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Consultoria especializada para avaliar o Programa Nacional de 

Rastreamento de Embarcações Pesqueiras por Satélite – PREPS

 Especificação TR 5322

1ª Atividade: Apresentar Plano de Trabalho detalhado, incluindo as viagens previstas

2ª Atividade: Realizar reuniões durante a vigência da consultoria com a equipe da Coordenação 
Geral de Monitoramento e Controle da Pesca CGMCAP/DRMC da Secretaria de Aquicultura e 
Pesca - SAP

3ª Atividade: Realizar levantamento e comparação de Programas e/ou Sistemas de 
Rastreabilidade de embarcações pesqueiras existentes em outros países da América do Sul para 
proposições de novas tecnologias

4ª Atividade: Identificar com os responsáveis pelo Programa as principais ocorrências de falhas 
de sinal de rastreamento das embarcações aderidas ao PREPS, com vistas a eliminá-las e/ou 
propor limites aceitáveis de tolerância para essas falhas

5ª Atividade: Apresentar uma análise crítica da Instrução Normativa Interministerial SEAP-
PR/MMA/CM no 2 de 04/09/2006 para a revisão e aprimoramento do referido ato normativo



Consultoria especializada para avaliar o Programa Nacional de 

Rastreamento de Embarcações Pesqueiras por Satélite – PREPS

Produtos

1ª Produto: Documento técnico com a avaliação do PREPS como ferramenta 

de monitoramento, abordando aspectos técnicos e operacionais, sua 

abrangência, métodos de rastreamento de embarcações utilizadas por outros 

países, com as devidas sugestões e recomendações ao Programa;

2ª Produto: Documento técnico com a proposta de alterações da INI SEAP-

PR/MMA/CM 02/2006 ou de um nova normativa para o Programa



Consultoria especializada para avaliar o Programa Nacional de 

Rastreamento de Embarcações Pesqueiras por Satélite – PREPS

Viagens

1ª Viagem: Reunião para nivelamento de demandas e falhas de transmissão do 
PREPS. 08/02/2018.

2ª Viagem: Reunião para apresentação de resultados sobre diagnóstico de falhas 
do PREPS. 20/02/2018.

3ª Viagem: Reunião com o Grupo Técnico Gestor do PREPS para apresentação de 
resultados sobre o diagnóstico do sistema PREPS . 04/04/2018.

4ª Viagem: Seminário de fechamento das consultorias do 
PRODOC/OEI/BRA/14/003. 01/08/2018.



Consultoria especializada para avaliar o Programa Nacional de 

Rastreamento de Embarcações Pesqueiras por Satélite – PREPS

Demandas atendidas

Demandas DEMOC

Diagnóstico sobre falhas de transmissão do PREPS

Documento técnico sobre a paralização do sistema PREPS em 2014

ICCAT

Demandas DEPOP

Lagosta

Pargo

APA e Monumento Natural: São Pedro e São Paulo, Trindade

Tainha



Programa Nacional de Rastreamento de Embarcações Pesqueiras 

por Satélite - PREPS

 PREPS: instituído em 2006

 Finalidade monitoramento, gestão e controle das operações da frota 

pesqueira

 Desenvolvido a partir de uma necessidade de monitoramento de 

embarcações estrangeiras arrendadas na década de 2000:

 Exigência: posições com intervalos regulares de 4 horas;

 Diversas empresas forneceram o serviço, cada uma com um protocolo de transmissão de 

dados próprio;

 Cada posição necessitava ser processada e convertida para um formato padrão para 

então ser analisada;

 Resultando em demora na análise e interpretação dos dados.



Programa Nacional de Rastreamento de Embarcações Pesqueiras 

por Satélite - PREPS

 2002 sistema RASTRO

 Recebimento das transmissões de rastreamento,

 Processamento de dados com protocolos para cada forma de recebimento padronizando-os em um único formato, e

 Plataforma de acesso web um mapa com a localização das embarcações arrendadas,

 Sistema foi utilizado entre os anos de 2002 e 2005 e auxiliou no monitoramento de mais de 50 embarcações de pesca



Programa Nacional de Rastreamento de Embarcações Pesqueiras 

por Satélite - PREPS

 Apesar do grande avanço em termos de utilização de dados de rastreamento,

sempre que uma empresa alterava o formato dos dados era necessário realizar um

ajuste nos protocolos do sistema RASTRO, não havia um padrão de transmissão de

dados;

 Desenvolvimento de uma Proposta de Padrão para a Comunicação de Dados em

Sistemas de Telemetria Baseado em Web Services;

 Sistema de rastreamento para monitorar a frota pesqueira nacional, baseado em

um protocolo de comunicação padronizado, foi apresentada para a Secretaria

Especial de Aquicultura e Pesca – SEAP/PR, em 2005.

 SEAP, IBAMA e Marinha do Brasil em conjunto discutiram os requisitos necessários

para atender interesses relacionados a gestão pesqueira, controle da atividade de

pesca, salvaguarda da vida no mar e ao exercício de direito de soberania nacional

sobre a Plataforma Continental.



Programa Nacional de Rastreamento de Embarcações Pesqueiras 

por Satélite - PREPS

 2006 lançamento PREPS

 Mais de 2000 embarcações já foram rastreadas pelo sistema. 

 Atualmente cerca de 1.600 embarcações estão ativas e transmitido dados.  



Programa Nacional de Rastreamento de Embarcações Pesqueiras 

por Satélite - PREPS

 Obrigatoriedade de adesão ao sistema PREPS:

 2006 :: todas embarcações maiores ou iguais a 15 metros e/ou embarcações

com arqueação bruta maior ou igual a 50

 2010 :: todas as embarcações da frota de lagosta, maiores que 10 metros;

 2012 :: todas as embarcações de emalhe maiores que 15 AB;

 2012 :: todas as embarcações da frota de pargo;

 2014 :: todas as embarcações da frota de espinhel de superfície para atuns e

espadartes, com autorização para operar ao sul de 20°S passaram a ter a

obrigatoriedade de transmitir suas localizações com intervalo de 20 minutos.



Programa Nacional de Rastreamento de Embarcações Pesqueiras 

por Satélite - PREPS

Total PREPS 

obrigatório 

Presente no PREPS Cobertura do PREPS em 

relação a  obrigatoriedade

Linha 2.306 (10%) 660 (28%) 308 (13%) 46,66%

Emalhe 9.374 (40%) 1.499 (16%) 299   (3%) 19.95%

Arrasto 5.156 (22%) 570 (11%) 554 (10%) 97.19%

Cerco 761 (3%) 144 (19%) 140 (18%) 97.22%

Armadilha 3.073 (12%) 2.858 (93%) 307   (9%) 10.74%

Outros 3.623 (13%) - - -

Total 24.293 5.731 (23%) 1.622   (6%) 28%

RGP

25.000 embarcações



PREPS como ferramenta de monitoramento

PREPS como ferramenta de monitoramento



PREPS como ferramenta de monitoramento

 Distribuição espaço-temporal do esforço de pesca

 Quantificação individual do esforço de pesca

 Sobreposição de frotas

 Portos utilizados

 Interação com petróleo e gás

 Uso da autorização de pesca

 Atividade de pesca durante o defeso

 Cumprimento da legislação pesqueira



PREPS como ferramenta de monitoramento

 Dados do PREPS

 Acesso via terminal do usuário

 Planilhas com histórico de posições de cada barco

 Identificação da embarcação

 Localização

 Data e hora

 Tempo, distância e velocidade

 Indicadores de porto e pesca

 sensores

 Relação com detalhes das embarcações

 Identificação da embarcação

 Características físicas 

 Modalidade de pesca

85 milhões de posições



PREPS como ferramenta de monitoramento

 Base de dados PREPS

 Remoção de dados duplicados ou errados

 Rotinas de checagem

 Classificação de dados dentro de áreas portuárias

 Polígonos representando portos

 Obtenção da profundidade de cada transmissão

 Imagem Etopo

 Banco de dados PostgreSQL;

 Histórico de posições + detalhes das embarcações

 Resgate do Número de Inscrição da Marinha (TIE)



PREPS como ferramenta de monitoramento

 Base de dados PREPS



PREPS como ferramenta de monitoramento

 Identificação de cruzeiros de pesca

 Desenvolvimento de algoritmo para identificação de cruzeiros de pesca

 Baseado em entradas e saídas de portos

 Relação de cruzeiros de cada embarcação

 Porto de saída

 Data e hora de saída

 Porto de chegada 

 Data e hora de chegada



PREPS como ferramenta de monitoramento

 Determinação do esforço de pesca

 Estabelecer a modalidade de pesca de cada embarcação;

 Cadastro do PREPS desatualizado

 Modalidades diferentes do RGP

 Identificação visual (empírica)

 Diferenciar entre pesca e não pesca através da velocidade de 

deslocamento

 Histogramas de velocidade + perfil de velocidades diário

 Estimar a distribuição do esforço de pesca para estes registros

 Desenvolvimento de algoritmos para geração de mapas de distribuição do 

esforço de pesca



PREPS como ferramenta de monitoramento

 Intensidade de pesca

 Desenvolvimento de algoritmo para cálculo de média, desvio padrão e 

coeficiente de variação da intensidade do esforço anual

 Média da distribuição de estorço

 Desvio padrão da distribuição do esforço

 Coeficiente de variação do esforço



PREPS como ferramenta de monitoramento

 Resultados 

Velocidades de deslocamento utilizadas como indicativo de atividade de pesca

Modalidade de pesca Mínima Máxima Atividade descrita

Espinhel horizontal de superfície 1 2 Recolhimento do espinhel

Espinhel horizontal de fundo 1.5 3.5 Recolhimento do espinhel

Espinhel vertical 0 3 Atividade de pesca

Linha de mão 0 3 Atividade de pesca

Vara e isca viva 0 3 Atividade de pesca

Emalhe 1 3 Recolhimento da rede

Arrasto piramutaba 3 5.5 Arrasto da rede

Arrasto 1 3 Arrasto da rede

Cerco 0 3 Atividade de pesca

Covos Lagosta 0 2.5 Recolhimento dos covos

Covos Caranguejo 0 3 Recolhimento dos covos

Potes Polvo 2 4.5 Repasse espinhel de potes



PREPS como ferramenta de monitoramento

 Resultados 

Velocidades de deslocamento utilizadas como indicativo de atividade de pesca



PREPS como ferramenta de monitoramento

 Resultados 

Velocidades de deslocamento utilizadas como indicativo de atividade de pesca



PREPS como ferramenta de monitoramento

Distribuição do esforço de pesca



Modalidade RGP total
Obrigatoriedade

PREPS

Presente

no PREPS

% a ser 

rastreada

% no 

PREPS

1.1 – Atuns 210 210 79 100.00% 37.62%

1.2 – Esparte 143 143 17 100.00% 11.89%

Espinhel de superfície para atuns e espadartes



Espinhel de vertical/covos para a captura de pargo

Modalidade RGP total
Obrigatoriedade

PREPS

Presente

no PREPS

% a ser 

rastreada

% no 

PREPS

1.8 – Pargo 43 43 30 100.00% 69.77%

1.9 – Pargo 62 62 67 100.00% 108.06%

1.10 – Pargo 5 5 8 100.00% 160.00%



Modalidade RGP total
Obrigatoriedade

PREPS

Presente

no PREPS

% a ser 

rastreada

% no 

PREPS

2.5 – Serra 767 4 0 0.52% 0.00%

2.6 – Sardinha-laje 6 0 0 - -

2.7 - Agulha 7 0 0 - -

2.8 - Tainha 10 1 0 0.01% 0.00%

2.9 - Peixe voador 64 58 58 90.63% 100.00%

2.10 - Pescada gó 611 10 0 1.64% 0.00%

2.11 - Pescada amarela 1.250 184 60 14.72% 32.61%

2.12 - Piramutaba 70 10 0 14.29% 0.00%

Emalhe norte do Brasil



Covos para lagostas Modalidade RGP total
Obrigatoriedade

PREPS

Presente

no PREPS

% a ser 

rastreada

% no 

PREPS

5.1 – Covos (Lagosta) 989 989 166 100.00% 16.78%

5.2 – Covos (Lagosta) 332 332 82 100.00% 24.70%

5.3 – Covos (Lagosta) 1.474 1.474 15 100.00% 1.02%

5.4 – Covos (Lagosta) 112 24 17 21.43% 70.83%



Modalidade RGP total
Obrigatoriedade

PREPS

Presente

no PREPS

% a ser 

rastreada

% no 

PREPS

1.7 165 22 24 13.33% 109.09%

Espinhel de fundo



Modalidade RGP total
Obrigatoriedade

PREPS

Presente

no PREPS

% a ser 

rastreada

% no 

PREPS

5.10 – Potes (RJ-PR) 19 18 17 94.74% 94.44%

5.11 – Potes (SC-RS) 8 7 9 87.50% 128.57%

Potes para polvos



Emalhe sul do Brasil Modalidade RGP total
Obrigatoriedade

PREPS

Presente

no PREPS

% a ser 

rastreada

% no 

PREPS

2.3 – Peixe sapo 4 4 2 100.00% 50.00%

2.4 – Corvina 4.119 240 164 5.83% 68.33%

2.8 – Tainha 10 1 0 10.00% 0.00%

2.9 - Peixe voador 64 58 58 90.63% 100.00%



Arrasto sul do Brasil Modalidade RGP total
Obrigatoriedade

PREPS

Presente

no PREPS

% a ser 

rastreada

% no 

PREPS

3.6 - Camarão rosa 361 233 233 64.54% 100.00%

3.9 - Camarão sete-barbas 3.127 18 19 0.58% 105.56%

3.10 – Peixes diversos 58 55 62 94.83% 112.73%

3.11 – Parelha 102 101 100 99.02% 99.01%

3.12 – Peixes talude 6 6 6 100.00% 100.00%



Cerco RGP total
Obrigatoriedade

PREPS

Presente

no PREPS

% a ser 

rastreada

% no 

PREPS

4.1 4 3 5 75.00% 166.67%

4.2 165 128 126 77.58% 98.44%

4.3 2 2 2 100.00% 100.00%

4.4 589 10 6 1.70% 60.00%

4.5 0 0 0 - -

4.6 1 1 1 100.00% 100.00%

Total Geral 761 144 140 18.92% 97.22%



PREPS como ferramenta de monitoramento

Sobreposição de frotas



Sobreposição de frotas



PREPS como ferramenta de monitoramento

Intensidade de pesca



Intensidade de pesca



Intensidade de pesca



Intensidade de pesca



Intensidade de pesca



Demandas atendidas

Demandas SEAP



 Documento técnico falhas de transmissão PREPS

Período avaliado: jan/fev 2018

 Taxa de transmissão
 Esperado/recebido 

 80% das embarcações transmitiram dados com taxa maior que 90%

 Análise de falha de transmissão

 Quantidade de falhas superiores a 5 horas 

 96% com falhas superiores a 5 horas

 Análise de atraso do sinal

 Tempo entre a transmissão e a disponibilização dos dados no PREPS 

 Atraso médio de 6 horas

Demandas atendidas



 Documento técnico paralização do PREPS em 2014

Demandas atendidas



 ICCAT

 Auxílio ao correspondente estatístico da ICCAT no 

reporte da produção pesqueira do ano de 2017

 Identificação de embarcações que operam com espinhel 

de superfície, vara e isca viva, linha de mão (cardume 

associado)

 Identificação de cruzeiros de pesca

Espinhel 69 embarcações 896 cruzeiros

Vara e isca viva 25 embarcações 451 cruzeiros

Linha de mão 70 embarcações 724 cruzeiros

Demandas atendidas



 Pargo

Demandas atendidas



 APA e Monumento Natural: São Pedro e São Paulo, 

Trindade

 Solicitação do CPG de atuns

Demandas atendidas





 Tainha 2018

 Mapa da distribuição total da atividade das 

embarcações

 Mapas diários da atividade das embarcações

 Profundidade de operação

 Identificação de cruzeiros de pesca

Demandas atendidas



Tainha 

2018





 Mapas diários





























Diários
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