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“Inteligência é a capacidade de se adaptar à mudança. ”
Stephen Hawking

RESUMO

Ecossistemas marinhos costeiros são explorados por diversas atividades, como a
portuária e a pesqueira, gerando impactos ambientais, além de interferências entre
elas, visto que, frequentemente, apresentam sobreposição espacial na área de
atuação. A identificação e avaliação dos padrões espaço-temporais e interações entre
essas atividades são de extrema importância para a realização de um manejo eficaz,
considerando os diversos usos de forma integrada. Esta Tese visa avaliar espaçotemporalmente a variação da pesca de arrasto-duplo de pequeno porte, e na
abundância de sua espécie alvo, o camarão-sete-barbas (Xiphopenaeus kroyeri), na
região do Porto de Santos, SP, Brasil, e áreas adjacentes, durante um período de 6
anos (2009 a 2014). Modelos lineares generalizados foram aplicados aos dados de
captura e esforço pesqueiro da espécie, e a partir dos coeficientes destes, foi
calculada a captura-por-unidade-de-esforço (CPUE; kg/ dia de pesca) padronizada
por célula de 1 milha náutica (MN) de lado e ano, a qual é representativa da
abundância da espécie. Técnicas de semivariograma e krigagem foram utilizadas para
avaliar a existência de dependência espacial nos dados e estimar os valores da CPUE
em locais não amostrados. Geovisualizações tridimensionais interativas foram
aplicadas para identificar padrões espaço-temporais na variação das áreas
preferenciais das pescarias e da abundância da espécie. Foram ajustados modelos
esféricos de semivariograma, os quais mostraram padrão de dependência espacial e
foram utilizados para estimar a abundância da espécie nos vazios amostrais. Concluise que, durante o período analisado as operações de pesca de arrasto-duplo de
pequeno porte, na área de interferência do porto de Santos, apresentaram padrões
de variação espaço-temporal relacionados ás mudanças nas atividades portuárias.
Por sua vez, não foi identificado um padrão na variação espaço-temporal da
abundância de sua espécie alvo, o camarão-sete-barbas, na região.
Palavras-chave: Camarão-sete-barbas. Atividade pesqueira. Atividade portuária.
Semivariograma.
tridimensional.
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Variabilidade

espaço-temporal.
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ABSTRACT

Coastal marine ecosystems around the world are exploited by various activities,
including serving as ports and supporting fishing, which create important
environmental impacts. These activities can interfere with each other because they
often have spatial overlap. Identify and evaluate the spatiotemporal patterns and
interactions between the activities is of great importance for a coastal management
that considers the different uses in a integrate way. This thesis aims to evaluate the
spatiotemporal variability in small double-trawl fisheries, and in the abundance of its
target species, the Seabob shrimp (Xiphopenaeus kroyeri), in a region with port activity
and adjacent environmental protection areas, during a 6-year period (2009 to 2014).
Generalized linear models were applied to the catch, and effort data and model
coefficients were used to calculate the catch per unit effort (CPUE, kg/fishing day)
standardized per square nautical mile and year. Semivariogram and kriging techniques
were used to evaluate the existence of spatial dependence in the data and to estimate
the standardized CPUE

in unsampled

areas. Interactive three-dimensional

geovisualization were applied to identify spatiotemporal patterns in fishing operations
and in the species abundance. Spherical isotropic semivariogram models that showed
a pattern of spatial dependence were fitted and used to estimate the species
abundance in unsampled areas. It is concluded that, during the analyzed period, the
small double-trawl fisheries operations in the port of Santos presented spatiotemporal
patterns that are related to changes in port activities. On the other hand, a
spatiotemporal pattern variation on the abundance of its target species, the Seabob
shrimp, was not identified in the region.
Keywords: Seabob shrimp. Fishing activity. Port activity. Semivariogram. Kriging.
Spatiotemporal variability. Three-dimensional geovisualization.
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IDE

Infraestrutura de Dados Espaciais

IDEA-SP

Infraestrutura de Dados Espaciais Ambientais para o estado de
São Paulo

INDE

Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais

Kernel 2D

Kernel Bidimensional

Kernel 3D

Kernel Tridimensional

MLG

Modelo Linear Generalizado

MN

Milha Náutica

PAPS

Plano de Área do Porto de Santos e Região

PEM

Planejamento Espacial Marinho

PMAP

Programa de Monitoramento da Atividade Pesqueira

SAD69

South American Datum 1969

SAO

Sensibilidade Ambiental a Derramamentos de Óleo

SGR

Sistema Geodésico de Referência

SIG

Sistema de Informações Geográficas

SIRGAS2000

Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas 2000

UTM

Universal Transversa de Mercator
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1 INTRODUÇÃO

1.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS

Zonas costeiras, situadas na interface entre a terra e o oceano, concentram cerca de
um terço da população global e importantes atividades econômicas e industriais
(UNEP, 2006). Nessas regiões, os múltiplos usos nas áreas marinhas, como o
petrolífero, pesqueiro, o turismo e a aquicultura, e nas áreas terrestres, como os
assentamentos urbanos e as indústrias, são responsáveis por causar sérios danos
ambientais (HALPERN et al., 2008; TURNER; SUBAK; ADGER, 1996).
Os múltiplos usos do ambiente marinho costeiro, frequentemente ocorrem com
sobreposição de áreas de ocupação, gerando interações, impactos e competições
(BRAY; BATES; LAND, 1997; HALPERN et al., 2008; SOUZA; TERRA; OLIVEIRA,
2009).
As regiões costeiras com atividade portuária são, de forma geral, as mais impactadas
pelos usos antrópicos, visto que atraem uma elevada concentração populacional,
correspondendo a 13 das 20 cidades mais populosas do mundo (HANSON et al.,
2011). Cerca de 80% do comércio mundial, em volume, são processados através de
portos e transportados pelo mar, mostrando a importância econômica do transporte
marítimo em contextos nacionais e globais (UNCTAD, 2013).
Dentre os diversos impactos dos portos sobre o ambiente marinho, as operações de
dragagem merecem especial atenção. Estas, são realizadas visando o aumento ou a
manutenção da profundidade das áreas portuárias, possibilitando a passagem de
embarcações com calados específicos (PALERMO; WILSON, 1997).
Segundo Bray, Bates e Land (1997) os potenciais efeitos adversos da dragagem ao
ambiente são: barulho, turbidez, erosão costeira resultante da mudança do regime
hidrodinâmico, aumento da demanda por oxigênio, intrusão de cunha salina,
interrupção da atividade pesqueira, danos em áreas de desova, destruição de viveiros,
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e o aumento de estresse com redução nas taxas de crescimento e reprodução de
espécies.
Nas dragagens realizadas em áreas costeiras, o despejo do material dragado ocorre
principalmente em áreas marinhas delimitadas para este fim, gerando diversos efeitos
no meio ambiente, tais como: alta concentração de sólidos em suspensão, mudanças
nos sedimentos do fundo oceânico, destruição da fauna e flora bentônica, danos a
pesca e áreas de reprodução de peixes, além do lançamento de poluentes incluindo
metais pesados (BRAY; BATES; LAND, 1997). Por sua vez, esses poluentes podem
ser incorporados por organismos bentônicos, e a partir daí serem acumulados nos
demais níveis tróficos, chegando a peixes, mamíferos, pássaros e seres-humanos
(HEDGE; KNOTT; JOHNSTON, 2009).
Outro impacto das operações de dragagem e que também se refere à própria
operação portuária, é a interferência direta na atividade pesqueira local. Esta se dá
através da influência na operação de pesca e passagem de pescadores artesanais
que vivem em comunidades próximas aos portos, os quais normalmente utilizam
embarcações de pouca mobilidade (SOUZA; TERRA; OLIVEIRA, 2009).
O tráfego de embarcações durante as operações portuárias também acarreta em
poluição do ambiente marinho, a partir do lançamento do esgoto de navios comerciais
de movimentação de carga, e principalmente em casos de acidentes de
derramamento de óleo (GUPTA; GUPTA; PATIL, 2005).
Além dos impactos ao ambiente marinho costeiro como um todo, a atividade portuária
possui sobreposição espacial nas áreas de ocupação, dessa forma apresentando
interações com diversas outras atividades humanas, sendo uma delas a atividade
pesqueira. As principais interferências da atividade portuária sobre a pesca são:
a)

a interrupção da atividade pesqueira, danos em áreas de desova e o
aumento de estresse com redução nas taxas de crescimento e reprodução
de espécies, causados por atividades de dragagem (BRAY; BATES; LAND,
1997);
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b)

a destruição da fauna e flora bentônica e danos a áreas de reprodução de
peixes, em áreas marinhas delimitadas para a deposição dos sedimentos
dragados (BRAY; BATES; LAND, 1997) e;

c)

a interferência direta na atividade pesqueira local, através da influência na
operação de pesca e passagem de pescadores artesanais que vivem em
comunidades próximas aos portos (SOUZA; TERRA; OLIVEIRA, 2009).

Nos processos de licenciamento e de monitoramento ambiental dos portos são
realizados levantamentos da biota e caracterizações das comunidades e atividades
pesqueiras. Porém, a influência da atividade portuária na abundância de espécies
exploradas pela pesca e sobre a atividade pesqueira em si, muitas vezes só é
conhecida por relatos de pescadores em locais onde a atividade portuária já é
existente.
Nesse contexto, fica evidente que nas áreas costeiras existe a necessidade do manejo
que considere o componente espacial, que na parte continental já é tradicionalmente
realizado em todo o mundo, através do manejo do uso da terra (DOUVERE et al.,
2007; DOUVERE, 2008).
A preocupação em manter a sustentabilidade ambiental e econômica dos ambientes
marinhos costeiros não é recente. No entanto, apenas desde a década de 1990, a
realização do manejo, considerando seus diversos usos de forma integrada, levando
em consideração as sobreposições de áreas de utilização, e os impactos de cada
natureza, além das características ambientais específicas de cada região, têm se
mostrado tendência mundial (CICIN-SAIN, 1993; CLARK, 1994).
Dessa forma, a eficiente e sistemática coleta, armazenamento e análise dos dados
relacionados à distribuição espacial dos diversos usos, das características ambientais
e dos recursos biológicos de ambientes marinhos costeiros possui papel de extrema
importância no manejo dos mesmos.
No cenário ideal, os dados necessários estariam disponibilizados em uma
Infraestrutura de Dados Espaciais (IDE), servindo como base para o Planejamento
Espacial Marinho (PEM).
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Uma IDE pode ser definida como ações que permitem o compartilhamento e o acesso
pronto da informação geográfica, englobando políticas, arranjos organizacionais,
tecnologias, dados e pessoas (MASSER, 2005). Por sua vez, o PEM pode ser definido
como o processo contínuo, interativo e adaptativo, de análise e alocação da
distribuição espacial e temporal de atividades humanas, buscando alcançar objetivos
ecológicos, econômicos e sociais (DOUVERE, 2008; STELZENMULLER et al., 2013).
O PEM tem sido utilizado em diversos países de todo o mundo, servindo como uma
ferramenta essencial para a implementação de um Manejo baseado em Ecossistema,
ou Manejo Integrado (DOUVERE et al., 2007; DOUVERE, 2008; GILLILAND;
LAFFOLEY, 2008; STELZENMULLER et al., 2013).
No Brasil, segundo Seraval (2010), iniciativas políticas recentes têm seguido na
direção de um PEM, principalmente com relação à integração do manejo de
problemas terrestres e marinhos, melhoria do conhecimento sobre os recursos e na
abordagem de manejo de risco.
A Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais (INDE) do Brasil vem sendo
desenvolvida pelo governo brasileiro desde 2008 e, nos últimos anos, tem avançado
substancialmente com relação à categorização e padronização dos dados (INDE,
2015; SOUTO; MENEZES, 2013).

1.2 AVALIAÇÃO DA ABUNDÂNCA DE ESPÉCIES

Nesse contexto, informações espaço-temporais da abundância de espécies que
habitam os ambientes marinhos costeiros e que são alvo da pesca são essenciais.
Estas podem ser utilizadas para a avaliação dos danos causados ao ambiente pelos
diversos usos, incluindo o portuário, além de serem de extrema utilidade para um PEM
e para tomadas de decisão no âmbito de um manejo integrado (CICIN-SAIN, 1993;
CLARK, 1994; DOUVERE, 2008; STELZENMULLER et al., 2013).
A principal forma de coletar dados para calcular a abundância de espécies marinhas
é através de cruzeiros científicos pesqueiros (NRC, 2000). No entanto, estes são
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altamente custosos e nem sempre são realizados de forma sistemática e abrangendo
amplas áreas de interesse. Por sua vez, dados de captura e esforço, obtidos da pesca
comercial, muitas vezes são coletados sistematicamente ao longo do tempo, por
órgãos responsáveis pelo monitoramento pesqueiro local. Estes podem ser utilizados
para calcular a captura-por-unidade-de-esforço (CPUE), considerada um índice de
abundância relativa das espécies (GAVARIS, 1980; NRC, 2000).
Existem dois principais problemas na utilização de dados da pesca comercial para
avaliar variações na abundância de espécies, sendo estes:
a)

os dados de captura e esforço são referentes à operações de pesca
realizadas por diferentes frotas pesqueiras, e dessa forma, o índice de
CPUE é influenciado por suas variações tecnológicas (HILBORN;
WALTERS, 1992) e;

b)

esses dados são considerados amostragens preferenciais, já que as
operações de pesca são realizadas com maior frequência em locais onde
existe alta abundância da espécie alvo, o que leva à ocorrência de amostras
agrupadas (DIGGLE; MENEZES; SU, 2010).

Para resolver o primeiro problema, frequentemente é realizada a padronização do
esforço de pesca, através de modelos multiplicativos para homogeneização do poder
de captura (BATTAILE; QUINN, 2004; GONI; ALVAREZ; ADLERSTEIN, 1999;
LARGE, 1992; MAYNOU; DEMESTRE; SANCHEZ, 2003; PUNT, 2000; TASCHERI;
SAAVEDRA-NIEVAS; ROA-URETA, 2010).
A estimativa dos coeficientes dos modelos multiplicativos, de forma geral, é realizada
pelo ajuste de modelos lineares generalizados (MLGs). Nestes, primeiramente são
identificados os fatores que apresentam influência sobre as taxas de captura e, em
seguida, os coeficientes dos fatores com influência significativa são utilizados para
calcular CPUEs padronizadas (MAUNDER; PUNT, 2004; VENABLES; DICHMONT,
2004; XIAO et al., 2004).
O segundo problema, da amostragem preferencial, pode gerar um viés nos índices de
abundância calculados a partir dos dados dependentes da pesca comercial, mesmo
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aqueles já padronizados por modelos lineares tradicionais (CARRUTHERS et al.,
2011; WALTERS, 2003).
Walters (2003) ressaltou que o correto cálculo da CPUE deve levar em conta a
distribuição espacial dos dados, e indicou que em uma dada área dividida em
quadrantes de pesca, os valores perdidos de CPUE devem ser estimados, para que
seja calculada uma CPUE representativa da abundância da espécie para a área como
um todo. O mesmo autor afirmou que quando existe dependência espacial nos dados,
uma análise estatística espacial pode ser utilizada para estimar os valores não
observados.
Dessa forma, a estimativa espacial da abundância de espécies em locais não
amostrados pela pesca comercial, pode ser aplicada tanto para serem obtidos mapas
de abundância, quanto para gerar estimativas de CPUE mais precisas (RUFINO et al.,
2006;

STELZENMULLER;

MAYNOU;

MARTÍN,

2007;

WALTER;

HOENIG;

CHRISTMAN, 2014).
As técnicas que são frequentemente utilizadas para esta finalidade são o
semivariograma e a krigagem. A primeira consiste em uma ferramenta para análise e
modelagem da dependência espacial, enquanto a segunda refere-se ao cálculo dos
valores de abundância em locais não amostrados (GOOVAERTS, P., 1997; ISAAKS;
SRIVASTAVA, 1989).
Usualmente, estes métodos são aplicados sobre dados de cruzeiros científicos,
porém, recentemente alguns autores têm utilizado esse tipo de análise para dados da
pesca comercial após a padronização (NÓBREGA et al., 2015; STELZENMULLER;
MAYNOU; MARTÍN, 2007).
Além de dar mais exatidão aos índices de abundância calculados, uma vez mapeada
de forma sistemática, a distribuição espacial dos recursos pesqueiros pode ser
utilizada para a avaliação das áreas com possíveis interações. Como por exemplo as
interações entre a pesca, suas espécies alvo e outras atividades antrópicas no
ambiente marinho, tais como, áreas para fundeio ou trânsito de embarcações, áreas
de despejo do material dragado e áreas de proteção ambiental.
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Esses mapas podem ser também utilizados em modelos espaço-temporais, visando
a identificação e avaliação das interações existentes entre os diversos usos do
ambiente marinho costeiro. Por sua vez, os resultados dessas análises são de
extrema importância para a realização de um manejo eficaz, considerando os diversos
usos e atividades de forma integrada (CICIN-SAIN, 1993; CLARK, 1994; DOUVERE,
2008; GILLILAND; LAFFOLEY, 2008; STELZENMULLER et al., 2013).

1.3 AVALIAÇÕES ESPAÇO-TEMPORAIS

Dados estatísticos da pesca comercial apresentam a localização e são obtidos
sistematicamente ao longo do tempo, referindo-se, dessa forma, a informações
espaço-temporais. Estes se encontram frequentemente armazenados em grandes
bases de dados (GAVARIS, 1980; NRC, 2000).
Além dos dados pesqueiros, com a atual popularização dos receptores de
posicionamento, dos sistemas de sensoriamento remoto e de outros dispositivos de
monitoramento ambiental, diversos tipos de dados espaço-temporais se encontram
atualmente armazenados em grandes bancos de dados (COMPIETA et al., 2007; MA
et al., 2015).
Muitas vezes, as mudanças espaço-temporais são avaliadas através de análises
espaciais tradicionais realizadas em diferentes períodos temporais (ano, mês,
semana), sem considerar as dimensões espaciais e temporais de forma integrada. Em
análises de dados pesqueiros, são comuns as aplicações de técnicas de análises
espaciais, como as de identificação de agrupamentos e de estimativa espacial
(ERISMAN et al., 2012; NÓBREGA et al.,2015; STELZENMULLER; MAYNOU;
MARTÍN, 2007), ou a aplicação de técnicas de análises de séries temporais, como as
de análise dinâmica fatorial e modelos autorregressivos integrados de médias móveis
(AZEVEDO et al., 2008; DEVINE; HAEDRICH, 2011; KOUTROUMANIDIS; ILIADIS;
SYLAIOS, 2006; ZUUR; PIERCE, 2004; ZUUR; TUCK; BAILEY, 2003).
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Segundo Kraak (2008) as principais formas de representar análises espaciais
realizadas em diferentes períodos temporais são:
a)

mapa único com variáveis visuais mostrando as mudanças;

b)

múltiplos pequenos (mapas visualizados lado a lado em mosaicos) e;

c)

animação (variáveis dinâmicas para a dedução de mudanças via memória).

Cada uma dessas formas de representação enfatiza diferentes aspectos espaçotemporais, porém não são eficientes sob diferentes pontos de vista, como para
identificar padrões espaço-temporais complexos (KOUSOULAKOU; KRAAK, 1992;
KRISTENSSON et al., 2009; TOMINSKI; SCHULZE-WOLLGAST; SCHUMANN,
2005).
Nesse contexto, técnicas eficientes de análise, que avaliam de forma integrada as
dimensões espaciais e temporais desses conjuntos de dados, são uma necessidade
crescente (COMPIETA et al., 2007).
Técnicas de geovisualização interativa surgem como robustas ferramentas de análise
exploratória, permitindo identificar padrões complexos, relações e tendências,
enfatizar características, gerar hipóteses, e revelar novas informações a respeito de
fenômenos espaço-temporais. Em uma última instância, estas podem levar a uma
visão que ajuda a resolver problemas e na tomada de decisões (ANDRIENKO;
ANDRIENKO; GATALSKY, 2003, KRAAK, 2008; TOMINSKI; SCHULZE-WOLLGAST;
SCHUMANN, 2005).
Mapas de geovisualização tridimensional (3D) espaço-temporais têm sido utilizados
com eficácia na identificação de padrões nas áreas de epidemiologia (DELMELLE et
al., 2014; HOHL et al., 2016), de ocorrência de crimes (BRUNSDON; CORCORAN;
HIGGS, 2007; NAKAYA; YANO, 2010), de análise de atividades humanas (KWAN;
LEE, 2004) e de trajetória de animais (DEMŠAR et al., 2015).
Dessa forma, essas ferramentas possuem grande potencial de aplicação a dados
espaço-temporais da pesca e outras atividades humanas nos ambientes marinhos
costeiros, sendo extremamente úteis para um manejo ambiental considerando estes
de forma integrada.
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1.4 OBJETIVOS

Esta Tese tem como objetivo geral avaliar os padrões de variação espaço-temporal
da pesca de arrasto-duplo de pequeno porte e na abundância de sua espécie alvo, o
camarão-sete-barbas, na região do Porto de Santos – SP e áreas adjacentes, durante
um período de 6 anos (2009-2014).
Especificamente esta Tese tem como objetivos:



Verificar a viabilidade da utilização dos dados da pesca comercial de frotas
pesqueiras de pequeno porte para estimar a CPUE em vazios amostrais
através de técnicas de inferência espacial.



Avaliar a variação espaço-temporal das operações de pesca de arrasto de
camarão-sete-barbas na região de impacto direto do porto de Santos e áreas
adjacentes.



Apresentar padrões e tendências na variação espaço-temporal da abundância
do camarão-sete-barbas nas áreas de interferência da atividade portuária e
áreas adjacentes.

1.5 HIPÓTESES



Os dados da pesca comercial de arrasto-duplo podem ser utilizados para
realizar a estimativa espacial da abundância da sua espécie alvo, o camarãosete-barbas, visto que está pescaria é composta principalmente por
embarcações de pequeno porte que operam em áreas próximas a seus portos
pesqueiros.

34



Uma vez realizada a estimativa espacial da abundância do camarão-setebarbas em diferentes períodos temporais, os resultados podem ser utilizados
para avaliar a interferência das atividades antrópicas costeiras sobre o
ambiente marinho costeiro, já que esta é uma espécie que ocorre
essencialmente em áreas de baixas profundidades.



A análise da distribuição do camarão-sete-barbas capturado pela pesca
comercial, identificando as relações com os componentes espaciais e
temporais da atividade portuária na região do porto de Santos, pode ser
utilizada para identificar as interferências e impactos da atividade portuária
sobre a atividade pesqueira e sobre a espécie.
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2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS

2.1.1 Análises Espaciais

Em geoprocessamento são considerados como análises espaciais os procedimentos
que incluem transformações, processamento, métodos e modelos que são aplicados
a dados geográficos visando: agregar valor aos mesmos tornando-os aptos a serem
utilizados como suporte para tomadas de decisão; revelar padrões e anomalias que
não são claros nos dados brutos; e/ou simplificar fenômenos naturais complexos
(LONGLEY et al., 2011; SMITH; GOODCHIELD; LONGLEY, 2015).
Nesta Tese, serão considerados como operações espaciais os procedimentos de
transformação e manipulação de dados que são ferramentas simples e premissa
básica de qualquer programa computacional de Sistema de Informações Geográficas
(SIG), como as operações de cálculo de entorno, álgebra de matrizes, de vizinhança,
entre outras. Como Análises Espaciais serão considerados os procedimentos que
englobam métodos e modelos complexos aplicados a dados geográficos, muitas
vezes utilizando conceitos que vieram da estatística tradicional.
Serão utilizadas as análises espaciais de padrões de distribuição espacial de pontos
e de inferência espacial, além de mapas de geovisualização tridimensional interativa,
os quais serão especificados a seguir:

2.1.1.1 Identificação de padrões em distribuições espaciais de pontos
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Análises de identificação de padrões em distribuições pontuais são aplicadas, de
forma geral, com o objetivo de verificar se um conjunto de dados pontuais possui um
padrão de distribuição aleatória, onde os pontos estão localizados de forma
independente; de distribuição agrupada, onde existem locais com maior probabilidade
de ocorrência e um ponto pode atrair outros vizinhos; e de distribuição dispersa, na
qual um ponto pode diminuir a probabilidade de outros pontos ocorrerem nas suas
proximidades (LONGLEY et al., 2011).
Segundo Smith; Goodchield e Longley (2015) uma inspeção visual sugerindo a
existência de agrupamentos pode ser enganosa no caso da ocorrência de
amostragens em uma mesma coordenada, ou seja, de pontos sobrepostos, sendo
esta uma característica comum de diversos conjuntos de dados. Nesses casos, a
frequência de ocorrência de cada ponto, deve ser utilizada como peso durante a
análise para identificar o padrão da distribuição em questão.
As técnicas de identificação de padrões em distribuições pontuais, de forma geral,
verificam se um conjunto de dados pontual possui distribuição aleatória, através da
comparação das amostras pontuais com alguma distribuição estatística teórica, por
exemplo a distribuição Poisson ou a Gaussiana. Quando os dados amostrados se
encontram dentro do padrão da distribuição estatística utilizada, estes são
considerados então como amostragens aleatórias, caso contrário, verifica-se que
existe algum padrão sistemático na amostragem, gerando agrupamentos ou
dispersões significativas.
Existem diversas técnicas de identificação de padrões em distribuições pontuais, entre
elas, o agrupamento hierárquico do vizinho mais próximo, o agrupamento K-médias,
e o estimador de intensidade de Kernel (SMITH; GOODCHIELD; LONGLEY, 2015).
Esta última técnica é a mais comum e atualmente é uma ferramenta existente em
diversos programas computacionais de SIG.
O estimador de intensidade de Kernel é uma técnica que realiza uma inferência da
intensidade do processo ao longo de toda a área de estudo, gerando como produto
uma superfície na qual os valores são proporcionais a intensidade de amostras por
unidade de área (WANG; JONES, 1995).
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Uma análise de Kernel resulta então em uma superfície matricial que reflete a variação
espacial da probabilidade de ocorrência do evento pontual. Esta tem sido
extremamente útil para visualizar e limitar a extensão espacial da distribuição de
eventos de crimes, acidentes, de ocorrência de doenças e outros (BILL; ANDRÁŠIK;
JANOŠKA, 2013; GERBER, 2014; KELSALL; DIGGLE, 1998).
Segundo Wang e Jones (1995) dada uma amostragem aleatória X1, . . . , Xn, com
densidade contínua e univariada, o estimador de Kernel, de Suavização de Kernel é
calculado por:

(1)

Onde K é a função Kernel selecionada e h é o raio de influência selecionado.
O raio de influência define qual vizinhança será considerada para estimar a densidade
em um determinado ponto, enquanto K é a função de interpolação que será utilizada,
ou seja, uma distribuição estatística teórica, por exemplo, uma função Gaussiana.
Segundo Wang e Jones (1995) a escolha da função K não é tão importante quando o
raio de influência, visto que a eficiência do estimador entre as diferentes funções K
varia entre 0,93 e 1, enquanto o raio de influência possui a capacidade de controlar a
rugosidade ou suavidade da superfície de tendência.
Uma das funções K mais utilizadas por apresentar alta eficiência é a Biweight (WANG;
JONES, 1995):

(

,

Sendo,

)

(2)

(3)
-p = 2 (K Biweight)

Um ponto importante a ser ressaltado em técnicas de estimativa de densidade é a
determinação da escala utilizada. Esta, se dá no momento da definição do parâmetro
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de raio de influência, e irá determinar quão suave ou rugosa será a superfície
estimada. Quanto maior a vizinhança (maior raio de influência) a superfície de saída
será mais suave. Por sua vez, uma menor vizinhança, gerará como saída uma
superfície de densidade mais complexa (LONGLEY et al., 2011).
O Kernel tridimensional (Kernel 3D) é uma expansão do Kernel tradicional, o qual
requer o mapeamento do volume de probabilidades (DELMELLE et al., 2014).
De acordo Nakaya e Yano (2010), o cálculo da densidade de Kernel 3D, é dado por:

(4)

Onde: hs é o raio de influência espacial; ht é raio de influência temporal, que impacta
a quantidade de suavização do tempo; e Kt é a função Kernel de ponderação temporal
padronizada.

2.1.1.2 Estimativa espacial

Análises de estimativa espacial são técnicas utilizadas nos casos em que estão
disponíveis dados amostrais ou pontos amostrais e se busca utilizá-los para modelar
a superfície ou conhecer a distribuição espacial da variável de interesse na região
amostrada.
Quando os dados amostrais são representativos da variável de interesse, a estimativa
espacial pode ser realizada para modelar o fenômeno em questão. Dessa forma a
estimativa espacial é feita por procedimentos matemáticos de ajuste de uma função,
utilizando como base os valores obtidos através de pontos amostrais (SMITH;
GOODCHIELD; LONGLEY, 2015; LONGLEY et al., 2011).
Modelos estocásticos de estimativa espacial partem do pressuposto que em cada
ponto existe a probabilidade de um valor amostral ocorrer e que cada amostra é
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proveniente então de um processo aleatório. Dessa forma, esses métodos são
capazes de estimar a incerteza associada às estimativas.
Em diversos casos existem disponíveis apenas dados nos quais os pontos foram
escolhidos influenciados por fatores externos como condições de acessibilidade,
valores de atributos esperados e em função de estratégias amostrais (GOOVAERTS,
1997). No caso de a amostragem estar relacionada aos valores de atributos, estas
são realizadas com maior frequência nos locais que se sabe haver, por exemplo,
maiores teores minerais, ou altas abundâncias de espécies alvo, no caso de dados da
pesca.
Este tipo de amostragem, chamada de amostragem preferencial, pode gerar desvios
nas análises. Dessa forma, dados dessa natureza devem sempre ser previamente
avaliados e a amostragem preferencial deve ser claramente documentada. Ainda, se
necessário devem ser aplicadas técnicas para retirar ou amenizar o efeito do
agrupamento amostral (GOOVAERTS, 1997).
A avaliação da amostragem preferencial se dá inicialmente pelo conhecimento prévio
da natureza dos dados. Para identificar, visualizar, e relacionar com as possíveis
causas de ocorrência de amostragens preferenciais, além do conhecimento prévio,
podem ser utilizadas as técnicas de identificação de agrupamentos em dados
pontuais, como a técnica de estimativa de densidade de Kernel, citada anteriormente.

2.1.1.2.1 Geoestatística

A geoestatística tem como característica tratar de variáveis regionalizadas
(MATHERON, 1971). Esta envolve duas etapas, uma de análise e uma de estimativa
das variáveis distribuídas no espaço. A etapa de análise busca conhecer as
propriedades gerais da superfície, baseada em valores amostrados, e utiliza como
ferramenta o semivariograma, enquanto a etapa de estimativa envolve a efetiva
inferência dos valores em pontos ou locais não amostrados, utilizando como base as
propriedades que foram conhecidas na etapa anterior (do semivariograma). Essa
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etapa tem como processo tradicional a krigagem (GOOVAERTS, 1997; ISAAKS;
SRIVASTAVA, 1989).
De acordo com Matheron (1971), o semivariograma experimental é estimado por:

1 n(h)
 (h) 
[Z(xi ) - Z(xi  h)]2

2n(h) i1

(5)

Onde Z(xi) representa o valor amostrado por ponto xi, Z(xi+h) é o valor em um ponto
separado de xi por uma distância h, e n(h) é o número de pares de observações
separados por h.
Para se utilizar o semivariograma na etapa de estimativa espacial é necessário que
existam valores de semivariâncias para qualquer distância de pontos, e para este fim
uma curva deve ser ajustada ao semivariograma experimental (ISAAKS;
SRIVASTAVA, 1989). Essa etapa, de ajuste de uma curva ao semivariograma
experimental, é chamada de modelagem do semivariograma e é realizada por
diferentes técnicas, entre elas, o ajuste manual, o ajuste por mínimos quadrados
ordinários, o ajuste por mínimos quadrados ponderados e o ajuste por máxima
verossimilhança.
O ajuste manual é realizado pelo especialista, através do posicionamento manual da
curva ajustando esta da melhor forma possível aos pontos. O método de mínimos
quadrados consiste na estimativa dos parâmetros minimizando as diferenças entre o
modelo teórico ajustado e os pontos do semivariograma experimental. Enquanto no
método dos mínimos quadrados ordinários o desvio padrão do erro é constante, no
método dos mínimos quadrados ponderados o desvio padrão entra como peso na
estimativa dos parâmetros (JIAN, 1996).
Por sua vez, o método de máxima verossimilhança realiza a estimativa dos
parâmetros do modelo partindo do pressuposto que a distribuição é gaussiana
(RIBEIRO JUNIOR; DIGGLE, 2015).
Existe uma variedade de modelos de semivariograma, sendo que os mais utilizados
em análises ambientais são o esférico e o exponencial.
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O modelo esférico é dado por:

para h < 𝑎

para h ≥ 𝑎

(6)

(7)

O modelo exponencial é dado por:

(8)

Onde: 𝐶

+ C é o patamar; e 𝑎 é o alcance.

De acordo com Druck et al. (2004) e Yamamoto e Landim (2013) os parâmetros de
um semivariograma teórico, representados na Figura 1, são:
a) Efeito Pepita (C0): é o parâmetro que representa a variabilidade espacial e é
identificado no gráfico do semivariograma pelo valor da semivariância para
distâncias muito pequenas. Muitas vezes, o efeito pepita pode estar
relacionado a uma causa específica, que pode ser, por exemplo a escala
amostral utilizada.
b) Alcance (a): é a distância na qual as amostras deixam de apresentar
dependência espacial, ou seja, entram no campo aleatório. Este é identificado
no gráfico do semivariograma como a distância a partir da qual a curva da
semivariância estabiliza.
c) Patamar (C0+C): é a semivariância na qual as amostras deixam de ser
dependentes espacialmente, ou seja, a semivariância na distância do alcance.
No gráfico do semivariograma o patamar é identificado pela semivariância na
qual a curva alcança uma estabilidade.
Quando o semivariograma mostra a curva característica, ou seja, as semivariâncias
são menores em menores distâncias, chegando a uma distância máxima na qual estas
se estabilizam, pode-se concluir que a variável amostrada apresenta um padrão de
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dependência espacial. Em casos que não é observado o aumento da semivariância
com o aumento da distância, e a semivariância ou a variação é aleatória independente
da distância, este semivariograma é chamado de Efeito Pepita puro.

Figura 1 – Propriedades de um semivariograma com formato característico de
fenômeno com dependência espacial.

Fonte: Yamamoto; Landim (2013)

O valor estimado na krigagem é obtido a partir de uma combinação linear de n pontos
amostrados, sendo que o modelo de dependência espacial (semivariograma) é
considerado nas estimativas (GOOVAERTS, 1997).
Dessa forma, a krigagem realiza a estimativa de Z(x) a partir de uma combinação
linear dos pontos amostrados, sendo que a cada um deles, um peso é atribuído,
dependendo da posição relativa dos pontos amostrados, do semivariorama teórico
ajustado, e dos valores Z(x) amostrados. Em cada ponto da malha, um sistema de
equações lineares é resolvido estimando assim os valores (MATHERON, 1971).
Os valores são então estimados por (MATHERON, 1971):
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n

Z(x)= λi Z(xi )
i

(9)

Onde Z(x) é o valor estimado, 𝜆 é o peso e Z(𝑥 ) são os valores amostrados.
A krigagem tem como características o fato de prover valores não enviesados de
estimativas e de procurar minimizar a variância do erro (ISAAKS; SRIVASTAVA;
1989). Estas características são alcançadas devido a duas restrições existentes no
sistema de krigagem ordinária (YAMAMOTO; LANDIM, 2013).
A variância mínima nas estimativas é dada por:
(10)
Onde Z(x) é o valor estimado e Z(xi) é o valor real.
A restrição que leva a valores de estimativas resultantes sem vieses, é dada por:
(11)
Onde: 𝜆 são os pesos das estimativas.
Segundo Goovaerts (2001) existem duas principais formas de calcular a incerteza de
estimativas geoestatísticas, sendo a baseada na krigagem, calculada pela variância
de krigagem, e a baseada em simulação. Apesar de esta última ter algumas vantagens
com relação a variância de krigagem, o mesmo autor conclui que ambas apresentam
resultados similares quanto a modelagem da incerteza.
Em diversos casos, o semivariograma apresenta um padrão de aumento da
semivariância com a distância, porém sem estabilização, não sendo indicada a
aplicação das técnicas de krigagem tradicionais. Esse tipo de semivariograma não
estacionário indica a existência de tendências externas que dirigem a distribuição
primária da variável regionalizada (SOARES, 2006).
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2.1.1.3 Geovisualização tridimensional interativa

Técnicas de geovisualização interativa são ferramentas de análise exploratória. Estas
são utilizadas visando identificar padrões complexos, relações e tendências, enfatizar
características, gerar hipóteses, e revelar novas informações, sendo amplamente
úteis para tomada de decisões (ANDRIENKO; ANDRIENKO; GATALSKY, 2003,
KRAAK, 2008; TOMINSKI; SCHULZE-WOLLGAST; SCHUMANN, 2005).
Uma das principais técnicas de geovisualização tridimensional são os mapas espaçotemporais tridimensionais, nos quais os dados são representados em um sistema de
eixos tridimensional, sendo as informações geográficas contidas nos eixos horizontais
(x e y) e o tempo no eixo vertical (eixo z).
Por serem interativas, estas permitem que o usuário veja, manipule e explore os
padrões espaço-temporais de diferentes pontos de vista e, dessa forma, encontre a
melhor visão para responder questões específicas (BACH et al., 2014; KRAAK, 2008;
KRAAK; KOUSSOULAKOU, 2005; KRISTENSSON et al., 2009).
Nesta tese, foram realizados três tipos de gráficos de geovisualização tridimensional,
o cubo espaço-temporal, o diagrama de dispersão e a isosuperfície.
O modelo do cubo espaço-temporal, definido no final dos anos 1960 por Hagerstrand,
consiste em uma representação tridimensional do espaço-tempo que permite a
visualização

de movimentações,

trajetórias,

ou caminhos espaço-temporais

(HAGERSTRAND’S, 1970; KRAAK, 2008). Este tem sido utilizado para avaliar
espacialmente os movimentos humanos ao longo do tempo, sendo aplicado a dados
de movimentos individuais, eventos históricos e na área de transportes (DEMŠAR;
VIRRANTAUS, 2010; FANG et al., 2013; KRAAK; KVELADZE, 2017; KWAN; LEE,
2004).
Os diagramas de dispersão são gráficos que exibem uma nuvem de pontos, na forma
de símbolos, que são mostrados com diferentes cores e/ou dimensões, de acordo com
uma classificação da variável a ser visualizada no espaço tridimensional.
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A isosuperfície, ou contorno tridimensional, é uma representação espacial
tridimensional de voxels (pixels de volume) com valores iguais, sendo análoga a uma
isolinha, porém em três dimensões (BRUNSDON; CORCORAN; HIGGS, 2007).
Para o cálculo de isosuperfícies, uma grade de voxels é obtido a partir dos dados
pontuais. Primeiro, o conjunto de dados é dividido a partir de um limiar. A isosuperfície
é então calculada como a superfície que envelopa os voxels acima desse limiar
(BRUNSDON; CORCORAN; HIGGS, 2007).
Segundo Feng e Tierney (2008a) isosuperfícies são ferramentas muito úteis para
representar dados de volume, tais como dados de geociências, imagens médicas e
meteorologia.

Dessa forma, estas têm sido utilizadas de forma eficiente para

representar análises espaço-temporais de densidade de Kernel no espaço
tridimensional (BRUNSDON; CORCORAN; HIGGS, 2007; DEMŠAR; VIRRANTAUS,
2010; FENG; TIERNEY, 2008a).

2.2 APLICAÇÕES

2.2.1 Geoestatística em ecologia de espécies

Os métodos geoestatísticos foram desenvolvidos para aplicações na mineração e nas
ciências do solo (MATHERON, 1971). Porém, nas últimas décadas, existe uma
tendência crescente de adaptação e aplicação desses métodos, além de outros tipos
de análises espaciais, em problemas ecológicos, visando entender, medir e modelar
os padrões espaciais em respostas bióticas, sendo considerados como um aspecto
de extrema importância na ecologia de organismos e sistemas (LIEBHOLD;
GUREVITCH, 2002).
Dessa forma, estes têm sido frequentemente aplicados sobre dados da distribuição
espacial de animais e vegetais, em diversos ambientes, terrestres e marinhos.
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Nos ambientes terrestres, a geoestatística nos últimos anos tem sido utilizada para
estimar os padrões de distribuição de diversos animais, como herbívoros, pássaros e
insetos.
No ambiente marinho, a utilização dessas ferramentas para estimar a distribuição
espacial de populações, entre elas de bentos, crustáceos, mamíferos e peixes, tem
sido realizada com diversos tipos de dados, como amostragens por avistamento, por
operações de pesca e dados provenientes da pesca comercial.
Ainda no ambiente marinho, análises relacionadas ao estudo da distribuição de peixes
e outras espécies comercialmente importantes para a pesca, e da sobrevivência
destes ao longo do espaço, conhecidas como análises de ecologia pesqueira espacial,
também têm se mostrado uma tendência crescente nos últimos anos (CIANNELLI et
al., 2008).
Visando ressaltar as diferentes funções da geoestatística em análises de ecologia
espacial, para diversificados tipos de espécies, dados e ambientes, algumas
aplicações serão citadas a seguir:

2.2.1.1 Geoestatística na distribuição de espécies em ambientes terrestres

Kerry et al. (2013) estimaram a abundância de herbívoros em um parque da África do
Sul, a partir de pontos amostrais de observações aéreas por transectos, utilizando
diferentes modelos geoestatísticos. Foram testadas duas abordagens, de krigagem
ordinária e krigagem Poisson, além de uma análise preliminar da utilização de
variáveis secundárias (ambientais) para melhorar os modelos. Foi concluído que
quando disponíveis e conhecidas as variáveis ambientais que possuem influência no
ciclo de vida e padrões de distribuição da espécie a ser modelada, a krigagem com
variáveis secundárias é adequada. Quando esses dados não estiverem disponíveis,
estes sugeriram a utilização da krigagem Poisson para estimar populações totais e
gerar mapas de distribuição da abundância de herbívoros no Parque. A krigagem
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Poisson é uma técnica de krigagem recente aplicada para mapear dados de contagem
ou densidade.
Uma abordagem geoestatística foi também utilizada para mapear a distribuição de
densidade do veado, Cervus nippon, no Japão. Estes veados são conhecidos por
causar sérios danos às árvores em florestas japonesas, sendo a extensão dos danos
florestais dependente da densidade populacional de veados. A técnica de krigagem
foi utilizada para determinar a distribuição espacial da população de veados, além das
mudanças na distribuição da densidade populacional ao longo do tempo. Os dados
de entrada nos modelos foram o número de pelotas fecais em 86 locais dentro da
unidade amostral. Dada a escala dos problemas causados por veados, estimativas
confiáveis do tamanho da população no espaço e tempo são componentes essenciais
para o manejo da vida selvagem na região (KONDOH; KOIZUM; IKEDA, 2013).
A estimativa da abundância do Numenius americanos, um pássaro costeiro norteamericano em Nebrasca, EU, foi realizada através de krigagem, a partir de contagens
em rotas determinadas. Os pássaros não se distribuíram uniformemente dentro da
área de pesquisa, com as maiores densidades em uma área dominada por dunas,
areia e pântanos rasos, e as menores densidades em áreas predominantemente
agrícolas. Como a espécie em questão enfrenta muitas ameaças potenciais
resultantes de mudanças de uso da terra, os resultados deste trabalho foram
importantes por mostrar a necessidade da implantação de um monitoramento
contínuo da população reprodutora (GREGORY et al., 2012).
A distribuição da abundância do besouro-dos-cereais, Rhyzopertha dominica, e do
besouro-castanho, Tribolium castaneum, em armazéns de trigo foram mapeadas
através de métodos geoestatísticos. O monitoramento e os programas de
amostragens são frequentemente utilizados na indústria de cereais armazenados para
a detecção e estimativa de pragas de insetos. As modelagens geoestatísticas foram
aplicadas sobre dados de amostragens, realizadas em camadas verticais. Ambas as
pesquisas, do besouro-dos-cereais e do besouro-castanho apresentaram resultados
com implicações significativas para a amostragem na indústria de grãos armazenados
(JIAN et al., 2012; STEEL; ELMOUTTIE; HAMILTON, 2012).

48
Castrignano et al. (2012) utilizaram dados de uma rede de monitoramento com base
em armadilhas da mosca de oliva, Bactrocera oleae, para analisar a dinâmica espacial
e temporal da mosca em uma grande área de cultivo de oliveira na Grécia, e para
definir uma metodologia para determinar as zonas de monitoramento, visando otimizar
o esforço de monitoramento. Foram realizadas análise de componentes principais, cokrigagem e krigagem para a produção de mapas temáticos e para delinear as zonas
de monitoramento. Este trabalho permitiu determinar as áreas com alta densidade de
moscas e assim determinar os níveis recomendados de intensidade de
monitoramento.

2.2.1.2 Geoestatística na distribuição de espécies em ambientes marinhos

Monestiez et al. (2006), visando obter mapas acurados de abundância relativa de
Baleia no mar Mediterrâneo, a partir de uma base espacialmente heterogênea de
esforços de observações e avistamentos de animais esparsos e não-frequentes,
desenvolveram a krigagem Poisson. Atualmente esta é uma abordagem paramétrica
aplicada aos dados de ocorrência que apresentam distribuição Poisson, que
usualmente ocorrem para observações esparsas ou raras.
Uma abordagem geoestatística foi aplicada na avaliação do estoque do ouriço do mar
comestível, Paracentrotus lividus, em quatro zonas costeiras de pesca na Sardenha
(Itália), utilizando como variável a densidade de ouriços (n° de indivíduos/m 2),
amostrada por contagem subáquatica. Modelos variográficos descreveram com
sucesso a estrutura espacial da espécie na região, e foram utilizados para estimativa
espacial por krigagem pontual, resultando em mapas nos quais foi possível avaliar a
distribuição espacial da população (ADDIS et al., 2009).
Outro trabalho com dados de coletas de ouriço no mar no Mediterrâneo buscou
mapear os padrões de distribuição espacial e a estrutura populacional da espécie, a
partir de abordagens geoestatísticas de semivariogramas e krigagem. Estes
determinaram a capacidade de resistência da população durante as temporadas de
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pesca e concluíram que o modelo geoestatístico proposto foi adequado para
estimativa de biomassa e para avaliar o ouriço do mar (ADDIS et al., 2012).

2.2.1.3 Geoestatística aplicada a dados pesqueiros de índices de abundância –
captura-por-unidade-de-esforço (CPUE)

Uma das principais aplicações da geoestatística na ciência pesqueira marinha tem
sido a realização de estimativas de abundância de espécies, considerando-se
dependência espacial (MAYNOU; SARDÀ, F.; CONAN, 1998; RIVOIRARD et al.,
2008). A estimativa da abundância em locais não observados é aplicada para serem
obtidos mapas de abundância ou para gerar estimativas mais precisas de CPUE para
uma área como um todo (RUFINO et al., 2006).
A distribuição espacial de duas espécies de crustáceos foi modelada por técnicas
geoestatísticas aplicadas a dados de densidade (número de indivíduos/lance de 60
min de pesca) obtidos por cruzeiros de amostragens realizados em 1983 e 1984 na
Plataforma Continental da NW da Espanha. Para ambas as espécies os
semivariogramas mostraram estrutura espacial e as estimativas permitiram a
identificação de gradientes de densidade no espaço assim como manchas espaciais
(FREIRE; GONZHLEZ-GURRIARÁN; OLASO, 1992).
O mapeamento da espécie demersal Nephrops norvegicus, no mar Mediterrâneo, foi
realizado a partir de dados de densidade (n° de indivíduos/ km 2) obtidos através de
dois cruzeiros científicos, e da aplicação de métodos geoestatísticos tradicionais,
revelando características da distribuição espacial da espécie, como o fato de esta se
distribuir em manchas de cerca e 7 km de alta densidade, alternadas com regiões de
baixa densidade (MAYNOU, 1998).
A interação entre leões marinhos e a pesca comercial da espécie Trachurus
symmetricusno no Chile Central foi analisada por uma abordagem geoestatística. Os
dados utilizados foram obtidos por observadores a bordo de duas embarcações da
frota comercial com características semelhantes, e o mapeamento do índice de
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abundância da espécie (captura/lance de pesca) capturada pela frota e da densidade
de leões marinhos (n° de indivíduos/lance de pesca), foi realizado por técnicas de
krigagem. Dessa forma, possibilitando a identificação das áreas de sobreposição nos
núcleos de abundância de ambas as espécies, sendo consideradas como áreas de
interação entre estas (HÜCKSTÄDT; KRAUTZ, 2004).
Uma análise espacial da espécie Alosa fallax, a qual é considerada como ameaçada
pela pesca dentro da Zona econômica Exclusiva da Alemanha, foi realizada utilizando
geoestatística não linear e krigagem indicadora, visando procurar por potenciais áreas
especiais de conservação (SAC) para a espécie. Os dados utilizados para o cálculo
de índices de abundância (CPUE – kg/ 30 min) foram amostrados por cruzeiros de
monitoramento realizados pelo Instituto de Pesca de Hamburgo entre os anos de 1996
e 2011. A partir do mapeamento anual da probabilidade da abundância da espécie
exceder valores limiares, não foi possível identificar nenhuma possível área especial
para conservação da espécie dentro da região (STELZENMULLER et al., 2004).
Rufino et al. (2005) utilizaram dados de cruzeiros de arrasto do caranguejo Liocarcinus
depurator realizados ao longo da costa da Espanha no ano de 1996 para testar duas
diferentes abordagens na modelagem da distribuição e variabilidade espacial da
densidade da espécie. Foi testada a aplicação da remoção de outliers e da
transformação logarítmica das densidades, sendo que a primeira se mostrou mais
eficiente para aplicação de técnicas geoestatísticas de semivariograma e krigagem a
dados de cruzeiros científicos de arrasto.
Stelzenmuller; Maynou e Martín (2007) utilizaram dados de pesca comercial e análises
geoestatísticas para estimar a distribuição espacial da abundância de espécies
marinhas e integraram os resultados em Sistemas de Informações Geográficas (SIG)
visando avaliar os benefícios de uma Reserva Marinha. Observaram que a CPUE total
de peixes de algumas espécies aumentou perto da Reserva devido aos efeitos diretos
e indiretos da mesma. Os autores concluíram que a dimensão espacial da zona de
exclusão à pesca artesanal permitiu a proteção geral apenas para as espécies-alvo
das pescarias.
Análises geoestatísticas foram também aplicadas para descrever a estrutura espacial
da distribuição da lagosta do Caribe, a partir de dados de cruzeiros científicos de
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pesca de arrasto em profundidades entre 200 e 550 m. Como crustáceos do mesmo
gênero são de grande valor comercial em algumas regiões tropical e subtropical, o
trabalho foi de grande importância por descrever pela primeira vez os padrões de
distribuição espacial e batimétrico da lagosta do Caribe (PARAMO; SAINT-PAUL,
2012a).
Os padrões de distribuição espacial da abundância de duas espécies de camarão
gigante de profundidade no Mar do Caribe Colombiano foram estudados utilizando
técnicas geoestatísticas. Foram encontradas altas abundâncias das duas espécies,
principalmente na zona norte da região. A pesca deste camarão se mostrou como um
novo potencial pesqueiro, visto que os recursos de águas rasas se encontram em
declínio (PARAMO; SAINT-PAUL, 2012b).
Aidoo et al., (2015) avaliaram a aplicabilidade das técnicas de krigagem ordinária,
indicadora e poisson para estimar a CPUE de três espécies com diferentes padrões
espaciais, utilizando dados da pesca esportiva. Estes concluíram que a melhor técnica
de krigagem em casos de dados de CPUE enviesados, inflados de zeros, como os da
pesca esportiva, foi a krigagem indicadora.
Índices de abundância (CPUE) padronizados, calculados a partir de dados comerciais
da pesca artesanal do dourado, Coryphaena hippurus, no nordeste do Brasil foram
utilizados em técnicas geoestatísticas de semivariograma e krigagem. Foram gerados
mapas da abundância da espécie que possibilitaram a avaliação espacial e temporal
da mesma na região (NÓBREGA et al., 2015).

2.3 RELAÇÃO DA ATIVIDADE PORTUÁRIA COM A PESCA E ESPÉCIES
MARINHAS

Atividades portuárias realizadas no ambiente marinho costeiro, através do tráfego de
embarcações, das operações de dragagem e despejo do material dragado, geram
diversas interferências diretamente sobre a atividade pesqueira, sobre as espécies
capturadas pela pesca, e sobre o ambiente que estas habitam.
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Os impactos diretos na atividade pesqueira estão relacionados a sobreposição das
áreas de atividade portuária com as áreas de captura de pescadores artesanais que
vivem em comunidades próximas aos portos e que, de forma geral, operam com
embarcações de pequeno porte e dessa forma de baixa mobilidade, não possuindo a
capacidade de buscar por áreas de pesca mais distantes (SOUZA; TERRA;
OLIVEIRA, 2009).
O tráfego e ancoragem de navios cargueiros e outras embarcações relacionadas a
atividade portuária, interferem diretamente no trânsito das embarcações de pesca
dentro dessas regiões, além de afetar na diminuição da área disponível para
realização de operações de pesca. No entanto, não foram encontrados artigos
científicos que abordem este tema.
Segundo Goulielmos (2000) os portos estão localizados perto de áreas produtivas,
nas quais habitat e espécies são frequentemente colocadas em perigo. Esse perigo
se dá, pois, os impactos da atividade portuária sobre o ambiente possuem influência
negativas nas espécies marinhas. Alguns desses impactos são: a destruição de
habitat, causado pela operação de dragagem, e a contaminação da coluna d`água
pela poluição gerada pelas embarcações que trafegam no porto e pela ressuspensão
e despejo de sedimentos contaminados durante operações de dragagem (BRAY;
BATES; LAND, 1997; GUPTA; GUPTA; PATIL, 2005). Sendo assim, estes impactos
apresentam influência indireta sobre a atividade pesqueira, visto que podem levar a
contaminação e diminuição da abundância de espécies comercialmente importantes.
Já as operações de dragagem influenciam de forma direta na abundância de espécies,
através dá destruição de áreas de reprodução destas (BRAY; BATES; LAND, 1997).
Por sua vez, o impacto causado por sedimentos e colunas d’água contaminados por
poluentes, incluindo metais pesados, sobre espécies marinhas capturadas pela pesca,
se dá principalmente pela incorporação destes por organismos bentônicos, e a da
posterior acumulação nos demais níveis tróficos, chegando a peixes, mamíferos,
pássaros e seres-humanos (HEDGE; KNOTT; JOHNSTON, 2009).
De forma geral, a avaliação do impacto da poluição portuária sobre espécies marinhas
tem sido realizada através de avaliações da concentração dos poluentes em espécies
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e da variação de índices ecológicos destas, calculados para áreas com diferentes
graus de impacto ambiental. Dobaradaran et al. (2010) avaliaram o conteúdo de
metais pesados no músculo e pele de dois peixes importantes para o consumo,
capturados na região do porto de Bushehr, Irã, concluindo que as maiores
concentrações em ambos os peixes foram de Cu, porém estas foram em limites
aceitáveis.
Os efeitos da poluição industrial e urbana na macrofauna bentônica na Baia de Muggia
(porto Industrial de Trieste, Itália) foram analisados através de amostragens realizadas
ao longo de regiões com maiores e menores impactos antrópicos, resultando em uma
tendência decrescente da espécie para locais com menor estresse ambiental. Apesar
disso, foram identificados altos valores de índices ecológicos para as espécies,
mesmo nas regiões mais impactadas, que levaram à conclusão que essas espécies
possuem alta sobrevivência mesmo nessas condições (SOLIS-WEISS, et al., 2004).
Sukumaran e Devi (2009) realizaram análises estatísticas espaciais da diversidade de
poliquetas ao longo de 28 estações de amostragens no Porto de Mumbai, e
identificaram indícios de condições de estresse ambiental afetando essas espécies na
região.
Por serem espécies bentônicas, que vivem próximas e muitas vezes se alimentam de
sedimentos contaminados, os camarões são susceptíveis a acumular metais pesados
em seus tecidos. Dessa forma, apesar de não terem sido realizados em regiões
portuárias, diversos estudos identificaram concentrações de metais pesados em
tecidos de diferentes espécies de camarões (Farfantepenaeus Brasiliensis, Penaeus
semisulcatus, Penaeus monodon, Xiphopenaeus kroyeri), visando avaliar o impacto
da contaminação antrópica em regiões que sofrem com elevadas descargas urbanas,
agropecuárias e industriais (ALVES-COSTA; COSTA, 2004; FIRAT et al., 2008;
GUHATHAKURTA;

KAVIRAJ,

2000;

MANTELATTO

et

al.,

1999;

MATOS;

CARVALHO, 2011).
Silva e Gomes (2012) realizaram uma avaliação dos impactos das atividades
portuárias no Sistema Estuarino de Santos. Segundo os autores, a degradação da
região levou à diminuição e/ou desaparecimento de espécies de pescado e à
mudanças na pesca artesanal.
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A maioria dos artigos encontrados tratam da questão do impacto da poluição nos
ambientes sobre as espécies marinhas, existindo uma lacuna de abordagens a
respeito da identificação e avaliação dos impactos e interferências entre a atividade
portuária (incluindo a dragagem) e a atividade pesqueira (incluindo a abundância das
espécies alvo).
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3 DADOS E FERRAMENTAS

3.1 ÁREA DE ESTUDO

A área de estudo geral desta Tese compreende a região marinha costeira de São
Paulo, entre os municípios de São Sebastião e Peruíbe (Figura 2). Esta região foi
selecionada por abranger a área marinha costeira de interferência direta do porto de
Santos, a principal área de pesca das frotas situadas nos municípios do Litoral Centro
de São Paulo, de Bertioga a Peruíbe, além de alguns dos Setores das Áreas de
Proteção Ambiental (APAs) Marinhas do estado de São Paulo. Ainda, essa região
contempla a área de abrangência do Plano de Área do Porto de Santos e Região
(PAPS).
Como área marinha de interferência direta do porto de Santos foram consideradas as
áreas destinadas ao despejo do material dragado e as áreas de fundeio de
embarcações (Figura 2). O porto de Santos é o principal porto do Brasil e, dessa
forma, a principal porta de entrada para exportações do país (NETO, 2006). Este é
responsável por 35% do comércio internacional movimentado por via marítima e por
30% do volume total transportado pelos portos organizados do país (ANTAQ, 2014;
NETO et al., 2009).
O PAPS tem como objetivo orientar as ações de resposta em casos de poluição por
derrame de óleo, através de um plano de emergência único que compreende toda a
área envolvida. A área de abrangência do PAPS abrange a região do estuário de
Santos, São Vicente e Cubatão, as bacias do litoral centro-norte em Guarujá e
Bertioga, e as bacias do litoral centro-sul e sul em Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém
e Peruíbe (PAPS, 2015).
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Figura 2 - Área de estudo geral, referente à área de interferência direta do porto de Santos e Áreas de
Proteção Ambiental Marinhas (APAs) adjacentes.

Fonte: produção do próprio autor.

O porto de Santos é considerado o maior porto da América Latina, situando-se na 38°
posição entre os principais portos do mundo na movimentação de contêineres, e na
primeira posição nessa categoria, entre os portos da América do Sul e Caribe (CIY,
2015). Sua importância econômica para o Brasil é indiscutível, visto que este é o
principal meio para o comércio internacional de todos os estados do país, com
exceção do Amapá (NETO et al., 2009).
Assim como em portos de todo mundo, o desenvolvimento do porto de Santos também
levou ao adensamento urbano e ao crescimento da atividade industrial na região.
Durante as décadas entre 1890 e 1930, as intensas atividades portuárias cafeeiras no
porto de Santos levaram à urbanização e ao desenvolvimento do município de Santos,
enquanto durante a década de 1950, as indústrias instaladas em função da
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proximidade com o porto, levaram ao desenvolvimento do Distrito Industrial de
Cubatão (MATOS, 2004).
Além da atividade portuária, a zona costeira de Santos, há muitos anos sofre com o
impacto causado pelo despejo de efluentes, substâncias químicas e patogênicas,
pelos aglomerados urbanos, ocupações irregulares e por atividades como o turismo e
a pesca (CESAR et al., 2006; FERRAZ et al., 2017; LAMPARELLI et al., 2001; SILVA;
FIGUEIREDO, 2002).
Ainda, operações de dragagem vêm sendo realizadas no porto de Santos desde 1928,
visando aprofundar e manter o calado e a largura do mesmo, permitindo assim a
movimentação e passagem de navios de diversos tamanhos (CODESP, 2008).
O volume do material dragado na região apresentou tendência crescente ao longo dos
anos e, devido ao aumento da erosão da Serra do mar, do assoreamento do canal e
do aprofundamento do mesmo, apresentou um acentuado aumento durante a década
de 1980 (CODESP, 2008; SILVA; FIGUEIREDO, 2002).
Durante os anos 2000 a dragagem no porto de Santos visou a manutenção das cotas
entre 13 e 14 m e da largura do canal mínima de 150 m. A partir de 2009 se iniciou
um projeto para aprofundar o calado para cotas acima de 15 m e a largura para no
mínimo 220 m, com o objetivo de permitir o acesso de navios com calados maiores e
a passagem de dois navios simultaneamente, criando uma via de mão dupla no canal
(CODESP, 2008).
O material dragado no Porto de Santos é despejado em polígonos delimitados na
região marinha costeira. As áreas de descarte sofreram alterações ao longo dos anos,
sendo que, a partir de 1996, o material dragado no serviço de dragagem de
manutenção passou a ser descartado no polígono delimitado pelas coordenadas
24º04’00” S e 24º05’00” S de latitude e 46º18’00” W e 46º19’00” W de longitude. No
ano de 2009 com o início do projeto de aprofundamento do canal, houve uma
alteração no local de deposição do material, passando para o polígono delimitado
pelas latitudes 24º05’59” S e 24º08'13" S e pelas longitudes 46º17'57" W e 46º23'50”
W (CODESP, 2008). Na Figura 2, encontram-se os dois polígonos de descarte,
estando a nordeste o polígono de deposição da dragagem de manutenção e o
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polígono a sudoeste correspondente à área de deposição da dragagem de
aprofundamento.
Diversos trabalhos tiveram como objetivo analisar a contaminação e a toxicidade do
sedimento do estuário de Santos, o qual é ressuspendido durante as operações de
dragagem do porto de Santos, e posteriormente depositado nos polígonos delimitados
no ambiente marinho. Esses estudos levaram a conclusão de que os sedimentos do
estuário de Santos apresentam, de forma geral, elevados graus de toxicidade e
contaminação (CESAR et al., 2006; HORTELLANI, et al., 2008; MARANGONI et al.,
2011; SOUSA et al., 2007).
Nas áreas adjacentes ao porto de Santos se encontram as APAs Marinhas do estado
de São Paulo, abrangendo toda a área costeira marinha do estado (entre 23°22 e
25°18 ’S). Estas, foram implantadas pelo Governo do estado (Decretos N° 53525, N°
53526, N° 53527) em outubro de 2008 e consistem em Unidades de Conservação de
Uso Sustentável, sendo uma estratégia para a gestão ambiental integrada e
participativa dos ambientes marinhos na região.
A área de estudo geral contém os seguintes Setores das APAs Marinhas do estado
de São Paulo: Setor Carijó (sul da área de estudo geral) e Setor Guaíbe (centro da
área de estudo geral), ambos referentes à APA Marinha do Litoral Centro (APALC) e
o Setor Ypautiba (norte da área de estudo) contido na APA Marinha do Litoral Norte
(APALN).
Nos municípios costeiros, situados na área de estudo geral, a pesca é caracterizada
por ser uma atividade artesanal, com exceção dos municípios de Santos e Guarujá,
que apresentam uma atividade pesqueira mista, sendo parte da frota artesanal e parte
industrial (PMAP, 2015).
Sendo um dos poucos municípios do estado que apresenta uma frota industrial, os
municípios de Santos e Guarujá são responsáveis por cerca de 70% do volume de
pesca no estado de São Paulo (ÁVILA-DA-SILVA et al., 2007).
Apesar do alto volume de captura obtida pela frota industrial, estas representam
apenas 10% do total de unidades produtivas do estado de São Paulo (PMAP, 2015).
Dessa forma, a atividade pesqueira artesanal apresenta elevada representatividade
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na região, possuindo alta importância econômica e social, visto que é a principal fonte
de renda e alimentação de diversas comunidades pesqueiras.
A coleta dos dados da pesca comercial é realizada no estado de São Paulo pelo
Instituto de Pesca, o qual é responsável pelo Programa de Monitoramento da
Atividade Pesqueira (PMAP). Este utiliza o método censitário para obter os dados
pesqueiros, através de entrevistas com mestres de embarcações e pescadores no
momento da descarga pesqueira, e pela verificação de registros de descarga de
pescado. A coleta de dados é realizada em mais de 200 locais de descarga nos 15
municípios da costa paulista. Desde março de 2008 o PMAP tem coletado cerca de
6.000 dados de viagens pesqueiras por mês, nos quais são obtidas as informações
de espécie, captura, esforço de pesca e a coordenada geográfica da operação
pesqueira

(CARNEIRO;

ÁVILA-DA-SILVA;

NAMORA,

2009;

MENDONÇA;

CORDEIRO, 2010).
As principais espécies capturadas, em volume, no estado de São Paulo são a
sardinha-verdadeira (Sardinella brasiliensis), a corvina (Micropogonias furnieri), e o
camarão-sete-barbas (Xiphopenaeus kroyeri) (ÁVILA-DA-SILVA et al., 2007).
No estado de São Paulo, o camarão-sete-barbas é uma das espécies mais
importantes para a pesca, sendo sua captura realizada principalmente por
embarcações de pequeno porte, as quais possuem baixa mobilidade e realizam a
captura da espécie preferencialmente em profundidades entre 10 e 15 metros (ÁVILADA-SILVA et al., 2007; GASALLA; GANDINI, 2016; KOLLING et al., 2008; KOLLING;
ÁVILA-DA-SILVA, 2014).
De forma complementar, foram realizadas análises em uma área de estudo específica,
situada dentro da área de estudo geral, a qual se encontra na Figura 3, e foi delimitada
a partir da área principal de atuação das frotas que operam preferencialmente nas
áreas de impacto direto do porto de Santos.
A área de estudo específica compreende, além dos polígonos de despejo do material
dragado (áreas de despejo 1 e 2) e de fundeio de embarcações do porto de Santos
(áreas de fundeio 1 a 6), parte dos Setores Carijó e Guaibe da APALC (Figura 3).
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Figura 3 - Área de estudo específica, compreendendo a área marinha de interferência direta (polígonos
de despejo da dragagem e fundeio de embarcações) do porto de Santos-SP, Brasil, e Setores da Área
de Proteção Ambiental Marinha do Litoral Centro (APALC).

Fonte: produção do próprio autor.

Na Figura 4 se encontra o organograma com o passo a passo dos dados e
ferramentas utilizados.
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Figura 4 – Organograma do passo a passo dos dados e ferramentas utilizados.

Fonte: produção do próprio autor.
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3.2 DADOS E PROGRAMAS COMPUTACIONAIS

3.2.1 Dados pesqueiros

Os dados de pesca, utilizados nesta Tese, foram obtidos a partir do banco de dados
ProPesqWEB (Instituto de Pesca - APTA/SAA/SP), no qual são armazenados os
dados da pesca descarregada nos municípios costeiros do estado de São Paulo.
Esses dados são obtidos através de entrevistas aos tripulantes das embarcações no
momento da descarga pesqueira, e complementarmente, a partir de mapas de bordo
e registros fornecidos nos pontos de descarga (ÁVILA-DA-SILVA et al., 2007;
JANKOWKY; MENDONÇA; MORRONI, 2017; MENDONÇA; CORDEIRO, 2010).
De cada descarga pesqueira, são registradas no banco de dados, as informações de
captura (kg) por espécie, data, duração da viagem, dias efetivos de pesca, aparelho
de pesca, coordenada geográfica da operação de pesca, além de outras medidas de
esforço pesqueiro para cada aparelho de pesca específico. Além disso, o Propesq
possui um cadastro das embarcações, no qual se encontram registradas as
informações referentes as embarcações, como comprimento, capacidade de
armazenagem, potência do motor, ano de construção, entre outras.
Para as análises, foram selecionados os dados da pesca de arrasto-duplo de pequeno
porte, de camarão-sete-barbas na região do Litoral Centro do estado de São Paulo,
entre Bertioga e Peruíbe, durante os anos de 2009 e 2014.
Por viagem pesqueira foram utilizados dados referentes à data de descarga, código
da embarcação, captura (kg), dias de pesca, local de pesca (texto descritivo),
profundidade e coordenadas da operação de pesca.
As coordenadas das operações de pesca se encontravam em diferentes resoluções
espaciais, sendo que em diversas viagens estas representavam células de 5 ou 10
milhas náuticas (MN). A partir de análises prévias foi identificado que a resolução
mínima para utilização em estimativas de krigagem para os dados desta Tese era de
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1 MN, visto que os dados nas resoluções de 5 e 10 MN apresentaram
semivariogramas do tipo efeito pepita puro, o qual não deve ser utilizado para a
realização das estimativas de krigagem.
Nesses casos as coordenadas pontuais das operações de pesca foram estimadas em
cartas náuticas a partir das indicações textuais do local e da faixa de profundidade de
pesca. Adicionalmente, foram obtidos, por embarcação, dados de comprimento, em
metros, e potência de motor, em Horse Power (HP).

3.2.2 Dados portuários

Os dados portuários de volume transportado (em toneladas) e do número de
embarcações atracadas no porto de Santos por ano, foram obtidos a partir dos
informes estatísticos de “Análise do movimento físico do Porto de Santos”, elaborados
pela Companhia Docas do estado de São Paulo (CODESP) e disponíveis no site do
Porto de Santos (http://www.portodesantos.com.br/).
Ainda, foram utilizados os dados anuais de volume (10³ m³) de material dragado
durante a dragagem de manutenção, por ano, cedidos pela CODESP.
Para representar os dados portuários em um mesmo gráfico, possibilitando a
identificação das tendências de variação temporal de ambos, e suas possíveis
relações, estes foram padronizados. Esta padronização foi realizada a partir da
subtração de cada valor e sua média, e posterior divisão pelo desvio padrão,
resultando em um conjunto de dados com média zero e desvio padrão 1.

3.2.3 Dados espaciais

O Sistema Geodésico de Referência (SGR) utilizado foi o Sistema de Referência
Geocêntrico para as Américas 2000 (SIRGAS2000). Alguns dados utilizados como
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subsídio se encontravam no SGR South American Datum 1969 (SAD69), porém estes
foram reprojetados para SIRGAS2000.
Foi utilizado um Sistema de Coordenadas Cartesianas, através da Projeção Universal
transversa de Mercator (UTM).
Os dados espaciais utilizados foram:
a)

Arquivo vetorial de municípios do estado de São Paulo, disponível no portal
de mapas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
<http://mapas.ibge.gov.br/mapas.html>;

b)

Arquivos matriciais das cartas náuticas da marinha do Brasil, abrangendo a
área de estudo, disponibilizados no portal do Centro de Hidrografia da
Marinha (CHM) <http://www.mar.mil.br/dhn/chm/>;

c)

Arquivo vetorial com as isóbatas da região;

d)

Arquivo vetorial das APAs Marinhas do estado de São Paulo;

e)

Arquivo vetorial da área de despejo do material dragado no porto de Santos:
elaborado utilizando as coordenadas que delimitam os polígonos de
despejo (CODESP, 2008);

f)

Arquivo vetorial das áreas de fundeio de embarcações do porto de Santos:
elaborado utilizando como base as áreas de fundeio delimitadas nas cartas
náuticas da marinha do Brasil e;

g)

Arquivo vetorial da grade de predição de 1 MN contendo as profundidades
médias por célula: a grade de predição foi elaborada com base na área de
distribuição

da

pesca

do

camarão-sete-barbas

na

região,

e

as

profundidades foram calculadas a partir da grade de profundidades de 30
segundos de resolução, obtido do banco de dados de grades batimétricas
GEBCO

(General

Bathymetric

Chart

of

<http://www.bodc.ac.uk/data/online_delivery/gebco/>).

the
Os

Oceans,
dados

de

profundidade foram avaliados um a um, e no caso de não estarem
consistentes com a profundidade do local observada nas cartas náuticas, a
profundidade da carta náutica foi utilizada.
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3.2.4 Programas Computacionais

Para armazenamento dos dados, consultas, e geração de tabelas, foi utilizado o
programa computacional de banco de dados Microsoft Office Access.
As análises estatísticas, geoestatísticas e os mapas interativos tridimensionais
espaço-temporais foram realizados no programa estatístico R (R Core Team, 2017),
utilizando os pacotes rgl (ADLER et al., 2017), geoR (RIBEIRO JUNIOR; DIGGLE,
2001) e minsc3d (FENG; TIERNEY, 2008b).
Os mapas bidimensionais, elaborados para representação dos resultados das
análises geoestatísticas, além da realização das análises de mapa de Kernel
bidimensional (Kernel 2D) e das operações espaciais de geoprocessamento, foram
realizados utilizando o programa computacional QGIS (ATHAN, et al., 2015).

3.3 FERRAMENTAS

3.3.1 Geovisualização tridimensional interativa

A partir dos dados pesqueiros brutos, e resultantes das análises espaciais
(especificadas nos próximos itens dentro dos métodos), foram elaborados mapas
tridimensionais interativos. Estes foram utilizados para avaliar tendências na variação
espaço-temporal das operações de pesca de arrasto-duplo de pequeno porte e na
abundância de sua espécie alvo, o camarão-sete-barbas, dentro da área de estudo.
Nos mapas tridimensionais, foram atribuídos aos eixos X e Y as coordenadas
geográficas e ao eixo Z foi atribuído o tempo. Foram realizados três tipos de gráficos
de geovisualização tridimensional, o cubo espaço-temporal, o diagrama de dispersão
e de isosuperfície:
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3.3.1.1 Cubo espaço-temporal

Para realizar as análises da trajetória das operações de pesca, através dos mapas de
cubo espaço-temporal, foram selecionadas as oito embarcações que operaram com
maior frequência de meses dentro das áreas de interferência direta do porto de
Santos.
Cabe salientar, que as embarcações navegam para chegar aos locais de pesca e
retornam para o porto pesqueiro para descarregar o pescado, após um ou mais dias
de pesca, e estes percursos não foram considerados nos mapas. Dessa forma a
trajetória visualizada indica apenas as áreas de pesca de camarão-sete-barbas, e tem
como objetivo identificar possíveis padrões de variação espaço-temporal nas áreas
preferenciais de captura da espécie.
Um modelo de cubo espaço-temporal foi elaborado para cada embarcação
selecionada, contendo em sua base (eixo x e y) a representação geográfica das áreas
de interferência direta do porto de Santos e da linha de costa, e em sua altura (eixo z)
a trajetória das operações de pesca realizadas diariamente durante o período.

3.3.1.2 Diagrama de dispersão

Foram elaborados diagramas de dispersão das variáveis de abundância e de
declividade da abundância do camarão-sete-barbas, dentro da área de estudo. Nesse
caso, a altura (eixo z) foi representada por ano, e as variáveis foram representadas
por esferas, em cinco classes de cores.
Para criar as classes, foi utilizado o método de quantil. Os dados de todos os anos
foram agrupados e ordenados de forma crescente, e, em seguida, estes foram
divididos nas cinco classes, contendo cada uma delas 20% dos dados.

67
3.3.1.3 Isosuperfície

Mapas tridimensionais de isosuperfície, ou contorno tridimensional, foram utilizados
para representar os resultados da Análise de Kernel 3D, a qual tem como saída um
arquivo de voxels.

3.3.2 Análise dos agrupamentos amostrais do esforço de pesca

Foram realizadas as análises de agrupamentos amostrais, utilizando o método de
Kernel tradicional (Kernel 2D), sobre os dados de operações de pesca por ano, e o
método de Kernel 3D, o qual coloca o tempo no eixo z do espaço tridimensional, sobre
os dados das operações de pesca por dia.

3.3.2.1 Kernel bidimensional (Kernel 2D)

Como diversas operações de pesca ocorreram durante um mesmo ano em um mesmo
ponto, a frequência de ocorrência de operações em cada ponto foi utilizada como peso
durante as análises de Kernel 2D.
As análises de Kernel 2D foram realizadas utilizando o programa computacional QGIs
e o pacote heatmap. Este utiliza a estimativa de densidade de Kernel para criar mapas
matriciais de densidade, utilizando como base um arquivo vetorial de pontos. A
densidade é calculada a partir do número de pontos em um raio de influência, com
maiores números de pontos agrupados resultando em valores de densidade mais alta,
permitindo, dessa forma, a fácil identificação de agrupamentos significativos de
pontos.
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Existem diversos métodos utilizados para definir um raio de influência ótimo, entre
eles, o método do Erro Quadrático Médio (EQM) e a função K de Ripley (BERMAN;
DIGGLE, 1989, LIU et al., 2010). Nesta Tese, esses dois métodos foram testados,
porém ambos definiram raios de influência que geraram superfícies de densidade
muito heterogêneas, não possibilitando a identificação de grandes agrupamentos, o
qual é o principal objetivo da análise.
Dessa forma, para definir o raio de influência, foram testados diferentes valores de
raios, sendo que o raio de 5.000 m foi escolhido por ter gerado superfícies de
tendência com suavidade intermediária entre superfícies muito homogêneas e muito
heterogêneas.
A função Kernel (K) utilizada foi a Biweight, visto que segundo Wang e Jones (1995)
apresenta uma das mais altas eficiências, de 0,994. Esta função se encontra
especificada no capítulo 2.

3.3.2.2 Kernel tridimensional (Kernel 3D) espaço-temporal

Com o objetivo de identificar padrões espaço-temporais nos agrupamentos amostrais,
através da visualização dos mapas de Kernel em uma imagem só, foi calculada a
análise de Kernel 3D espaço-temporal.
O Kernel 3D foi calculado, através do pacote minsc3d, que utiliza a função de Kernel
Gaussiana (FENG; TIERNEY, 2008b). O cálculo da malha triangular que se aproxima
da superfície do contorno, é realizado pelo pacote, utilizando o algoritmo marching
cubes (FENG; TIERNEY, 2008a).
Para realizar o Kernel 3D, o dia em que a operação de pesca foi realizada foi utilizado
como o componente temporal.
O mesmo raio de influência espacial, definido para o Kernel 2D, de 5.000 m, foi
utilizado como raio espacial para o cálculo do Kernel 3D.
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A análise de Kernel 3D resulta em um arquivo de densidades (d) estimadas em voxels,
onde x, y, e z são as coordenadas espaço-temporais de uma grade regular.
Dessa forma, para visualizar o resultado do Kernel 3D, foram utilizados mapas de
isosuperfícies tridimensionais interativos, os quais possibilitam o mapeamento de
volumes.
Para calcular os limiares utilizados nos mapas de isosuperfície foi realizado, sobre a
lista de densidades estimadas, o cálculo dos quantis. Os valores de densidade nos
quantis de 20% e 80% foram então selecionados para serem os limiares.

3.3.3 Cálculo dos índices padronizados da abundância (CPUE) do camarão-setebarbas

Os dados utilizados neste trabalho, provenientes da estatística pesqueira do estado
de São Paulo, são dados de fontes comerciais, e assim referem-se a operações
pesqueiras de frotas com diferenças tecnológicas.
Dessa forma, os dados selecionados de descargas de arrasto-duplo de camarão-setebarbas no litoral Centro de São Paulo foram utilizados na aplicação de modelos de
padronização do esforço pesqueiro.
As variáveis que tiveram sua significância testada nos modelos lineares generalizados
foram: ano, mês, localidade pesqueira, classe de comprimento da embarcação, classe
de potência de motor da embarcação e mês pós defeso (variável indicando se um mês
foi ou não subsequente ao final do período de defeso). Essas variáveis foram
selecionadas e classificadas de acordo com a metodologia utilizada por Kolling e
Ávila-da-Silva (2014), que realizaram a padronização dos dados da pesca comercial
do camarão-sete-barbas no estado de São Paulo, durante o período de 1990 a 2009.
Sendo assim, as embarcações foram classificadas segundo suas potências de motor
em: (a) <18 HP; (b) 18-99 HP; (c) 100-179 HP e (d) >=180 HP.
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As mesmas embarcações foram classificadas segundo seus comprimentos, em
metros em: (a) pequena escala 1 (peq-1), embarcações com menos de 10 m; (b)
pequena escala 2 (peq-2), embarcações entre 10 e 12 m; (c) média escala 1 (méd-1),
barcos entre 12 e 15 m; e (d) média escala 2 (méd-2), embarcações com 15 m ou
mais.
A localidade pesqueira indica a região de descarga do pescado e pode incluir um ou
mais portos próximos e com características semelhantes. Na Tabela 1 se encontram
as localidades por município, dos dados selecionados para as análises.
O defeso do camarão-sete-barbas, que consiste em um período de proibição da
captura da espécie, é a principal medida de manejo da espécie nas regiões sudeste e
sul do Brasil. Este, foi implementado em 1984, e desde o ano de 2009 ocorre entre 1
de março e 31 de maio (FRANCO et al., 2009). Assim, o mês de junho foi classificado
como mês pós defeso.

Tabela 1 - Localidades por município nas quais foram selecionadas descargas de camarão-setebarbas. Os dados dos municípios de Santos e Guarujá são registrados agrupados no banco de dados
Propesq.

Município

Localidade

Bertioga

Bertioga

Santos/Guarujá

Perequê

Santos/Guarujá

Porto de Santos

Santos/Guarujá

Praias do Guarujá

Santos/Guarujá

Rio do Meio

Santos/Guarujá

Santa Cruz dos Navegantes

Itanhaém

Porto do Baixio

A magnitude da influência dos fatores ano (2009-2014), mês (janeiro-dezembro),
localidade, classe de comprimento (peq-1; peq-2; med-1; med-2), classe de HP (<18;
18-99; 100- 179; 180) e mês pós defeso (variável indicando se o mês é ou não um
mês em que houve a abertura da pesca após um período de defeso) sobre a
produtividade pesqueira (CPUE, calculada como a captura (kg) por dias efetivos de
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pesca) foi estimada através da análise de deviância para o ajuste de MLGs
(MCCULLAGH; NELDER, 1989; QUINN; DERISO, 1999).
A seleção e ajuste do modelo foi executada em três passos: (1) foi ajustado um modelo
onde todas as variáveis foram incluídas sem ordem e sem considerar interações, e a
avaliação do Akaike Information Criterion (AIC) (AKAIKE, 1974) foi utilizada para
determinar o efeito da queda de cada termo; (2) um segundo modelo foi ajustado
ordenando os fatores de acordo com seus valores de AIC; e (3) o método stepwise
(para trás e para frente) foi aplicado para o ajuste do modelo final, considerando
interações de primeira ordem entre os fatores, e também partindo dos valores de AIC
(VENABLES; RIPLEY, 1997).
O modelo inicial, que após os três passos, resultou no modelo final selecionado, foi:

lnμlamch = α + βa + θm +λl + ρc + εh + γc

(12)

Onde:
- μlamch é a CPUE esperada no ano a, no mês m, na localidade l, de uma
embarcação da classe de HP h, da classe de comprimento c e considerando
se este mês é ou não um mês de abertura da pesca após um período de defeso;
- α é a CPUE observada em janeiro de 2009, na localidade Bertioga, de uma
embarcação da classe de comprimento peq-1 e da classe de HP <18;
- βa é a abundância no ano a relativa a 2009, θm é a abundância do mês m
relativa a janeiro, λl é a abundância na localidade l relativa à Bertioga, ρc é a
eficiência de uma embarcação da classe c em relação a classe peq-1, εh é a
eficiência de uma embarcação da classe h em relação a classe <18; γc é a
mudança da CPUE no caso de um mês pós defeso.
Os coeficientes do modelo final, com exceção daqueles relacionados ao ano e mês,
foram utilizados para calcular um esforço de pesca padronizado por descarga
pesqueira (QUINN; DERISO, 1999). O cálculo da CPUE por célula de 1 MN foi então
realizado dividindo a soma das capturas pela soma do esforço padronizado.
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3.3.4 Modelagem geoestatística da abundância da espécie

3.3.4.1 Análise exploratória geoestatística

Os dados de CPUE padronizada de camarão-sete-barbas por célula de 1 MN,
provenientes

da

modelagem

anterior,

foram

utilizados

nas

análises

de

semivariograma e estimativa espacial, totalizando dessa forma 6 conjuntos de dados,
sendo um por ano, de 2009 a 2014.
Primeiramente, foram realizadas análises exploratórias geoestatísticas dos dados,
onde foi avaliada a distribuição estatística dos mesmos e a existência de tendências
externas na variação espacial da CPUE.
Foram elaborados mapas da distribuição da CPUE padronizada por ponto de pesca e
ano, visando avaliar a amostragem formada pelos pontos de pesca na área de estudo.
Nestes mapas, a CPUE, foi representada em uma escala de cores, em 5 classes
calculadas pelo método de quantil, no qual os dados são divididos em classes com o
mesmo número de pontos.
Para a análise exploratória geoestatística dos dados foram elaborados gráficos da
distribuição de frequência e curva de densidade ajustada aos valores da CPUE e do
logaritmo da CPUE, visando identificar se a CPUE ou o logaritmo desta apresentavam
uma distribuição normal.
Além destes gráficos, foram criados gráficos da CPUE contra a latitude e a longitude
das operações de pesca. Esses gráficos servem para identificar tendências nos dados
que podem gerar vieses nas estimativas geoestatísticas.

3.3.4.2 Modelagem do semivariograma
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O semivariograma, foi utilizado para definir a autocorrelação espacial entre os dados
de CPUE do camarão-sete-barbas, e dessa forma, calcular a variância desta
população considerando a posição espacial dos pontos amostrados.
O cálculo do semivariograma experimental foi realizado de acordo com a equação 5
citada no capítulo 2.
Em seguida, foi realizado o ajuste dos semivariograma teóricos, bem como a
estimativa dos parâmetros efeito pepita (C0) que representa a variabilidade espacial
de pequena escala, do alcance (a), que é a distância na qual as amostras deixam de
apresentar dependência espacial e do patamar (C0+C) que consiste na semivariância
na qual as amostras deixam de ser dependentes espacialmente.
A partir dos resultados das análises exploratórias geoestatísticas foram definidos os
modelos de semivariograma teóricos a serem testados. Os parâmetros do
semivariograma teórico foram estimados através do método de mínimos quadrados
ordinários e os valores iniciais utilizados foram obtidos através de um ajuste manual.
Foram testados os dois modelos que mais frequentemente se ajustam a dados
ambientais de distribuição, o modelo exponencial e o modelo esférico. Para selecionar
o modelo foi considerado, primeiramente, um mesmo modelo que se ajustasse bem
aos dados de todos os anos, já que um dos objetivos é comparar os parâmetros dos
modelos para identificar padrões de variação da CPUE na área, ao longo dos anos.
Os gráficos de semivariograma foram elaborados juntamente com os envelopes
simulados. Para calcular os envelopes são realizadas simulações de valores do
atributo mantendo as coordenadas geográficas dos pontos amostrais, com o objetivo
de gerar um conjunto de dados não dependentes espacialmente, e dessa forma
permitir a avaliação da existência de dependência espacial nos dados amostrados
(RIBEIRO JUNIOR; DIGGLE, 2001).
Foram elaborados gráficos anuais com os resultados da análise de validação-cruzada
para o modelo de semivariograma selecionado. O método de validação-cruzada
consiste no processo de tirar um ponto amostrado de cada vez do conjunto de dados
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e realizar as estimativas por krigagem, utilizando o mesmo modelo de semivariograma
e os dados restantes, estimando assim o valor de um ponto que já se conhece (DAVIS,
1987).

3.3.4.3 Estimativa Espacial

Os coeficientes dos modelos de semivariograma selecionados foram utilizados para
aplicação do método de interpolação espacial de krigagem, no qual são estimados os
valores em pontos não amostrados (MATHERON, 1971).
Os valores de CPUE Z(x) foram estimados de acordo com a equação 9 citada no
capítulo 2.
Após realizada a estimativa por ponto, estes valores foram atribuídos a células de 1
MN de lado, e utilizados na elaboração de mapas anuais da CPUE do camarão-setebarbas além de para o cálculo de uma CPUE para a área como um todo e da CPUE
média em áreas de utilização da atividade portuária e de proteção ambiental.

3.3.5 Avaliação da variação espaço-temporal da abundância do camarão-setebarbas na região na Área de estudo geral e polígonos portuários

3.3.5.1 Gráficos para avaliação da variação espaço-temporal

Visando comparar e assim identificar a existência de padrões na variação espaçotemporal da CPUE do camarão-sete-barbas, os modelos de semivariograma
ajustados foram plotados em um mesmo gráfico.
Foram selecionadas as células de 1 MN com a informação da CPUE predita por
krigagem, dentro das áreas de despejo do material dragado, de fundeio de
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embarcações e dos setores das APAs Marinhas de Ypautiba, Carijó e Guaíbe. A
seleção foi feita através da ferramenta de Intersecção do programa computacional de
geoprocessamento utilizado.
Após feita a seleção, foi calculada a média da CPUE dentro de cada uma dessas
áreas, anualmente. Estas foram visualizadas em um gráfico, tornando possível a
identificação das diferenças da variação temporal da CPUE dentro das áreas com
usos diversificados.

3.3.5.2 Álgebra de mapas para avaliação da variação espaço-temporal

Os mapas da CPUE predita por célula de 1 MN foram também utilizados para calcular
a variação da CPUE entre anos, por célula, através do cálculo da CPUE do ano dois
subtraída da CPUE do ano um. Por exemplo, para identificar a variação da CPUE
entre 2009 e 2010, em cada célula foi realizada a subtração da CPUE de 2010 menos
a CPUE de 2009.
Os mapas resultantes foram classificados como variação positiva, ou seja, aumentou
a abundância da espécie, e variação negativa, onde ocorreu uma diminuição na
abundância da espécie, possibilitando assim visualizar as áreas que seguiram o
padrão de variação da CPUE geral e as áreas que seguiram tendências contrárias.

3.3.6 Avaliação da variação espaço-temporal das operações de pesca e abundância
na Área de estudo específica

Para a Área de estudo específica (Figura 3), a partir dos dados diários das operações
de pesca por embarcação, e dos dados anuais de abundância e declividade, foram
elaborados mapas tridimensionais interativos de cubo espaço-temporal e diagramas
de dispersão, descritos previamente.
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Um modelo de cubo espaço-temporal foi elaborado para cada uma das oito
embarcações que atuaram com maior frequência na área de interferência direta do
Porto de Santos. Os modelos foram criados contendo em sua base (eixo x e y) a
representação geográfica das áreas de interferência direta do porto de Santos e da
linha de costa, e em sua altura (eixo z) a trajetória das operações de pesca realizadas
diariamente durante o período.
A variação espaço-temporal da abundância do camarão-sete-barbas dentro da Área
de estudo específica, foi analisada, visando identificar possíveis relações com as
variações nas operações de pesca, através de um mapa interativo tridimensional de
diagrama de dispersão da CPUE.
Ainda, para detectar as áreas com mudanças abruptas da abundância do camarãosete-barbas, foram calculadas as taxas máximas de mudança entre a CPUE de cada
célula de 1MN e sua vizinhança. O mesmo procedimento foi realizado por
Stelzenmuller; Maynou e Martín (2007) para identificar os benefícios de áreas
marinhas protegidas. A taxa de mudança foi calculada com a função de declividade,
como sendo:

𝐷=

∆
∆

. 100

(13)

Onde ∆CPUE é a diferença de CPUE e ∆h é a distância euclidiana entre as células de
pesca.

3.3.7 Correlações-cruzadas entre a atividade pesqueira e a atividade portuária

Correlações-cruzadas foram realizadas para identificar possíveis relações entre as
variações espaço-temporais da atividade portuária e as variações na atividade
pesqueira da frota de arrasto-duplo e na abundância do camarão-sete-barbas, dentro
das áreas de interferência direta do Porto de Santos.
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Para cada polígono de interferência portuária, sendo eles referentes às áreas de
despejo (área de despejo 1 e 2) e as áreas de fundeio (área de fundeio 1 a 6), foram
calculadas as CPUEs médias preditas e o número de dias de pesca. Para realizar o
cálculo, primeiramente foram realizadas análises espaciais de sobreposição espacial,
para selecionar as operações de pesca dentro de cada polígono portuário e, em
seguida, a média da CPUE e a soma dos dias de pesca por área foram calculados.
Foram então calculadas as funções de correlação-cruzada entre os dados pesqueiros
(número de dias de pesca e CPUE média predita) para cada polígono de interferência
portuária, e os dados estatísticos portuários (de movimentação, número de
embarcações atracadas e volume de material dragado), por ano. A função de
correlação-cruzada é baseada no cálculo do coeficiente linear de Pearson, e verifica
a correlação dos dados portuários no tempo t com os dados pesqueiros no tempo t+k
(ZUUR; IENO; SMITH, 2007).
Foram identificadas as máximas e as mínimas correlações-cruzadas, suas respectivas
defasagens, e a significância destas a um nível de 5% (p≤0,05). As defasagens
temporais foram representadas em anos, já que esta foi a unidade temporal utilizada
nas análises.
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4 RESULTADOS

4.1 ANÁLISE EXPLORATÓRIA DOS DADOS GERAIS

Foram selecionados os dados de 34.821 operações de pesca de arrasto-duplo de
pequeno porte, que foram responsáveis por uma captura de 6.232.660,7 kg de
camarão-sete-barbas, em um total de 47.829 dias efetivos de pesca, durante os anos
de 2009 a 2014.
O principal município de descarga da espécie foi Santos/Guarujá, representando
87,5% das capturas descarrregadas totais, seguido pelos municípios de Bertioga,
Itanhaém e Peruíbe (Tabela 2). Os demais municípios do Litoral Centro, de São
Vicente, Praia Grande e Mongaguá tiveram apenas descargas esporádicas da
espécie, e dessa forma não foram considerados nas análises.

Tabela 2 - Captura (kg) desembarcada de camarão-sete-barbas e dias efetivos de pesca das
operações, por município do Litoral Centro de São Paulo, entre 2009 e 2014.

Município
Bertioga
Santos/Guarujá
Itanhaém
Peruíbe

Captura (kg)

Captura (%)

Dias de

Dias de

Pesca

Pesca (%)

615.671,3

9,9%

6.879

14,4%

5.450.624,4

87,5%

38.086

79,6%

126.330,7

2,0%

2.055

4,3%

40.034,3

0,6%

809

1,7%

A distribuição da captura (kg) e dos dias efetivos de pesca, por ponto de pesca pode
ser visualizada na Figura 5 e na Figura 6. Em ambos os mapas pode ser observado
que na região a sul a partir de Santos existe uma tendência de maiores capturas em
maiores profundidades, ou maiores distâncias da costa. Enquanto ao largo do litoral
dos municípios de Bertioga e Guarujá, a norte de Santos, foram observadas altas
capturas também em pequenas profundidas e próximo da costa.
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Na Figura 5 e na Figura 6, além dos pontos de pesca, estão representados os
polígonos delimitados como área de influência direta do porto de Santos, sendo estes
referentes às áreas de despejo do material dragado e as áreas de fundeio de
embarcações, os quais se encontram especificados na Figura 3.
Figura 5 - Distribuição da captura (kg) do camarão-sete-barbas no Litoral Centro de São Paulo, entre
2009 e 2014, por ponto de pesca.

Fonte: produção do próprio autor.
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Figura 6 - Distribuição dos dias de pesca de camarão-sete-barbas no Litoral Centro de São Paulo, entre
2009 e 2014, por ponto de pesca.

Fonte: produção do próprio autor.

Da captura total, 156.931,8 kg (2,5%) foram obtidos nas áreas de fundeio de
embarcações, e 347.551,1 kg (5,6%) nas áreas de despejo do material dragado.
Quanto ao esforço pesqueiro, um total de 669 dias de pesca (1,4%) foram realizados
nas áreas de fundeio e 1.768 dias de pesca (3,7%) nas áreas de despejo da dragagem
(Tabela 3).
Com relação as áreas de uso sustentável, 2.553.896,4 kg (41,0%) de camarão setebarbas em 12.916 dias de pesca (27,0%) foram obtidos no Setor Carijó da APALC;
3.258.086,8 kg (52,3%) em 31.534 dias de pesca (65,9%) no Setor Guaíbe da APALC;
e 109.526,4 kg (1,8%) em 343 dias de pesca (0,7%) no Setor Ypautiba da APALN
(Tabela 4). Cabe salientar que a somas das capturas e dias de pesca por área não
corresponde ao total pois existe sobreposição entre as áreas e pontos de pesca que
não caíram em nenhuma das áreas citadas.
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Tabela 3 - Captura (kg) desembarcada de camarão-sete-barbas e dias efetivos de pesca das
operações, por polígono de interferência portuária, entre 2009 e 2014.

Município
Áreas de
Fundeio
Áreas de
Despejo

Captura

Captura

Dias de

Dias de

CPUE (kg/ dia

(kg)

(%)

Pesca

Pesca (%)

de pesca)

156.931,8

2,5%

669

1,4%

234,6

347.551,1

5,6%

1.768

3,7%

196,6

Tabela 4 - Captura (kg) desembarcada de camarão-sete-barbas e dias efetivos de pesca das
operações, por Setor das APAs, entre 2009 e 2014.

Setor da APA

Captura

Captura

Dias de

Dias de

(kg)

(%)

Pesca

Pesca (%)

CPUE (kg/
dia de
pesca)

APALC/ Carijó

2.553.896,4

41,0%

12.916

27,0%

197,7

APALC/ Guaíbe

3.258.086,8

52,3%

31.534

65,9%

103,3

109.526,4

1,8%

343

0,7%

319,3

APALN/ Ypautiba

4.2 ANÁLISE DOS AGRUPAMENTOS AMOSTRAIS DO ESFORÇO DE PESCA
(KERNEL)

4.2.1 Kernel bidimensional (Kernel 2D)

Os resultados das análises de agrupamentos amostrais utilizando o método de Kernel
2D mostraram que em todos os anos houve uma alta concentração significativa de
pontos de pesca com alto número de operações pesqueiras na região do Guarujá e
sul de Bertioga, próximo da costa e em profundidades em torno de 10 m (Figura 7 a
Figura 12).
As demais regiões mostraram uma distribuição suave das operações de pesca, com
exceção dos anos de 2013 e 2014 que apresentaram uma pequena mancha de alta
concentração na região central do município de Itanhaém (Figura 11 e Figura 12).
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Dessa forma, os mapas de Kernel mostraram que o problema da amostragem
preferencial existente em dados pesqueiros comerciais não foi muito acentuado no
caso dos dados da pesca de arrasto-duplo de camarão-sete-barbas dentro da área de
estudo.
Em função dos resultados obtidos nos mapas de Kernel, os dados de pontos de pesca
foram agrupados por células de 1 MN. Além disso, cabe salientar, que as operações
de pesca de arrasto ocorrem em determinadas áreas e não em pontos específicos.
Nas próximas sessões desta Tese trabalhou-se então com dados de CPUE de
camarão-sete-barbas calculados por célula de 1 MN e ano.
Figura 7 - Distribuição das operações de pesca de camarão-sete-barbas no ano de 2009 e mapa de
densidade de Kernel realizado utilizando raio de 5.000 m e ponderação pelo número de operações por
ponto.

Fonte: produção do próprio autor.
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Figura 8 - Distribuição das operações de pesca de camarão-sete-barbas no ano de 2010 e mapa de
densidade de Kernel realizado utilizando raio de 5.000 m e ponderação pelo número de operações por
ponto.

Fonte: produção do próprio autor.
Figura 9 - Distribuição das operações de pesca de camarão-sete-barbas no ano de 2011 e mapa de
densidade de Kernel realizado utilizando raio de 5.000 m e ponderação pelo número de operações por
ponto.

Fonte: produção do próprio autor.
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Figura 10 - Distribuição das operações de pesca de camarão-sete-barbas no ano de 2012 e mapa de
densidade de Kernel realizado utilizando raio de 5.000 m e ponderação pelo número de operações por
ponto.

Fonte: produção do próprio autor.
Figura 11 - Distribuição das operações de pesca de camarão-sete-barbas no ano de 2013 e mapa de
densidade de Kernel realizado utilizando raio de 5.000 m e ponderação pelo número de operações por
ponto.

Fonte: produção do próprio autor.
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Figura 12 - Distribuição das operações de pesca de camarão-sete-barbas no ano de 2014 e mapa de
densidade de Kernel realizado utilizando raio de 5.000 m e ponderação pelo número de operações por
ponto.

Fonte: produção do próprio autor.

4.2.2 Kernel tridimensional (Kernel 3D) espaço-temporal

Na Figura 13 e na Figura 14 estão apresentados os mapas de isosuperfície do Kernel
3D calculado sobre as operações de pesca por dia.
Pode ser observado que a Figura 13, que mostra os agrupamentos mais concentrados
de operações de pesca (quantil 80%), apresentou no início do período analisado
agrupamentos identificados a sudoeste da área de estudo, e no final do período os
agrupamentos foram identificados a nordeste da área de estudo, passando pela região
do porto de Santos aproximadamente entre 2010 e 2012.
Por sua vez, a isosuperfície do limiar do quantil de 20% das densidades, que
representa os grandes agrupamentos, passou de agrupamentos a noroeste, para
aproximadamente a partir de 2010, a agrupamentos a nordeste da área de estudo
englobando também a região do Porto de Santos (Figura 14).
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Figura 13 - Mapa de isosuperfície espaço-temporal tridimensional elaborado a partir das densidades
estimadas pelo modelo de Kernel 3D. O limiar utilizado foi o valor do quantil de 80% calculado sobre
os valores de densidades estimadas.

Fonte: produção do próprio autor.
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Figura 14 - Mapa de isosuperfície espaço-temporal tridimensional elaborado a partir das densidades
estimadas pelo modelo de Kernel 3D. O limiar utilizado foi o valor do quantil de 20% calculado sobre
os valores de densidades estimadas.

Fonte: produção do próprio autor.

4.3 CÁLCULO DOS ÍNDICES PADRONIZADOS DA ABUNDÂNCIA (CPUE) DO
CAMARÃO-SETE-BARBAS

Os dados de CPUE do camarão-sete-barbas apresentaram-se com uma forma
assimétrica de distribuição, e em função disso, para a aplicação dos MLGs foi
assumido que a CPUE apresentou uma distribuição gama (Figura 15).
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Figura 15 - Distribuição de frequência e curva de densidade ajustada aos valores de CPUE (kg/ dia de
pesca) de camarão-sete-barbas descarregado no litoral centro de São Paulo entre 2009 e 2014.
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Fonte: produção do próprio autor.

A técnica de MLGs foi aplicada visando identificar a magnitude da influência dos
fatores ano, mês, mês pós o defeso, classe de comprimento e classe de HP, sobre a
produtividade pesqueira, utilizando distribuição gama e função de ligação logarítmica.
O modelo selecionado considerando interações de primeira ordem entre os fatores foi:

lnμlamch= α +λl + βa + θm+ ρc+ εh + βθam + λβla + λεlh + λρlc

(14)

A especificação de cada fator deste modelo se encontra abaixo da Equação 12 no
capítulo 3. Os termos βθam, λβla, λεlh, λρlc são as interações entre os fatores.
O coeficiente de determinação do modelo foi de 41,3%, indicando que este foi capaz
de explicar esta porcentagem do total da variação da produtividade do camarão-setebarbas. O principal fator foi a localidade, explicando 25,3% da variabilidade, seguida
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pelos fatores mês, ano, classe de HP, classe de comprimento da embarcação e pelas
interações entre os fatores (Tabela 5).

Tabela 5 - Análise de deviância para GLM (família = gamma, ligação = log) ajustado aos valores de
CPUE (kg/dia de pesca) do camarão-sete-barbas com interação de primeira ordem entre os fatores.

Graus de
Variáveis

Liberdade
(GL)

Deviân-

%

cia

Explicada

NULO

Gl Resid.

Dev. Resid

34.820

29.955

Principais
Localidade

7

7579,3

25,30%

34.813

22.375

Ano

5

642,4

2,14%

34.808

21.733

Mês

11

1582,7

5,28%

34.797

20.150

CComp

3

88,9

0,30%

34.794

20.061

CHP

3

28,7

0,09%

34.791

20.033

Ano:Mês

4,9

1601,2

5,35%

34.742

18.431

Localidade:Mês

61

313,3

1,04%

34.681

18.118

Localidade:Ano

34

235,1

0,78%

34.647

17.883

Localidade:CHP

16

137,8

0,46%

34.631

17.745

Localidade:CComp

13

85,8

0,29%

34.618

17.659

CComp:CHP

6

35,5

0,12%

34.612

17.624

Ano:CComp

15

31,5

0,11%

34.597

17.592

Interações

Total explicado

41,3%

Com exceção do ano de 2010, todos os anos tiveram variação significativa na
produtividade do camarão-sete-barbas em relação ao ano de 2009. O ano de 2011 foi
significativamente mais produtivo, enquanto os anos de 2012 a 2014 foram
significativamente menos produtivos.
Quanto aos meses, foram observados dois picos de maiores abundâncias. Em relação
a janeiro, os meses de fevereiro e junho tiveram produtividades 1,3 e 1,2 vezes
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maiores, respectivamente. Por sua vez, os meses de agosto a novembro foram menos
produtivos, considerando o nível de significância de 5%.
As embarcações da classe de comprimento peq-2 tiveram menor eficiência de pesca
que as embarcações da classe peq-1. As embarcações da classe med-1 foram 6,8
vezes e da classe med-2 foram 4,1 vezes, mais eficientes em relação as embarcações
da classe peq-1. Quanto a classe de potência de motor (HP) em relação as
embarcações da classe <18 HP, as classes 18-99 HP e 100-179 HP foram 1,4 e 1,6
vezes mais eficientes, respectivamente, apresentando variação significativa ao nível
de 5%. A classe >= 180 HP não mostrou variação significativa na eficiência de pesca
em relação as embarcações da classe <18 HP.
A interação entre os fatores ano e mês mostrou que o padrão da sazonalidade da
CPUE do camarão-sete-barbas variou entre os anos. De forma geral, foram
observados de 2 a 3 picos de CPUE durante o ano, com variações no mês de
ocorrência dos mesmos.
Em seguida o esforço padronizado, calculado a partir dos coeficientes do modelo
selecionado, foi utilizado para o cálculo da CPUE padronizada por ano, a qual pode
ser observada juntamente com a CPUE calculada antes da padronização, na Figura
16.
Pode ser observado que a CPUE padronizada apresentou valores menores que a
CPUE original, além de variações mais suaves, sem picos acentuados, ao longo dos
anos. A CPUE original mostrou uma tendência de aumento até 2012, seguido por uma
queda acentuada em 2013 e leve aumento em 2014, enquanto a CPUE padronizada
mostrou tendência de aumento suave até 2012 seguida de queda também suave até
2013 e aumento em 2014 (Figura 16).
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Figura 16 - CPUE (kg/ dia de pesca) padronizada do camarão-sete-barbas e CPUE (kg/ dia de pesca)
padronizada através de modelos linear generalizado, por ano, de 2009 e 2014.
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Fonte: produção do próprio autor.

4.4 MODELAGEM GEOESTATÍSTICA DA ABUNDÂNCIA DO CAMARÃO-SETEBARBAS

4.4.1 Análise exploratória geoestatística dos dados anuais

Os mapas da CPUE por ponto de pesca e ano mostraram que os pontos de pesca
formaram uma amostragem bem distribuída na área de pesca, apesar de a maior
concentração de pontos continuar ocorrendo na região ao sul do município de
Bertioga. Apenas observando os mapas de distribuição da CPUE não foi possível
identificar tendências espaciais na distribuição da espécie (Figura 17 a Figura 22).
No ano de 2009 foram utilizados dados de 261 pontos de pesca, nos quais a CPUE
do camarão-sete-barbas variou de 0,6 a 288,4 kg/dia de pesca. Neste ano, na região
das proximidades do porto de Santos poucos pontos de pesca foram registrados
(Figura 17).
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Figura 17 - Distribuição espacial da CPUE (kg/dia de pesca) padronizada do camarão-sete-barbas no
ano de 2009 sobre grade de predição formada por células de 1 milha náutica (MN) de lado.

2009

Fonte: produção do próprio autor.

No ano de 2010 foram utilizados nas análises geoestatísticas os dados de 247 pontos
de pesca, nos quais a CPUE do camarão-sete-barbas mostrou uma variação de 0,4 a
268,3 kg/dia de pesca. Neste ano houve um aumento nas operações de pesca na
região do porto de Santos (Figura 18).
Em 2011, 226 pontos de pesca foram utilizados para as análises, nos quais a CPUE
da espécie apresentou valores entre 4,8 e 867,6 kg/dia de pesca, mostrando um
aumento da abundância da espécie (Figura 19).
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Figura 18 - Distribuição espacial da CPUE (kg/dia de pesca) padronizada do camarão-sete-barbas no
ano de 2010 sobre grade de predição formada por células de 1 milha náutica (MN) de lado.

2010

Fonte: produção do próprio autor.
Figura 19 - Distribuição espacial da CPUE (kg/dia de pesca) padronizada do camarão-sete-barbas no
ano de 2011 sobre grade de predição formada por células de 1 milha náutica (MN) de lado.

2011

Fonte: produção do próprio autor.
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No ano de 2012, foram utilizados 242 pontos de pesca para realização das análises
geoestatísticas. Nestes, a CPUE do camarão-sete-barbas variou de 2,6 a 958,6 kg/dia
de pesca e houve novamente um aumento na concentração dos pontos de pesca nas
proximidades do porto de Santos (Figura 20).

Figura 20 - Distribuição espacial da CPUE (kg/dia de pesca) padronizada do camarão-sete-barbas no
ano de 2012 sobre grade de predição formada por células de 1 milha náutica (MN) de lado.

2012

Fonte: produção do próprio autor.

Em 2013 foram utilizados dados de 170 pontos de pesca, os quais apresentaram
valores de CPUE entre 1,3 e 375,5 kg/dia de pesca. Pode ser observado que neste
ano os pontos de pesca ficaram mais espalhados na área de estudo, em função da
diminuição das operações de pesca registradas, no entanto, ainda assim não houve
diminuição das operações na região do Porto de Santos (Figura 21).
No ano de 2014, 210 pontos de pesca foram utilizados nas análises. Nestes, a CPUE
variou de 4,0 a 978,5 kg/dia de pesca. No mapa pode ser observado novamente um
aumento nos pontos de pesca e a ocorrência de uma alta concentração de pontos de
pesca nas proximidades do porto de Santos (Figura 22).
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Figura 21 - Distribuição espacial da CPUE (kg/dia de pesca) padronizada do camarão-sete-barbas no
ano de 2013 sobre grade de predição formada por células de 1 milha náutica (MN) de lado.

2013

Fonte: produção do próprio autor.
Figura 22 - Distribuição espacial da CPUE (kg/dia de pesca) padronizada do camarão-sete-barbas no
ano de 2014 sobre grade de predição formada por células de 1 milha náutica (MN) de lado.

2014

Fonte: produção do próprio autor.
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Os dados de CPUE padronizada por ano e ponto de pesca do camarão-sete-barbas
apresentaram-se com uma forma assimétrica de distribuição em todos os anos, e em
função disso, estes foram logaritmizados, apresentando uma distribuição próxima a
normal (Figura 23).
As análises geoestatísticas foram aplicadas então sobre os conjuntos de dados
logaritmizados.
Os gráficos da CPUE pela latitude mostraram uma leve tendência, em alguns anos,
de maiores abundâncias da espécie em latitudes menores, enquanto os gráficos da
CPUE pela longitude indicaram que em apenas alguns anos houve uma maior
concentração de altas CPUEs em longitudes baixas e altas, com valores menores em
longitudes centrais da área (Figura 24 e Figura 25).
Na Figura 26 se encontram os gráficos com os números de pares de dados
considerados nos cálculos dos semivariogramas experimentais da CPUE (kg/dia de
pesca) do camarão-sete-barbas para os anos entre 2009 e 2014.
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Figura 23 - Distribuição de frequência e curva de densidade ajustada aos valores de logaritmo da CPUE
(kg/ dia de pesca) de camarão-sete-barbas descarregado no litoral centro de São Paulo nos anos de
2009 a 2014.
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Figura 26. Número de pares de dados considerados nos cálculos dos semivariogramas experimentais
da CPUE (kg/dia de pesca) do camarão-sete-barbas para os anos entre 2009 e 2014.
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Para definir a distância máxima dos semivariogramas experimentais, foram testadas
distâncias a partir de 1/3 da distância máxima entre pontos. A distância de 18.000 m
foi selecionada, a qual apresentou um semivariogramas com patamar
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Gráficos de semivariogramas direcionais nas direções de 0°, 45°, 90° e 135° são
tradicionalmente utilizados para identificar a existência de anisotropia nos dados, as
quais, no caso de serem identificadas, devem ser consideradas na etapa posterior, de
modelagem do semivariograma. Estes foram realizados para os dados de CPUE de
camarão-sete-barbas, utilizando uma tolerância angular de 22,5° (Figura 27).
Cabe salientar, que procurou-se encontrar um padrão existente para todos os anos,
já que o objetivo é comparar os modelos anuais de semivariograma, visando identificar
mudanças no padrão da variação espacial na abundância do camarão-sete-barbas.
A partir dos gráficos de semivariograma direcionais foi identificada anisotropia para o
ano de 2010, no qual foi observada uma diferença nos semivariogramas das direções
de 0° e 90°. Os demais anos não mostraram características de anisotropia (Figura 27).
Ainda, para alguns anos foram identificadas direções formando gráficos erráticos,
como por exemplo, para as menores distâncias dos anos de 2013 e 2014.
Provavelmente este padrão errático ocorreu em função da existência de poucos pares
de pontos (Figura 26; Figura 27).
De forma geral, na análise exploratória geoestatística foi identificado que os dados de
CPUE de camarão-sete-barbas anuais por ponto de pesca apresentaram um padrão
de distribuição log normal e não apresentaram tendências claras de variação. Além
disso, por questões de simplificação, visando a aplicação de um mesmo modelo para
todos os anos, estes foram tratados, a partir da análise exploratória, como
semivariogramas isotrópicos.
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Figura 27 - Semivariogramas teóricos ominidirecional e direcionais para as direções de 0°, 45°, 90° e
135° calculados sobre os valores de CPUE (kg/ dia de pesca) de camarão-sete-barbas nos anos de
2009 a 2014.
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4.4.2 Modelagem do semivariograma
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Para realizar a modelagem dos semivariogramas teóricos foram testados dois
modelos de semivariograma para cada ano, ambos isotrópicos e sem tendência,
sendo um esférico e um exponencial. O modelo que se ajustou melhor aos dados de
todos os anos foi o modelo esférico, e essa conclusão pôde ser obtida visualmente, já
que os semivariogramas ajustados utilizando o modelo exponencial em alguns anos
não mostraram dependência espacial.
Como o objetivo é o de ajustar um modelo padrão para todos os anos, o modelo
esférico isotrópico foi definido como o modelo de ajuste.
Os semivariogramas teóricos dos modelos selecionados, apesar de apresentarem em
alguns anos uma grande amplitude dos envelopes, que ocorre em função do número
baixo de dados, mostraram curvas com formato característico de dependência
espacial, na qual existe um ponto onde as semivariâncias se estabilizam, ou seja, um
patamar. Além disso, na análise dos envelopes simulados, se houver ao menos um
ponto fora do envelope do semivariograma, podemos assumir que existe dependência
espacial nos dados (DIGGLE; RIBEIRO-JUNIOR; CHRISTENSEN, 2003). Assim, o
fato de haver no mínimo um ponto fora dos envelopes das simulações em todos os
anos, indica que existe dependência espacial nos dados de CPUE do camarão-setebarbas (Figura 28).
Na Tabela 6 se encontram os parâmetros Efeito Pepita (C0),

Patamar (C0+C) e

Alcance (a) dos modelos esféricos de semivariograma do logaritmo da CPUE de
camarão-sete-barbas para os anos de 2009 a 2014.
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Figura 28 - Modelo esférico de semivariograma ajustado aos dados de CPUE (kg/ dia de pesca) do
camarão-sete-barbas dos anos de 2009 a 2014, e envelopes simulados.
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Tabela 6 - Valores dos parâmetros Efeito pepita (C0), Patamar (C0 + C) e Alcance (a), para os modelos
esféricos ajustados a CPUE (kg/ dia de pesca) em 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014.

Ano

Efeito Pepita (C0) Patamar (C0 + C) Alcance (a)

2009

0,2183

0,3824

9.791,92

2010

0,1782

0,3563

17.442,22

2011

0,1227

0,2883

13.988,49

2012

0,3064

0,5852

14.367,90

2013

0,3330

0,6948

15.193,98

2014

0,2159

0,7710

5.750,88

Na Figura 29 a Figura 34, se encontram os gráficos da análise de validação-cruzada
do modelo esférico de semivariograma ajustado aos dados de CPUE (kg/ dia de
pesca) do camarão-sete-barbas dos anos de 2009 a 2014.
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Figura 29. Gráficos da validação-cruzada do modelo esférico de semivariograma ajustado aos dados
de CPUE (kg/ dia de pesca) do camarão-sete-barbas para o ano 2009.
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Figura 30 - Gráficos da validação-cruzada do modelo esférico de semivariograma ajustado aos dados
de CPUE (kg/ dia de pesca) do camarão-sete-barbas para o ano 2010.
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Figura 31 - Gráficos da validação-cruzada do modelo esférico de semivariograma ajustado aos dados
de CPUE (kg/ dia de pesca) do camarão-sete-barbas para o ano 2011.
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Figura 32 - Gráficos da validação-cruzada do modelo esférico de semivariograma ajustado aos dados
de CPUE (kg/ dia de pesca) do camarão-sete-barbas para o ano 2012.
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Figura 33 - Gráficos da validação-cruzada do modelo esférico de semivariograma ajustado aos dados
de CPUE (kg/ dia de pesca) do camarão-sete-barbas para o ano 2013.
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Figura 34 - Gráficos da validação-cruzada do modelo esférico de semivariograma ajustado aos dados
de CPUE (kg/ dia de pesca) do camarão-sete-barbas para o ano 2014.
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Fonte: produção do próprio autor.

4.4.3 Estimativa espacial

Os mapas da CPUE de camarão-sete-barbas no litoral centro do estado de São Paulo,
nos anos de 2009 a 2014, predita através de krigagem, se encontram nas Figura 35 a
Figura 40.
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A partir destes, podemos observar maiores abundâncias da espécie em toda a área
no ano de 2011 e menores abundâncias no ano de 2013.
De forma geral, podemos observar que a espécie se distribui na área de estudo em
grandes manchas de alta abundância, que em algumas regiões, como por exemplo a
região nordeste da área de estudo (ao largo do sul de São Sebastião), se mantiveram
durante todo o período. A área nas proximidades do porto de Santos não mostrou um
padrão de altas abundâncias da espécie.
Em todos os anos altas abundâncias da espécie ocorreram ao sul de São Sebastião,
em alguns anos se estendendo até o norte de Bertioga.
A região onde foram identificadas altas concentrações de operações de pesca, ao sul
do município de Bertioga e norte do Guarujá, por sua vez, não mostrou um padrão de
altas CPUEs. A área nas proximidades do porto de Santos também não mostrou um
padrão de altas abundâncias da espécie, porém apresentou algumas manchas de
altas CPUEs, nos anos de 2010 e 2013. Ao largo do município de Mongaguá foi
identificado um padrão de altas abundâncias da espécie, com exceção do ano de
2010. Nas demais regiões da área de estudo não foram identificados padrões, sendo
que a CPUE da espécie variou de ano para ano (Figura 35 a Figura 40).
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Figura 35 - CPUE (kg/ dia de pesca) do camarão-sete-barbas, por célula de 1 milha náutica (MN) de
lado, predita por krigagem para o ano de 2009.

Fonte: produção do próprio autor.

Figura 36 - CPUE (kg/ dia de pesca) de camarão-sete-barbas, por célula de 1 milha náutica (MN) de
lado, predita por krigagem para o ano de 2010.

Fonte: produção do próprio autor.
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Figura 37 - CPUE (kg/ dia de pesca) de camarão-sete-barbas, por célula de 1 milha náutica (MN) de
lado, predita por krigagem para o ano de 2011.

Fonte: produção do próprio autor.

Figura 38 - CPUE (kg/ dia de pesca) de camarão-sete-barbas, por célula de 1 milha náutica (MN) de
lado, predita por krigagem para o ano de 2012.

Fonte: produção do próprio autor.
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Figura 39 - CPUE (kg/ dia de pesca) de camarão-sete-barbas, por célula de 1 milha náutica (MN) de
lado, predita por krigagem para o ano de 2013.

Fonte: produção do próprio autor.
Figura 40 - CPUE (kg/ dia de pesca) de camarão-sete-barbas, por célula de 1 milha náutica (MN) de
lado, predita por krigagem para o ano de 2014.

Fonte: produção do próprio autor.
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Os mapas de distribuição da variância de krigagem mostraram o padrão característico
desse tipo de mapa, com os locais referentes a pontos amostrais apresentando baixas
variâncias (Figura 41 a Figura 46).
As menores variâncias foram observadas em profundidades em torno de 20 m, com
maiores variâncias em menores e maiores profundidades a partir desta. Na região a
norte da área de estudo, a sul de São Sebastião, ocorreram altas variâncias durante
todos os anos, enquanto na região de principal foco deste trabalho, na área de impacto
direto do porto de Santos, não ocorreram altas variâncias durante o período (Figura
41 a Figura 46).

Figura 41 - Variância de krigagem, por célula de 1 milha náutica (MN) de lado, realizada sobre dados
de CPUE (kg/ dia de pesca) de camarão-sete-barbas para o ano de 2009. Os pontos pretos indicam as
células em que foram realizadas operações de pesca.

Fonte: produção do próprio autor.
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Figura 42 - Variância de krigagem, por célula de 1 milha náutica (MN) de lado, realizada sobre dados
de CPUE (kg/ dia de pesca) de camarão-sete-barbas para o ano de 2010. Os pontos pretos indicam as
células em que foram realizadas operações de pesca.

Fonte: produção do próprio autor.

Figura 43 - Variância de krigagem, por célula de 1 milha náutica (MN) de lado, realizada sobre dados
de CPUE (kg/ dia de pesca) de camarão-sete-barbas para o ano de 2011. Os pontos pretos indicam as
células em que foram realizadas operações de pesca.

Fonte: produção do próprio autor.
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Figura 44 - Variância de krigagem, por célula de 1 milha náutica (MN) de lado, realizada sobre dados
de CPUE (kg/ dia de pesca) de camarão-sete-barbas para o ano de 2012. Os pontos pretos indicam as
células em que foram realizadas operações de pesca.

Fonte: produção do próprio autor.

Figura 45 - Variância de krigagem, por célula de 1 milha náutica (MN) de lado, realizada sobre dados
de CPUE (kg/ dia de pesca) de camarão-sete-barbas para o ano de 2013. Os pontos pretos indicam as
células em que foram realizadas operações de pesca.

Fonte: produção do próprio autor.
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Figura 46 - Variância de krigagem, por célula de 1 milha náutica (MN) de lado, realizada sobre dados
de CPUE (kg/ dia de pesca) de camarão-sete-barbas para o ano de 2014. Os pontos pretos indicam as
células em que foram realizadas operações de pesca.

Fonte: produção do próprio autor.

4.5 AVALIAÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL NA ÁREA DE ESTUDO GERAL

4.5.1 Variação nos dados e parâmetros dos modelos de semivariograma

No gráfico contendo os modelos de semivariograma anuais, o patamar observado foi
decrescente de 2009 até o ano de 2011. A partir de 2012 o patamar apresentou
tendência crescente, chegando ao maior patamar identificado no ano de 2014 (Figura
47; Tabela 6).
O efeito pepita, mostrou uma tendência de variação semelhante ao patamar, com
queda de 2009 a 2011 e aumento entre 2012 e 2013. Apenas no ano de 2014 o efeito
pepita não seguiu o mesmo padrão do patamar. Com relação ao alcance não foi
observada nenhuma tendência, com variações aleatórias ao longo dos anos (Figura
47; Tabela 6).
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Figura 47 - Modelo esférico de semivariograma ajustado aos dados de CPUE (kg/ dia de pesca) do
camarão-sete-barbas dos anos entre 2009 e 2010.

Fonte: produção do próprio autor.

Análises da variação anual da CPUE média predita por krigagem para as diferentes
áreas (APAs marinhas, área de fundeio de embarcações e área de despejo da
dragagem) mostrou que o pico acentuado no ano de 2011 foi referente à altas CPUEs
na região do Setor Ypautiba da APALN. Este Setor também mostrou maiores valores
de CPUE em relação as demais áreas nos anos de 2010, 2012 e 2014 (Figura 48).
As demais áreas mostraram valores de CPUE semelhantes, sendo que as áreas com
interferência direta do porto de Santos apresentaram os menores valores de CPUE
de 2009 a 2011. Nos anos de 2012 a 2014 as áreas com menores abundâncias do
camarão-sete-barbas oscilaram entre as Áreas de Fundeio de Embarcações, de
Despejo de material dragado e as APAs Guaibe e Carijó. Em nenhum ano a área do
Setor Ypautiba da APALN esteve entre as áreas com menores valores de CPUE da
espécie (Figura 48).
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Figura 48 - Média da CPUE (kg/ dia de pesca) predita por krigagem por ano, nas áreas de influência
direta do Porto de Santos e nos setores das Áreas de Proteção Ambiental Marinhas do estado de São
Paulo adjacentes.
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Fonte: produção do próprio autor.

O gráfico representando os dados estatísticos portuários mostrou que o número de
atracações no Porto de Santos apresentou tendência decrescente a partir de 2011,
enquanto o volume de movimentação portuária apresentou uma tendência crescente
desde 2010. Este é um indicativo de que, aproximadamente entre 2010 e 2011, navios
com maior capacidade de cargas passaram a atracar no porto, aumentando assim o
volume transportado mesmo com uma queda no número de atracações (Figura 49).
Por sua vez, o volume da dragagem de manutenção mostrou uma queda de 2009 a
2010 e posterior tendência de aumento até o ano de 2014 (Figura 49).
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Figura 49 - Dados portuários anuais, do período de 2009 a 2014, de movimentação, em toneladas,
número de navios atracados e volume de material da dragagem de manutenção, padronizados para
média zero e desvio padrão 1.
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Fonte: produção do próprio autor.

4.5.2 Álgebra de mapas para detecção de mudanças espaço-temporais da
abundância da espécie

O mapa da variação da CPUE entre 2009 e 2010 nas áreas das APAs mostrou que
apesar de a CPUE da área como um todo ter aumentado, na região sul de Peruíbe e
em alguns outros pontos dentro das áreas das APAs, a abundância da espécie
diminuiu (Figura 50).
Com relação a variação da CPUE do camarão-sete-barbas nas áreas de interferência
direta do porto de Santos, de 2009 a 2010 houve um aumento em praticamente todos
as células de 1 MN, com exceção da área de despejo do material de dragagem a norte
que mostrou diminuição da abundância da espécie em cerca de metade de sua área
total (Figura 50).
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Entre 2010 e 2011 a CPUE geral aumentou substancialmente, no entanto, algumas
manchas onde ocorreu a diminuição da abundância da espécie foram observadas na
região das APAs. Além disso, houve, de forma geral, diminuição na abundância da
espécie dentro das áreas de interferência da atividade portuária (Figura 51).
Entre 2011 e 2012 a CPUE geral sofreu uma queda acentuada. Essa diminuição da
abundância da espécie não ocorreu em uma área específica e sim em praticamente
toda as áreas das APAs e de interferência portuária (Figura 52).
Do ano de 2012 para o ano de 2013 a abundância da espécie mostrou-se positiva em
algumas regiões das áreas da APAs e negativa em outras, enquanto de 2013 para
2014 a maior parte das áreas mostrou aumento da CPUE, com exceção do largo da
Praia Grande e algumas manchas dentro da área que tiveram decréscimo da
abundância da espécie (Figura 53 e Figura 54).
Entre 2012 e 2013 a CPUE do camarão-sete-barbas aumentou em praticamente toda
a região de atividade portuária. Por sua vez, entre os anos 2013 e 2014 houve uma
diminuição da abundância da espécie nesta região (Figura 53 e Figura 54).
.
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Figura 50 - Variação espaço-temporal da CPUE (kg/dia de pesca) de camarão-sete-barbas entre os
anos de 2009 e 2010 nas áreas das APAs Marinhas. As células vermelhas indicam os locais em que a
CPUE diminuiu e as verdes aumentou.

Fonte: produção do próprio autor.
Figura 51 - Variação espaço-temporal da CPUE (kg/dia de pesca) de camarão-sete-barbas entre os
anos de 2010 e 2011 nas áreas das APAs Marinhas. As células vermelhas indicam os locais em que a
CPUE diminuiu e as verdes aumentou.

Fonte: produção do próprio autor.
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Figura 52 - Variação espaço-temporal da CPUE (kg/dia de pesca) de camarão-sete-barbas entre os
anos de 2011 e 2012 nas áreas das APAs Marinhas. As células vermelhas indicam os locais em que a
CPUE diminuiu e as verdes aumentou.

Fonte: produção do próprio autor.
Figura 53 - Variação espaço-temporal da CPUE (kg/dia de pesca) de camarão-sete-barbas entre os
anos de 2012 e 2013 nas áreas das APAs Marinhas. As células vermelhas indicam os locais em que a
CPUE diminuiu e as verdes aumentou.

Fonte: produção do próprio autor.
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Figura 54 - Variação espaço-temporal da CPUE (kg/dia de pesca) de camarão-sete-barbas entre os
anos de 2013 e 2014 nas áreas das APAs Marinhas. As células vermelhas indicam os locais em que a
CPUE diminuiu e as verdes aumentou.

Fonte: produção do próprio autor.

4.6 AVALIAÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL NA ÁREA DE ESTUDO ESPECÍFICA

4.6.1 Detecção de padrões e tendências espaço-temporais nas operações de pesca

Nenhuma das oito embarcações selecionadas atuou durante o ano de 2009 (Figura
55).
A partir dos mapas de cubos espaço-temporais interativos podemos observar um
padrão na trajetória das operações de pesca das oito as embarcações, com uma
mudança a partir de meados de 2012. Até então, as operações de pesca
apresentavam pontos preferenciais específicos, sendo que a partir desta data
passaram a procurar outros locais, apresentando maiores variações nas áreas de
captura do camarão-sete-barbas (Figura 55).
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Até meados de 2012, as embarcações A e C, operavam preferencialmente na margem
do polígono de despejo 2, e a embarcação H no interior deste. Após esta data, ambas
passaram a operar oscilando entre os demais polígonos de interferência portuária,
atuando também nas áreas de despejo 1 e nas áreas de fundeio 3, 4 e 6. A
embarcação H passou também a realizar operações mais distantes do porto de
Santos, a leste da área de estudo (Figura 55).
As embarcações B, F e G operavam preferencialmente fora dos polígonos de
interferência direta da atividade portuária, nas proximidades da área de fundeio 6, e
passaram a operar no interior, oscilando entre as áreas de despejo e fundeio de
embarcações portuárias. A embarcação F, a partir de meados de 2012 passou a
operar também mais distante da área portuária, na parte leste da área de estudo
(Figura 55).
A embarcação D operava preferencialmente no canto externo do fundeador 6 e
passou a operar em locais variados no interior dos polígonos de despejo da dragagem
e de fundeio das embarcações portuárias (Figura 55).
A embarcação E operava em dois pontos de pesca preferenciais, um dentro do
polígono de despejo 1 e outro dentro do fundeador 3. Entre meados de 2012 e meados
de 2013 passou a operar mais a leste, também nas áreas de despejo 2 e fundeador
4, porém voltou a operar próximo aos pontos preferenciais citados primeiramente
(Figura 55).
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Figura 55 - Mapas de cubo espaço-temporais das operações de pesca diárias por embarcação (A a H)
da frota de arrasto-duplo de pequeno porte que atuou na captura do camarão-sete-barbas na área
marinha costeira do Porto de Santos. As linhas indicam as trajetórias das operações de pesca
realizadas durante o período. Na base do mapa está representada a linha de costa e os polígonos de
interferência portuária. Os eixos horizontais são representativos das coordenadas geográficas de
longitude (eixo x) e latitude (eixo y).
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Figura 55 - Continuação.

Fonte: produção do próprio autor.
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4.6.2 Detecção de padrões e tendências espaço-temporais da abundância e
declividade da abundância do camarão-sete-barbas

Na Figura 56 a Figura 61 se encontram os mapas anuais da CPUE do camarão-setebarbas predita por krigagem, na Área de estudo específica, para os anos de 2009 a
2014.

Figura 56 - CPUE (kg/ dia de pesca) de camarão-sete-barbas, por célula de 1 milha náutica (MN) de
lado, na Área de estudo específica, predita por krigagem, para o ano de 2009.

Fonte: produção do próprio autor.
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Figura 57 - CPUE (kg/ dia de pesca) de camarão-sete-barbas, por célula de 1 milha náutica (MN) de
lado, na Área de estudo específica, predita por krigagem, para o ano de 2010.

Fonte: produção do próprio autor.
Figura 58 - CPUE (kg/ dia de pesca) de camarão-sete-barbas, por célula de 1 milha náutica (MN) de
lado, na Área de estudo específica, predita por krigagem, para o ano de 2011.

Fonte: produção do próprio autor.
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Figura 59 - CPUE (kg/ dia de pesca) de camarão-sete-barbas, por célula de 1 milha náutica (MN) de
lado, na Área de estudo específica, predita por krigagem, para o ano de 2012.

Fonte: produção do próprio autor.
Figura 60 - CPUE (kg/ dia de pesca) de camarão-sete-barbas, por célula de 1 milha náutica (MN) de
lado, na Área de estudo específica, predita por krigagem, para o ao de 2013.

Fonte: produção do próprio autor.
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Figura 61 - CPUE (kg/ dia de pesca) de camarão-sete-barbas, por célula de 1 milha náutica (MN) de
lado, na Área de estudo específica, predita por krigagem, para o ano de 2014.

Fonte: produção do próprio autor.

A partir do mapa tridimensional do tipo diagrama de dispersão, da CPUE do camarãosete-barbas na área de estudo, podemos visualizar as variações espaciais e
temporais na abundância da espécie, bem como identificar padrões espaciais e
temporais (Figura 62).
As maiores abundâncias da espécie ocorreram em manchas, principalmente na
profundidade em torno de 20 m. Com exceção do ano de 2011 que apresentou
manchas de alta abundância em profundidades um pouco maiores (Figura 62).
De forma geral, a área de estudo apresentou baixas abundâncias da espécie nos anos
de 2009 e 2012. Mesmo nesses anos, a região a leste do porto de Santos apresentou
algumas manchas de maiores abundâncias da espécie (Figura 62).
Os anos de 2010 e 2013 foram os que apresentaram maiores abundâncias na área
dos polígonos de interferência direta portuária, sendo que no ano de 2010 a mancha
de alta abundância se situou mais a oeste, integrando os polígonos de despejo 1 e os
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fundeadores 3 e 6, enquanto no ano de 2013 mais a oeste, abrangendo parte do
polígono de despejo 1, o polígono de despejo 2, e os fundeadores 3 e 4 (Figura 62).
Nos anos 2011 e 2014 a abundância do camarão-sete-barbas dentro da área de
interferência direta do Porto de Santos foi baixa a intermediária. Nas demais regiões
da área de estudo, o ano de 2011 mostrou altas abundâncias da espécie (Figura 62).

Figura 62 - Diagrama de dispersão da abundância (representada pela captura-por-unidade-de-esforçoCPUE) anual do camarão-sete-barbas, dentro da Área de estudo específica. As esferas representam
áreas de 1 milha náutica (MN) de lado, nas quais foram realizados os cálculos da CPUE. No topo do
diagrama está representada a linha de costa e os polígonos de interferência portuária. Os eixos
horizontais são representativos das coordenadas geográficas de longitude (eixo x) e latitude (eixo y).

Fonte: produção do próprio autor.

Na Figura 63 a Figura 68 se encontram os mapas anuais da declividade da CPUE
do camarão-sete-barbas, em porcentagem, na Área de estudo específica, para os
anos de 2009 a 2014.
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Figura 63 - Declividade da CPUE de camarão-sete-barbas na Área de estudo específica, para o ano
de 2009.

Fonte: produção do próprio autor.

Figura 64 - Declividade da CPUE de camarão-sete-barbas na Área de estudo específica, para o ano
de 2010.

Fonte: produção do próprio autor.
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Figura 65 - Declividade da CPUE de camarão-sete-barbas na Área de estudo específica, para o ano
de 2011.

Fonte: produção do próprio autor.

Figura 66 - Declividade da CPUE de camarão-sete-barbas na Área de estudo específica, para o ano
de 2012.

Fonte: produção do próprio autor.
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Figura 67 - Declividade da CPUE de camarão-sete-barbas na Área de estudo específica, para o ano
de 2013.

Fonte: produção do próprio autor.
Figura 68 - Declividade da CPUE de camarão-sete-barbas na Área de estudo específica, para o ano
de 2014.

Fonte: produção do próprio autor.
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O mapa tridimensional de diagrama de dispersão da declividade da CPUE do
camarão-sete-barbas na Área de estudo específica foi utilizado para identificar áreas
com variações abruptas na abundância da espécie, bem como padrões espaciais e
temporais (Figura 69).
De forma geral, as maiores declividades da CPUE foram identificadas em torno da
profundidade de 20 m e na área a leste do porto de Santos. Na área de interferência
direta, de forma geral, foi constatada uma maior homogeneidade na distribuição da
abundância da espécie. O ano de 2014 se mostrou como uma exceção, com altas
declividades na maior parte da Área de estudo específica (Figura 69).
Apesar de, no geral ter apresentado uma variação mais homogênea, algumas
pequenas manchas de declividade intermediária a alta, foram observadas nos
polígonos de despejo 1 e fundeador 3, do porto de Santos, nos anos de 2009, 2010,
2012 e 2013. No ano de 2011 foi observada uma alta declividade no polígono de
despejo 2 (Figura 69).
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Figura 69 - Diagrama de dispersão da declividade (em porcentagem) anual, calculada sobre os dados
de abundância do camarão-sete-barbas, dentro da Área de estudo específica. As esferas representam
áreas de 1 milha náutica (MN) de lado, nas quais foram realizados os cálculos. No topo do diagrama
está representada a linha de costa e os polígonos de interferência portuária. Os eixos horizontais são
representativos das coordenadas geográficas de longitude (eixo x) e latitude (eixo y).

Fonte: produção do próprio autor.

4.7

CORRELAÇÕES-CRUZADAS

ENTRE

OS

DADOS

PESQUEIROS

E

ESTATÍSTICOS PORTUÁRIOS

Foram identificadas máximas correlações lineares significativas entre o volume de
material dragado e o número de dias de pesca, sendo estas negativas na defasagem
= 0, para as áreas Despejo 1 e Fundeio 6, e positivas na defasagem de 1 ano, para
as áreas de Despejo 2 e Fundeio 3 (Tabela 7; Tabela 8).
A movimentação portuária, em toneladas, apresentou máxima correlação positiva
significativa, no mesmo ano (defasagem = 0), com o número de dias de pesca de
camarão-sete-barbas anual, para a área de Fundeio 3 (Tabela 7).
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Tabela 7 - Valores das máximas correlações-cruzadas entre os dias de pesca e os dados portuários
anuais, nas áreas especificadas, e suas respectivas defasagens (anos). Valores em negrito indicam
correlações significativas (p≤0,05).

Defasagem

Volume da

Dragagem de

Manutenção

1(10³ m³)
Defasagem

Número de

Atracações

Defasagem

Movimentação

(ton)

Área

Despejo Geral

0,49

2

0,43

-1

0,77

2

Despejo 1

0,49

2

0,76

0

0,47

3

Despejo 2

0,76

0

0,51

4

0,80

1

Fundeio Geral

0,52

2

0,46

5

0,69

2

Despejo+Fundeio

0,54

2

0,43

5

0,73

2

Fundeio 3

0,89

0

0,42

4

0,92

1

Fundeio 4

0,51

2

0,59

0

0,52

2

Fundeio 5

0,42

2

0,42

0

0,61

2

Fundeio 6

0,46

2

0,78

0

0,53

3

Correlações negativas significativas foram identificadas com defasagem de dois anos
entre o número de atracações portuárias e os dias de pesca de camarão-sete-barbas
anuais nas áreas gerais (despejo e fundeio) e com defasagem de um ano nas áreas
Despejo 2 e Fundeio 3 (Tabela 8).
Na área de Despejo 2, a CPUE do camarão-sete-barbas, representativa da
abundância da espécie, apresentou correlação significativa positiva com a
movimentação portuária e correlação significativa negativa com o número de
atracações, ambas na defasagem zero (Tabela 9; Tabela 10).
A função de correlação-cruzada calculada entre a CPUE do camarão-sete-barbas nas
diferentes áreas portuárias e os dados de volume de material dragado no porto de
Santos não identificou nenhuma correlação significativa (a 5% de significância)
considerando defasagens temporais (Tabela 9; Tabela 10).
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Tabela 8 - Valores das mínimas correlações-cruzadas entre os dias de pesca e os dados portuários
anuais, nas áreas especificadas, e suas respectivas defasagens (anos). Valores em negrito indicam
correlações significativas (p≤0,05).

Defasagem

Volume da

Dragagem

(10³ m³)

Defasagem

Número de

Atracações

Defasagem

Movimenta-

ção (ton)

Área

Despejo Geral

-0,44

-3

-0,86

2

-0,46

-1

Despejo 1

-0,67

-1

-0,57

2

-0,89

0

Despejo 2

-0,53

-3

-0,83

1

-0,51

-2

Fundeio Geral

-0,40

-2

-0,84

2

-0,55

0

Despejo+Fundeio

-0,39

-2

-0,88

2

-0,48

-1

Fundeio 3

-0,43

-3

-0,85

1

-0,55

-2

Fundeio 4

-0,59

-1

-0,67

2

-0,79

0

Fundeio 5

-0,37

-3

-0,66

2

-0,53

-1

Fundeio 6

-0,65

-1

-0,60

3

-0,89

0

Tabela 9 - Valores das máximas correlações-cruzadas entre a CPUE (kg/dia de pesca) estimada e os
dados portuários anuais, nas áreas especificadas, e suas respectivas defasagens (anos). Valores em
negrito indicam correlações significativas (p≤0,05).

1

Despejo 1

0,47

0

0,42

5

0,29

3

Despejo 2

0,89

0

0,41

4

0,71

1

Fundeio Geral

0,54

0

0,49

5

0,44

1

Despejo+Fundeio

0,65

0

0,49

5

0,45

1

Fundeio 3

0,50

1

0,53

-1

0,64

2

Fundeio 4

0,62

0

0,40

5

0,45

1

Fundeio 5

0,29

-3

0,25

4

0,42

-2

Fundeio 6

0,39

3

0,51

1

0,47

3

Defasagem

0,37

Volume da

Defasagem
5

Dragagem

Número de

0,36

(10³ m³)

Defasagem
0

Atracações

Movimentação

0,66

(ton)

Despejo Geral

Área
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Tabela 10 - Valores das mínimas correlações-cruzadas entre a CPUE (kg/dia de pesca) estimada e os
dados portuários anuais, nas áreas especificadas, e suas respectivas defasagens (anos). Valores em
negrito indicam correlações significativas (p≤0,05).

Defasagem

Volume da

Defasagem

0

-0,50

-3

Despejo 1

-0,29

-1

-0,41

3

-0,44

5

Despejo 2

-0,51

-4

-0,93

0

-0,60

-3

Fundeio Geral

-0,33

5

-0,58

2

-0,51

5

Despejo+Fundeio

-0,33

4

-0,46

2

-0,51

5

Fundeio 3

-0,54

-3

-0,61

2

-0,51

-2

Fundeio 4

-0,36

-4

-0,31

0

-0,42

5

Fundeio 5

-0,37

-2

-0,29

3

-0,26

4

Fundeio 6

-0,35

-1

-0,57

3

-0,55

0

Dragagem

Número de

-0,51

(10³ m³)

Defasagem
-4

Atracações

Movimentação

-0,36

(ton)

Despejo Geral

Área
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5 DISCUSSÃO

5.1 CÁLCULO DOS ÍNDICES PADRONIZADOS DA ABUNDÂNCIA (CPUE) DO
CAMARÃO-SETE-BARBAS

No modelo ajustado para padronização do esforço de pesca (equação 14), a
localidade pesqueira da embarcação se mostrou o fator mais influente sobre a
variação da produtividade da espécie, sendo mais significativo que os fatores
relacionados às características unicamente físicas das embarcações, como
comprimento (m) e potência do motor (HP). Isso ocorreu, pois, a “localidade
pesqueira” é uma unidade de análise que agrupa locais de descarga geograficamente
próximos e que atendem a frotas com características e padrões pesqueiros
semelhantes. Assim essa variável representa, em certo grau, um conjunto específico
de características físicas, operacionais e espaciais.
Mesmo assim, os fatores comprimento e potência de motor foram significativos no
modelo selecionado para explicar as variações na CPUE da espécie. Ou seja, mesmo
em cada localidade há uma variação significativa de rendimento pesqueiro entre as
embarcações que está relacionado às suas características físicas.
Segundo Kolling e Ávila-da-Silva (2014), entre 1990 e 2009, o comprimento e a
potência de motor foram os principais fatores, relacionados a características de
embarcações, que apresentaram influência significativa na variação da produtividade
do camarão-sete-barbas capturado no estado de São Paulo.
O comprimento e a potência do motor são tradicionalmente relacionados ao aumento
do poder de pesca de frotas de arrasto, visto que estes fatores são relevantes no
tamanho da área que estas embarcações conseguem arrastar (GULLAND, 1956;
LOPES et al., 2008; MAYNOU; DEMESTRE; SANCHEZ, 2003; O’NEILL et al., 2003;
O’NEILL; LEIGH, 2007; WEINBERG; KOTWICKI, 2008). Além disso, quanto maior o
comprimento e potência do motor, maior o poder de deslocamento das embarcações,
que passam a ser capazes de buscar por áreas com maior produtividade da espécie
alvo e permanecer mais tempo no mar.
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A identificação dos fatores relacionados a embarcações, que possuem influência na
CPUE, e a utilização destes para padronização dos dados comerciais, são de extrema
importância para reduzir o viés causado pela influência do poder de pesca das
embarcações nos padrões de abundância da espécie (BISHOP, 2006).
A CPUE padronizada mostrou um aumento de 2009 a 2011 seguido de queda até
2013 e leve incremento no ano de 2014. Apesar da série temporal ser curta, o padrão
de variação da CPUE indicou aumentos seguidos de quedas, que duram cerca de 2
anos. Esse mesmo padrão foi identificado por Kolling e Ávila-da-Silva (2014) que
realizaram a padronização dos dados pesqueiros comerciais da espécie no litoral
centro de São Paulo durante um período de 20 anos (1990-2009).
Com relação à sazonalidade, foram observados dois meses com maiores
abundâncias. Segundo Graça-Lopes, Pereira e Severino-Rodrigues (2007), no litoral
do Estado de São Paulo, ocorrem dois picos de abundância do camarão-sete-barbas
ao longo do ano, os quais estão relacionados à época de recrutamento e às
concentrações populacionais para reprodução.

5.2 MODELAGEM GEOESTATÍSTICA E ANÁLISES DE KERNEL

Neste trabalho, os mapas de Kernel mostraram poucos agrupamentos de pontos de
pesca dentro da área de estudo, indicando que o problema da amostragem
preferencial existente em dados pesqueiros comerciais não foi muito acentuado no
caso dos dados da pesca de arrasto-duplo de camarão-sete-barbas no litoral Centro
de São Paulo.
Isso ocorreu, pois, a frota de arrasto-duplo que opera na captura da espécie na região
é constituída de embarcações caracteristicamente de pequeno porte, baixa potência
de motor e assim baixa mobilidade (KOLLING; ÁVILA-DA-SILVA, 2014). Dessa forma,
essa frota não tem capacidade de buscar áreas mais produtivas e distantes de seus
locais de descarga, operando preferencialmente em áreas fixas próximas a estes.
Assim, as amostragens obtidas apresentaram características semelhantes a
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amostragens

sistemáticas,

apesar

de

pontos

específicos

de

amostragens

preferenciais, como mostrado pelos mapas de Kernel.
A alta concentração de operações de pesca, identificada ao largo do município de
Bertioga, indicando um cenário de amostragem preferencial em função de altas
abundâncias da espécie alvo, foi contraposta pelos mapas de abundância do
camarão-sete-barbas, estimados por krigagem, que mostraram que essa região não
apresentou altas abundâncias da espécie durante o período analisado. Esta
contradição pode ser um indicativo de que a amostragem preferencial nesse caso não
ocorreu em função de altas abundâncias da espécie, e sim devido ao tamanho e
características da frota pesqueira sediada no município de Bertioga. Esta consiste na
principal frota artesanal que opera na captura da espécie na região do litoral Centro
de São Paulo, apresentando um esforço pesqueiro, em dias de pesca, elevado, em
relação aos demais municípios com frotas somente artesanais.
O modelo de semivariograma teórico ajustado aos dados do camarão-sete-barbas
capturado na região costeira do litoral centro de São Paulo foi o modelo isotrópico
esférico. O mesmo modelo foi utilizado para explicar a variabilidade espacial desta
espécie e de outros camarões peneídeos na região costeira do Golfo do México
(CASTREJÓN; PEREZ-CASTAÑEDA; DEFEO, 2005). Pérez-Castañeda e Defeo
(2004) também utilizaram modelos esféricos de semivariograma para descrever a
variabilidade espacial da abundância dos camarões peneídeos em um habitat tropical
estuarino do México.
Os modelos de semivariograma ajustados mostraram a existência de dependência
espacial nos dados comerciais de camarão-sete-barbas no litoral Centro de São Paulo
para os anos de 2009 a 2014. A dependência espacial mostra que quanto mais
próximo os pontos de pesca estiveram no espaço, mais parecida é a abundância da
espécie. De acordo com Nishida e Chen (2004), no ambiente marinho isso ocorre,
pois para muitas espécies os indivíduos vivem e se movem juntos.
Os mapas de distribuição da abundância da espécie, estimados por krigagem,
mostraram que a espécie apresentou uma distribuição espacial em manchas. O
mesmo padrão foi identificado por Castrejón; Perez-Castañeda e Defeo (2005), que
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concluíram que o camarão-sete-barbas possui uma distribuição espacial em grandes
manchas em regiões próximas da costa.

5.3 AVALIAÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL

A comparação dos modelos de semivariograma anuais permitiu a identificação de um
padrão na variação da distribuição espacial da abundância da espécie, com uma
redução do patamar de 2009 a 2011, seguido por aumento de três anos, entre 2012 e
2014. Segundo Millward (2011), altos valores de patamar indicam uma maior
heterogeneidade ou complexidade da paisagem. Assim, podemos observar que houve
uma tendência da distribuição espacial da CPUE do camarão-sete-barbas ser mais
homogênea, ou seja, com manchas maiores, durante os três primeiros anos, seguido
de tendência de aumento na heterogeneidade, durante os três últimos anos da série
de dados.
As principais frotas que atuaram na captura do camarão-sete-barbas dentro da região
de interferência direta do porto de Santos foram as frotas dos municípios de
Santos/Guarujá e Bertioga. As frotas sediadas nos municípios de Santos/ Guarujá são
as que possuem maior facilidade de operar nessa região, em função da maior
proximidade entre os locais de descarga e as áreas delimitadas como de impacto
direto do porto de Santos. Além disso, essa frota possui como principal característica
o fato de ser mista, com parte das embarcações industriais e parte artesanais, levando
a alta representatividade do município na captura da espécie. Por sua vez, a frota de
Bertioga que atua na captura do camarão-sete-barbas é composta por um elevado
número de embarcações artesanais de pequeno porte, levando a alta frequência de
operações de pesca.
Apesar da área de Fundeio de Embarcações ser maior que a área de Despejo do
material dragado, nesta segunda ocorreram mais operações de pesca de arrasto e
maiores capturas de camarão-sete-barbas, durante o período de 2009 a 2014,
indicando que os polígonos de despejo do material dragado são áreas preferenciais
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para as frotas que operam na captura da espécie, em relação a área de fundeio de
embarcações.
Pôde ser observado, através dos mapas da distribuição da CPUE estimada por
krigagem e do gráfico da CPUE média dentro das diferentes áreas, que nos anos de
2009 e 2010 a abundância da espécie foi semelhante entre as áreas de despejo da
dragagem e de fundeio de embarcações, enquanto nos anos de 2011 e 2012 houve
maior abundância da espécie na área de fundeio de embarcações e nos anos de 2013
e 2014 esta foi maior nas áreas de despejo do material dragado. Apesar dessas
variações, os valores de CPUE dentro dessas áreas não tiveram variações
acentuadas nem nenhuma tendência clara, mostrando que a preferência da frota
pesqueira em operar na região de despejo do material dragado não ocorre em função
de maiores abundâncias da espécie. Provavelmente essa preferência se dá devido à
dificuldade de passagem e realização das operações pesqueiras nos locais
delimitados para fundeio das embarcações, mostrando a existência de competição em
função da sobreposição de diferentes atividades realizadas no ambiente marinho
costeiro.
Entre 2009 e 2014 houve uma tendência de aumento no volume de mercadorias
acumulado anual transportado pelo porto de Santos, sendo que no ano de 2013 foi
registrada a melhor marca histórica anual, seguida por um leve recuo, porém,
alcançando a segunda melhor marca histórica, no ano de 2014 (CODESP, 2015).
Ainda, o ano de 2009 marcou o início da dragagem de aprofundamento do porto de
Santos, a qual vêm sendo realizada com o objetivo de aprofundar o canal para permitir
a passagem de embarcações com calados acima de 15 m e tornar a largura deste de
no mínimo 220 m.
A variação da CPUE estimada por krigagem, ao longo dos anos, mostrou padrões de
variação diversificado em relação as áreas de impacto direto do porto de Santos e as
áreas de APAs marinhas situadas na área de estudo. A região que mostrou um padrão
caracteristicamente diferente das demais, com altos valores de CPUE, e um pico
acentuado de abundância da espécie no ano de 2011, foi o Setor Ypautiba da APALN,
enquanto as demais áreas oscilaram entre as regiões com menores produtividades
da espécie durante o período. A maior parte da pesca realizada no Setor Ypautiba da
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APALN é descarregada nos municípios de Santos e Guarujá, estando o camarãosete-barbas na quarta posição na lista das principais espécies capturadas nesta área
(CARNEIRO et al., 2013)
O camarão-sete-barbas é uma espécie que possui como áreas preferenciais locais
com sedimentos finos e ricos em fragmentos vegetais (COSTA et al., 2007, HECKLER
et al., 2014; MIAZAKI et al., 2016). Assim, regiões costeiras próximas a
desembocaduras de estuários, como a área marinha costeira ao largo do porto de
Santos, são consideradas habitat preferenciais para alimentação e crescimento da
espécie (CASTRO et al., 2005, NAKAGAKI; NEGREIROS-FRANSOZO, 1998).
Apesar disso, durante o período analisado, na região do porto de Santos foram
observadas abundâncias mais baixas da espécie, com relação as áreas adjacentes.
O sistema estuarino de Santos, consiste em uma área de alta concentração urbana,
além de agregar um grande polo industrial, com industrias de fertilizantes,
petroquímicas e aço. Diversos trabalhos tiveram como objetivo analisar a
contaminação e a toxicidade do sedimento dessa região, concluindo que estes
apresentam, de forma geral, elevados graus de toxicidade e contaminação (CESAR
et al., 2006; HORTELLANI, et al., 2008; MARANGONI et al., 2011; PINHEIRO;
MASSONE; CARREIRA, 2017; SOUSA et al., 2007; TORRES et al., 2009).
Dentre os efeitos da deposição deste sedimento contaminado no ambiente marinho,
estão o aumento na concentração de sólidos em suspensão, mudanças nos
sedimentos do fundo oceânico, destruição da fauna e flora bentônica, danos a pesca
e áreas de reprodução de peixes, além do lançamento de poluentes, incluindo metais
pesados, que possuem alto poder tóxico e bioacumulativo (BRAY; BATES; LAND,
1997; USACE, 1998).
Mesmo assim, foram observadas pequenas manchas de altas abundâncias dentro da
área portuária, mostrando que mesmo com as interferências ambientais a espécie
permanece crescendo e se desenvolvendo na área. Isso ocorre pois, como a maioria
dos camarões, o camarão-sete-barbas possuiu características biológicas que o
tornam eficiente na recuperação à impactos ambientais, como o ciclo de vida curto, a
não dependência de ambientes estuarinos e a grande capacidade reprodutiva
(BRANCO, 2005; CASTILHO et al., 2015).
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As análises de trajetória das embarcações selecionadas mostraram uma mudança no
padrão das operações de pesca, aproximadamente em meados de 2012.

Com

relação aos dados portuários, houve uma mudança nas atividades, a partir de 20102011, com tendência de aumento no volume de material dragado na dragagem de
manutenção, diminuição no número de atracações e aumento do volume de material
transportado, indicando que navios de maior capacidade de carga passaram a atuar
no porto de Santos, provavelmente em função das melhorias nos canais de
navegação realizadas pela dragagem.
Cabe salientar que, no ano 2009, deu-se o início do projeto de aprofundamento do
canal do porto de Santos, visando aprofundar o calado para cotas acima de 15 m e a
largura para no mínimo 220 m, com o objetivo de permitir o acesso de navios com
calados maiores e a passagem de dois navios simultaneamente, criando uma via de
mão dupla no canal (CODESP, 2008). Porém, os dados de volume de material
dragado na dragagem de aprofundamento não foram disponibilizados para utilização
neste trabalho.
As mudanças nas operações de pesca podem ter ocorrido em resposta as mudanças
nas atividades portuárias, em função da variação na abundância da espécie alvo da
frota, o camarão-sete-barbas, e/ou, em função da passagem e atracação de navios
de maior porte nas áreas de pesca.
Os efeitos do aumento na deposição de sedimentos contaminados, no ambiente
marinho, podem ter uma resposta rápida na variação da abundância da espécie, e
consequentemente levar as frotas a buscarem por novas áreas de pesca. Por sua vez,
as operações portuárias possuem interferência direta na atividade pesqueira local,
influenciando na operação de pesca e passagem de pescadores artesanais que vivem
em comunidades próximas aos portos, os quais normalmente utilizam embarcações
de pouca mobilidade (SOUZA; TERRA; OLIVEIRA, 2009).
Segundo Gasalla e Gandini (2016), historicamente, houve uma diminuição nos
territórios de pesca de camarão-sete-barbas nas águas costeiras do estado de São
Paulo, que ocorreu em função de restrições devido a atracações portuárias, a
construção de gasodutos, a deposição de esgotos, os encerramentos sazonais
controversos e o zoneamento espacial marinho.
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As análises de correlação não mostraram resultados significativos entre a CPUE e o
volume de material dragado, indicando que não houve relação direta entre o aumento
do volume na dragagem de manutenção e as variações na abundância do camarãosete-barbas, durante o período analisado.
Apesar de os sedimentos serem altamente contaminados, o impacto na abundância
da espécie pode não ter sido diretamente negativo, pois, a deposição de sedimentos
estuarinos no ambiente marinho costeiro leva a um aumento na matéria orgânica, a
qual é uma de suas principais fontes de alimento para a espécie (BRANCO, 2005;
BRANCO; MORITZ JR., 2001).
Em contrapartida, foi identificada uma correlação significativa negativa, entre o volume
de material dragado e os dias de pesca, na defasagem zero, para as áreas de despejo
1 e fundeio 6, indicando que o aumento no volume dragado levou a uma resposta, no
mesmo ano, na diminuição das operações de pesca dentro dessas áreas.
Por sua vez, uma correlação significativa positiva, foi observado na defasagem de 1
ano, para as áreas Despejo 2 e Fundeio 3, indicando que um ano após o aumento do
volume dragado, aumentaram também as operações de pesca nessas áreas, que são
áreas próximas e com sobreposição, indicando mudanças nas áreas preferenciais de
operações de pesca, das áreas de Despejo 1 e Fundeio 6, citadas anteriormente.
As áreas de Despejo 1 e Fundeio 6 se encontram a sudoeste das áreas de Despejo 2
e Fundeio 6, ambas se encontrando em profundidades próximas de 20 m, sendo
dessa forma, igualmente propícias a apresentarem altas abundancias da espécie.
O número de atracações no porto de Santos mostrou altas correlações negativas com
o número de dias de pesca, sendo algumas delas significativas, para as defasagens
de 1 e 2 anos. Esta informação juntamente com o observado nas geovisualizações
tridimenssionais espaço-temporais, leva a conclusão de que a tendência de
diminuição no número de atracações, e o aumento no volume transportado, em função
da atracação de navios com maior capacidade de carga, apresentou interferência nas
operações de pesca, levando a mudanças nas áreas preferencias de pesca da frota
de arrasto-duplo que opera na captura no camarão-sete-barbas.
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Cabe salientar que, além dos impactos causados pelas atividades antrópicas no
ambiente marinho costeiro, os padrões de distribuição espacial e temporal dos
camarões Peneídeos, sofrem influência de fatores ambientais. Os principais deles são
a salinidade, a temperatura, o tipo de fundo, a profundidade e as marés (CASTRO et
al., 2005; COSTA; FRANSOZO, 2004; COSTA et al., 2005, 2007 DALL et al., 1990;
FRANSOZO et al., 2002).

5.4 CONTRIBUIÇÕES

Avaliar a variabilidade espacial faz da geoestatística uma eficiente ferramenta de
suporte a decisão no manejo de espécies marinhas em explotação. Assim, os
resultados obtidos neste trabalho podem ser aplicados diretamente no manejo da
espécie no âmbito dos setores Guaibe e Carijó, da APALC, e do setor Ypautiba, da
APALN, contidos na região estudada.
Além disso, mapas como os obtidos neste trabalho podem ser amplamente utilizados
para o correto monitoramento da influência dos diferentes impactos relacionados a
atividade portuária sobre a atividade pesqueira e sobre espécies marinhas explotadas
comercialmente.
Os mapas de abundância de espécies podem ainda ser utilizados em Cartas de
Sensibilidade Ambiental a Derramamentos de Óleo (Cartas SAO), que são uma
ferramenta utilizada para gerar informações sobre planejamento de contingência e
para a implementação de ações de resposta a incidentes de poluição por óleo no
ambiente marinho (MMA, 2018). Estas permitem identificar os ambientes com
prioridade de proteção e as eventuais áreas de sacrifício, sendo utilizadas para
tomadas de decisões sobre o correto direcionamento dos recursos disponíveis e a
mobilização adequada das equipes de contenção e limpeza. Assim, a integração de
mapas de abundância de espécies nas Cartas SAO, pode servir para áreas com maior
abundância serem consideradas como prioritárias nessas ações.
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Esses mapas poderiam também ser incorporados na INDE brasileira, servindo assim
como uma das bases para a elaboração de um PEM efetivo na região, considerando,
os diferentes usos humanos bem como as características ambientais e ecológicas dos
ambientes.
Da mesma forma, esses dados poderiam ser implementados no Projeto DataGEO, o
qual possui como objetivo estruturar, organizar e disponibilizar as bases de
informações ambientais e territoriais do Sistema Ambiental Paulista através da
construção de uma Infraestrutura de Dados Espaciais Ambientais para o estado de
São Paulo (IDEA-SP).
Ainda, pode ser realizado o mapeamento da abundância de outras espécies, visando
realizar análises da interação entre a distribuição de espécies de diferentes níveis da
cadeia trófica. Derous et al. (2007), utilizando dados da distribuição de diversas
espécies, elaboraram mapas do valor biológico de subáreas dentro da parte da
Bélgica do mar do Norte. Segundo os autores, o conhecimento do valor biológico de
áreas pode ser utilizado como base para ações de manejo, visto que permite que
áreas mais valiosas dentro da região sejam protegidas de forma eficiente.
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6 CONCLUSÕES

Conclui-se que, durante o período analisado (2009 a 2014), as operações pesqueiras
da frota de arrasto-duplo de pequeno porte, na área de interferência do porto de
Santos, apresentaram padrões de variação espaço-temporal relacionados ás
mudanças nas atividades portuárias.
Por sua vez, não foi identificado um padrão na variação espaço-temporal da
abundância de sua espécie alvo, o camarão-sete-barbas, mostrando que mesmo com
os diversos impactos, a espécie continua ocorrendo na região.
De acordo com os resultados obtidos, pode-se concluir que métodos de análise de
semivariograma e de inferência por krigagem podem ser utilizados para realizar
estimativas de valores em vazios amostrais, de índices de abundância de espécies,
calculados a partir de dados da pesca comercial de embarcações com baixa
mobilidade.
Conclui-se que, os dados pesqueiros comerciais, mesmo apresentando vícios não
existentes nos dados de amostragens de cruzeiros científicos pesqueiros, podem ser
uma fonte alternativa para aplicações de análises espaciais da abundância de
espécies marinhas costeiras. Essas análises, quando realizadas em diferentes
períodos temporais, podem ser utilizadas na avaliação da variabilidade espaçotemporal da abundância de espécies em áreas com diferentes usos do ambiente
marinho costeiro.
Durante o período analisado, a área de fundeio de embarcações do porto de Santos
apresentou baixa frequência de operações de pesca de arrasto de camarão-setebarbas e abundâncias médias da espécie. Por sua vez, na região delimitada para
despejo do material dragado, foram identificadas maiores frequências de operações
de pesca de arrasto, mostrando-se uma área preferencial desta pescaria, mesmo com
abundâncias semelhantes da espécie.

154
Os resultados obtidos levaram a conclusão de que a área do Setor Ypautiba da
APALN apresentou maiores abundâncias da espécie, com relação as demais áreas
avaliadas, durante o período analisado.
Por apresentar a variabilidade espaço-temporal da pesca de arrasto e da abundância
de sua espécie alvo, bem como interações com a atividade portuária, os resultados
desta Tese podem ser de ampla utilidade para planejadores ambientais e para a
aplicação de um PEM efetivo na região.
Além disso, a metodologia aplicada nesta Tese pode ser generalizada para outras
frotas e espécies capturadas pela pesca comercial, além de para a própria pesca do
camarão-sete-barbas em outras regiões e períodos temporais. Cabe salientar, que
para isso, primeiramente deve ser avaliado se existe um padrão de dependência
espacial nos dados, o qual possibilita a aplicação da análise de estimativa espacial
por krigagem.
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