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 A bacia sedimentar de Santos abrange os maiores portos brasileiros e grande atividade de pesca 

industrial e exploração de hidrocarbonetos, esta última principalmente a partir de 2007 com a descoberta 

dos reservatórios do pré-sal. Entender a dinâmica da navegação da Bacia de Santos é de extrema 

importância para estudar os possíveis impactos que tal dinâmica pode oferecer ao meio ambiente e ao 

meio socioeconômico, por exemplo, cetáceos e pescadores artesanais respectivamente. Segundo a 

Organização Internacional Marítima (IMO - International Maritime Organization), todas as embarcações 

com arqueação bruta superior a 300 toneladas devem ser dotadas de um Sistema de Posicionamento 

Automático (AIS) para o seu monitoramento. A partir de técnicas de análise exploratória, este projeto 

pretende compreender a dinâmica do tráfego de embarcações de grande porte na bacia de Santos para os 

anos de 2013 a 2015. Para que a análise seja feita apenas com as embarcações que estão efetivamente 

navegando, foram consideradas posições com registro de velocidade superior a três nós. A estimativa de 

densidade de fenômenos pontuais pode ser realizada através de um estimador de densidade kernel, 

gerando-se uma superfície interpolada cujo valor é proporcional à intensidade de eventos por unidade de 

área. A modelagem fuzzy permitiu caracterizar o incremento da navegação ao longo do ano de uma forma 

quantitativa através da combinação das diferenças de intensidade de navegação calculadas a cada dois 

meses consecutivos. Os resultados são capazes de mostrar as áreas com maior densidade de navegação, as 

rotas preferenciais, além da inferência de sazonalidade na navegação. Como trabalhos futuros, sugere-se 

realizar a análise de semanas modelo ao longo do ano para possibilitar a caracterização de uma 

periodicidade semanal na navegação, assim como uma análise da intensidade de utilização de portos, 

realizada com registros de navegação com velocidades inferiores a três nós, também é interessante para 

uma análise mais detalhada da dinâmica da região.  

 
 


