,3 m de comprimento, 

boca de 5,1 m, calado máximo de 1,4 m, arqueação bruta de 3,7, potência de 153 HP, volume 

do tanque de óleo de 4,000 L e alcança uma velocidade máxima de 8 nós. Após a definição do 

objeto de estudo e do período de tempo, neste caso de 1/3/2008 a 31/03/2008, foram testadas 

cinco funcionalidades do modelo, que são: a distribuição de frequências, a identificação de 

etapas e períodos de cruzeiro e visualização geoespacial das etapas de cruzeiro e das zonas de 
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maior densidade de pesca. As velocidades encontradas neste período variam entre 0 e 7,268 

nós, com velocidade média de 1,098 nós e desvio-padrão de 1,903 num total de 678 registros. 

Ao aplicar o cálculo da distribuição de frequências com intervalo de classe de meio nó, 

observou-se a existência de três ou mais populações dentro do conjunto de dados. A primeira 

concentrada entre 0 e 0,5 nó, a segunda entre 0,5 e 2 nós e a terceira entre 6 e 7,5 nós (Figura 

4.3), indicando um comportamento predominantemente de baixas velocidades, com 

predomínio das etapas de fundeio e pescaria. 

 

 

Figura 4.3. Distribuição de frequências da Embarcação #1 no período de 1/03/2008 a 31/03/2008, em que as 

colunas representam a frequência absoluta e a linha, a frequência acumulada. 

Após o cálculo da distribuição de frequência dos registros de velocidade da embarcação é 

possível identificar as diferentes etapas dos cruzeiros presentes no período de estudo. Para 

isto, analisa-se a variação da velocidade em função do tempo (curva preta) e delimitam-se 

velocidades limites para as etapas de fundeio (azul) e pescaria (verde), em que os registros 

abaixo do limite de fundeio são identificados como ―Fundeio‖, os registros acima do limite de 

pescaria são classificados como ―Deslocamento‖ e o restante como ―Pescaria‖. Esta 

identificação pode ser vista na  Figura 4.4, na qual a área delimitada entre 0 a 0.4 nós 

representa os registros de fundeio (azul) e a área entre 0,4 e 1,4 nós as pescarias (verde). As 

linhas tracejadas em 0,5 (fundeio) e 1,5 (pescaria) indicam a sugestão dos limites para 

Espinhel Pelágico de Superfície calculado pelo modelo. 
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Figura 4.4. Distribuição da velocidade da Embarcação Teste em função do tempo (1/03/2008 a 31/03/2008) e das 

velocidades limites identificadas para fundeio e pescaria. A curva em preto representa a velocidade em  nós, as 

linhas tracejadas em 0.5 (fundeio) e 1.5 (pescaria) nós descrevem a sugestão do modelo para Espinhel Pelágico 

de Superfície e as áreas delimitadas em 0.4 e 1.4 nós os novos limites identificados para fundeio e pescaria, 

respectivamente. 

 

 

Figura 4.5. Distribuição dos cruzeiros da Embarcação #1 em função do tempo (1/03/2008 a 31/03/2008), em que 

a curva preta representa as velocidades em nós e as colunas em azul os registros em cruzeiro. 
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Independentemente do cálculo da distribuição de frequências e da identificação de etapas, o 

modelo é capaz de identificar o período dos cruzeiros através de variações abruptas na direção 

da embarcação, do tempo e da posição do registro. O resultado visual desta identificação é a 

Figura 4.5, em que a curva (preto) representa a variação da velocidade em função do tempo e 

as colunas (azul) os registros identificados como cruzeiro.  

A sequência ininterrupta de colunas formam um cruzeiro propriamente dito e os espaços não 

preenchidos por colunas representam os registros identificados como não cruzeiro, 

normalmente relacionados a registros inscritos dentro da circunferência de 3 Km de um porto, 

problemas na transmissão/recebimento ou à própria troca do equipamento, cabendo ao 

analista alterar manualmente cada registro entre cruzeiro ou não-cruzeiro. 

Após identificar as etapas e o período de cruzeiros da Embarcação #1 no período de 

1/03/2008 a 31/03/2008, selecionou-se apenas os primeiros sete dias de março para a 

visualização das etapas e identificação dos aglomerados de pontos destacados por círculos 

(vermelho). O resultado foi um mapa (Figura 4.6) com o comportamento da embarcação em 

função do espaço, em que os registros de pescaria são pontos (verdes), os de fundeio são 

triângulos (azuis) e os de deslocamento são losangos (brancos).  

  

Figura 4.6. Localização das etapas de cruzeiro identificadas pelo modelo entre 1/03/2008 e 7/03/2008, em que os 

pontos (verde) representam as pescarias, os losangos (branco) o deslocamento e os triângulos (azul) o fundeio. 

O trajeto inicia com o fundeio da embarcação próximo à costa sudoeste (44°54'30.586"W e 

23°20'19.693"S) e desloca-se entre os aglomerados, iniciando pelo aglomerado sudoeste (1) e 
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seguindo em direção leste (2), norte (3) e sudeste (4), respectivamente. Em cada aglomerado 

observou-se uma alternância entre as pescarias e alguns registros identificados como cruzeiro. 

Também é possível selecionar apenas os registros de pescaria e mapear as zonas de maior 

densidade de pesca usando a Estimativa de Densidade de Kernel. Ao calcular uma EDK com 

raio de suavização de 0,05 e célula de 0,005 graus decimais foram identificados os mesmos 

aglomerados, com densidades variando de 0 a 2.500 eventos por célula, com destaque para as 

Zonas 2 e 4 (Figura 4.7). 

 

Figura 4.7. Mapa das zonas de maior densidade de registros de pesca da Embarcação #1 no período de 1/03/2008 

a 7/03/2008, com uma Estimativa de Densidade de Kernel variando de 0 (claro) a 2.500 (escuro) eventos/célula. 

 

Figura 4.8. Mapa das zonas de maior densidade de pesca da Embarcação #1 no ano de 2008, com uma 

Estimativa de Densidade de Kernel variando de 0 (claro) a 7.500 (escuro) eventos/célula. 
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Ao calcular a EDK para o ano de 2008 sob as mesmas condições anteriores, foi visualizada 

uma grande alteração da posição das zonas de maior densidade de pesca (Figura 4.8). Onde 

apenas a Zona 2 manteve-se representativa e novas zonas quentes foram identificadas, com 

células variando entre 0 e 7.500 eventos, com destaque para as Zonas 5, 6 e 7 (em verde).  

4.2.2 Embarcações do PREPS 

A segunda aplicação do protótipo foi o cálculo da participação percentual dos registros 

tratados em relação às modalidades de pescaria, espécies-alvo, regiões de atuação, etapas e 

períodos de cruzeiro. Trabalhando com aproximadamente 20 milhões de registros 

(15/2/2007), o modelo contabiliza apenas a participação efetiva das embarcações rastreadas e 

distingue as embarcações mais ativas das demais. O primeiro quesito avaliado foi a espécie-

alvo (Figura 4.9), com destaque para a pescaria de peixes diversos não controlados (17.5%), 

fauna acompanhante (16,1%), camarão rosa (12,5%), peixes demersais (5,96%), sardinha 

(4,62%), atuns e afins (3,83%) e pargo (2,65%), num total de 158 categorias de espécie 

definidas pelo MPA. 

 

Figura 4.9. Participação percentual dos registros tratados em relação a espécie-alvo com destaque para: peixes 

diversos não controlados (17,5%), fauna acompanhante (16,1%), camarão rosa (12,5%), em que espécies com 

participação inferior a 1% foram incluídas na categoria Outras. 

Ao calcular a participação percentual das modalidades de pesca, identificou-se 25 categorias e 

o domínio de duas atividades, o Arrasto de Fundo (33,6%) e a Rede de Espera (21,3%), as 
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quais juntas representam 54,9% de todos os registros tratados. Também se destacaram Linha 

(11,5%), Espinhel Pelágico de Superfície (8,53%), Cerco (8.03%), Armadilha (5,8%), Cerco 

de sardinha (2,57%), Espinhel vertical (2,57%), Vara e Isca-viva (2,57%). 

 

Figura 4.10. Participação percentual dos registros tratados em relação a modalidade de pesca com destaque para: 

Arrasto de Fundo (33,6%) e Rede de Espera (21,3%), em que modalidades com participação inferior a 1% foram 

incluídas na categoria Outras. 

 

Figura 4.11. Participação percentual dos registros tratados em relação a região de atuação com destaque para: 

Águas Internacionais (41,9%), Sul/Sudeste (39,5%) e Norte/Nordeste (13,7%), em que regiões com participação 

inferior a 1% foram incluídas na categoria Outras. 
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Figura 4.12. Participação percentual dos registros identificados em relação aos períodos cruzeiro, em que os 

períodos de cruzeiro e porto representaram aproximadamente 74,29 e 25,71%, respectivamente. 

 

Figura 4.13. Participação percentual dos registros identificados em relação as etapas de cruzeiro, em que as 

etapas de fundeio, pescaria e deslocamento representaram aproximadamente 70,1%, 27,4% e 2,5%, 

respectivamente. 

O terceiro quesito avaliado foi a região de atuação, com domínio das Águas Internacionais 

(41.9%) e Sul/Sudeste (39.5%), representando 81,4% de todos os registros tratados. O 

restante foi dividido em Norte/Nordeste (13.7%), Zona Econômica Exclusiva (2,43%), Mar 

Territorial (1,89%) e Outras (0,37%), totalizando 23 categorias, conforme visto na Figura 

4.11. Diferente dos quesitos anteriores, o cálculo da participação percentual dos registros em 
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relação às etapas e períodos de cruzeiro utiliza somente os registros identificados. Após 

identificar apenas três embarcações, num total de 13.500 registros, observou-se que de 100% 

dos períodos identificados, 74,29% pertenciam a registros em cruzeiro (Figura 4.12). 

Registros que divididos em Fundeio, Pescaria e Deslocamento (Figura 4.13) contabilizaram 

70,1%, 27,4% e 2.5%, respectivamente. 

4.2.3 Limitações do Modelo 

Durante o desenvolvimento e implementação do modelo ficou evidente a incapacidade do 

modelo em identificar as etapas de cruzeiro em determinadas modalidades de pesca, isto se 

deve principalmente a: 

 Modalidades em que a velocidade não é um fator determinante para o seu 

comportamento ou com características únicas que exigem um estudo aprofundado e a 

implementação de algoritmo específico; 

 Alternância entre diferentes modalidades em um mesmo período de tempo 

selecionado; e 

 Baixa resolução temporal dos registros, em que os dados são obtidos em intervalos de 

uma hora ou mais, o que possibilita apenas a identificação do comportamento médio 

da embarcação e obscurece características essenciais para a identificação das 

diferentes etapas de cruzeiro. 

Entretanto, é possível minimizar estas limitações através da: 

 Diminuição do intervalo de registro das coordenadas geográficas das embarcações; 

 Integração do Sistema PREPS com COB; 

 Investimento na pesquisa científica da pesca industrial brasileira; e  

 Implementação de algoritmos específicos para cada modalidade de pesca. 

4.3 Implicações Técnicas 

O desenvolvimento de uma aplicação para o ambiente web implica em diversos fatores 

positivos e alguns negativos que devem ser considerados. Os principais benefícios em 

desenvolver uma aplicação para a internet são: 
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 A acessibilidade das informações a partir de qualquer navegador (até mesmo a partir 

de dispositivos móveis), sem a necessidade de instalação de softwares específicos; 

 Alteração e atualização de todo sistema independentemente do usuário; e 

 A centralização e controle das informações com vista a restringir o acesso de usuários 

indevidos e o armazenamento mínimo de informações na máquina do usuário. 

Entretanto, as aplicações disponíveis para a web estão sujeitas principalmente a questões de 

segurança, tanto à plataforma de desenvolvimento quanto a própria aplicação e problemas 

ligados ao tráfego de dados. As medidas de segurança adotadas na hospedagem do sistema 

PREPS ou na aplicação desenvolvida não serão descritas neste trabalho. Os problemas 

relacionados a tráfego de dados estão ligados a fatores como: 

 Velocidade de conexão do usuário; 

 Velocidade de conexão do servidor; 

 Quantidade e qualidade dos links (rotas disponíveis) entre o usuário e o servidor; e 

 Volume de dados enviados/recebidos 

Uma forma de minimizar este problema é desenvolver aplicações que exijam a menor 

quantidade possível de processamento e tráfego de informações. Uma das alternativas 

encontradas foi o uso da Linguagem Flex, que permite que parte do processamento seja feito 

na máquina do próprio usuário, diminuindo consideravelmente a utilização de recursos do 

servidor e no tráfego de dados. 

Para testar as principais funcionalidades do protótipo quanto ao volume e tempo de resposta, 

foi necessária a instalação da ferramenta Apache JMeter
13

 diretamente no servidor web e a 

definição do cenário para os cálculos de volume de dados e tempo. Os testes foram realizados 

em uma rede interna 10/100 Mbps, através de duas máquinas, que são: 

 Servidor: CentOS 5.5 x86, Intel Atom CPU 1.6-GHz  N450, Memória RAM de 1,5Gb 

e HD 5.200 RPM; e 

                                                 

 

13
 O Apache JMeter é um software open source implementado em Java e desenvolvido originalmente para testes 

de performance. Disponível gratuitamente em http://jakarta.apache.org/jmeter. 
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 Cliente: Windows 7 Profissional x64, Navegador Firefox 3.6.10, Intel Core 2 Duo 

CPU 2.26GHz P7550, Memória RAM de 8 Gb e HD 5,200 RPM. 

Cada funcionalidade foi testada dez vezes, com o descarte do valor máximo e mínimo na 

composição da média.  

O resultado dos cálculos pode ser visto detalhadamente na Tabela 4.1, em que as operações: 

Listar velocidades (Distribuição de frequências), Identificar registros (Etapas de cruzeiro e 

Períodos de cruzeiro), Armazenar registros identificados (Períodos de cruzeiro) e 

Visualização (WebGIS) mostraram ser as operações com maior volume de dados e tempo. 

Isto se deve a requisição e processamento de milhares de registros. Para minimizar tal 

percalço, é feita apenas uma requisição por embarcação e período de tempo, armazenando 

esse volume de dados na memória cache do navegador do cliente (usuário). Ou seja, a menos 

que o usuário deseje fazer uma nova requisição ou selecione uma nova embarcação e/ou 

período de tempo, não haverá qualquer tráfego de dados ou novo processamento. 

Três outras operações também se mostraram críticas, mas apenas em virtude do tempo de 

requisição e processamento, que foram: o Armazenar registros identificados (Períodos de 

cruzeiro), cálculo da Estimativa de Densidade de Kernel e a geração da imagem GeoTiff. O 

valor alto do armazenamento esta relacionado à atualização hipotética de todos os registros 

selecionados (7.044) em função do período de cruzeiro, uma ação que limitada atualmente a 

50 registros por requisição. E finalmente, para contornar os 250 segundos necessários para 

calcular, processar e visualizar a Estimativa de Densidade de Kernel, o protótipo passou a 

oferecer o agendamento de Tarefa, na qual os cálculos e imagens são processados durante os 

horários de menor atividade do sistema e ficam disponíveis para acesso conforme as 

solicitações num prazo de até 24 horas. 

É importante ressaltar a inedicidade do trabalho proposto, o que demandou o 

desenvolvimento de quase toda a metodologia, num processo de inúmeras tentativas e erros. 

Muitas das alternativas propostas em todo o trabalho podem e deverão ser melhoradas 
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Tabela 4.1: Teste de desempenho do protótipo em condições controladas, em que T é o tamanho médio em 

quilobytes, t é o tempo médio gasto para a conclusão da operação em milissegundos, * para operações com 7.044 

registros, ** para operações com 19.261.987 e *** para 13.500 registros. 

Operação T (Kb) T (%) t (ms) t (%) 

Seleção de embarcações     

 Listar temas 5,100 0,13 251 0,08 

  Listar embarcações 3,000 0,08 258 0,08 

Informações sobre embarcações     

  Listar informações 0,383 0,01 66 0,02 

Distribuição de frequências     

  Listar velocidades 334,000 8,79 13.340 4,28 

Etapas de cruzeiro     

 Sugerir limites de fundeio e pescaria 0,421 0,01 293 0,09 

 Identificar registros * 540,400 14,22 13.940 4,47 

  Armazenar registros identificados * 0,278 0,01 17.230 5,53 

Períodos de cruzeiro     

 Identificar registros * 547,400 14,41 13.490 4,33 

  Armazenar registros identificados * 547,400 14,41 12.570 4,03 

Participação percentual     

 Modalidades ** 0,833 0,02 103 0,03 

 Espécies-alvo ** 3,900 0,10 182 0,06 

 Regiões de atuação ** 0,354 0,01 342 0,11 

 Etapas de cruzeiro *** 0,104 0,00 624 0,20 

  Períodos de cruzeiro *** 0,050 0,00 233 0,07 

WebGIS     

 Listagem de temas 5,100 0,13 253 0,08 

 Listagem de embarcações 3,000 0,08 249 0,08 

 Visualização * 551,200 14,51 14.210 4,56 

 Cálculo da EDK * 2,670 0,07 199.202 63,90 

  Geração do GeoTiff * 1.254,000 33,00 24.910 7,99 

Total 3.799,592   311.746   
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5. CONCLUSÕES 

A discussão desta dissertação de mestrado foi divida em três partes, a primeira é destina-se a 

conclusão em função dos objetivos, a segunda as recomendações para trabalhos futuros e a 

terceira, as considerações finais sobre o trabalho. 

5.1 Conclusões sobre os objetivos 

Para alcançar os objetivos específicos desta dissertação foi necessário identificar as 

características necessárias para a modelagem da Ferramenta para Análise Geoespacial e 

Identificação de Cruzeiros de Pesca e fazer um levantamento bibliográfico capaz de subsidiar 

todo processo de modelagem descrito pelo Modelo Conceitual (3.2), através da bibliografia 

comentada no Capítulo 2.  

O Modelo Conceitual em questão foi desenvolvido especialmente para as necessidades do 

PREPS e foi descrito em detalhes no Capítulo 3. Nele é comentado o tratamento preliminar de 

dados, o processo de análise dos cruzeiros, os cálculos estatísticos utilizados, a análise 

geoespacial dos registros e evolução do modelo, concluindo assim o primeiro objetivo.  

O segundo objetivo era implementar computacionalmente um protótipo que transcrevesse as 

características do modelo conceitual através das tecnologias descritas no item 3.3.1 e testar 

suas funcionalidades utilizando dados reais do PREPS. O resultado deste objetivo é uma 

ferramenta de análise geoespacial e identificação de cruzeiros descrita pelo item 3.3.3 que foi 

aplicada aos dados reais do PREPS de duas maneiras. A primeira em função de uma 

embarcação com volume representativo de registros e a segunda em função de todas as 

embarcações com registros válidos (Item 4.2). 

Paralelamente ao segundo objetivo, o terceiro e último objetivo visava à implementação e 

validação do algoritmo da Estimativa de Densidade de Kernel utilizando dados reais do 

PREPS. O resultado pode ser descrito pelo item 4.1, o qual expõem o processo de transcrição 

das equações em algoritmo, a aplicação em um conjunto de dados reais e validação através da 

comparação estatística da imagem raster gerada pelo software ESRI ArcGIS 9.3.  

O sucesso no cumprimento dos objetivos específicos propiciou o desenvolvimento de uma 

ferramenta capaz de identificar e analisar geoespacialmente cruzeiros de pesca monitorados 
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pelo Programa Nacional de Rastreamento de Embarcações Pesqueiras e gerar mapas 

dinâmicos das regiões de maior densidade de registro de pesca. 

5.2 Recomendações para trabalhos futuros 

No processo de modelagem do protótipo houve a preocupação com o desenvolvimento e 

melhoria das funcionalidades atualmente existentes, permitindo que sejam alteradas ou que 

novas funcionalidades sejam adicionadas sem interferir no funcionamento do PREPS. As 

principais sugestões de melhorias são: 

 Desenvolvimento de uma função específica para a tarefa de automação da 

identificação das etapas de cruzeiro. Função possivelmente baseada em um índice 

multicritério desenvolvido a partir de regressão linear, rede neural e/ou lógica difusa; 

 Estudo aprofundado das diferentes funções de Kernel (e.g. Gaussiano, Quártico, 

Uniforme, Triangular, Epanechnikov, Tricúbica e Cosine) com vista a definir qual 

função melhor descreve o comportamento das embarcações brasileiras de pesca.  E se 

possível, definir em função da espécie-alvo, modalidade de pesca ou região de 

atuação; 

 Integração do PREPS com o Programa Nacional de Observadores de Bordo da Frota 

Pesqueira (Probordo) a fim de relacionar os registros de pesca com dados de captura; e 

 Diminuição do intervalo de tempo para o envio do sinal de posicionamento da 

embarcação. O intervalo de uma hora limita a visualização do comportamento 

desempenhado pela embarcação neste período de tempo, ignorando qualquer variação 

de velocidade e distinção entre as etapas de Fundeio, Pescaria e Deslocamento. 

5.3 Considerações finais sobre o trabalho 

Após a conclusão de todas as etapas e objetivos desta dissertação ficou evidente a capacidade 

da ferramenta desenvolvida em gerar mapas dinâmicos de densidade de registros de pesca e 

identificar etapas e períodos de cruzeiros. Desenvolvido para o ambiente web, o protótipo 

mostrou-se capaz de atender um considerável volume de dados em poucos segundos, 

fornecendo uma aplicação única para os usuários do programa PREPS. É importante lembrar 

que a ferramenta proposta deve ser considerada apenas um meio facilitador para análise de 

dados, suporte para gestão e tomada de decisão na atividade pesqueira, cabendo ao usuário a 

interpretação das informações geradas. 
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