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RESUMO 

 

Pretende-se com este relatório apresentar um resumo sobre os resultados obtidos até à data do 

trabalho que tem vindo a ser realizado na Universidade do Algarve, nomeadamente o 

desenvolvimento de um sistema fixo de monitorização dos recursos marinhos em tempo real, o 

qual se denominou MARREAL. Apresenta-se na introdução um enquadramento do projeto, para 

estabelecer os principais objetivos com a construção do sistema. Depois, apresenta-se toda a 

instalação do sistema de monitorização implementado ao largo de Sagres, nas ilhotas do 

Martinhal, bem como alguns testes realizados até ao momento com alguns dos sensores do 

sistema.  

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A implementação de um sistema fixo de monitorização dos recursos marinhos em tempo real 

tem como grande desafio juntar num único sistema várias tecnologias já existentes para que haja 

um maior aproveitamento de cada uma delas na observação dos oceanos para a sua 

sustentabilidade, nomeadamente no que toca aos recursos marinhos e pescas.  

Este sistema irá permitir fazer a monitorização dos recursos marinhos existentes na área (oceano 

ou piscicultura), para tal, para além das atividades de observação, pretende-se quantificar a 

presença ou não de peixes, bem como qualificar os peixes em termos de espécie e tamanho.  

Isto irá trazer uma enorme melhoria em termos de sustentabilidade das espécies e dos recursos 

marinhos, pelas possibilidades que oferece a nível de monitorização em tempo real do efeito de 

proteção de uma Área Marinha Protegida, da investigação cientifica a nível do estudo 

comportamental das espécies marinhas e da influência do ruído acústico e pela possibilidade de 

disponibilização de dados, da educação ambiental e do aumento da literacia oceânica com 

potencias programas de ligação às escolas e de âmbito global e da informação a nível de 

recrutamento e composição dos recursos pesqueiros, potenciando uma maior eficiência da pesca 

e uma melhor gestão dos recursos existentes.  

Este trabalho não pretende ser só uma mais-valia para a investigação científica e a preservação 

das pescas, mas também uma forma de permitir ao público em geral, nomeadamente os jovens 

em idade escolar, interagir e aprender sobre o meio marinho. 
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2. MARREAL – Instalação 

 

O sistema fixo de monitorização dos recursos marinhos implementado está diretamente ligado a 

terra por forma a haver uma monitorização do ambiente aquático durante largos períodos e em 

tempo real. Tal como apresentado no relatório técnico do sistema, este é constituído por uma 

estação de terra e por uma estação remota de monitorização subaquática, sendo que ambas 

estão ligadas através de um cabo com aproximadamente 1 km de comprimento, composto por 

cabos elétricos para fornecimento de energia, fibra ótica para transferência de dados e malha 

entrançada responsável por oferecer uma proteção mecânica ao cabo, tal como é representado 

na figura 1. 

 

 

FIGURA 1 - ESBOÇO DA INSTALAÇÃO DO SISTEMA 

 

FIGURA 2 - CONTENTOR MARÍTIMO INSTALADO NA DOCA PESCA. 



POCTEP622-KTTSEADRONES-5-E                                                                                                     7 
 

O sistema de monitorização de recursos marinhos foi instalado no final do mês de setembro ao 

largo de Sagres, na Doca Pesca de Sagres, sendo que a zona de observação do ambiente marinho 

escolhida foi perto das ilhotas do Martinhal. A estação de terra ficou instalada nas instalações 

secas da Doca Pesca de Sagres, mais concretamente no interior de um contentor marítimo (ver 

figura 2), sendo que esse contentor está ligado diretamente a uma caixa de derivação a meio do 

quebra-mar (figura 4). Na caixa de derivação do quebra-mar é onde está ligado o cabo de ligação 

subaquático de energia e fibra ótica, sendo que este depois foi colocado dentro de um tubo de 

PVC para proteção na zona das rochas antes de ficar completamente submerso até à zona da 

instalação da estrutura da estação subaquática, tal como é representado na Figura 5. 

 

 

 

FIGURA 3 - INTERIOR DO CONTENTOR, COM A INSTALAÇÃO DO SERVIDOR DO SISTEMA 
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FIGURA 4 - CAIXA DE DERIVAÇÃO INSTALADA NO QUEBRA-MAR. 

 

 

 

 

FIGURA 5 - ZONA DA ENTRADA NO MAR DO CABO DE LIGAÇÃO SUBAQUÁTICO. 
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A localização exata e a direção da estrutura da estação de monitorização subaquática é 

representada na figura 6, onde é possível verificar-se que a ideia foi colocar a face lateral da 

estrutura com a câmara, sonar e luzes apontadas diretamente para a zona rochosa das ilhotas do 

Martinhal, uma vez que é uma zona onde a quantidade de peixes é maior. Nessa mesma figura é 

ainda possível verificar-se assinalado por um “X” vermelho, o local aproximado onde foram 

colocados os sensores acústicos, array de 4 hidrofones e 1 vector sensor, ligeiramente mais 

afastado cerca de 100m da zona da estação subaquática. 

A localização para a colocação da estrutura subaquática dista de aproximadamente 900m das 

instalações da Doca Pesca de Sagres e tem uma profundidade de cerca de 17. A batimetria do 

fundo varia de forma harmoniosa entre as duas estações o que foi uma vantagem para a 

passagem do cabo electro/ótico. 

 

 

 

 

FIGURA 6 – MAPA DA LOCALIZAÇÃO DA ZONA DA INSTALAÇÃO DO SISTEMA EM SAGRES. 
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FIGURA 7 - FOTO DA ESTRUTURA SUBAQUÁTICA INSTALADA NAS PROXIMIDADES DAS ZONAS ROCHOSAS DOS ILHOTES 

DO MARTINHAL. 

 

 

FIGURA 8 - FOTO DO ARRAY ACÚSTICO INSTALADO AO LARGO DE SAGRES. 
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FIGURA 9 - FOTOS DA PRIMEIRA FASE DA OPERAÇÃO DE INSTALAÇÃO, NOMEADAMENTE DA PREPARAÇÃO DO 

EQUIPAMENTO NO NAVIO DE APOIO E INSTALAÇÃO DO CABO SUBAQUÁTICO NA ZONA DO QUEBRA-MAR 
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FIGURA 10 - FOTOS DA SEGUNDA FASE DA OPERAÇÃO DE INSTALAÇÃO, NOMEADAMENTE DA COLOCAÇÃO DA 

ESTAÇÃO SUBAQUÁTICA E DO ARRAY ACÚSTICO NOS RESPETIVOS LOCAIS. 
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3. Testes 

 

Foram realizados testes nas instalações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) em 

Olhão em duas ocasiões diferentes, sendo a primeira para efetuar um teste geral ao contentor 

da câmara em conjunto com o sonar em condições visuais adversas, e o segundo teste para 

calibração e otimização do acesso e funcionamento do sonar Ping360. 

3.1. Teste geral 
 

Este teste foi efetuado com a câmara, sonar e as luzes LED de elevada luminosidade num viveiro 

exterior da estação piloto de piscicultura. O objetivo desde teste foi efetuar-se uma avaliação 

contínua do estado do contentor em condições mais adversas e por um alargado período. 

 

FIGURA 11 – EXEMPLO DAS CONDIÇÕES OBTIDAS DURANTE O TESTE GERAL. 

 

Durante este teste verificamos a necessidade de uma calibração da lente da câmara para uma 

distância de aproximadamente 2 metros, e observamos também a acumulação de bolhas na 

superfície externa da cúpula do contentor. Também foi possível confirmar-se que a luminosidade 

dos LED não influência a qualidade da distância de captação da imagem. 
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FIGURA 12 – EXEMPLO DE UMA IMAGEM DE 120° OBTIDA DO SONAR. 

 

Relativamente ao sonar Ping360, observou-se que a velocidade padrão da marca não permitiria a 

obtenção de uma imagem nítida para deteção das silhuetas das espécies de peixes presentes. 

Embora a qualidade da imagem do sonar possa ser melhorada através de métodos de pós-

processamento, a velocidade de rotação e captura do sonar apresentou um novo desafio, 

encontrando-se o mesmo a operar a 4 leituras por segundo. 

Uma observação adicional na utilização do contentor durante um extensivo período de tempo, 

demonstrou a necessidade de adicionar-se uma válvula que permita criar-se algum vácuo ao 

fechar o contentor para garantir a estanquicidade do mesmo. 

3.2. Testes de otimização e calibração 
 

Estes testes foram efetuados ao longo de uma semana num dos tanques externos da estação da 

IPMA de Olhão. O foco da lente da câmara foi reajustado, permitindo obter-se maior definição 

dos peixes à distância esperada dos mesmos na instalação final. Adaptou-se o sistema de 

comunicação do sonar Ping360 por USB2.0 para reduzir a latência do mesmo, aumentar a 

quantidade de dados, e desbloquear as limitações do motor interno do sonar.  
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FIGURA 133 – EXEMPLO DA IMAGEM CAPTADA PELA CÂMARA APÓS CALIBRAÇÃO. 

 

Durante a realização destes testes, foi possível obter-se uma leitura do sonar mais nítida e com 

velocidades de operação a variar entre os 16-23 a 33-47 leituras por segundo. 

 

 

FIGURA 14 – EXEMPLO DE UMA IMAGEM 180° OBTIDA DO SONAR APÓS OTIMIZAÇÃO DO INTERFACE DE COMUNICAÇÃO. 
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4. Resultados 

 
Paralelamente ao processo de instalação da estrutura subaquática, melhorou-se o algoritmo de 

deteção de peixes atualizando o mesmo para a versão YOLOv7 do detetor de objetos, realizando-

se também melhorias a nível de conjunto de dados e das técnicas e métodos de preparação de 

dados para o treino da rede neuronal. 

Dado que ainda não foi possível obter-se gravações locais da câmara instalada com a estrutura 

subaquática, a análise destes dados continuou a ser efetuada nos vídeos graciosamente cedidos 

pelo CCMAR.  

 

TABELA 1 – RESULTADOS OBTIDOS DO TREINO DO YOLOV7. 

Método Resolução mAP50 mAP.5:.95 Precisão1
 Exatidão1

 

YOLOv7-tiny 640 90.9% 57.0% 82.6% 87.7% 

YOLOv7 640 94.0% 66.3% 87.1% 88.8% 

YOLOv7-E6E 1280 93.1% 63.8% 85.5% 87.4% 
1 Para um limiar de IoU de 50%. 

 

TABELA 2 – RESULTADOS OBTIDOS DOS MODELOS APLICADO A IMAGENS DE DIFERENTES LOCALIZAÇÕES. 

Método Resolução mAP50 mAP.5:.95 Precisão1
 Exatidão1

 

YOLOv7-tiny 640 74.2% 40.8% 80.3% 65.7% 
YOLOv7 640 69.4% 38.9% 69.9% 64.5% 

YOLOv7-E6E 1280 80.4% 47.8% 83.7% 80.4% 
1 Para um limiar de IoU de 50%. 

 

Observou-se uma melhoria considerável face às versões obtidas através do modelo de deteção 

de objetos YOLOv4 após a transição para o YOLOv7 e a depuração do conjunto de dados de 

treino, sendo esta evolução particularmente interessante nos resultados alcançados com o 

modelo YOLOv7-tiny aplicado a imagens não utilizadas durante o treino do mesmo. 

A transição do modelo anterior para o atual permite também a aplicação de técnicas de poda e 

destilação das redes neuronais, permitindo alcançar-se resultados semelhantes embora exista 

uma grande diferença no número total de parâmetros de cada modelo – 1 321 MB para o 

YOLOv7-E6E, 298.4 MB para o YOLOv7, e somente 12.3 MB para o YOLOv7-tiny. 
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FIGURA 15 – EXEMPLOS DAS DETEÇÕES DE PEIXES OBTIDAS PELOS DIFERENTES MODELOS: YOLOV7-E6E, YOLOV7, TINY-
YOLOV7. 
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Em termos de performance, a média de tempos de processamento por imagem varia de 4.5ms, 

da versão tiny, para 7ms, da ver padrão, para 26ms da versão E6E. Estes resultados foram 

obtidos recorrendo a uma RTX3090. 

 

FIGURA 16 – EXEMPLO DE UMA DETEÇÃO COM RASTREAMENTO STRONGSORT. 

 
Para rastreamento utilizamos o StrongSORT em conjunto com o YOLO, o que aumentou em 

média o tempo de processamento em 12ms. 

Os modelos de classificação treinados obtiveram uma taxa de precisão de 91,01% no conjunto de 

dados gerado automaticamente pelo CCMAR, e 83,59% nas imagens de outras localizações das 

mesmas espécies. 

5. Conclusão 

 

Neste relatório foi apresentado o trabalho desenvolvido na Universidade do Algarve no âmbito 

do projeto KTTSeaDrones, mais concretamente durante a última parte do projeto, bem como 

todos os resultados obtidos até ao momento.  De referir que atualmente o sistema de 

monitorização encontra-se em pleno funcionamento na zona das ilhotas do Martinhal em Sagres, 

sendo que apenas estão a ser gravados os dados localmente, no entanto está previsto a 

transmissão dos dados em tempo real para uma plataforma online.
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