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RESUMO 

O presente trabalho teve como objetivo principal apresentar os resultados de 
análises de inferência geográfica sobre parâmetros ambientais que estão relacionados à 
distribuição da principal espécie de tunídeo capturada pela frota pesqueira comercial das 
regiões Sul e Sudeste do Brasil, o bonito de barriga listrada, Katsuwonus pelamis. 
Também são apresentadas comparações dos resultados obtidos nas análises com os 
dados observados in situ através de cruzeiros de pesca. Os mapas de grau de 
favorabilidade para a pesca do bonito de barriga listrado, gerados através das técnicas 
Booleana e AHP, permitiram a observação de uma tendência no que se refere à variação 
sazonal da localização das áreas mais propícias à concentração e disponibilidade de 
cardumes de K. pelamis. A fim de serem obtidos resultados mais confiáveis, faz-se 
necessário que se englobem nas análises outras variáveis que possivelmente limitam a 
disponibilidade e abundância do recursos, pois a atividade pesqueira é uma atividade 
bastante complexa em termos de parâmetros de influência. Tal confiabilidade é 
fundamental, visto que importantes recursos podem vir a ser investidos baseados nestes 
resultados. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

1.1 JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS 

A fim de se estabelecer serviços de previsão pesqueira e de localização de cardumes, 

faz-se necessário o entendimento da relação entre o comportamento dos animais 

aquáticos e as condições ambientais, incluindo as suas variações espaço-temporais e a 

influência desta relação na atividade pesqueira. O principal objetivo destes serviços é de 

maximizar a eficiência da pesca, em bases sustentáveis, de tal maneira que a máxima 

quantidade de pescado possa ser capturada com o mínimo custo. 

Tentativas de identificação de áreas com maior probabilidade de concentração e 

disponibilidade de tunídeos para a pesca são antigas e têm sido feitas principalmente 

através da definição dos limites de habitat inferidos a partir de indicadores ambientais. 

Rothlisberg (1998) apresenta as vantagens em se utilizar a tecnologia de 

Geoprocessamento na identificação de áreas adequadas para atividades pesqueiras, 

quando se faz necessário considerar inúmeras variáveis e restrições. 

A possibilidade de integração de dados em diferentes formatos (geo-campos e geo-

objetos) fornecida pelos Sistemas de Informação Geográfica é uma de suas 

características mais importantes, porém a menos utilizada, segundo Câmara et al. 

(2001). Grande parte dos usuários de SIG limita-se a utilizar simples operações de 

visualização dos dados, tirando conclusões intuitivas de fenômenos muitas vezes de 

natureza complexos. 

Procedimentos de análise exploratória e confirmatória disponíveis nos SIGs, permitem, 

além da descrição e visualização da distribuição espacial dos dados, a identificação de 

padrões de associação espacial e modelagem estatística, respectivamente. No entanto, a 

limitada compreensão dos princípios de Geoprocessamento e da metodologia associada 

restringe a exploração destas ferramentas pela comunidade usuária. 
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Assim, para aplicações em atividades pesqueiras, os SIGs não apenas fornecem 

ferramentas de visualização espacial das variáveis envolvidas no processo produtivo, 

mas também a possibilidade de determinação de associações e suas evoluções espaciais 

e temporais, favorecendo uma melhor compreensão dos fenômenos envolvidos na 

sustentabilidade destas atividades. 

O presente trabalho tem como objetivo principal apresentar análises de inferência 

geográfica sobre parâmetros ambientais que estão relacionados à distribuição da 

principal espécie de tunídeo capturada pela frota pesqueira comercial das regiões Sul e 

Sudeste do Brasil, o bonito de barriga listrada, Katsuwonus pelamis. Para tanto, foi 

utilizado o Sistema de Informações Georeferenciadas (SIG), o qual permitiu o 

desenvolvimento de inferências sobre as principais regiões propícias à atividade 

pesqueira. 

Também são apresentadas comparações dos resultados obtidos nas análises com os 

dados observados in situ através de cruzeiros de pesca, documentados na forma diários 

de bordo preenchidos pela tripulação das próprias embarcações. 

1.2 CARACTERÍSTICAS DA ESPÉCIE 

Dentre os tunídeos, Katsuwonus pelamis (Fig. 1.1) é a espécie mais cosmopolita, 

habitando águas tropicais e temperadas quentes. Os adultos encontram-se 

principalmente entre as isotermas de 15º C, com a faixa de ocorrência variando de 14,7º 

a 30º C, enquanto que as larvas distribuem-se restritamente em águas cuja temperatura 

superficial não seja inferior a 25º C. Caracteriza-se por ser uma espécie tipicamente 

oceânica, migratória e formadora de grandes cardumes de superfície durante sua vida 

adulta. 
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Fig. 1.1- Exemplar do bonito de barriga listrada, Katsuwonus pelamis. 

Cardumes desta espécie tendem a se associar com convergências, frentes oceânicas 

(fronteiras entre massas de águas frias e quentes), ressurgências e outras 

descontinuidades hidrográficas. Tais fenômenos geralmente intensificam a 

produtividade oceânica da região, ou seja, aumentam a disponibilidade de forragem para 

pequenos pelágicos. 

Esta espécie apresenta elevada abundância e alto valor comercial e sustenta grandes 

pescarias em todo o mundo, algumas das quais recentemente implantadas. Embora 

capturado há vários anos no Pacífico e Atlântico Oriental, considera-se que o recurso é 

ainda explorado a níveis inferiores à captura máxima sustentável (Vilella, 1990). 

Cerca de 40% da captura total de atuns no Sudoeste do Atlântico Sul é composta por 

esta espécie, observando-se, desta forma, uma substituição da albacora laje, Thunnus 

albacares, como a espécie dominante deste grupo nos últimos anos (FAO, 1998). O 

bonito de barriga listrada é capturado na superfície, principalmente por cerqueiros e 

vara e isca-viva, mas também acidentalmente por espinhel. 

Além da temperatura, o teor de oxigênio dissolvido na água representa outro parâmetro 

ambiental que define os limites do habitat preferencial do K. pelamis. O limite inferior 

em 2,5 ml O2 por litro relaciona-se intimamente à fisiologia peculiar desses animais a 

fim de se garantir uma velocidade mínima de natação. Este requerimento geralmente 

restringe a distribuição desta espécie acima da termoclima (camada da coluna d’água 

com forte gradiente de temperatura e com concentração mínima de oxigênio). 
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A sugestão geral de que a distribuição espacial do bonito de barriga listrada poderia ser 

inferida através da temperatura superficial do mar (TSM) como indicador ambiental é 

muito antiga e tem se confirmado em grande parte dos estudos realizados (Nakamura, 

1969). A TSM, por ser de fácil mensuração e estar relacionada muitas vezes com a 

temperatura de subsuperfície, tem sido, portanto, o indicador ambiental mais utilizado 

na tentativa de definição dos limites de habitat do K. pelamis. 

A relação estreita da distribuição desta espécie com a temperatura ambiental está 

associada a adaptações morfológicas e fisiológicas favoráveis ao desenvolvimento de 

grandes velocidades e migrações, características peculiares dos tunídeos as quais 

implicam em uma alta demanda energética (Lowe et. al., 1998) e, consequentemente, na 

manutenção de temperaturas corporais relativamente altas. A manutenção de uma 

temperatura corporal adequada é derivada basicamente de uma procura ativa por 

ambientes com temperaturas altas e de mecanismos circulatórios de contra-corrente com 

troca de calor. Apesar dessa adaptação fisiológica, que implica em temperaturas 

musculares superiores às ambientais, o K. pelamis não pode sobreviver por longos 

períodos em águas relativamente frias, com temperaturas inferiores a 15ºC. 

Andrade (1996) também indica que a concentração para K. pelamis se dá, 

preferencialmente, em regiões cujas profundidades variam de 100 m até o talude 

continental superior, correspondendo estas às áreas de maior probabilidade de captura. 

Desta forma, a análise integrada dos principais parâmetros restritivos da distribuição dos 

cardumes dos recursos pesqueiros pelágicos pode ser de grande valia em apoio ao 

desenvolvimento de uma pesca sustentável mais rentável em uma determinada região. 

1.3 ÁREA DE ESTUDO 

A área de estudo está compreendida entre as latitudes de 23ºS e 34ºS e as longitudes de 

039ºW e 054ºW, abrangendo a região oceânica junto a costa brasileira no sudoeste do 

Atlântico Sul (Fig. 1.2). 
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Fig. 1.2- Área de estudo. 

Esta região é caracterizada por uma dinâmica oceanográfica dominada pela Corrente do 

Brasil, originária da divergência da Corrente Sul Equatorial junto ao continente na 

região equatorial. É uma corrente superficial quente que flui para o sul adjacente à 

plataforma continental leste da América do Sul. 

Aproximadamente na altura do rio da Prata, a Corrente do Brasil encontra-se com as 

águas frias da Corrente das Malvinas, que vem do sul, formando ambas a chamada 

Convergência Subtropical. 

1.4 TÉCNICAS DE INFERÊNCIA GEOGRÁFICA 

Existem vários métodos de inferência espacial que apresentam como objetivo reduzir o 

espaço de interpretação, geralmente presente em análises individuais de dados multi-

fonte. Desta forma, a integração dos dados através destas técnicas possibilitam obter 

resultados que definem possíveis soluções que retratam o problema físico em estudo. 

Os métodos geram como resultados planos de informação em diferentes formatos. O 

método de Inferência Booleana gera dados em formato temático, sendo a potencialidade 

expressa espacialmente em forma de polígonos, e que representam classes de áreas 

favoráveis e não favoráveis (representação em 1 bit).  
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O método de Inferência AHP (Processo Analítico Hierárquico) gera dados em formato 

numérico, levando em consideração diferentes pesos para cada variável, sendo a 

potencialidade expressa de forma numérica. 

O método Booleano consiste em se dispor de um conjunto de informações de entrada e 

de uma metodologia que permitem a descoberta de localizações que satisfazem um 

conjunto de critérios. O dados de saída é um mapa binário onde cada ponto do mapa, 

satisfaz ou não as condições do modelo. 

A desvantagem deste método consiste no fato de que os mapas binários são 

simplesmente sobrepostos, e as áreas de maior potencialidade à ocorrência de um 

determinado fenômeno correspondem àquelas que apresentam o maior número de 

interseção de evidências favoráveis definidas pelo modelo. 

A simplicidade da abordagem Booleana não leva em consideração a importância de 

cada critério sobre o fenômeno em estudo. Dependendo da importância relativa, as 

evidências precisam ser ponderadas. 

A técnica AHP, por sua vez, é uma teoria com base matemática que permite organizar e 

avaliar a importância relativa entre critérios e medir a consistência dos julgamentos. 

Com base na comparação, a AHP pondera todos os e critérios e calcula um valor de 

razão de consistência entre [0,1], com 0 (zero) indicando uma ótima consistência. 

A partir do estabelecimento de critérios de comparação para cada combinação de fatores 

é possível determinar um conjunto ótimo de pesos que possam ser utilizados para a 

combinação dos diferentes mapas. Definido os fatores que serão combinados e o 

estabelecimento das importâncias relativas de cada um deles, é fornecida uma indicação 

da consistência do julgamento ("razão de consistência"). 
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CAPÍTULO 2 

MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 MATERIAIS 

2.1.1 Revisão Bibliográfica 

Foi realizada uma revisão bibliográfica sobre os principais parâmetros ambientais que 

influenciam a distribuição e a concentração do Katsuwonus pelamis. 

Embora a literatura não tenha definido todas as variáveis que realmente interferem no 

comportamento do bonito de barriga listrada, entre as principais estão as feições 

oceanográficas (inferidas indiretamente por meio da temperatura superficial do mar) e a 

profundidade local (Andrade, 1996). 

Tanto as feições oceanográficas (frentes oceânicas, vórtices e ressurgências) como a 

profundidade estão altamente relacionadas com o aumento da produtividade biológica 

local, resultando em maior disponibilidade de alimento para a espécie. Lalli e Parsons 

(1993) descrevem os principais eventos que contribuem para este fenômeno. 

Baseando-se na revisão bibliográfica, a batimetria da área de estudo foi dividida em 

classes de acordo com a preferência da espécie para esta variável. As classes 

corresponderam aos intervalos de profundidade de 0 a 100 m, de 100 a 300 m e mais de 

300 m. 

Em relação a temperatura, Uda (1959) indica as faixas de distribuição e pesca da 

espécie, tendo sido as mesmas consideradas no presente trabalho quando houve a 

necessidade de divisão em classes. São elas: abaixo de 19,0ºC, entre 19º e 20ºC, entre 

20º e 22ºC, entre 22º e 23ºC e acima de 23ºC. 

Estas informações foram utilizadas na definição da potencialidade das áreas da costa sul 

e sudeste do Brasil para a pesca da referida espécie, sendo estas áreas classificadas de 

acordo com o grau de favorabilidade à atividade: Alto, Moderado e Baixo. 
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2.1.2 Dados de Batimetria 

Os dados de batimetria foram obtidos através de 3 cartas náuticas produzidas pela DHN 

(Diretoria de Hidrografia e Navegação), as quais englobam toda a área de estudo. A 

Tabela 2.1 resume as principais informações referentes às cartas náuticas utilizadas. 

TABELA 2.1- INFORMAÇÕES SOBRE AS CARTAS NÁUTICAS. 

Número Título Escala Projeção 
Cartográfica 

Datum 
Planimétrico 

70 Brasil Costa Leste 
De Belmonte ao 
Rio de Janeiro 

1 : 1.091.261 
na lat. 19º 50’ 

Mercator Córrego Alegre 

80 Brasil Costa Sul 
Do Rio de Janeiro à 

Ilha de Santa 
Catarina 

1 : 1.046.128 
na lat. 25º40’ 

Mercator Córrego Alegre 

90 Brasil Costa Sul 
Da Ilha de Santa 

Catarina a 
Maldonado 

1 : 990.526 
na lat. 31º25’ 

Mercator Córrego Alegre 

No SPRING, após a criação do banco de dados “Pesca” e do projeto “Bonito”, 

procedeu-se à digitalização dos pontos cotados e da linha de costa de cada carta. Como 

as cartas apresentavam diferentes escalas, foram criados três planos de informação 

(PI’s), relacionados a uma categoria numérica. Posteriormente, utilizando-se a 

ferramenta de mosaico, todos os pontos e linhas foram englobados em um único PI, 

levando-se em consideração as escalas das várias partes. 

A partir do PI de batimetria, foi gerada uma grade regular utilizando-se para tanto um 

interpolador por média ponderada, por quadrante e por cota. A grade numérica foi, 

então, utilizada no processo de fatiamento. As classes definidas no fatiamento foram as 

mesmas descritas no item 2.1.1. 

2.1.3 Dados de Temperatura Superficial do Mar 

Os dados de temperatura da superfície do mar (TSM) foram adquiridos através de 

imagens do sensor Advanced Very High Resolution Radiometer (AVHRR) a bordo dos 

satélites NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), referentes ao ano 

de 1998, disponibilizadas na Internet por esta organização. 
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Estas imagens, geradas através do algoritmo MCSST (Multichannel Sea Surface 

Temperature), são denominadas GAC (Global Area Coverage) e apresentam resolução 

espacial de 9 km. 

A partir das imagens mensais foram então geradas imagens para cada estação do ano, 

através da obtenção da mediana para dos três meses correspondentes a cada estação 

como: foram utilizadas as imagens dos meses de dezembro, janeiro e fevereiro para se 

obter a imagem da estação do verão; março, abril e maio para obter a imagem da 

estação do outono; junho, julho e agosto para o inverno;  setembro, outubro e novembro 

para a primavera.   

Posteriormente, efetuou-se a transformação do formato original das imagens em 

formato compatível para leitura no ambiente computacional, utilizando um identificador 

de grade regular GRIDREG, inserido como cabeçalho nos dados originais, os quais 

apresentavam uma extensão *.dat. Após este procedimento, os arquivos ficaram com a 

extensão *.spr, possibilitando a importação dos mesmos para dentro do banco de dados 

vinculado ao projeto em epígrafe. 

Estas imagens apresentavam projeção cartográfica do tipo equiretangular genérica, com 

Datum Planimétrico WGS 84. Em virtude desta projeção ser diferente daquela do 

Projeto Bonito (projeção Mercator), utilizou-se o artifício de se criar outro projeto com 

a projeção original das imagens, denominado projeto NOAA, para posteriormente 

importá-las através da técnica de mosaico, utilizando a técnica de interpolação  (Método 

do Vizinho Mais Próximo). Em seguida foi feita a importação das imagens do projeto 

NOAA, para o Projeto Bonito com a projeção do tipo Lat./Long. Foi feito o ajuste 

através da sobreposição dos dados batimétricos. 

Com as imagens de temperatura foram realizados fatiamentos para as quatro estações, 

climáticas, sendo consideradas as classes detalhadas no item 2.1.1 e na Tabela 2.2. 
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TABELA 2.2- INTERVALOS DE CLASSES CONSIDERADOS NO 
FATIAMENTO DAS IMAGENS DE TSM. 

 

Intervalos Cores associadas 
< 19,0 graus Azul 

19,0 – 20,0 graus Verde 
20,0 – 22,0 graus Amarelo 
22,0 – 23,0 graus Laranja 

> 23,0 graus Vermelho 

 

2.1.4 Dados de Captura 

Os dados de captura, são registros realizados pelas próprias embarcações pesqueiras, 

sendo disponibilizados sob a forma de diários de bordo pelo Departamento de Pesca e 

Aquicultura do Ministério da Agricultura. Os mesmos apresentam informações sobre o 

total de peixe capturado, bem como a localização geográfica de cada ponto de captura. 

Estes dados foram utilizados no presente trabalho. 

Os registros foram obtidos pela frota atuneira das regiões Sul e Sudeste, que utilizam o 

sistema de vara e isca-viva como método de pesca superficial. As características básicas 

das embarcações (potência do motor, comprimento, etc.) são semelhantes, não havendo 

a presença de incrementos tecnológicos que pudessem afetar significativamente a 

eficiência de alguma embarcação durante o período de tempo analisado. 

A captura por unidade de esforço (CPUE), foi então definida como a captura em 

toneladas obtida por dia de operação de pesca. Também foram obtida as médias mensais 

da CPUE, a fim de se determinar possíveis variações sazonais neste índice. Para tal 

propósito, foi realizada a análise de variância (ANOVA), com nível de significância de 

5%. Com objetivo de identificar quais meses apresentavam diferença de média 

significativa, para tal foi realizado o teste estatístico de Tuckey. 
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2.2 AMBIENTE COMPUTACIONAL 

No presente trabalho foram utilizados três (03) “softwear” que são: MATLAB 5.0, 

STATISTICA 5.0 e o SPRING 3.5.  

O MATLAB, foi utilizado para determinar uma nova imagem mediana de três imagens 

referentes a cada estação do ano (como descrito na seção 2.1.3). 

O STATISTICA, foi utilizado para realizar a Análise de Variância (ANOVA) e o teste 

de Tuckey (como foi descrito na seção 2.1.4). 

Os demais dados foram processados e organizados com o softwear SPRING. Também 

foram desenvolvidos programas computacionais na linguagem LEGAL (Linguagem 

Espacial para Geoprocessamento Algébrico) que estão descritos nas seções 2.2.1 e  

2.2.2. 

No SPRING, foi  criado um banco de dados, o qual abriga o modelo que contém o 

projeto denominado “Bonito” e as categorias e os planos de informação referentes a 

cada tipo de dado. A tabela 2.3 resume o modelo conceitual no SPRING. 

No modelo de dados foram definidas 9 categorias e 42 planos de informação. As 

categorias referentes ao modelo numérico de terreno contém os dados numéricos tais 

como: batimetria (valores pontuais de profundidade, digitalizados através de 3 cartas 

náuticas), matrizes de valores da temperatura da superfície do mar (imagens NOAA), 

ponderações, bem como todos os PI’s gerados a partir destes dados que resultaram 

grades (matrizes). As categorias temáticas contém todos os PI’s com temas tais como: 

fatiamento, mascaras e etc., gerados a partir dos PI’s de modelo numérico. 

 

 

 

 



 16

TABELA 2.3– MODELO CONCEITUAL NO SPRING 
I. BANCO DE DADOS 
Nome: Pesca  
II. PROJETO 
Nome: Bonito Projeção: Mercator Modelo: Córrego Alegre 
Longitude de Origem:  Retângulo Envolvente: Coordenadas Geográficas 

o 054°°°° 00’ 00’’ o 039°°°° 00’ 00’’ o 048°°°° 00’ 00’’ 
s 39°°°° 00’ 00’’ s 20°°°° 00’ 00’’ 

III. MODELOS 
Modelo Categorias Planos de Informação  

 
MNT 

 
AHP 

Resul_AHP_verao 
Resul_AHP_outono 
Resul_AHP_inverno 
Resul_AHP_primavera 

 

 
MNT 

 
Batimetria 

Batimetria_total 
Corte_Bati_total 
Grade_profundidade 

 

 
MNT 

 
Pond_AHP_temp 

Pond_verao 
Pond_outono 
Pond_inverno 
Pond_primavera 

 

 
MNT 

 
Pond_AHP_prof 

 
Pond_prof 

 

 
MNT 

 
Temp_superficie 

Verao 
Outono 
inverno 
primavera 

 

 
 
 

TEMÁTICO 

 
 
 

Booleano 

Pescaverao 
Pescaoutono 
Pescainverno 
Pescaprimavera 
REC_Pescaverao 
REC_Pescaoutono 
REC_Pescainverno 
REC_Pescaprimavera 

 

 
 
 

TEMÁTICO 

 
 
 

Fatiamento_AHP 

Fati_AHP_verao 
Fati_AHP_outono 
Fati_AHP_inverno 
Fati_AHP_primavera 
REC_AHP_verao 
REC_AHP_outono 
REC_AHP_inverno 
REC_AHP_primavera 

 

 
TEMÁTICO 

 
Fatiamento_prof 

Classes_prof 
REC_clas_prof2 

 

 
 
 

TEMÁTICO 

 
 
 

Fatiamento_temp 

Classes_verao 
Classes_outono 
Classes_inverno 
Classes_inverno 
REC_Classes_verao 
REC_Classes_outono 
REC_Classes_inverno 
REC_Classes_inverno 
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As etapas de desenvolvimento do trabalho são apresentadas de forma genérica no 

diagrama de bloco de fase do trabalho (Fig. 2.1) e no modelo GEO-OMT (Fig. 2.2). 

Fase 1. Levantamento das informações básicas. Foram levantadas três (03) cartas 

náuticas para abranger a área de estudo, com a finalidade de se obter a profundidade da 

costa variando de 0 a – 2.000 metros. Também se utilizou doze (12) imagens NOAA 

classificadas e em formato matricial (raster) com os valores de temperatura da superfície 

do mar, de cada mês do ano de 1998. Os dados de pesca foram adquiridos de forma a 

permitir uma comparação futura com os resultados encontrados. 

Fase 2. Geração de Planos de Informação. Com base nos dados levantados na Fase 1, 

montou-se um Banco de Dados no SPRING constituído basicamente de: grade numérica 

com valores de profundidade, montada a partir da digitalização, via mesa digitalizadora,  

das cartas náuticas nas escalas de 1:1.091.261, 1:1.046.128 e 1:990.526 e grade 

numérica com valores de temperatura da superfície do mar da costa Sudeste-Sul 

brasileira entre os paralelos 23°S e 39°S. 

Fase 3. Análise e Integração do PI’s. Com base nos planos de informação gerados na 

Fase 2, utilizou-se as técnicas de análise geográfica booleana e AHP. Nesta fase, foram 

gerados outros PI’s temáticos referentes aos resultados da primeira técnica e outros 

referentes ao fatiamento das grades ponderadas fornecidas pela técnica AHP. 

Fase 4. Áreas de maior probabilidade de Pesca. Nesta última fase foi realizada a 

comparação dos resultados obtidos pelas diferentes técnicas conjuntamente com os 

dados de pesca. 
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Fig. 2.1- Diagrama de bloco das fases do trabalho. 
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Fig. 2.2- Modelo GEO-OMT. 
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2.2.1 Técnica  de Inferência Booleana 

Após a realização do fatiamento dos PI’s referentes à batimetria e a TSM, foi efetuada a 

técnica de inferência geográfica booleana, para cada estação do ano. O programa 

referente a esta técnica encontra-se listado abaixo. 

 
 
// Programa para determinar áreas de favorabilidade  
// de ocorrência de captura na costa Sul-Sudeste do Brasil 
// Dados mapa temperatura e profundidade para estação 
 
{ 
// Declaração das variáveis 
Temático temp ("Fatiamento_temp"), 
                prof ("Fatiamento_prof"), 
                favo ("Booleano"); 
 
// Instanciação das variáveis 
temp = Recupere (Nome="Classes_verao"); 
prof = Recupere (Nome="Classes_prof"); 
 
favo =  Novo (Nome="Pescaverao", ResX=1000, ResY=1000, Escala=1091261); 
favo = Atribua (CategoriaFim="Booleano") 
{ 
"Baixo" : (temp.Classe == "< 19,0 graus" && prof.Classe == "> 300 m" ||  temp.Classe == "> 23,0 graus" 
&& prof.Classe == "> 300 m"), 
"Moderado" : (temp.Classe == "19,0 - 20,0 graus" && prof.Classe == "0 - 100 m" || temp.Classe == 
"22,0 - 23,0 graus" && prof.Classe == "0 - 100 m"), 
"Alto" : (temp.Classe == "20,0 - 22,0 graus" && prof.Classe == "100 - 300 m") 
 
}; 
} 

Como resultado, obteve-se um PI temático para cada estação, onde foi possível 

visualizar as áreas e seus respectivos índices de favorabilidade para a atividade 

pesqueira. 
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2.2.2 Técnica AHP (Processo Analítico Hierárquico) 

A outra técnica de inferência geográfica realizada foi a AHP, a qual considera a 

importância relativa para cada variável em questão (profundidade e TSM). Um pré-

requisito para a utilização desta análise consiste no fato de que a grade numérica das 

variáveis devem estar transformados para o espaço de referência [0 - 1]. Isto foi possível 

através da ponderação dos dados feita em um programa descrito abaixo: 

 
 
// Programa para ponderação de grade numérica 
 
{ 
//Declaração das variáveis 
Temático temp ("Fatiamento_temp"); 
Numerico tempN ("Pond_AHP_temp"); 
Tabela temppondera (Ponderacao); 
 
//Instanciação das variáveis 
temp= Recupere(Nome= "Classes_outono"); 
tempN= Novo(Nome="Pond_outono", ResX=1000, ResY=1000, Escala=1091261, Min=0, Max=1); 
 
//Tabela 
temppondera= Novo(CategoriaIni="Fatiamento_temp", 
                    "< 19,0 graus":0.4, 
                    "19,0 - 20,0 graus":0.7, 
                    "20,0 - 22,0 graus":1, 
                    "22,0 - 23,0 graus":0.7, 
                    "> 23,0 graus":0.4); 
 
//Operação 
tempN= (Pondere(temp,temppondera)); 
} 
 

A partir da nova grade ponderada, foram obtidos os pesos das variáveis de acordo com a 

relação de importância relativa entre elas. Como apenas duas variáveis foram 

analisadas, o valor da razão de consistência obtido foi 0 (zero), indicando a completa 

consistência do processo de julgamento. 
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A ferramenta disponível no SPRING para cálculo dos pesos gera automaticamente um 

esboço de um programa em LEGAL, a fim de ser completado pelo usuário, o qual 

fornecerá uma grade numérica referente a média ponderada das variáveis em questão. O 

programa encontra-se descrito abaixo. 

 
 
 
 
 
{ 
// Pesos a ser aplicados 
// Pond_AHP_prof = 0.667 
// Pond_AHP_temp = 0.333 
 
// Razão de consistência 
// CR = 0.000 
 
// Programa em LEGAL 
// Este programa deve ser completado 
// pelo usuário para incluir os dados 
// apresentados entre os sinais de <> 
 
// Definição dos dados de entrada 
 
Numerico  var1  ("Pond_AHP_prof"); 
Numerico  var2  ("Pond_AHP_temp"); 
 
// Definição do dado de saída 
 
Numerico  var3  ("AHP"); 
 
// Recuperação dos dados de entrada  
 
var1 = Recupere (Nome="Pond_prof"); 
var2 = Recupere (Nome="Pond_outono"); 
 
// Criação do dado de saída 
 
var3  =  Novo (Nome="Resul_AHP_outuno", ResX=1000, ResY=1000, Escala=1091261, Min=0, 
Max=1); 
 
// Geração da media ponderada 
 
var3 = 0.667*var1 + 0.333*var2; 
} 
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Posteriormente, realizou-se um fatiamento das grades ponderadas, resultando nos mapas 

de favorabilidade para a atividade pesqueira. Este fatiamento foi obtido por meio do 

seguinte programa: 

 
 
 
//Programa em Legal para executar Fatiamento de grade numérica. 
{ 
    Numerico grd    ("AHP"); 
    Temático fat    ("Fatiamento_AHP"); 
    Tabela   tab    (Fatiamento); 
 
// Recuperação dos dados de entrada  
    grd = Recupere (Nome = "Resul_AHP_primavera"); 
 
// Criação do dado de saída 
    tab = Novo (CategoriaFim = "Fatiamento_AHP", 
                        [0,0.5]  : "Baixo", 
                        [0.5,0.7] : "Moderado", 
                        [0.7,1] : "Alto" ); 
 
fat = Novo (Nome = "Fati_AHP_primavera", ResX=1000, ResY=1000, Escala=1091261); 
 
//Operação 
fat = Fatie (grd, tab); 
} 
 

Em todos os planos de informações gerados a partir dos fatiamentos (classes de 

temperatura, de batimetria e mapas de grau de favorabilidade à atividade pesqueira) foi 

aplicada uma máscara a fim de que fossem mostradas apenas a área de interesse. O 

programa gerado para a realização do recorte é detalhado abaixo: 

 
 
// Recorte de Imagem Temática 
{ 
       Temático tem, tem1("Fatiamento_temp"); 
       Temático limite ("Mascara"); 
 
       tem= Recupere (Nome = "Classes_primavera"); 
       tem1= Novo (Nome = "REC_clas_primavera", ResX=1000, ResY=1000, Escala=1091261); 
       limite = Recupere (Nome = "Limite3"); 
 
       tem1= limite.Class=="Recorte" ? tem : tem1; 
} 
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CAPÍTULO 3 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As imagens de temperatura superficial do mar por estação do ano, obtidas pelo cálculo 

da mediana das imagens mensais, forneceram alguns indicativos sobre o padrão de 

variabilidade sazonal do referido parâmetro. Este padrão foi melhor observado após a 

realização do fatiamento dos PI’s de batimetria (Fig. 3.1) e  temperatura (Figuras 3.2 a 

3.5). 

Durante o verão, os seguintes fenômenos parecem ocorrer: a Convergência Subtropical 

tende a se concentrar mais ao sul, a influência da Corrente do Brasil é maior na costa 

sul, alcançando regiões mais austrais e a camada superficial da região oceânica na costa 

do Brasil é dominada por águas com temperaturas mais altas. 

No outono, a convergência tende a ocorrer mais ao norte do que no verão. Na 

plataforma continental sul do Brasil, sob a influência do ramo costeiro da Corrente das 

Malvinas, águas com temperaturas mais frias estendem-se mais para o norte. 

No inverno, a influência deste ramo costeiro domina a plataforma continental do sul do 

Brasil. Na superfície, a distribuição da temperatura, na primavera, apresenta uma 

configuração transitória entre os padrões extremos apresentados no inverno e verão, 

sugerindo uma sazonalidade definida. 

O bonito de barriga listrada, bem como os outros tunídeos, apresentam uma relação 

estreita com a temperatura ambiental, estando esta associada a adaptações morfológicas 

e fisiológicas favoráveis ao desenvolvimento de grandes velocidades e migrações. Estas 

características implicam em uma alta demanda energética e, consequentemente, na 

manutenção de temperaturas corporais relativamente altas. A manutenção de uma 

temperatura corporal adequada é derivada basicamente de uma procura ativa por 

ambientes com temperaturas altas e de mecanismos circulatórios de contra-corrente com 

troca de calor. Apesar dessa adaptação fisiológica, resultando em temperaturas 
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musculares superiores às ambientais, esta espécie não consegue sobreviver por longos 

períodos em águas relativamente frias. 

Desta forma, o padrão de circulação superficial, principalmente da Corrente do Brasil, 

parece influenciar de forma significativa na distribuição do recurso ao longo da costa do 

Brasil, interferindo na disponibilidade para as frotas pesqueiras das regiões Sul e 

Sudeste. 

Os mapas de grau de favorabilidade para a pesca do bonito de barriga listrado, gerados 

através das técnicas Booleana (Figuras 3.6 a 3.9) e AHP (Figuras 3.10 a 3.13), 

permitiram a observação de uma tendência no que se refere à variação sazonal da 

localização das áreas mais propícias à concentração e disponibilidade de cardumes de K. 

pelamis. 

De acordo com os mapas, a hipótese de que o deslocamento temporal e geográfico dos 

cardumes da referida espécie se realiza de forma semelhante ao padrão de circulação 

superficial (Andrade, 1996) parece se confirmar, agregando-se mais ao sul durante o 

verão e sendo limitados a latitudes mais ao norte no inverno, quando a influência da 

Corrente do Brasil diminui na região Sul. 

No entanto, foram observadas diferenças nos mapas gerados pelas duas técnicas. A 

técnica booleana, por não considerar a importância relativa de cada variável no 

fenômeno estudado, apresentou áreas menores, referentes aos graus de favorabilidade, 

em relação aos resultados da técnica AHP. Esta última, por considerar uma importância 

maior para a batimetria, apresentou a faixa de 100 a 300 m como área propícia a pesca 

do bonito durante todo o ano, informação foi confirmada com os dados de pesca. 

A variação sazonal das áreas favoráveis a pesca apresentada nos mapas gerados pela 

técnica AHP, apesar de corroborar com o comportamento apresentado pelo sistema de 

correntes (Corrente do Brasil e das Malvinas), ocorreu sobre a faixa de profundidade de  

0 a 100 m. De acordo com os dados de pesca e a área de distribuição citada na 

bibliografia, o recurso pesqueiro em questão parece se movimentar no sentido norte-sul 

ao longo das estações, porém seguindo a linha de quebra de plataforma (100 a 300 m). 
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A técnica booleana, por sua vez, apresentou uma variação sazonal das áreas favoráveis a 

pesca sobre a faixa compreendida entre 100 e 300 m, assemelhando-se com o observado 

na realidade. Estas áreas, no entanto, foram muito restritas, apesar da pesca ocorrer ao 

longo da costa Sul e Sudeste durante todo o ano. 

Desta forma, em virtude dos poucos parâmetros analisados no presente trabalho e as 

diferentes respostas obtidas pelas técnicas utilizadas, faz-se necessário considerar outras 

variáveis tais como oxigênio dissolvido, distribuição e disponibilidade de espécies  

forrageiras, etc.   

Os dados observados in situ através de cruzeiros de pesca também mostraram que há 

uma grande variação sazonal na distribuição do esforço (dias de mar), indicando uma 

migração do recurso para o norte no inverno e para o sul no verão (Fig. 3.14). 
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Fig. 3.14- Relação entre a latitude e a CPUE por estação. 

Outro fato sugerido pelos dados locais é que a pescaria do K. pelamis ocorre 

basicamente associada à quebra de plataforma continental durante todo o ano. Do 

outono à primavera, essa associação pode ser explicada pela frente oceanográfica na 
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região, formada entre as águas tropicais da Corrente do Brasil e as águas da plataforma 

continental. 

No entanto, no verão, a associação do recurso com a quebra da plataforma parece estar 

relacionada com a penetração da Água Central do Atlântico Sul (ACAS) em direção à 

costa, caracterizando o fenômeno de ressurgência costeira (Ramos, 1999). Este 

fenômeno resulta, geralmente, em áreas com maior disponibilidade de espécies 

forrageiras. 

A variabilidade dos valores médios da CPUE ao longo dos meses (Fig. 3.15) foi 

significativa de acordo com o teste ANOVA, observando-se um p-value igual a 0,0015 

(Fig. 3.16). O teste de Tuckey indicou que a média de CPUE para o mês de novembro 

diferiu dos valores dos meses de julho e agosto, sendo igual ao meses restantes, 

conforme a tabela gerada pelo pacote estatístico utilizado (Fig. 3.17). 
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Fig. 3.15- Relação entre a CPUE média e os meses. 

 

Fig. 3.16- Resultado da ANOVA, realizada no Statistica. 
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Fig. 3.17- Resultado do teste Tuckey, realizado no Statistica. 

A principal causa para que as pescarias em águas mais frias (principalmente no 

inverno), apesar de ocorrerem com uma freqüência razoável, não rendam CPUE’s altas 

é provavelmente o fato de que os peixes não são atraídos pela isca. Uma especulação 

inicial seria que no inverno haveria maior disponibilidade de alimento, em virtude da 

intensificação da Convergência Subtropical, enquanto que no verão, poderia 

caracterizar-se como época de menor disponibilidade de alimento, estando o bonito 

mais propenso a ser atraído pela isca. 
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CAPÍTULO 4 

CONCLUSÕES 

Através do presente trabalho foi possível identificar a potencialidade apresentada pela 

utilização de técnicas de inferência geográfica disponíveis nos Sistemas de Informação 

Geográfica (SIG) na indicação de áreas propícias à captura de recursos pesqueiros. 

Atualmente, os SIG`s representam um importante recurso para a otimização de custos e 

melhoria da qualidade de análises que integram diversas informações pertinentes ao 

problema em discussão. 

A fim de serem obtidos resultados mais confiáveis, faz-se necessário que se englobem 

nas análises outras variáveis que possivelmente limitam a disponibilidade e abundância 

do recursos, pois a atividade pesqueira é uma atividade bastante complexa em termos de 

parâmetros de influência. Tal confiabilidade é fundamental, visto que importantes 

recursos podem vir a ser investidos baseados nestes resultados. 

O presente trabalho sugere que as variações sazonais das áreas de pesca estão 

intimamente relacionadas à dinâmica oceanográfica. O bonito ocorre basicamente 

associado às águas tropicais da Corrente do Brasil. Durante o verão, quando esta 

corrente alcança regiões mais austrais, o bonito parece ocorrer com maior abundância 

(maiores CPUE’s). Durante o inverno, quando a influência da Corrente do Brasil é 

menor sobre a costa sul, a pescaria tende a ser mais escassa e a ocorrer basicamente ao 

norte de 29º S. 
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Fig. 3.1- Mapa de classes de profundidade. 
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Fig. 3.2- Mapa de classes de temperatura superficial do mar para o verão de 1998. 
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Fig. 3.3- Mapa de classes de temperatura superficial do mar para o outono de 1998. 



 
29

 
Fig. 3.4- Mapa de classes de temperatura superficial do mar para o inverno de 1998. 
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Fig. 3.5- Mapa de classes de temperatura superficial do mar para a primavera de 1998. 
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Fig. 3.6- Mapa de classes de favorabilidade (Booleano) à pesca do bonito para o verão de 1998. 
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Fig. 3.7- Mapa de classes de favorabilidade (Booleano) à pesca do bonito para o outono de 1998. 
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Fig. 3.8- Mapa de classes de favorabilidade (Booleano) à pesca do bonito para o inverno de 1998. 
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Fig. 3.9- Mapa de classes de favorabilidade (Booleano) à pesca do bonito para a primavera de 1998. 
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Fig. 3.10- Mapa de classes de favorabilidade (AHP) à pesca do bonito para o verão de 1998.  
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Fig. 3.11- Mapa de classes de favorabilidade (AHP) à pesca do bonito para o outono de 1998. 
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Fig. 3.12- Mapa de classes de favorabilidade (AHP) à pesca do bonito para o inverno de 1998. 
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Fig. 3.13- Mapa de classes de favorabilidade (AHP) à pesca do bonito para a primavera de 1998. 


