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RESUMO 

O Sistema GPS permite que objetos móveis possuam a funcionalidade de obter sua posição 
espaço-temporal a todo instante. Esta funcionalidade, recentemente requerida pelos mais 
diversos tipos de aplicações computacionais, tem gerado uma enorme quantidade de dados 
espaciais brutos sobre trajetórias, criando grandes bancos de dados espaço-temporais. Estão 
em curso projetos e pesquisas direcionados para o gerenciamento deste novo tipo de dados, e 
para a implementação de técnicas de análises apropriadas para a extração de conhecimento 
sobre trajetórias. Este trabalho propõe um novo método para se adicionar semântica às 
trajetórias, fundamentando-se na variação temporal da direção do objeto móvel, com a 
finalidade de gerar agrupamentos que representem locais de interesse no contexto da atividade 
na qual o objeto móvel se encontra inserido. Com a finalidade de validar o método proposto, 
trajetórias reais de barcos pesqueiros de atuns, obtidas pelo Programa Nacional de 
Rastreamento de Embarcações Pesqueiras por Satélite (PREPS), foram processadas pela 
extensão espacial do software Weka, o qual foi estendido para incorporar as funcionalidades 
principais do nosso método proposto, denominado de DB-SMoT (Stops and Moves de 
Trajetórias Baseado na Direção). Os resultados experimentais foram avaliados por meio da 
análise ROC (Receiver Operating Characteristic). No espaço ROC o método DB-SMoT foi 
comparado com outro método existente, chamado CB-SMoT (Clustering-Based Stops and 
Moves of Trajectories), que se baseia na variação da velocidade do objeto móvel para 
incorporação de semântica às trajetórias. Em experimentos com três trajetórias, o método 
proposto teve um desempenho superior ao CB-SMoT com relação à identificação de áreas de 
interesse em trajetórias.  

 

Palavras-chaves: Trajetórias. Banco de Dados Espaço-Temporal. Mineração de Dados.  
GPS. Rastreamento. Sistema de Monitoramento de Embarcações. Análise ROC.  



 

ABSTRACT 

GPS systems provide moving objects with the functionality of getting their spatio-temporal 
positions at any time. This capability, recently requested by various types of current computer 
applications, has generated a huge amount of brute spatial data on trajectories, generating 
large spatio-temporal databases. A lot of research and projects have currently been carried out 
to provide a means of managing this new data type and of implementing appropriate analysis 
techniques for extracting knowledge about trajectories. This dissertation proposes a new 
method for adding semantics to trajectories that is based on the temporal variation in the 
direction of the moving object. The main idea is to generate groups representing interesting 
places related to the context activities in which the moving object is inserted. In order to 
validate the proposed method, real trajectory data, associated to tuna fishing boats and 
obtained from the National Fishing Vessel Tracking Satellite Program (PREPS), were 
processed by the extended spatial version of the software Weka. This software was extended 
to incorporate the main functionality of our proposed method, namely DB-SMoT (Direction-
Based Stops and Moves of Trajectories). The experimental results were evaluated by ROC 
(Receiver Operating Characteristic) analysis. Based on such analytical technique, the method 
DB-SMoT was compared to another existing method, called CB-SMOT(Clustering-Based 
Stops and Moves of Trajectories), which is based on the temporal variation in speed of 
moving objects and aims to incorporate semantic information to trajectories as well. In our 
empirical evaluation based on three existing trajectories, the proposed method had a better 
performance than the CB-SMoT for the identification of interesting places in trajectories.   
 

Keywords: Trajectories. Spatio-Temporal Databases. Data Mining. GPS. Tracking. 
Vessel Monitoring System. ROC Analysis.  
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1 INTRODUÇÃO 

 
Este capítulo tem a finalidade de apresentar o trabalho descrito neste documento, 

destacando os motivos que levaram ao seu desenvolvimento bem como os seus principais 

objetivos. Neste capítulo, também é apresentada a estrutura em que os demais capítulos deste 

documento estão organizados. 

1.1 APRESENTAÇÃO  

Como conseqüência da popularização dos sistemas de navegação por satélite, antes 

restritos aos contextos militares dos países tecnologicamente mais desenvolvidos, houve um 

grande aumento na geração de dados geo-referenciados. Um desses novos tipos de dados é a 

trajetória desenvolvida ao longo do tempo por um objeto móvel dotado de um algum 

dispositivo que possibilite a determinação automática da posição geográfica e do tempo. Este 

dispositivo consiste, geralmente, em um receptor de navegação por satélite. Um receptor do 

Sistema de Posicionamento Global, por meio das suas interfaces, constituídas pelas 

mensagens de dados NMEA (National Marine Eletronics Association), possibilita o 

desenvolvimento de sistemas de rastreamento de objetos móveis os quais, por sua vez, geram 

grandes massas de dados brutos.  

A natureza espaço-temporal deste tipo de dados resulta na geração de enormes 

quantidades de dados de trajetória impondo, conseqüentemente, novos desafios em relação à 

sua gestão eficaz. Para abordar essa necessidade, tanto a tecnologia tradicional de sistemas 

gerenciadores de banco de dados (SGBD) foi estendida para permitir o gerenciamento de 

dados espaço-temporais como os métodos de descoberta de conhecimentos em bancos de 

dados também foram estendidos para a extração de conhecimento nestes novos tipos de bases 

de dados. Além disso, a análise desses dados de trajetória cria oportunidades para a 

descoberta de padrões comportamentais que podem ser aproveitados em aplicações como a 

gerência de tráfego e serviços de acessibilidade, por exemplo. Também a título de exemplo, 

os biólogos estudam o comportamento de algumas espécies de animais a partir da análise 

espacial das trajetórias que os mesmos geram após terem receptores GPS acoplados aos 

corpos (BLOCK et al. 1998). 

 Neste novo contexto, surgiu como uma primeira iniciativa, na Europa, no ano de 

2006, o projeto GeoPKDD (www.geopkkd.eu 2009), cujo objetivo principal foi desenvolver 

teoria, técnicas e sistemas para descoberta de conhecimento, baseado em métodos 
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automáticos, com a devida preservação da privacidade das pessoas, para extração de 

conhecimento sobre consumo a partir de dados brutos de localização. Uma ênfase particular 

do projeto GeoPKDD foi dada à elaboração de métodos para representar, armazenar e 

gerenciar objetos em movimento, que mudam sua posição com o passar do tempo, juntamente 

com as suas trajetórias, geradas pelo armazenamento contínuo da posição e do respectivo 

tempo. Estes dados são qualificados como brutos devido a não terem o devido tratamento 

semântico. 

Um dos principais objetivos do projeto GeoPKDD é suprir a deficiência atualmente 

existente em SGBD convencionais e espaciais que não oferecem suporte para a análise e 

mineração de dados de trajetória. Além disso, as funcionalidades de análise encontradas nos 

protótipos existentes de bancos de dados de objetos móveis se baseiam apenas nas 

propriedades geométricas destes dados, sem prover suporte para a integração de dados 

geográficos ou convencionais com algum tipo de semântica. Porém, os resultados obtidos 

com o desenvolvimento do GeoPKDD não se baseiam no conceito de direção e não foram 

obtidos a partir do processamento de trajetórias marítimas. 

Assim, este trabalho, desenvolvido a partir do contexto de uma aplicação marítima, a 

pesca oceânica de atuns e afins com espinhel pelágico, apresenta um método baseado na 

direção do objeto móvel que permite a descoberta de locais de interesse em trajetórias 

marítimas.  

1.2 MOTIVAÇÃO 

Várias comunidades de pesquisa têm interesse em analisar fenômenos espaço-

temporais. Dados de trajetória têm sido utilizados, por exemplo, em ciências sociais, biologia, 

medicina, ciência da informação geográfica, mineração de dados. Nas ciências sociais, por 

exemplo, o estudo das atividades humanas e dos movimentos no espaço e no tempo, desde há 

muito tem sido uma importante área de investigação, abordando temas como as migrações, a 

mobilidade residencial, as compras, as viagens, e o comportamento das pessoas que trabalham 

na cidade e moram no subúrbio. A Geografia-temporal é uma estrutura geral para a descrição 

de atividades humanas em uma escala de observação espaço-temporal de amplitude diária ou 

de toda a sua existência (SPACCAPIETRA et al. 2007). Assim, trajetórias de objetos móveis 

são dados espaço-temporais que caracterizam vários problemas computacionais da atualidade. 

Alguns trabalhos de pesquisa têm abordado o problema de trajetórias semânticas 

(ALVARES et al. 2007 e PALMA et al. 2008), visando o desenvolvimento de novos 
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mecanismos para enriquecimento semântico de trajetórias, que se baseiam na mineração de 

dados de trajetórias e no conceito da velocidade desenvolvida ao longo do tempo pelo objeto 

móvel. Exemplos de trajetórias semânticas incluem dados espaço-temporais acrescidos da 

identificação de pontos relevantes da trajetória para o objeto móvel. Porém, a investigação 

sobre o efeito da mudança de direção em trajetórias de objetos móveis e o rastreamento desta 

mudança para fins de geração de trajetórias semânticas têm sido pouco investigados na 

literatura.   

1.3 OBJETIVOS 

O método proposto nesta dissertação tem como objetivo a adição de semântica em 

trajetórias por meio da descoberta de locais de interesse para o objeto móvel. Este método se 

baseia na premissa de que um objeto móvel, desenvolvendo sua trajetória num contexto livre 

de restrições de movimento, fornecerá mais subsídios para identificação de pontos relevantes 

da sua trajetória, a partir da variação de sua direção, do que da variação de sua velocidade. 

Neste sentido, o método proposto utiliza técnicas de mineração de dados para extrair 

conhecimento a partir de trajetórias brutas geradas por um sistema de monitoramento de 

embarcações pesqueiras. Assim, para guiar o desenvolvimento desta dissertação, alguns 

objetivos foram definidos, os quais são listados abaixo: 

 Estudo sobre os métodos de geração de trajetórias semânticas presentes na 

literatura, verificando como eles podem ser reutilizados em nossa pesquisa. 

 Especificação e implementação de um método de geração de trajetórias 

semânticas baseado no conceito de direção. 

 Projeto de um experimento para comparação entre o método proposto e outras 

abordagens existentes na literatura. 

1.4 ESTRUTURA 

O restante deste documento está organizado da seguinte forma. O Capítulo 2 apresenta 

conceitos básicos sobre o sistema GPS, o rastreamento de barcos pesqueiros e os conceitos 

fundamentais sobre as trajetórias. Também são apresentados neste capítulo, os métodos já 

desenvolvidos para adição de semântica às trajetórias. O Capítulo 3 constitui o foco principal 

do trabalho aqui descrito, no qual o método proposto é descrito. Esta descrição inclui a 

exibição das definições necessárias para o seu entendimento assim como a apresentação do 

algoritmo em pseudo-código. Resultados empíricos são apresentados no Capítulo 4, no qual 
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avaliamos a eficiência de nossa abordagem a partir da descrição de um estudo experimental. 

Neste capítulo, o método proposto tem seu desempenho comparado com um método 

antecessor que faz uso da velocidade para adição de semântica às trajetórias. Além disso, 

conclusões e questões de pesquisas em aberto são delineadas no Capítulo 5. 
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO E CONCEITOS BÁSICOS 

2.1 INTRODUÇÃO 

Este capítulo tem como objetivo detalhar o contexto da pesquisa, bem como rever 

alguns conceitos básicos relacionados com o estudo das trajetórias. O Estado da Arte sobre o 

tema das Trajetórias é apresentado na Seção 2.2. Na Seção 2.3, o Sistema GPS é descrito 

como uma das principais tecnologias da atualidade que fornece a capacidade de obtenção da 

trajetória de um objeto móvel ao ar-livre, ou seja, deslocando-se a céu aberto. Também será 

brevemente discutido, na Seção 2.4, o Programa Nacional de Rastreamento de Embarcações 

Pesqueiras por Satélite (PREPS), pois para validação do método proposto, foram utilizadas 

algumas trajetórias de barcos de pesca de atuns, rastreados por esse Programa. Finalizando o 

capítulo, a Seção 2.5 lista os conceitos fundamentais sobre as trajetórias, tais como o conceito 

de Stops e Moves, e discute os principais métodos de determinação de locais interessantes em 

trajetórias. O método utilizado nos experimentos para comparação com o método proposto 

também é descrito nessa última seção. Também nesta seção são apresentadas as principais 

características do processo de descoberta de conhecimento em banco de dados (KDD) espaço-

temporais. 

2.2 O ESTADO DA ARTE SOBRE TRAJETÓRIAS DE OBJETOS MÓVEIS 

LAMMERTSMA (2005) sistematizou o estudo dos sistemas globais de navegação por 

satélites (GNSS), especialmente o sistema GPS, pondo em evidência suas facetas que 

permitem a integração da dimensão espacial com a temporal em diversos contextos de 

aplicação cujos eventos ocorram no espaço geográfico. Essas aplicações introduzem um novo 

tipo de conceito que são os objetos móveis. Estes trazem alguns desafios antes não 

enfrentados na área de pesquisa de dados de objetos móveis os quais mudam de localização 

espacial continuamente com o tempo (YI e MEDEIROS, 2002). Uma álgebra para objetos 

móveis, definindo tipos de objetos móveis e as respectivas operações sobre os mesmos, é 

apresentada em Güting et al (2003) e foi implementada no ambiente SECONDO, um SGBD 

extensível e modular, que permite a utilização de diversas álgebras (Guting et al., 2004). 

SPACCAPIETRA et al (2007) destacou a importância da separação entre as facetas 

geométrica e semântica das trajetórias. A faceta geométrica, mais imediatamente perceptível, 

foi a primeira a ser pesquisada e, neste sentido, diversos pesquisadores dedicaram esforços à 
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questão da melhoria da precisão dos dados geográficos obtidos a partir de receptores GNSS 

instalados em objetos móveis. YIN e  WOLFSON (2004) abordaram o problema de 

mapeamento instantâneo de uma trajetória para uma rede rodoviária após a viagem ter 

terminado. Esse ramo de pesquisa é denominado de Map Matching e, evidentemente, aplica-

se às trajetórias desenvolvidas em redes restritas, como é o caso das trajetórias realizadas em 

rodovias.    

De certa forma ainda dentro do contexto inicial das pesquisas em trajetórias GPS, com 

o foco na faceta geométrica, e com o objetivo de fornecer uma abordagem genérica para 

geração de mapas, especialmente para terrenos desconhecidos, BRÜNTRUP et al. (2005) 

desenvolveram um sistema que utiliza o algoritmo da Busca em Profundidade (Depth-First 

Search) para inferir a geometria da estrada. Dada uma trajetória GPS como entrada, esta 

massa de dados brutos é refinada por filtragem e algoritmos de particionamento, resultando 

numa abordagem flexível para inferir mapas em terrenos desconhecidos. 

Não obstante as trajetórias físicas possam ser facilmente gravadas, utilizando-se 

receptores GNSS apropriados, a interpretação semântica dos dados ainda é um grande desafio 

de pesquisa (GUC et al. 2008). Abordagens atuais analisam trajetórias brutas a fim de extrair 

informações significativas a partir dos dados em si. Nesse contexto, o método denominado de 

LCSS (Longest Common Sub Sequence) foi utilizado para a procura de padrões e geração de 

subseqüências de trajetórias (PELEKIS et al. 2007).    

Outro problema é que a maioria das abordagens existentes não lida com as 

propriedades espaço-temporais das trajetórias, lidando somente com a dimensão espacial ou 

exclusivamente com as propriedades temporais. Nesse sentido, as trajetórias são divididas em 

subseções de acordo com suas características físicas. MOUNTAIN e RAPER (2001) 

introduziram o conceito de episódios. Eles denotam um episódio como um trecho da trajetória 

no qual a sua geometria manteve-se relativamente homogênea, ou seja, sem a ocorrência de 

variações bruscas. Homogeneidade em movimento assim se refere à velocidade, sinuosidade, 

alcance espacial e liberdade de movimento (DYKES, 2003). A idéia subjacente a este 

conceito é que a homogeneidade nos movimentos físicos implica em homogeneidade na 

semântica. Portanto, mudanças bruscas de características de movimento identificam possíveis 

pontos de quebra para a interpretação dos dados da trajetória (GUC et al. 2008).  

SPACCAPIETRA et al. (2007), com o desenvolvimento de um modelo conceitual 

baseado no estado dinâmico do objeto móvel, expandiram o estudo de trajetórias com o 

objetivo de adicionar semântica às mesmas, independentemente do contexto no qual a 

trajetória foi gerada, ou seja, considerando trajetórias desenvolvidas em redes restritas e em 
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redes não restritas. Nessa nova linha de pesquisa há uma clara separação entre as facetas 

geométrica e semântica das trajetórias. A ênfase é dada à faceta semântica, a qual é a 

informação que transmite o significado orientado à aplicação para a trajetória e suas 

características relacionadas. 

ALVARES et al. (2007), de certa forma, com base no conceito semântico de 

trajetórias proposto por SPACCAPIETRA et al. (2007), desenvolveram métodos que analisam 

a interseção da trajetória com feições geográficas de relevante interesse para a aplicação. Ao 

realizarem esta integração, executada numa etapa de pré-processamento, o objetivo almejado 

era reduzir significativamente a complexidade das consultas e facilitar a análise dos dados da 

trajetória. 

NANNI e PEDRESCHI (2006) desenvolveram um método de agrupamento baseado 

em densidade para trajetórias de objetos móveis, visando  explorar devidamente a semântica 

temporal intrínseca com a finalidade de descobrir intervalos de tempo interessantes. 

GIANNOTTI et al. (2007) introduziram o conceito de padrões de trajetória (T-patterns) 

como sendo descrições concisas de comportamentos freqüentes, contemplando tanto a 

dimensão espacial como a temporal.  

PALMA et al. (2008) desenvolveram um método de agrupamento baseado na variação 

da velocidade do objeto móvel ao longo da trajetória. O único trabalho conhecido que 

considera a mudança de direção do objeto móvel na trajetória é o de FAN et al. (2007). Além 

do que, neste trabalho, a determinação dos agrupamentos é também sobre um conjunto de 

trajetórias e, limitada às trajetórias de veículos que são desenvolvidas em redes rodoviárias 

restritas. PELEKIS et al. (2007) também utilizaram a variação da direção do objeto móvel 

para definir um conjunto de operadores de distância entre duas trajetórias, mas com o objetivo 

de resolver o problema da pesquisa de similaridade em banco de dados de trajetórias. 

2.3 O SISTEMA GPS 

Um sistema global de navegação por satélite (GNSS) é um tipo específico de sistema 

de navegação eletrônica no qual a posição geográfica da entidade que navega é calculada, a 

bordo, por um computador eletrônico digital dedicado, que também é um receptor das 

informações enviadas por satélites artificiais específicos, por meio da radiação 

eletromagnética. Os sistemas globais de navegação por satélite foram desenvolvidos, a partir 

da época que se convencionou denominar de “Guerra Fria”, caracterizada pelas “corridas 

espacial e armamentista” entre os EUA e a extinta União Soviética (URSS). Os principais 
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GNSS da atualidade são os seguintes: GPS (EUA), Glonass (Rússia), Galileo (União 

Européia) e Beidou (China) (LAMMERTSMA, 2005). 

O sistema GPS permite que receptores em terra, mar e ar, determinem continuamente, 

em tempo real, suas posições tetradimensionais (latitude, longitude, altitude e tempo), 24 

horas por dia, independentemente das condições atmosféricas, e em qualquer lugar do mundo, 

conforme ilustra a Figura 1. O GPS, também conhecido por NAVSTAR (NAVigation Satellite 

with Time and Ranging), é um sistema de rádio-navegação baseado em satélites, desenvolvido 

e operado pelo Departamento de Defesa dos EUA (DoD), projetado a partir de 1973 e entrado 

em operação em 1980. Devido ao ângulo, de valor 55º, de inclinação dos seus 6 planos 

orbitais, o GPS oferece um melhor posicionamento na faixa que abrange do equador até as 

zonas de latitudes médias. As posições geográficas calculadas pelos receptores GPS são 

referidas ao sistema de referência (Datum) WGS-84 (World Geodetic System - 1984) e, cabe 

ao programa residente na memória do receptor, realizar a conversão para o sistema de 

referência escolhido pelo usuário (LAMMERTSMA, 2005). 

 

Figura 1. Navegação GPS (www.colorado.edu/geography, 2009) 

 

O sistema GPS, para efeitos didáticos, é dividido em três segmentos distintos: 

espacial, de controle e de usuários. O segmento espacial, envolvendo os satélites com os seus 

sinais transmitidos, é composto por uma constelação de 24 satélites operacionais, 

transmitindo informações para a Terra, orbitando a uma altitude de 20.200 km em  6 órbitas e  

com  uma  inclinação, em relação ao equador, de  55. Cada um deles efetua uma volta em 

torno da terra a cada 12 horas aproximadamente e possui uma vida útil de praticamente 10 
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anos, ocasionando periódicas substituições pelo segmento de controle (US Army Corps of 

Engineers 2003). 

O segmento de controle é responsável pela monitoração, geração, correções e 

avaliação de todo o sistema; ou seja, é o segmento responsável por ações externas com o 

objetivo de manter o sistema em estado de menor entropia. Existe uma estação central nos 

EUA (Colorado Springs, Colorado) e outras estações monitoras em locais próximos ao 

equador terrestre. O segmento de usuários é constituído por todos os tipos de aplicações,  

métodos de posicionamento, formas de recepção, processamento dos sinais e todos os tipos de 

receptores (US Army Corps of Engineers 2003).  

2.3.1 Receptores GPS de Navegação 

A Figura 2 ilustra a implementação do mecanismo cibernético da retroalimentação 

negativa, utilizado pelos receptores GPS de navegação, tendo como base a informação do 

rumo em curso (TRK) confrontada com a informação do rumo desejado para o destino 

(BRG). O rumo em curso é constantemente calculado a partir de duas posições geográficas 

sucessivas, a posição atual e a anterior, percorridas pela entidade que navega. A posição atual 

é a principal saída do sistema, que é armazenada na memória do receptor para, logo em 

seguida, ser usada como entrada, já como “posição anterior”, no cálculo do rumo em curso.  

 

Figura 2. Gráfico da navegação pelo sistema GPS (www.garmin.com, 2009) 
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Os termos utilizados na Figura 2 têm o significado descrito no Quadro 1. É importante 

observar que, independentemente do tipo do objeto móvel, o mecanismo cibernético será 

sempre esse apresentado na Figura 2. Sendo assim, um automóvel, um avião, uma pessoa ou 

um animal; serão todos, no contexto de um GNSS, matematicamente modelados da mesma 

forma que um barco. 

Quadro 1. Principais variáveis da navegação GPS (www.garmin.com, 2009) 

Variável Significado 
ATD Distância atual para o destino projetada sobre a rota original. 
BRG Rumo atual para o destino. 
CMG Rumo do ponto de origem para a posição atual. 
CRAFT Objeto móvel que efetua a trajetória. 
GS Velocidade em relação ao solo (mesmo que SOG). 
CTS Rumo ótimo recomendado para a progressiva redução do erro XTE. 
DMG Distância do ponto de origem para a posição atual. 
DTK Rumo inicial para o destino. 
NORTH Norte de referência (verdadeiro, magnético ou definido pelo usuário). 
RNG Distância atual para o destino. 
SOG Velocidade em relação ao solo. 
STR Erro de rota cruzada. O mesmo que XTE ou XTK. 
TRK Azimute ou rumo de navegação. Direção do objeto móvel. 
VMG Velocidade projetada em relação ao destino. 
WPT1 Ponto (Waypoint) de origem. 
WPT2 Ponto (Waypoint) de destino. 

 

2.3.2 NMEA - A Navegação Digital 

O programa de computador, residente na memória dos receptores GPS de navegação, 

calcula a sua posição geográfica atual continuamente a uma taxa, na maioria dos modelos 

atuais, de uma nova posição por segundo, independentemente da velocidade, ou seja, parado 

ou em movimento. Essa posição atual, juntamente com outras variáveis de navegação, 

calculadas pelo receptor a partir das variáveis relativas à posição geográfica e ao tempo, são 

inseridas em estruturas de dados (registros ou mensagens), padronizadas por uma entidade 

conhecida como NMEA (National Marine Eletronics Association) e, continuamente, enviadas 

para a porta de saída de dados do receptor (LAMMERTSMA 2005). Essas mensagens, 

conforme ilustra a Figura 3, podem ser usadas por uma variedade de aplicações que têm a 

atividade principal ocorrendo no espaço geográfico e no tempo. 
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Figura 3. Ciclo das mensagens NMEA: geração, transmissão e uso 

 

As mensagens de dados NMEA são dados brutos codificados no padrão ASCII 

(American Standard Code For Information Interchange) com os seguintes parâmetros de 

comunicação: 4800, 8, N, 1. Estes parâmetros informam a velocidade (Baud Rate) de 4800 

bps (bits por segundo), 8 bits de dados, nenhuma paridade e 1 “Stop Bit” (Furuno Co. Ltd. 

2002).  No contexto da computação móvel, tanto em aplicações marítimas como terrestres, as 

principais mensagens de dados NMEA geradas pelos receptores GPS de navegação são as 

apresentadas no Quadro 2.  

Quadro 2. Principais sentenças NMEA (www.nmea.org, 2009) 

Mensagem NMEA Conteúdo 

APA Dados para o sistema de piloto automático – sentença “A” 

APB Dados para o sistema de piloto automático – sentença “B” 

BOD Origem, Destino e Azimutes da posição para o destino 

BWC Rumo (Azimute) e distância (Linha Ortodrômica) para o destino 

GGA Dados fixos do Sistema de Posicionamento Global 

GLL Posição geográfica (Latitude e Longitude) 

GSA Valores de DOP e satélites em uso 

GSV Parâmetros orbitais dos satélites captados no momento 

HDT Rumo (verdadeiro) de deslocamento 

RMB Informações genéricas para navegação (XTE, BRG, Origem, Destino, VMG) 

RMC Latitude, Longitude, SOG, COG, Data, Hora e Declinação Magnética 

ROO Lista dos pontos (waypoints) da rota ativa 

RTE Rota ativa: número da sentença (1 a 4), número da rota, nomes dos pontos 

WPL Informação dos pontos (waypoints) do GPS: latitude, longitude e nome 

XTE Informação para correção de rumo: Cross Track Error 

VTG Curso (Course Over Ground - COG) e Velocidade(Ground Speed - SOG) 

ZDA Data-hora e fuso horário 
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Das sentenças do Quadro 2, a mensagem RMC (Recommended Minimum Specific 

GNSS Data) representa os dados mínimos recomendados para navegação e é a base para os 

sistemas de rastreamentos de objetos móveis, pois a mesma fornece os subsídios para o 

posicionamento espaço-temporal de um determinado objeto móvel: latitude, longitude, tempo, 

velocidade e rumo (direção). O formato dos dados desta mensagem, explicada a partir de uma 

dada instância real, é definido no Quadro 3. 

Quadro 3. Estrutura de dados da mensagem RMC (Furuno Co. Ltd., 2002) 

$GPRMC,013938,A,0756.326,S,03446.483,W,013.5,030.1,100102,022.4,W*61 
Campo Significado 
$GPRMC Identificação da mensagem GPS-RMC 
013938 Tempo UTC 01:39:38 hs 
A Advertência (sim/não): “A” = OK, “V” = advertência 
0756.326, S Latitude: 07º 56,326’ Sul 
03446.483,W Longitude: 034º 46,483’ Oeste 
013.5 Velocidade em nós (knots). 1 knot = 1,852 km/h 
030.1 Rumo verdadeiro do objeto móvel 
100102 Data: 10 de janeiro de 2002 
022.4,W  Declinação magnética da região: 22,4º Oeste 
*61 Controle numérico da mensagem 

 
 
Algumas considerações sobre o significado dos dados da mensagem RMC são 

necessárias para o entendimento do método proposto. Em sistemas de informações 

geográficas, geralmente se utilizam as coordenadas, matematicamente denotadas pelo par 

ordenado (x, y), no formato de coordenadas geográficas esféricas em graus decimais, ou seja, 

como se fosse um número real, no qual os minutos e segundos do sistema sexagesimal estão 

previamente convertidos na parte decimal deste número real. Os indicadores dos hemisférios 

fornecerão o sinal desse número real, ou seja, negativo para os hemisférios sul e oeste e, ao 

contrário, positivo para o norte e leste. Não obstante a configuração do receptor GPS ajustada 

pelo usuário, o formato das coordenadas nas mensagens NMEA será sempre em coordenadas 

geográficas esféricas do tipo graus e minutos com decimais. Por exemplo, os valores das 

coordenadas geográficas registradas na mensagem RMC do Quadro 3 são, em graus decimais, 

os seguintes: latitude -7.93877 e longitude: -34.77472. 

A velocidade do objeto móvel, mesmo em aplicações terrestres, com o usuário 

configurando sua unidade em km/h, é fornecida em nós, unidade de velocidade tipicamente de 

aplicações náuticas. Na mensagem RMC tomada como exemplo, a velocidade corresponde a 

13,5 x 1,852 km/h, ou seja, 25 km/h. O rumo, por sua vez, é fornecido em graus verdadeiros, 

ou seja, tomando-se como referencial o pólo norte geográfico (verdadeiro) da Terra. Como a 
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bordo de um objeto móvel, o instrumento utilizado desde o século XV para fornecer o rumo, é 

uma bússola, o valor da declinação magnética da região também é fornecido. Quando o norte 

magnético situa-se a oeste do norte verdadeiro, o valor da declinação é somado ao rumo 

verdadeiro para se obter o rumo magnético, que é fornecido pela bússola. Por outro lado, no 

caso do norte magnético situar-se a leste do norte verdadeiro, o valor da declinação é 

subtraído do rumo verdadeiro para se obter o rumo magnético. Novamente, tomando-se a 

mensagem RMC do Quadro 3 como exemplo, o rumo magnético é dado por 30.1 + 22.4 = 

52.5 graus. Este é o valor que uma bússola, devidamente calibrada e bordo do objeto móvel, 

analogicamente registrava naquele instante (10/01/2002-01:39:38hs). 

 

2.4 PREPS 

Em diversas partes do mundo, o rastreamento por satélite é amplamente difundido e 

considerado fundamental para a gestão pesqueira, facilitando o controle das atividades de 

diferentes frotas, aumentando a segurança no mar e sendo utilizado para a avaliação de 

estoques (SANTOS et al. 2009). Estimar o esforço de pesca é uma das principais ferramentas 

para a avaliação de estoques pesqueiros. Estimativas baseadas nas tradicionais fontes de 

informação (e.g. mapas de bordo, ilustrado na Figura 4) são muitas vezes inconsistentes, 

devido ao baixo critério de disponibilização de informação, cultura dos pescadores, que não 

vêem utilidade no preenchimento de tais mapas e, principalmente, da baixa cobertura das 

atividades de pesca por este instrumento (SANTOS et al. 2009). A partir do rastreamento por 

satélite, é possível estimar com alto grau de confiabilidade e, em micro-escala, a distribuição 

geoespacial do esforço de pesca com relativa facilidade e em curto espaço de tempo 

(SANTOS et al. 2009). 

Na Figura 4, temos os blocos de informações A e B do mapa de bordo utilizado para 

registro manual dos dados coletados durante o cruzeiro de uma determinada embarcação que 

opera com a pesca de espinhel de superfície. O bloco A é composto pelos dados do barco, 

porto de saída e de chegada, e data de saída e de chegada. No bloco B, são registrados os 

dados relativos ao esforço de pesca, ou seja, os dados dos lances efetuados. Cada lance é 

composto por um lançamento e um recolhimento do espinhel.  
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Figura 4. Formulário utilizado para coletar informações sobre a pesca 

 

Como o mapa de bordo ilustrado da Figura 4 somente contém as posições espaço-

temporais relativas ao início e ao fim das operações de lançamento e de recolhimento, todos 

os demais pontos intermediários que irão compor as trajetórias das operações de pesca não 

serão registrados no sistema de informação do órgão competente. Assim, além de incompleto, 

este registro fica geralmente passivo de diversos tipos de erros, principalmente no que se 

refere ao formato das coordenadas, ao sistema de referência (datum) e, principalmente, ao 

registro da dimensão temporal dos eventos. Este último tipo de erro é provocado devido ao 

fato de que o relógio do observador de bordo dificilmente está ajustado com o tempo do 

sistema GPS e com o tempo local dos lances. Já os erros provocados pelo uso incorreto do 

sistema sexagesimal provocam o aparecimento de posições geográficas situadas fora da 

trajetória (i.e. outliers). Por exemplo, um ponto exibido no receptor GPS com latitude 

08.58150 sul e longitude 034.45350 oeste, registrado erroneamente no mapa de bordo como 

latitude 08 58’ 15.0” sul e longitude  034 45’ 35.0” oeste, resultará em ponto distante 54.7 

km do ponto em questão. Este mesmo ponto sendo registrado com um erro na observação do 

hemisfério, ou seja, trocando-se latitude sul por latitude norte, resultará num erro de 1898 km, 

conforme ilustra a Figura 5, na qual o ponto P’ seria o ponto P da trajetória rebatido em 

relação à linha do equador. 
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Figura 5. Exemplo de outlier em trajetórias 

 

As embarcações pesqueiras, em operação no Brasil, são obrigadas, por lei, a 

participarem do Programa Nacional de Rastreamento de Embarcações Pesqueiras por Satélite 

(PREPS). O PREPS foi instituído e regulamentado por meio da Instrução Normativa 

Interministerial n.º 2, de 04 de setembro de 2006 - Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca 

da Presidência da República-SEAP/PR, Ministério do Meio Ambiente-MMA e Marinha do 

Brasil. Este Programa tem por finalidade o monitoramento, a gestão pesqueira e o controle 

das operações da frota pesqueira permissionada pela SEAP/PR, além do potencial em 

melhorar a segurança dos pescadores embarcados (SANTOS et al. 2009). 

O equipamento instalado na embarcação consiste de um sistema de transmissão 

acoplado ao receptor GPS do barco. Este sistema captura do receptor GPS, a mensagem 

NMEA RMC, a intervalos de tempo de 30, 45 ou mesmo 60 minutos; monta uma mensagem 

própria, constituída pela identificação da embarcação, latitude, longitude, tempo, velocidade e 

rumo. Em seguida, envia estas mensagens para satélites de comunicação, que as retransmitem 

para empresas prestadoras do serviço de rastreamento (PREPS 2009). Essas empresas, por sua 

vez, disponibilizam as informações em sistemas de informações geográficas na Internet. Este 

rastreamento, ao longo do tempo, traduz-se na trajetória do barco, conforme ilustra a Figura 6. 
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Figura 6. Rastreamento de embarcações pesqueiras pelo PREPS 

 

Sendo assim, o PREPS apresenta-se para a comunidade de pesquisa em trajetórias 

como um grande programa governamental que continuamente poderá fornecer dados brutos 

de trajetórias para realização de análises e pesquisas.   

2.5 TRAJETÓRIAS DE OBJETOS MÓVEIS 

Como conseqüência da popularização dos receptores GPS de navegação ocorreu o 

surgimento dos mais variados tipos de massas de dados espaço-temporais, obtidas em 

domínios de aplicações caracterizados fortemente pelo componente espacial. Inicialmente 

voltados para uso em navegação marítima, os receptores GPS rapidamente se expandiram 

para atividades terrestres e aéreas, como por exemplo, entre outros importantes casos, para o 

rastreamento de veículos em cidades e rodovias, e o monitoramento do comportamento de 

animais. Essas massas de dados brutas impõem novos desafios em relação à sua gestão eficaz. 

A análise de dados de trajetórias é fundamental para o aumento do número de aplicações 

voltadas para o gerenciamento de fenômenos complexos que envolvem objetos móveis (por 

exemplo, distribuição de guias ao redor do mundo, gerência de tráfico em cidades, 

monitoramento de migração de pássaros) (SPACCAPIETRA 2007). 

Nas próximas seções, apresentaremos as definições de trajetória, Stops, e Moves, 

baseadas integralmente nas definições fornecidas em (ÁLVARES et al. 2007), e que serão 

utilizadas no restante desta dissertação. Na Seção 2.5.1, temos a definição formal de trajetória 

de modo que as relações entre seus atributos espaciais e temporais sejam explicadas. Na 
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Seção 2.5.2 apresentamos os conceitos de Stops e Moves como sendo a base para a adição de 

semântica às trajetórias. Na Seção 2.5.3 são feitas algumas considerações sobre o 

agrupamento de dados em trajetórias. Finalmente, na Seção 2.5.4 são detalhados os dois 

métodos existentes na literatura de BD para adição de semântica às trajetórias, o IB-SMoT e o 

CB-SMoT.   

2.5.1 Definição de trajetórias 

Um objeto espaço-temporal é um objeto que possui pelo menos um atributo espacial e 

um temporal. Os outros atributos são chamados de atributos convencionais ou descritivos 

(que descrevem as propriedades temáticas do objeto). Tanto os atributos convencionais 

quanto os espaciais podem variar com tempo. Um objeto móvel é qualquer objeto, pontual ou 

com extensão, que muda sua posição geográfica continuamente conforme o passar do tempo. 

Como um objeto móvel possui atributos espaciais e temporais, ele pode ser considerado como 

uma especialização de um objeto espaço-temporal (YI e MEDEIROS, 2002). 

Dados de objetos móveis são normalmente disponíveis como uma amostra de pontos 

na forma (tid, ( x, y), t), onde tid é o identificador do objeto e (x, y) é a localização geográfica 

do objeto em movimento no instante de tempo t. A trajetória de amostra de pontos tem muito 

pouca ou nenhuma semântica, o que faz com que a análise desses dados seja muito complexa 

a partir do domínio da aplicação. A integração de dados de trajetória com semântica de 

informação geográfica é o principal passo para a análise semântica de dados de trajetória em 

aplicações reais. Devido à grande quantidade de dados de trajetória produzidos por 

dispositivos móveis, há uma crescente necessidade de mecanismos para extrair conhecimento 

a partir destes dados. A maior parte dos trabalhos existentes tem focado nas propriedades 

geométricas das trajetórias, mas, recentemente, emergiu o conceito de semântica de 

trajetórias, em que a informação geográfica de fundo está integrada à amostra de pontos da 

trajetória. Neste novo conceito, as trajetórias são observadas como um conjunto de paradas 

(stops) e movimentos (moves), nas quais as paradas (stops) são as partes consideradas mais 

importantes da trajetória (Spaccapietra 2007). Nos primeiros trabalhos sobre trajetórias, os 

Stops e os Moves são calculados pelo teste de interseções das trajetórias com um conjunto de 

objetos geográficos dado pelo usuário (ÁLVARES et al. 2007). Conforme definições 

formalizadas em (SPACCAPIETRA et al. 2007), uma trajetória pode ser descrita conforme as 

declarações seguintes. 
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Uma trajetória é um conjunto, finito e não vazio, de pontos que representam, 

cronologicamente, a evolução da posição de um objeto que está se movendo no espaço 

durante um dado intervalo de tempo para alcançar uma determinada meta. Este último 

atributo, alcançar uma meta, é o que diferencia uma trajetória semântica de uma série 

temporal composta de posições geográficas. Nesse sentido, SPACCAPIETRA et al. (2007) 

define rigorosamente uma trajetória de um objeto móvel como uma função matemática do 

tempo no espaço geográfico:  

 

Trajetória: [tinício , tfim ] → espaço. 

 

Uma instância, ou amostra, de trajetória é uma lista de pontos caracterizada por cada 

ponto possuir um par de coordenadas espacial juntamente com o instante de tempo no qual 

estas coordenadas foram atingidas pelo objeto móvel gerador da trajetória. Os pontos espaço-

temporal de uma amostra de trajetória são ordenados de forma crescente na sua dimensão 

temporal. 

 

2.5.2 Principais componentes: Stops e Moves 

Recentemente, SPACCAPIETRA et al. (2007) introduziu um novo modelo conceitual 

para o raciocínio sobre trajetórias, o qual é chamado de Stops and Moves. Em geral, stops são 

as partes importantes de uma trajetória do ponto de vista da aplicação, enquanto moves são os 

movimentos do objeto móvel realizados entre os stops. Este modelo dá suporte a várias 

aplicações, tais como estudos sobre a migração de aves, nos quais os stops podem ser os 

países onde os pássaros se alimentam ou descansam (Figura 7); gestão de tráfego, na qual os 

stops podem ser os semáforos, trevos, controladores de velocidade, congestionamentos de 

tráfego, e assim por diante (SPACCAPIETRA 2007). 
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Figura 7. Trajetória de uma cegonha (Ciconia ciconia) (SPACCAPIETRA 2007) 

 

As subseqüências da trajetória que caracterizam os stops têm como principais atributos 

uma determinada extensão temporal, ou seja, um intervalo de tempo não vazio, e uma 

extensão espacial caracterizada pela variação das grandezas cinemáticas do deslocamento do 

objeto móvel. Em outras palavras, os stops são as partes da trajetória nas quais o objeto 

móvel, no contexto da sua aplicação, efetivamente desempenha as suas atividades fim. Nesse 

sentido, os stops são temporalmente disjuntos. A velocidade do objeto móvel nos stops de 

uma trajetória necessariamente não é obrigada a ter valor nulo, ou seja, os stops também 

podem ser partes da trajetória nas quais a velocidade do objeto móvel saiu do padrão que 

caracteriza o seu movimento anterior.   

 Os moves representam as partes de uma trajetória caracterizadas por uma certa 

homogeneidade nos seus atributos de movimento. A extensão temporal de um move, 

evidentemente, não pode ser um intervalo vazio. As trajetórias começam e terminam com 

moves e possuem os seus outros moves delimitados por dois stops consecutivos. Também 

podemos ter uma trajetória constituída apenas por um único move e, evidentemente, nenhum 

stop. 

Do ponto de vista do trabalho descrito neste documento, um move é um ponto 

variando no tempo definido no intervalo de tempo delimitado pelo instante inicial e final deste 

deslocamento específico. Não consideramos início e fim de uma trajetória como sendo stops. 

Sua extensão temporal é uma única cronologia. 
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2.5.3 Agrupamento de Dados Espaciais em Trajetórias 

Mineração de dados espaciais é uma extensão de mineração de dados voltada para 

domínios de aplicação nos quais a consideração das dimensões espacial e temporal é essencial 

na extração de conhecimento (NEVES et al. 2001). 

NEVES et al. (2001) indicaram que a principal diferença entre Data Mining e Spatial 

Data Mining é a consideração dos relacionamentos espaciais existentes entre as entidades do 

mundo real. GÜTING et al. (2006) apresenta três tipos básicos de relações espaciais, as quais 

denomina: relações topológicas, de distâncias e de direção. Algumas relações topológicas 

entre dois objetos espaciais, A e B, são: A sobrepõe B, A contém B, A está contido em B, A é 

disjunto de B, A igual a B e A é adjacente a B (A vizinho a B) (NEVES et al. 2001). 

Segundo NEVES et al. (2001), a importância da consideração dos relacionamentos de 

vizinhança está no fato de que, para processos espaciais, a medida associada a um local, ou 

objeto, tende a ser similar às medidas em locais próximos. Este fato é conhecido como a 

primeira lei da geografia. Nos algoritmos de mineração de dados espaciais (ESTER et al.  

1999), para que possamos avaliar a dependência espacial, temos que utilizar a informação 

sobre os relacionamentos de vizinhança dos objetos. 

O DBSCAN é um algoritmo baseado em densidade para agrupar os objetos. Ele define 

um agrupamento como um conjunto máximo de pontos conectados densamente (ESTER et al. 

1999). Ele apresenta vantagem em relação a outros algoritmos utilizados para agrupamentos, 

como o K-means em 2D, que apenas agrupa em forma circulares, por permitir agrupamentos 

de formas variadas. Outra vantagem do DBSCAN é que o número de clusters não necessita 

ser informado antecipadamente pelo usuário. Iniciando por um objeto qualquer, sendo 

insensível à ordem dos elementos de entrada, o método encontra  agrupamentos verificando a 

vizinhança  de cada ponto da massa de dados. 

O DBSCAN necessita que dois parâmetros iniciais sejam informados: o raio Eps, a 

distância entre um objeto e seus vizinhos, e o objeto central, chamado MinPts. Como a 

qualidade dos agrupamentos gerados por esse algoritmo depende desses parâmetros, o usuário 

é responsável por selecionar os melhores parâmetros possíveis (ESTER et al.  1999). Se a 

vizinhança Eps de um ponto qualquer contém mais pontos do que o valor de MinPts, então 

um novo agrupamento é criado e este ponto passa a ser um centro. Então, interativamente, o 

método coleta objetos alcançáveis por densidade diretamente destes centros até que nenhum 

novo ponto possa ser adicionado a qualquer agrupamento. 
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2.5.4 Determinação de Locais Interessantes em Trajetórias 

Até agora, dois diferentes métodos foram desenvolvidos para instanciar o modelo de 

Stops and Moves, chamados de IB-SMoT (ALVARES et al. 2007) e CB-SMoT (PALMA et 

al. 2008). O primeiro método se baseia na interseção da trajetória com geometrias de feições 

geográficas consideradas relevantes para a aplicação. Já o segundo método baseia-se na 

variação da velocidade do objeto móvel que é considerada como parâmetro de entrada, e 

consiste em uma versão modificada do algoritmo DBSCAN com a finalidade de determinação 

de locais interessantes em trajetórias. 

Baseando-se no conceito de trajetórias proposto por SPACCAPIETRA et al. (2007), 

ALVARES et al. (2007) desenvolveram um método de pré-processamento de dados de 

trajetória para realizar a integração de trajetórias com informação geográfica que é relevante 

para a aplicação, considerando que as geometrias das trajetórias e de dados geográficos se 

sobrepõem no espaço e, portanto, a sua integração é o primeiro passo em direção à análise de 

dados da trajetória. Esse algoritmo, denominado de IB-SMoT (Intersection-Based Stops and 

Moves of Trajectories) foi desenvolvido para encontrar Stops e Moves em trajetórias 

(ALVARES et al. 2007). A Figura 8 mostra um exemplo característico do contexto que 

inspirou o desenvolvimento do método IB-SMoT, ou seja, uma trajetória de um barco que 

realizou atividades de pesca em função da informação geográfica relevante, constituída pela 

ocorrência de bancos oceânicos (projetados no mapa na profundidade de 200 metros). 

 

Figura 8. Interseção de trajetória com feições geográficas importantes 
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O segundo método, denominado de CB-SMoT (Clustering-Based Stops and Moves of 

Trajectories), é um método de agrupamento baseado na variação da velocidade do objeto que 

desenvolve a trajetória. A primeira modificação no algoritmo DBSCAN, de acordo com 

PALMA et al. (2008), é a noção de vizinhança, que deveria conter apenas os pontos na 

trajetória considerada. Além disso, ela deveria considerar a distância sobre a trajetória e não a 

distância direta entre dois pontos. Portanto, definiu-se a Eps-linear-vizinhança de um ponto pk 

como o conjunto de pontos antes e depois de pk na trajetória cuja distância de pk é menor ou 

igual a Eps (PALMA et al. 2008). Este método pode ser considerado interessante para 

aplicações em que a velocidade desempenha um papel essencial, como o controle de tráfego 

aéreo, gerenciamento de tráfego, migração de pássaros, e assim por diante. 

Inicialmente este método avalia a amostra de pontos da trajetória e gera agrupamentos 

em locais onde a velocidade da trajetória é menor que um determinado limiar (definida pela 

velocidade média da trajetória). Em uma segunda etapa, o método faz corresponder os 

agrupamentos aos candidatos a Stops, que são conjuntos de locais geográficos definidos pelo 

usuário que são considerados importantes para a aplicação, e denominados de locais 

relevantes. No primeiro passo, as partes mais lentas de uma trajetória, denominadas de 

potenciais stops, são identificadas utilizando a variação do algoritmo DBSCAN que considera 

uma linha uni-dimensional (trajetórias) e a variação da velocidade. No segundo passo, o 

algoritmo identifica onde estes potenciais stops que foram encontrados na primeira etapa, 

estão localizados, considerando a geografia existente por trás das trajetórias. Além disso, o 

algoritmo identifica cada potencial stop e testa não só a interseção, mas também a duração 

mínima do stop, com os stops candidatos. No caso em que um potencial stop não intercepte 

qualquer dos candidatos stops, ele ainda pode ser um local interessante. Então, a fim de 

fornecer esta informação ao usuário, o algoritmo rotula tais locais como stops desconhecidos 

(unknown stops). 
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Figura 9. Trajetória com 2 Stops e 2 unknown stops (PALMA et al. 2008) 

 

A Figura 9 ilustra este conceito, na qual a trajetória T = { p0, p1, ... , pn } tem 4 

potenciais Stops, os agrupamentos G1, G2, G3 e G4; e 4 Stops candidatos, especificados 

previamente pelo usuário, e rotulados por RC1, RC2, RC3 e RC4. O agrupamento G1 intercepta o 

candidato Stop RC1 por um tempo maior do que ∆c1, então o primeiro Stop da trajetória é RC1. 

O mesmo ocorre com o agrupamento G2, considerando RC3, que é o segundo Stop da 

trajetória. Os agrupamentos, G3 e G4 não interceptam qualquer Stop candidato. Portanto, G3 e 

G4 são definidos como Stops desconhecidos (PALMA et al. 2008). 

2.6 SUMÁRIO 

Neste capítulo, foi apresentado o sistema GPS como uma tecnologia, de utilização 

bastante accessível, que permite a coleta de trajetórias desenvolvidas por objetos móveis no 

espaço geográfico ao longo do tempo. A trajetória do objeto móvel é modelada pelo padrão 

NMEA no contexto da ciência da navegação, independentemente da atividade do objeto 

móvel em questão, seja ela do tipo terrestre, aérea ou marítima. Também foi apresentado o 

PREPS, o programa de monitoramento de embarcações pesqueira do governo brasileiro, do 

qual foram obtidas as trajetórias para validar o método desenvolvido neste trabalho. O modelo 

conceitual de trajetórias foi descrito por meio da definição de seus principais componentes 

assim como também foram apresentados os dois principais métodos de agrupamento em 

trajetórias com o objetivo de determinar locais interessantes. O primeiro método, o IB-SMoT é 

baseado na interseção da trajetória do objeto móvel com feições geográficas relevantes para o 

contexto da aplicação. No segundo método, denominado de CB-SMoT, o atributo principal no 

processo de agrupamento é a variação da velocidade do objeto móvel.   
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3 O MÉTODO PROPOSTO: DB-SMoT 

3.1 INTRODUÇÃO 

Neste trabalho, propomos um novo método para instanciar Stops e Moves de 

trajetórias, chamado DB-SMoT (Direction-Based Stops and Moves of Trajectories), 

considerando a direção do objeto móvel como a principal entrada. Na Seção 3.2, o conceito de 

direção de um objeto móvel e a forma de instanciar Stops e Moves em trajetórias com base 

neste conceito são apresentados. A Seção 3.3 introduz os conceitos de Stops e Moves, 

baseados na direção, no cenário da aplicação considerada neste trabalho. Na Seção 3.4 as 

definições necessárias para o entendimento do algoritmo são explicadas e, na Seção 3.5, o 

algoritmo proposto é detalhado. Finalmente, a Seção 3.6, tem como objetivo explanar sobre o 

ambiente operacional usado para execução do algoritmo, programado na linguagem Java 

como uma extensão do software Weka. Nesta última seção, a modelagem conceitual dos 

dados é apresentada, realçando as entidades e os relacionamentos que incorporam a semântica 

ao modelo de stops e moves definidos pelo conceito de direção. Os parâmetros de entrada são 

descritos assim como a importância da adequada configuração dos seus respectivos valores.     

3.2 DIREÇÃO DE UM OBJETO MÓVEL  

Um objeto móvel desenvolvendo sua trajetória em uma rede restrita, como por 

exemplo um veículo deslocando-se numa rodovia, tem a geometria da sua trajetória limitada 

pela geometria da rede na qual trafega. Neste caso, a direção do objeto móvel é a direção do 

segmento da rede no qual o mesmo se encontra em movimento. Ao contrário, um objeto 

móvel que se desloca em uma rede não restrita, como por exemplo um barco de pesca 

oceânica, tem sua direção de movimento calculada pelo mecanismo cibernético de 

retroalimentação das posições espaço-temporais, ou seja, pelo uso repetitivo da posição atual  

e da posição anterior que era, obviamente, a posição atual no cálculo da direção 

imediatamente anterior.        

Tomando-se, ordenadas no tempo, duas posições geográficas sucessivas de uma 

determinada trajetória desenvolvida por um objeto móvel, o seu rumo é definido pelo ângulo 

que essa direção de movimento faz com a do norte, contado a partir do norte no sentido do 

movimento dos ponteiros do relógio, de 0 a 360 graus. A Figura 10 ilustra esta definição. O 

rumo de um objeto móvel é comumente denominado de direção e, na topografia, é 
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denominado de azimute. Em um contexto de navegação, considera-se que as principais 

operações matemáticas permissíveis sobre os atributos latitude e longitude de duas instâncias 

P1(x1, y1, t1) e P2(x2, y2, t2) da entidade Posição Geográfica são as constantes na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Operações matemáticas sobre duas posições geográficas 

Operação Fórmula 
Diferença de Latitude dlat = latitude2  –  latitude1 
Diferença de Longitude dlong = longitude2  – longitude1 
Distância sqrt (dlat2 + dlong2) 
Intervalo de Tempo ΔT = t1 – t2 
Direção (Azimute) α = arctg ( dlong /  dlat ) 

 
 

 

Figura 10. Direção de um objeto móvel 

 

Na Listagem 1, é mostrado o algoritmo que realiza o cálculo do azimute (rumo) entre 

duas posições geográficas sucessivas percorridas por um objeto móvel desenvolvendo uma 

determinada trajetória. 

Como parâmetros de entrada temos os dois pontos geográficos sucessivos, formatados 

em graus decimais. O parâmetro de saída é um número real com o valor do azimute calculado 

entre os dois pontos de entrada. Nas linhas 11 e 12 temos o cálculo da variação de latitude e 

de longitude do objeto móvel, nos dois pontos considerados. Caso não haja variação de 

latitude (linha 13), o movimento é para leste (90 graus) ou oeste (270 graus). Neste caso, a 

longitude final é que determina o sentido do movimento, conforme mostra as instruções das 

linhas 15-16 e 17-18. Em caso contrário, é calculado (linha 22) o azimute em radianos e, em 
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seguida, convertido para graus na linha 23. Como a função arco-tangente é negativa no 2o e 

no 4o quadrante, entre as linhas 24 a 31 é feito este questionamento, e a decisão, novamente, é 

em função da variação da longitude. Finalmente, entre as linhas 33 e 42 é desenvolvido o 

raciocínio oposto, isto é, para valores positivos do azimute calculado pela função arco-

tangente.  

Listagem 1. Cálculo da direção entre 2 pontos 

 
1 // 
2 Procedure Programa.Calc_Azim_2pontos(P1, P2: Ponto; Var Azim: Real); 
3   Var 
4     Lat1, Long1, Lat2, Long2   : Real; 
5     DifLat, Diflong, Azimute   : Real; 
6   Begin 
7     Lat1     :=  Origem.InformeLatitude; 
8     Long1    :=  Origem.InformeLongitude; 
9     Lat2     :=  Destino.InformeLatitude; 
10    Long2    :=  Destino.InformeLongitude; 
11    DifLat    := ( Lat2   -  Lat1 ); 
12    DifLong   := ( Long2  -  Long1 ); 
13    If DifLat = 0 Then 
14       Begin 
15         If Long2  >  Long1 Then 
16            Azim := 90.0;    // Leste 
17         If Long2  <  Long1 Then 
18            Azim := 270.0;   // Oeste 
19       End 
20    Else 
21      Begin 
22        Azimute := ArcTan( DifLong / DifLat );  // Obs: radianos 
23        Azimute := ( ( Azimute * 180.0 ) / PI );// Conv. p/ graus 
24        If Azimute < 0 Then 
25           Begin 
26             If Long2  >  Long1 Then  // 2. quadrante (SE) 
27                Azim := ( 180 - ABS(Azimute) ) 
28             Else 
29               If Long2  <  Long1 Then  // 4. quadrante (NW) 
30                  Azim := ( 360 - ABS(Azimute) ) 
31           End 
32        Else  // Azimute >= 0 
33          If Azimute > 0 Then 
34             If Long2 < Long1 Then   // 3. quadrante (SW) 
35                Azim := ABS(Azimute) + 180.0 
36             Else 
37                Azim := Azimute   // 1. quadrante (NE) 
38          Else // Azimute = 0 ou 180 
39           If Lat2 < Lat1 Then 
40              Azim := 180.0  // (Sul) 
41           Else 
42              Azim := Azimute; // (Norte) 
43      End; 
44  End; 
45// 
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3.3 STOPS E MOVES DE TRAJETÓRIAS BASEADOS NA DIREÇÃO 

O rumo de uma embarcação é a direção do seu movimento, definida pelo ângulo que 

essa direção faz com a do norte, contado a partir do norte no sentido do movimento dos 

ponteiros do relógio, de 0 a 360 graus. Um barco pesqueiro segue um padrão quando ele se 

desloca para uma área de pesca, basicamente, movendo-se em uma direção constante, ou seja, 

em um determinado rumo. A variação da direção do movimento do barco é pequena, ou seja, 

existem apenas pequenas correções do rumo. Imagine que um barco esteja se movendo, com 

rumo norte, para uma zona de pesca. Somente oscilações muito pequenas irão acontecer 

enquanto ele se move para a região de pesca. Para um barco mudar de rumo mais de 20 graus, 

de 45 graus ou 90 graus, por exemplo, significaria basicamente que o barco mudou 

completamente de direção. Embora uma mudança brutal de direção (rumo) seja possível de 

acontecer como, por exemplo, no caso em que o barco realiza uma volta completa para uma 

emergência de homem ao mar, mas este não é um movimento normal. 

 

Quando um barco está pescando com espinhel pelágico, o comportamento do seu 

movimento muda completamente ao longo de cada dia. A direção do barco significativamente 

muda de uma para outra direção, incluindo uma direção completamente oposta. Isto acontece 

porque quando em atividade de pesca com espinhel o barco, diariamente, tem três 

comportamentos típicos: efetuar o lançamento do espinhel, esperar algum tempo à deriva e, 

finalmente, recolher o espinhel. Durante este período o barco tem o seu movimento 

influenciado pelas ondas, pela direção do vento e por movimentos realizados para evitar a 

proximidade do espinhel com o hélice. Como em nossos barcos pesqueiros, a posição 

geográfica e o seu respectivo tempo, são coletados pelo receptor GPS com uma pequena 

freqüência (em geral um ou dois pontos GPS por hora), é provável que o barco gire sua proa 

de 45, 90 ou até 130 graus entre dois pontos GPS coletados durante a etapa de espera, entre o 

lançamento e o recolhimento do espinhel. Isto foi observado por meio da análise de trajetórias 

reais e do cruzamento de informações com o relatório do observador de bordo (PREPS 2009), 

servindo de motivação para o desenvolvimento do estudo descrito neste documento. 

 

Considerando-se a direção da trajetória como a principal variável que caracteriza uma 

região de pesca, utilizamos duas medidas principais para caracterizar uma área de pesca: a 

variação freqüente da direção do barco e uma duração mínima deste padrão. 
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3.4 DEFINIÇÕES 

Esta seção apresenta algumas definições para especificar precisamente os conceitos 

utilizados. 

DEFINIÇÃO 3.1. Direction Change. Seja < pi-1, pi, pi+1 > uma sub-trajetória. A 

mudança de direção em pi é o ângulo entre as direções pi-1, pi e pi, pi+1 , denotada por DC(pi). 

 

A Figura 11 exemplifica o conceito de mudança de direção definido acima (ver 

Definição 3.1). A diferença entre os ângulos β e α, ambos com valores entre 0 e 359 graus, 

determina a mudança de direção. Estes ângulos são calculados tendo-se o norte verdadeiro 

como referencial e origem do sistema. 

 

Figura 11. Mudança de direção em uma trajetória 

 

DEFINIÇÃO 3.2. Candidate-cluster-point. Seja < pi-1, pi, pi+1 > uma sub-trajetória. 

O ponto pi é um candidate-cluster-point  com respeito a minDC se DC(pi) ≥ minDC. 

De acordo com a Definição 3.2., o limiar MinDC especifica a mudança de direção 

mínima no ponto pi, a fim deste ponto ser considerado como um ponto candidato a ser 

agrupado (i.e. pertencente ao cluster). 

 

DEFINIÇÃO 3.3. Connected-candidate-point. Seja < pi, pi+1 , pi+2 ,..., , pi+n+1 > uma 

sub-trajetória. O ponto pi é connected-candidate-point ao ponto pi+n+1 com respeito a minDC e 

maxTol se pi e pi+n+1 são candidate-cluster-points e n ≤ maxTol. 
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O limite máximo de tolerância maxTol especifica o número máximo de pontos da 

trajetória com mudança de direção menor que o limiar minDC que pode ser encontrado em 

um cluster. 

 
DEFINIÇÃO 3.4. Trajectory cluster. Um cluster C = {p1, p2, ..., pn} de uma 

trajetória T com respeito a minDC, maxTol e minTime é uma sub-trajetória não vazia de T 

formada por um conjunto de pontos tempo-espaço contíguos, tal que: 

 
1. Quaisquer que sejam p, q ϵ T: se p ϵ C e q é um ponto candidato e conectado a p 

com respeito a minDC e maxTol, então q ϵ C. 

 

2. Quaisquer que sejam p, q ϵ C: p é ponto candidato e conectado a q com respeito a 

minDC e maxTol. 

 

3. tn – t1 ≥ minTime, onde pi = (xi, yi, ti). 

 

Os clusters de trajetória representam os locais onde a direção da trajetória foi 

significativamente mudada e são definidos de acordo com a Definição 3.4. Nós podemos 

tentar identificar ou compreender um cluster de trajetória pelo casamento do cluster com 

informação geográfica relevante do domínio, que nós chamamos de lugares relevantes. Os 

lugares relevantes são definidos de acordo com a aplicação, e correspondem a diferentes tipos 

de camadas de informação espacial (OGC 1999). Para cada tipo de característica espacial 

relevante uma quantidade mínima de tempo é definida, de tal forma que um cluster deve 

continuamente interceptar essa característica espacial a fim de ser considerado um stop 

conhecido (known stop). Nós chamamos este par (característica espacial, tempo de duração) 

como um candidato stop (PALMA et al. 2008). 

 

DEFINIÇÃO 3.5. Candidate Stop. Um Stop candidato K é uma tupla (Rk, Δk), onde 

Rk é um polígono topologicamente fechado em R2 e Δk é um número real estritamente 

positivo. O conjunto Rk é chamado de geometria do Stop candidato e Δk é chamado sua 

duração mínima. Os stops candidatos são dependentes de aplicações específicas. Uma 

aplicação é um conjunto finito { K1 = (Rk1, Δk1), K2 = (Rk2, Δk2), ... , Kn = (Rkn, Δkn) } de stops 

candidatos com geometrias não sobrepostas Rk1, Rk2, ... , Rkn. 

 



 
 

42

 

Um cluster C = {p1, p2, ..., pn} que continuamente intercepta um candidato stop (Rk, 

Δk) para Δk é um stop conhecido (known stop), definido por (Rk, t1, tn), onde t1 é o início do 

stop e tn é o fim do stop. Quando um cluster de trajetória não intercepta qualquer stop 

candidato definido pelo usuário, então este cluster é considerado como um stop desconhecido 

(unknown stop) e é formalmente definido de acordo com a Definição 3.6 dada abaixo. 

 
DEFINIÇÃO 3.6. Unknown Stop (Stop desconhecido). Um stop desconhecido de 

uma trajetória T com relação a uma aplicação A, minDC, maxTol e minTime, é um 

agrupamento (“cluster”) Ci de T que não intercepta qualquer Rj de A para pelo menos ∆j, 

onde Kj = (Rj , ∆j) é um stop candidato. 

 

3.5 O ALGORITMO DB-SMOT 

O método proposto DB-SMoT possui duas etapas:  primeiro nós calculamos os 

clusters da trajetória baseado na mudança de direção como definido na seção anterior. Em 

uma segunda etapa, nós fazemos a correspondência dos clusters calculados na primeira etapa, 

com os tipos de características espaciais relevantes definidos pelo usuário (stops candidatos), 

que são relevantes para a aplicação. Esta correspondência poderia mostrar, por exemplo, se as 

regiões de pesca extraídas das trajetórias estão em lugares de pesca permitidos. 

A Listagem 2 mostra o pseudo-código do algoritmo proposto, que tem como entrada 

uma trajetória representada por uma amostra de pontos, os stops candidatos para dar 

semântica geográfica aos clusters da trajetória, o limiar mínimo de  mudança de direção, a 

quantidade mínima de tempo para gerar um cluster e a tolerância máxima para avaliar a 

variação da direção. Nós começamos verificando o número de pontos da trajetória (linha 11) e 

entre cada dois pontos, nós calculamos a variação de direção (linha 13-15). Após computada a 

variação de direção, o método findClusters (linha 17) é chamado para encontrar os clusters. 

Após o cálculo dos clusters, o método semanticApplication (linha 20) é executado 

para associar os clusters com a informação geográfica de fundo, dados como stops 

candidatos. Para todas as sub-trajetórias que não foram classificadas como Stops, nós geramos 

os Moves (linha 22-29). 
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Listagem 2. O Algoritmo DB-SMoT 

 
1  INPUT:  
2     T              // Trajectory sample points 
3     CandidateStops // Set of RF and minimal time 
4     MinDirChange   // Minimal Direction Change 
5     MinTime        // Cluster minimal time 
6     MaxTolerance   // Maximal Tolerance 
7  OUTPUT: 
8     S // Set of Stops 
9     M // Set of Moves  
10 METHOD DB_SMoT: 
11    n = sizePoint(T); 
12    // PRE-METHOD: evaluating direction change 
13    FOR i from 2 to n DO 
14        variation[i – 1] = calculateVariation(i, i – 1); 
15    ENDFOR 
16    // CLUSTERING 
17    Clusters = findClusters(T, variation, MinDirChange, 
18                            MinTime, MaxTolerance); 
19    // MATCH BACKGROUND GEOGRAPHIC INFORMATION 
20    S = semanticApplication(T, Clusters, CandidateStops); 
21    // FIND MOVES 
22    FOR i from 1 to n DO 
23        IF (pi is not in a stop)  
24           M = M + {pi}; 
25        ELSE 
26           M = M + {Move}; 
27           Move = { }; 
28        ENDIF   
29    ENDFOR 
30 ENDMETHOD. 
31 // 

 

 

O método findClusters, detalhado na Listagem 3, começa por verificar a variação da 

direção entre cada dois pontos da trajetória (linha 6). Quando a variação ultrapassa o limiar 

mínimo de mudança de direção (MinDirChange), então os pontos são adicionados ao cluster 

(linhas 7-8). Quando um ponto não variar mais sua direção (linhas 9-10) nós verificamos a 

tolerância máxima, a fim de verificar se o ponto que não mudou de variação foi ruído ou se a 

mudança de direção acabou (linha 11-18). Depois de adicionar os pontos ao cluster que tem 

suficiente variação de direção, verificamos se ele passa pela restrição do tempo mínimo de 

duração (linhas 20-24). Em caso positivo, nós adicionamos o cluster à uma lista denominada 

de AllClusters (linha 21). 
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Listagem 3. O método findClusters 
 
 
1  METHOD findClusters: 
2     i = 1; n = sizePoint(T); clusterOpened = false; 
3     AllClusters = { }; Cluster = { }; 
4     // for all points of the trajectory 
5     WHILE (i <= n) DO 
6        IF (variation[i] > MinDirChange) 
7           Cluster = Cluster + {pi}; 
8           clusterOpened = true; 
9        ELSE 
10          IF (clusterOpened) // if there is a cluster 
11             // check variation change of next points 
12             lastIndex = lookAhead(MaxTolerance, variation); 
13             IF (lastIndex <= (i + MaxTolerance)) 
14                // add the points to the cluster 
15                FOR j from lastIndex to i DO 
16                    Cluster = Cluster + {pj};j--; 
17                ENDFOR 
18                i = lastIndex; 
19             ELSE // close the cluster 
20                IF (time(Cluster) > MinTime) 
21                   AllClusters = AllClusters + {Cluster}; 
22                ENDIF  
23                Cluster = { }; 
24                clusterOpened = false; 
25             ENDIF 
26          ENDIF 
27       ENDIF 
28       i++; 
29    ENDWHILE 
30    RETURN AllClusters; 
31 ENDMETHOD. 
32 // 
 
 
 

A Listagem 4 mostra o pseudo-código da função semanticApplication, que também 

está presente na última etapa do algoritmo CB-SMoT. Para cada cluster (linha 3), verificamos 

se o cluster intercepta cada stop candidato (linha 7-8). Em caso negativo (linha 9-10), nós 

adicionamos o cluster a um conjunto de stops desconhecidos. Caso contrário, nós o 

adicionamos a um conjunto de stops conhecidos (linha 11-12). Em um segundo passo, nós 

verificamos se ambos os stops, conhecidos e desconhecidos, passam pela verificação de 

tempo mínimo (linha 17). Se o cluster desconhecido passa pela condição de tempo mínimo, 

nós o acrescentamos à lista de todos os stops (linha 18). O mesmo é verificado para os stops 

conhecidos, e somente se a verificação de tempo mínimo for satisfeita, ele será rotulado como 

um stop conhecido e acrescentado à lista de todos os stops (linhas 23). No final do algoritmo, 

teremos uma lista de todos os stops, conhecidos e desconhecidos. 
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Listagem 4. O método semanticApplication 
 
 
1  METHOD semanticApplication: 
2     Stop = { }; Unknown = { }; AllStops = { }; 
3     FOR each Cluster in AllClusters DO 
4         i = 1; m = sizePoint(Cluster); 
5         WHILE (i <= m) DO   // check Spatial interception 
6               currentStop = intersects(CandidateStops, pi); 
7               WHILE (currentStop == intersects(CandidateStops, pi) 
8                      AND i <= n) DO 
9                     IF (currentStop == null) 
10                       Unknown = Unknown + {pi}; 
11                    ELSE 
12                       Stop = Stop + {pi};  
13                    ENDIF 
14                    i++;  
15              ENDWHILE 
16              IF (currentStop == null)  // check Minimal Duration Time 
17                 IF (time(Unknown) > MinTime) 
18                    AllStops = AllStops + {Unknown};  
19                 ENDIF  
20                 Unknown = { }; 
21              ELSE 
22                 IF (time(Stop) > CandidateStops) 
23                    AllStops = AllStops + {Stop};  
24                 ENDIF 
25                 Stop = { }; 
26              ENDIF  
27        ENDWHILE 
28    ENDFOR 
29    RETURN AllStops; 
30 ENDMETHOD. 

 

3.6 O PROCESSAMENTO DAS TRAJETÓRIAS 

Na Figura 12, é mostrado o modelo conceitual da aplicação contendo as entidades e os 

relacionamentos que permitem a adição de semântica às trajetórias. A partir da trajetória 

bruta, o método DB-SMoT determina os Stops, baseando-se na variação de direção, e os 

insere na tabela correspondente. Moves estão duplamente relacionados com os Stops devido 

ao fato de estarem compreendidos entre dois Stops, um inicial e outro final, com exceção do 

primeiro e do último. O primeiro Move da trajetória não tem Stop inicial e o último Move não 

tem Stop final. 

O processamento das trajetórias realizado neste estudo com a finalidade de se 

adicionar semântica aos dados brutos possui as seguintes etapas. A informação origina-se no 

receptor GPS a bordo do objeto móvel. A partir das mensagens NMEA do tipo RMC, o 

sistema de rastreamento alimenta um arquivo texto com os dados brutos da trajetória do 

objeto móvel. Este arquivo texto é convertido para o formato Shapefile sendo, em seguida, 
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por meio do comando shp2pgsql, gravado no SGBD PostGIS. O comando psql, num segundo 

tempo, carrega então as tabelas. Dado que o sistema de referência cartográfico (datum) padrão 

do sistema GPS é o WGS-84, utilizado por objetos móveis que desenvolvem trajetórias não 

vinculadas a um sistema cartográfico de um determinado país ou região, as tabelas que 

armazenam as feições geográficas utilizam o sistema de referência espacial (SRID) de código 

4326 no PostGIS.  

 

Figura 12. Modelo conceitual da aplicação 

 

A Figura 13 mostra a interface gráfica da função de processamento de trajetórias, 

denominada de Trajectory, programada como uma extensão do software de mineração de 

dados Weka. Esta função, após a conexão com o banco de dados, permite ao analista de 

trajetórias escolher a tabela e o método desejado. Em seguida, o analista de trajetórias informa 

a configuração dos parâmetros do método escolhido anteriormente. Na Figura 13 também é 

mostrada a tela de entrada dos três parâmetros do método DB-SMoT: o limiar mínimo de 

mudança de direção, informado em graus; a quantidade mínima de tempo para gerar um 

cluster e o número de pontos como tolerância máxima para avaliar a variação da direção. Este 

último parâmetro, MaxTolerance, foi introduzido para evitar ruídos, definindo o número de 

pontos que irá prolongar o fechamento do cluster, de maneira que garanta a união de dois 

clusters muito próximos e, conseqüentemente, a expansão das áreas de pesca calculadas.  
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Figura 13. Configuração dos parâmetros de entrada do método DB-SMoT 

 

O parâmetro associado ao limiar mínimo de mudança de direção representa a 

objetividade da entidade móvel, ou seja, assume que quando o objeto móvel encontra-se com 

o objetivo de se movimentar de um ponto para outro, ele deverá, escolher a menor variação de 

direção. Por outro lado, quando realizando alguma atividade de interesse, no contexto da 

aplicação, o objeto móvel terá alguma variação de direção provocada tanto pela busca do 

objetivo imediato como pelas ações realizadas no objetivo. A Figura 14 destaca a capacidade 

de detecção de áreas de interesse em função da variação do parâmetro MinDirChange. Esta 

figura exibe resultados do processamento de uma a mesma trajetória processada com o 

parâmetro MinDirChange ajustado inicialmente para 5 graus (imagem à esquerda) e em 

seguida, com 10 graus (imagem à direita). 
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Figura 14. Determinação de Stops com 5 e 10 graus, respectivamente 

 

O parâmetro que informa a quantidade mínima de tempo para a geração de 

agrupamentos está relacionado com a dimensão temporal das atividades realizadas pelo objeto 

móvel. No caso de barcos de pesca com espinhel, que consiste no domínio de aplicação 

considerado pelo estudo descrito neste documento, a atividade primordial é o lance, composto 

pelas atividades de lançamento e de recolhimento do espinhel. Nos experimentos realizados, 

relatados no Capítulo 4, serão realçados os resultados para vários valores do parâmetro 

MinTime.  

Entre as operações de lançamento e recolhimento existe um intervalo de tempo cuja 

duração é função de vários fatores tais como repouso para a tripulação, alimentação e a 

necessidade de ajustar as operações para a periodicidade diária dos lances. Neste sentido, o 

parâmetro MaxTolerance foi introduzido para tratar estes intervalos entre o lançamento e o 

recolhimento do aparelho de pesca, evitando a separação de agrupamentos gerados pelo 

algoritmo. Na Figura 15, a importância do adequado valor do parâmetro MaxTolerance é 

realçado. No lado esquerdo desta figura, temos o processamento da trajetória com o valor 5 

ajustado como o número máximo de pontos para tolerância entre 2 agrupamentos sucessivos, 

ao passo que no lado direito da mesma figura, temos o valor ajustado para 7 e a produção de 

um melhor resultado. 
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Figura 15. Stops gerados com tolerância de 5 e 7 pontos, respectivamente  

 

3.7 SUMÁRIO 

Neste capítulo foi apresentado o método desenvolvido neste trabalho, denominado de 

DB-SMoT, o qual se baseia na captura da variação da direção do objeto móvel ao longo da sua 

trajetória. A direção é determinada, em relação ao norte geográfico, a partir de duas posições 

geográficas sucessivas. Sendo assim, a partir do cálculo de duas direções sucessivas 

determina-se a variação da direção em cada ponto da trajetória. A aplicação que forneceu as 

trajetórias para o desenvolvimento do método proposto, a pesca oceânica de atuns e afins, é 

analisada no modelo conceitual de trajetórias e, como resultado, definimos os STOPS como as 

áreas onde o barco efetivamente desenvolve atividades de pesca e como MOVES os trechos de 

navegação entre o porto de saída e a primeira área de pesca, entre as diversas áreas de pesca e 

entre a última zona de pesca e o porto de destino. O algoritmo DB-SMoT é apresentado em 

pseudo-código bem como as definições necessárias ao seu desenvolvimento. Seus parâmetros 

de entrada e de saída são descritos assim como sua respectiva implementação no software de 

mineração de dados WEKA.  
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4 EXPERIMENTOS 

4.1 INTRODUÇÃO 

Este capítulo é dedicado aos vários experimentos realizados com trajetórias reais 

desenvolvidas por barcos em atividade de pesca de atuns e afins. A análise dos experimentos 

foi feita a partir da comparação dos gráficos ROC de cada trajetória, confeccionados com os 

resultados dos dois métodos considerados em nossa análise, o CB-SMoT e o DB-SMoT. As 

tabelas contendo as compilações desses resultados encontram-se no Apêndice A. A maioria 

das trajetórias, em média, é composta de 30 dias de rastreamento dos barcos, onde cada ponto 

do receptor GPS é recolhido a cada 30 minutos, ou às vezes, a cada 15 minutos. Essas 

trajetórias são de barcos atuneiros em operação na costa nordeste do Brasil, chegando até a 

ultrapassar a linha do Equador. O apetrecho de pesca utilizado, conforme ilustrado na Figura 

16, é o espinhel de superfície, também denominado e espinhel pelágico, o qual é constituído 

por uma linha principal chegando a medir dezenas de quilômetros de comprimento da qual 

pendem, de espaço em espaço, linhas secundárias com anzóis (SAINSBURY 1971).   

 

Figura 16. Ilustração artística de um barco de pesca de atuns com espinhel pelágico (como 
encontrado em http://www.fao.org/fishery/fishtech/1010/en) 

 

Os peixes capturados por estes barcos são constituídos pelos grandes peixes pelágicos 

da região e inclui os atuns, família Scombridae, os agulhões, famílias Istiophoridae e 

Xiphiidae, e os tubarões, principalmente da família Carcharhinidae. Como feições 

geográficas relevantes para o estudo, temos a plataforma continental, o Atol das Rocas e o 

Arquipélago de Fernando de Noronha; os rochedos de São Pedro e São Paulo e os bancos 

oceânicos rasos (seamounts). Esses bancos oceânicos são altamente produtivos, constituindo-

se em importantes áreas de pesca (HAZIN et al. 2006, HAZIN 2006). Contudo, em nossos 



 
 

51

experimentos, nos concentramos na análise do processo de descobrimento de agrupamentos, 

tentando identificar os agrupamentos que correspondem às áreas de pesca. Não foi avaliada a 

segunda parte do método proposto (semanticApplication) pela falta de informação geográfica 

de fundo desta parte do oceano que pudesse ser considerada em nossa investigação, tais como 

informações sobre a batimetria da região, cartas de temperatura da superfície do mar e 

principais correntes oceânicas da área em estudo. 

Sendo assim, este capítulo está organizado como se segue. A Seção 4.2 entra em 

detalhes sobre como a análise ROC é utilizada para avaliar o desempenho do método 

proposto, bem como para compará-lo com o método que se baseia na variação da velocidade. 

Na Seção 4.3, é descrito o primeiro experimento utilizando a trajetória desenvolvida por uma 

embarcação de pesqueira, de bandeira chinesa, que operava a partir do porto da cidade de 

Recife. A Seção 4.4 também detalha a avaliação do método a partir de outra embarcação 

chinesa que também operava a partir do porto de Recife. Na Seção 4.5, temos os resultados do 

estudo do método proposto que foi realizado a partir de uma trajetória desenvolvida por um 

barco diferente dos barcos considerados anteriormente, pois o mesmo sendo de bandeira 

espanhola, era maior e mais mecanizado, no que refere aos aparelhos utilizados na pesca. 

Estes atributos se refletirão no desenvolvimento da feição geométrica da sua trajetória. 

   

4.2 A ANÁLISE DO PROCESSAMENTO 

A análise ROC foi desenvolvida no contexto de detecção de sinais eletrônicos e 

problemas com radares, durante a segunda guerra mundial. Seu objetivo era quantificar a 

habilidade dos operadores dos radares (chamados originalmente de receiver operators) em 

distinguir um sinal de um ruído. Esta habilidade era chamada de Receiver Operating 

Characteristic (ROC) (MARTINEZ et al. 2003).  Muito utilizada para tomadas de decisões 

em diagnósticos médicos, somente recentemente a análise ROC foi considerada como uma 

ferramenta útil para a avaliação de modelos de classificação (PRATI et al. 2008). 

Para realizar a interpretação dos resultados obtidos, fazemos uso da análise ROC, 

fornecendo como entrada os dados dos mapas vetoriais, recuperados por meio das funções 

espaciais da linguagem SQL. Tanto as trajetórias como os stops e os moves gerados pelos 

algoritmos considerados em nosso estudo, CB-SMoT e DB-SMoT, são armazenados no 

PostGIS. Este SGBD espacial foi escolhido por ser de domínio público e satisfazer as 

especificações do OGC (Open Geospatial Consortium, 1999). A análise do desempenho de 
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um modelo de classificação pode ser medida pela matriz de confusão, a qual tem duas 

entradas para as classes desejadas e duas entradas para as classes previstas, conforme 

mostrado na Tabela 2 (FAWCETT 2006). 

 

Tabela 2. Estrutura da Matriz de Confusão (Fawcett 2006) 

 Predição Positiva Predição Negativa 

Classe Positiva Verdadeiro Positivo - TP Falso Negativo - FN 

Classe Negativa Falso Positivo - FP Verdadeiro Negativo - TN 

         
 

Para a determinação das predições positivas, após a execução de cada algoritmo com 

uma dada configuração de parâmetros, utilizamos consultas ao banco de dados espacial 

atualizado com os respectivos resultados de cada algoritmo e com informações obtidas pelo 

Mapa de Bordo de cada trajetória processada. Cada trajetória utilizada possui anotações de 

um pesquisador a bordo da embarcação pesqueira, com a finalidade de registrar os efetivos 

momentos das atividades a bordo. Na etapa de pré-processamento, as geometrias decorrentes 

das atividades a bordo foram inseridas na base de dados para fins de comparação. Para 

quantificar os verdadeiro-positivos (TP), ou seja, os pontos das efetivas áreas de pesca, de um 

determinado barco, que constam nos agrupamentos (stops) calculados por nosso algoritmo, 

utilizamos uma consulta espacial na tabela que armazena dados sobre as efetivas áreas de 

pesca cruzando com a tabela que registra os stops gerados pelos algoritmos. A condição de 

seleção, conforme mostrado na Tabela 3, é a interseção entre as tuplas dessas duas tabelas. 

Por outro lado, para o cálculo dos falso-positivos (FP), ou seja, da quantidade de 

pontos não pertencentes às efetivas áreas de pesca, mas que foram classificados como áreas 

de interesse (stops), o comando SQL espacial usado lê os registros da trajetória escolhida e os 

stops gerados, impondo duas restrições conforme instrução constante na Tabela 3. A primeira 

restrição é que os pontos da trajetória não pertençam às efetivas áreas de pesca e, a segunda 

restrição é que haja interseção entre as geometrias da trajetória e dos stops gerados. 

Para o cálculo das predições negativas temos que a determinação do valor da entrada 

FN (Falso Negativo) é obtida pela subtração do número de instâncias classificadas como TP 

(Verdadeiro Positivo) do total de pontos das áreas que realmente abrangem as operações 

efetivas de pesca. Por outro lado, a entrada TN (Verdadeiro Negativo) é determinada pela 

subtração da entrada FP (Falso Positivo) do total de pontos nos quais o barco não estava 



 
 

53

efetivamente pescando. Na Tabela 3, é apresentado um resumo do cálculo das entradas da 

matriz de confusão referente a uma execução do algoritmo sobre uma dada trajetória. 

    

Tabela 3. Cálculo das entradas da Matriz de Confusão 

Entradas Fórmula de Cálculo 
TP select    count(*)   as  TP   from   area_pesca a,  stops b 

            where intersects (a.the_geom , b.the_geom); 
FP select    count(*)   as   FP  from   trajetoria_barco a, stops b where  

             a.gid not in (select  c.gid  from  area-pesca  c)  and 
             intersects (a.the_geom , b.the_geom); 

FN (Número de Pontos “Stops” Reais)  –  TP    
TN (Número de Pontos “Moves” Reais)  –  FP 

        
 

As principais métricas obtidas a partir das entradas da matriz de confusão são a 

precisão, a acurácia, a sensibilidade (TP rate) e o falso alarme (FP rate), cujas fórmulas de 

cálculo constam na Tabela 4. A taxa de verdadeiros positivos também é chamada de 

sensibilidade ou recall; e a taxa de falsos positivos é denominada de complemento da 

especificidade (1 – especificidade) (FAWCETT 2006).    

 
Tabela 4. Principais métricas fornecidas pela Matriz de Confusão (Fawcett 2006) 

Métrica Fórmula 
Precisão TP / ( TP + FP ) 
Acurácia ( TP + TN ) / ( TP + FP + FN + TN ) 
TP rate (Sensibilidade) TP /  ( TP + FN ) 
FP rate (Falso Alarme) FP /  ( FP + TN ) 

                
 

A Figura 17 ilustra o que se denomina de espaço ROC, destacando os pontos e as 

regiões importantes no processo de análise. O ponto que norteia o processo de classificação 

tem o par ordenado (0, 100%) como suas coordenadas, e representa o classificador perfeito 

onde todas as instâncias positivas e negativas são corretamente classificadas. O ponto inverso, 

ou seja, de coordenadas (100%, 0), define o modelo que sempre efetuará classificações 

erradas. A origem do sistema de coordenadas, isto é, o par ordenado (0, 0), caracteriza o 

método que nunca classifica uma instância como positivo e, por fim, o ponto de coordenadas 

(100%, 100%)  sempre classifica um exemplo como positivo. A diagonal que une o ponto (0, 

0) ao ponto (100%, 100%) representa um classificar de desempenho aleatório. Modelos 

representados por pontos localizados no canto inferior esquerdo são considerados 
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“conservadores” pois classificam exemplos como positivo somente com forte evidência. 

Finalmente, modelos de classificação com resultados projetados como pontos no canto 

superior direito são denominados de “liberais” devido ao fato de efetuarem classificação 

positiva com fraca evidência (PRATI et al. 2008).      

 

 

Figura 17. O espaço ROC (adaptada de FAWCETT 2006) 

 

No espaço ROC, por meio do conceito denominado de Convex Hull, é possível avaliar 

o desempenho de um determinado conjunto de métodos de classificação binária e, em função 

de uma determinada condição operacional, definir o método de melhor desempenho (PRATI 

et al. 2008). Os classificadores são executados e os seus resultados são projetados como 

pontos no gráfico ROC. O Convex Hull, ou envelope externo convexo, é um polígono que tem 

como um lado a linha que compreende o classificador aleatório e os demais lados definidos 

pela ligação entre todos os pontos que possuem a menor distância para o classificador perfeito 

(0, 100%) (PRATI et al. 2008). Os modelos compreendidos no Convex Hull são considerados 

os de melhor desempenho em função dos custos atribuídos aos resultados da matriz de 

confusão na aplicação em questão. Os demais pontos não localizados no Convex Hull 

representam modelos que podem ser descartados, pois têm desempenhos inferiores ((PRATI 

et al. 2008).  

O processo de análise de desempenho dos classificadores é feito percorrendo-se os 

pontos do convex hull com uma linha tangente denominada de isodesempenho, a qual 

representa os custos da classificação para a aplicação em estudo. Os pontos que interceptarem 



 
 

55

a linha de isodesempenho ajustada para o problema em questão representarão os modelos com 

melhor desempenho. 

O ajuste da linha de isodesempenho é feito multiplicando-se o custo de se cometer um 

erro falso positivo em relação a um erro falso negativo, pela proporção entre a classes 

negativa e positiva. Deste modo, obtém-se o coeficiente angular da reta que representa a linha 

de isodesempenho (PRATI et al. 2008). Os custos dos erros de classificação são inerentes a 

cada aplicação. Como nossa aplicação é gerar agrupamentos de pontos que representem a 

descoberta das áreas de interesse de uma trajetória, tanto o erro do tipo falso negativo (FN – 

classificar um Stop como um Move) quanto o erro do tipo falso positivo (FP – classificar um 

Move como um Stop) têm o mesmo custo. Este processo é ilustrado na Figura 18, onde na 

Figura 18(a) é ilustrada a atribuição dos custos aos erros de classificação e na Figura 18(b) 

temos a utilização da métrica Convex Hull da análise ROC, representando um caso em que as 

classes são igualmente custosas e a proporção entre elas é de 1 para 3.   

 

 

Figura 18. Convex Hull: Comparação de Métodos Classificadores  

 

Para efetuar a determinação geométrica do Convex Hull nos gráficos ROC dos três 

experimentos, bem como determinar o melhor método de classificação, utilizamos o 

programa ROCon, desenvolvido especificamente para esta finalidade, e que encontra-se 

disponível na Internet ( http://www.cs.bris.ac.uk/Research/MachineLearning/rocon/ ).  

 



 
 

56

4.3 EXPERIMENTO I – A TRAJETÓRIA DO BARCO CHUNG KUO 85 

A Figura 19 mostra um exemplo de uma trajetória, com as áreas de pesca destacadas, 

de um barco pesqueiro que partiu da costa brasileira realizando um cruzeiro de pesca com 

duração de 34 dias. Este barco estava ancorado no porto de Recife, de onde partiu para a área 

de pesca, e após 34 dias de atividades retornou ao porto de origem. Do tempo total deste 

cruzeiro, 23 dias foram efetivamente utilizados em operações de pesca e os outros 11 dias 

correspondem a dias de navegação do porto para área de pesca, de uma área de pesca para 

outra e, finalmente, da última área de pesca para porto.  

Esta trajetória tem um total de 1148 pontos, dos quais 850 pontos abrangem as 

operações de pesca, que correspondem ao lançamento e recolhimento do espinhel, e 298 

pontos estão associados aos 11 dias de navegação, sem atividades de pesca. Sendo assim, esta 

trajetória tem uma percentagem de 74% de instâncias positivas e 26% de exemplos negativos. 

Em média, a cada 42 minutos, um registro espaço-temporal foi gravado, a partir do receptor 

GPS a bordo da embarcação, gerando a trajetória em questão. 

 

Figura 19. Trajetória do barco Chung Kuo 85 com as efetivas áreas de pesca em destaque 

 

Executamos os dois métodos, o CB-SMoT e o DB-SMoT, baseados, respectivamente, 

na velocidade e na direção do objeto móvel, e, com os respectivos resultados, montamos as 
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Tabelas A.1 e A.2 com o objetivo de avaliar o método proposto, tanto isoladamente como em 

comparação um com o outro.  

A análise foi feita a partir da projeção dos resultados das matrizes de confusão no 

espaço ROC, respectivamente, com os dados oriundos das Tabelas A.1 e A.2, as quais 

apresentam em destaque os melhores resultados dos respectivos métodos, ou seja, as soluções 

que se encontram no Convex Hull.  

 

   Figura 20. Experimento I: Gráfico ROC-CH do método CB-SMoT 

 

A partir da análise das informações da Tabela A.1 e da gráfico ROC-CH 

correspondente, exibido na Figura 20, podemos concluir que o método CB-SMoT tem sua 

melhor performance quando executado com os parâmetros minAvgSpeed com valor de 0.9, ou 

seja, 90% da velocidade média da trajetória, e com minTime ajustado para 2 horas, conforme 

ilustrado na Figura 22. Esta configuração de parâmetros produz uma matriz de confusão que, 

ao ser projetada como um ponto no espaço ROC, além de fazer parte do Convex Hull, tem 

uma condição operacional abrangendo uma proporção de instâncias positivas desde 40 até 

70%. Mesmo assim é evidente a não adequação deste método para a determinação das áreas 

de interesse para a trajetória em questão, como se percebe, na Figura 22, pelo agrupamento 

que vai do porto até a primeira área de pesca mais ao sul. Na análise ROC, o CB-SMoT se 

mostrou como um método liberal, efetuando classificação positiva com pouca evidência, ou 
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seja, aceitando muitos erros do tipo FP como mostra o gráfico da Figura 20. Os pontos deste 

gráfico se afastam progressivamente do classificador aleatório na medida em que os valores 

da taxa de FP aumentam. 

 
Figura 21. Experimento I: Gráfico ROC-CH do método DB-SMoT 

 

 

Figura 22. Melhor resultado do método CB-SMoT (minAvgSpeed = 0.9; minTime = 2hs) 
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Por outro lado, a partir da análise das informações da Tabela A.2 e do gráfico ROC-

CH correspondente, exibido na Figura 21, observa-se que o método DB-SMoT é do tipo 

conservador. Este tipo de método efetua classificação positiva apenas com forte evidência, ou 

seja, a sua curva afasta-se bruscamente do classificador aleatório para os menores valores da 

taxa de FP. A melhor condição operacional para o método DB-SMoT é obtida quando o 

mesmo é executado com os parâmetros minDirChange ajustado com valor de 2.5 graus, com 

minTime ajustado para 8 horas e maxTolerance com valor de 2 pontos, conforme ilustrado na 

Figura 23. Nesta configuração de parâmetros, o DB-SMoT é representado no espaço ROC por 

um ponto pertencente ao Convex Hull e, não obstante assumir-se que as classes são 

igualmente custosas, apresenta uma condição operacional abrangendo uma proporção de 

instâncias positivas até o valor de 65%. A partir desta prevalência de classes, a configuração 

mais adequada seria com os parâmetros minDirChange ajustado com valor de 3.0 graus, com 

minTime ajustado para 6, 8 e 10 horas e maxTolerance com valor de 5 pontos.  

 

 

Figura 23. Melhor resultado do método DB-SMoT (minDir 2.5, minTime 8 h e maxT 2) 
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Projetando-se em um gráfico ROC-CH os melhores resultados de cada método, 

conforme mostra a Figura 24, podemos concluir neste experimento, que o DB-SMoT teve um 

melhor desempenho quando a prevalência, a priori, de Stops sobre Moves variou até um valor 

máximo de 65%. A partir deste limiar, a linha de isodesempenho passará a tangenciar o ponto 

de melhor desempenho do método CB-SMoT, indicando com isso, que a partir deste limiar 

este último método é o mais indicado para a identificação dos Stops nesta trajetória.  

 

Figura 24. Experimento I: Comparação dos métodos 
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4.4 EXPERIMENTO II – A TRAJETÓRIA DO BARCO CHUNG KUO 287 

Na Figura 25, temos a exibição da segunda trajetória considerada em nossos 

experimentos, com as efetivas áreas de pesca em destaque, do barco pesqueiro Chung Kuo 

287, que partiu do porto da cidade de Recife, realizando um cruzeiro de pesca com duração de 

44 dias, retornando ao porto de origem. Do tempo total gasto neste cruzeiro, 38 dias foram 

efetivamente utilizados em operações de pesca e os outros 6 dias em navegação do porto para 

área de pesca e da última área de pesca para porto. Esta trajetória tem um total de 1575 

pontos, sendo 1379 pontos abrangendo as operações de lançamento e recolhimento do 

espinhel, e 196 pontos que abrangem os 6 dias de navegação. Esta trajetória teve uma média 

de 40 minutos por gravação de cada ponto, no formato (x, y, t). Esta trajetória, tendo uma 

percentagem de 87.5% de instâncias positivas e 12.5% de exemplos negativos, apresenta uma 

proporção de exemplos, a priori, entre as classe de 1 para 7.  

 

 

Figura 25. Trajetória do barco Chung Kuo 287 com as efetivas áreas de pesca em destaque 

 

Tomando-se esta nova trajetória como massa de dados de entrada, executamos os 

métodos CB-SMoT e DB-SMoT e, com os seus respectivos resultados, confeccionamos as 

Tabelas A.3 e A.4 bem como os gráficos ROC-CH das Figuras 26 e 27, gerando mais 

subsídios para prosseguir  com a avaliação da performance, no descobrimento de áreas de 
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interesse, pelo método proposto e pelo seu antecessor. Nas Tabelas A.3 e A.4, os melhores 

resultados obtidos pelos métodos CB-SMoT e DB-SMoT, respectivamente, são listados em 

destaque. Também nas Tabelas A.3 e A.4, os outros resultados não destacados, são os que não 

fazem parte do Convex Hull e, portanto, foram descartados.    

 

Figura 26. Experimento II: Gráfico ROC-CH do método CB-SMoT 

 

A partir da análise das informações dos dados da Tabela A.3 e do gráfico ROC-CH da 

Figura 26, conclui-se que o método CB-SMoT tem seu melhor desempenho quando 

executado com os parâmetros minAvgSpeed com valor de 0.9, ou seja, 90% da velocidade 

média da trajetória, e com minTime ajustado para 2 ou 4 horas, conforme ilustrado na Figura 

28. No gráfico da Figura 26, os pontos, representando os resultados de determinados ajustes 

de parâmetros, que não fazem parte do Convex Hull são descartados. Dos pontos que se 

localizam no Convex Hull, o de coordenadas (0.306, 0.807) é o que apresenta a melhor 

condição operacional.     
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Figura 27. Experimento II: Gráfico ROC-CH do método DB-SMoT 

 

Por outro lado, o método DB-SMoT, segundo a Tabela A.4 e a Figura 27, tem seu 

melhor desempenho quando executado com os parâmetros minDirChange com valor de 5.0 

graus, com minTime ajustado para 8 ou 10 horas e maxTolerance com valor de 7 pontos, 

conforme ilustrado na Figura 29.  

 

Na Figura 30, temos os melhores resultados de cada método em um único gráfico 

ROC-CH. Analisando o comportamento dos dois métodos com a trajetória utilizada neste 

experimento, podemos concluir que o método DB-SMoT é indicado para análise até que a 

prevalência a priori de Stops sobre Moves atinja o valor máximo de 55%. A partir deste limite 

a análise ROC-CH, por meio do comportamento angular da linha de isodesempenho, nos 

mostra que o método baseado na velocidade é mais indicado para a identificação dos Stops da 

trajetória utilizada. 
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Figura 28. Melhor resultado do método CB-SMoT (minAvgSpeed = 0.9; minTime = 2 hs) 

 

Figura 29. Melhor resultado do método DB-SMoT (minDir 5.0, minTime 8 hs e maxT 7) 
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Figura 30. Experimento II: Comparação dos métodos 
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4.5 EXPERIMENTO III – A TRAJETÓRIA DO BARCO GUARISTE I 

Em nosso último experimento, analisamos a trajetória do barco pesqueiro Guariste I, a 

qual é mostrada, com as áreas de pesca efetiva em destaque, na Figura 31. Esta embarcação 

zarpou do porto da cidade de Natal, realizando um cruzeiro de pesca com duração de 71 dias, 

ao final dos quais retornou ao porto de origem. Do tempo total gasto neste cruzeiro, 61 dias 

foram efetivamente utilizados em operações de pesca e os outros 10 dias gastos em navegação 

do porto para área de pesca, entre as áreas de pesca, e da última área de pesca para o porto de 

origem. 

Esta trajetória, com uma média de 34 minutos por cada registro da posição espaço-

temporal da embarcação, realizado pelo sistema de monitoramento instalado a bordo por 

exigência do PREPS; tem um total de 2534 pontos, sendo 2172 pontos cobrindo o tempo 

gasto nas operações de lançamento e recolhimento do espinhel, e os 362 pontos restantes que 

abrangem os 10 dias de navegação citados anteriormente.  

 

 

Figura 31. Trajetória do barco Guariste I com as efetivas áreas de pesca em destaque 
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O algoritmo CB-SMoT foi executado 22 vezes, variando-se o valor do parâmetro 

minAvgSpeed de 30 a 110% do valor da velocidade média total da trajetória, com um 

incremento de 10%. Para os melhores valores de minAvgSpeed, o parâmetro minTime foi 

testado com valores entre 2 e 8 horas. Com os resultados destas execuções, foi montada a 

Tabela A.5 e o gráfico ROC-CH equivalente, mostrado na Figura 32, nos quais são 

destacados os pontos do Convex Hull, ou seja, os que apresentaram os melhores resultados.  

Destas melhores configurações de parâmetros, a que apresenta a melhor condição operacional 

para o problema é aquela representada pelo par ordenado (0.196, 0.886) e com o seguinte 

ajuste paramétrico: minAvgSpeed com o valor 0.9 e o parâmetro minTime, ajustado entre 2 e 

6 horas. Na Figura 33, o resultado da execução do CB-SMoT é mostrado para esta melhor 

configuração de parâmetros. 

 

Figura 32. Experimento III: Gráfico ROC-CH do método CB-SMoT 

 

O ponto do gráfico ROC-CH do método CB-SMoT, mostrado na Figura 32, abaixo do 

classificador aleatório, representa os resultados das execuções deste método com o parâmetro 

minAvgSpeed ajustado para 1.0 (100%) e o parâmetro minTime, entre 2 e 6 horas. Nesta 

configuração de parâmetros, o CB-SMoT teve um resultado abaixo do classificador aleatório. 

É possível que este resultado deva-se ao fato de que o método CB-SMoT tenha sido projetado 

tendo visto a descoberta de locais interessantes em trajetórias de objetos terrestres, como por 

exemplo automóveis, nos quais a velocidade em tais locais é abaixo da velocidade média da 
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trajetória. O contrário ocorre no cenário da pesca oceânica de atuns com espinhel pelágico, 

onde a velocidade do barco em operação de pesca é, em média, superior a velocidade média 

da trajetória. Esse fato pode explicar o desempenho dos dois métodos nestes três 

experimentos. 

 

 

Figura 33. Melhor resultado do método CB-SMoT (minAvgSpeed = 0.9; minTime = 2 hs) 

 

Seguindo a mesma metodologia, prosseguimos na avaliação do método proposto com 

base nesta última trajetória. O DB-SMoT foi executado 46 vezes gerando informações para a 

confecção da Tabela A.6 e do respectivo gráfico ROC-CH, exibido na Figura 34. Neste 

processo, também foi explorado ainda mais a região do espaço de soluções localizada na faixa 

entre 3 e 5 graus, para o parâmetro da mudança de direção, com a finalidade de encontrar o 

ponto de operação ótimo para este sistema, ou seja, levando em consideração a proporção 

entre as classes. Este ponto, pertencente ao Convex Hull, foi determinado como sendo aquele 

com a seguinte configuração de parâmetros: minDirChange com valor de 3.0 graus, com 

minTime ajustado para 6 horas e maxTolerance com valor de 7 pontos. O mesmo resultado 

também foi obtido quando o parâmetro minTime foi ajustado com os valores 8, 10 e 12 horas, 

conforme mostram as linhas em destaque na Tabela A.6. Na Figura 35, é mostrado o resultado 

da execução do método proposto nesta configuração de parâmetros. 
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Figura 34. Experimento III: Gráfico ROC-CH do método DB-SMoT 

 

 

 

Figura 35. Melhor resultado do método DB-SMoT (minDir 3.0, minTime 6 hs e maxTolerance 7) 
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Construindo-se um gráfico ROC-CH com os melhores resultados de cada método para 

este experimento, conforme mostra a Figura 36, podemos concluir que o DB-SMoT é 

indicado até que a proporção máxima de classes positivas seja 25%. A partir desse limiar o 

CB-SMoT é mais indicado para a identificação das áreas de interesses nesta trajetória. 

 

Figura 36. Experimento III: Comparação dos métodos 

 

4.6  SUMÁRIO     

 Neste capítulo, foram desenvolvidos três experimentos com trajetórias reais obtidas 

pelo PREPS. O método proposto, baseado na variação da direção, foi comparado com o 

método que se baseia na variação da velocidade. Os resultados foram analisados no espaço 

ROC por meio da técnica denominada de Convex Hull. Como resultado dos experimentos 

podemos concluir que a variação da direção do objeto móvel também é um atributo 

importante na determinação de locais interessantes em trajetórias desenvolvidas em ambientes 

sem restrição, como é o caso de trajetórias de barcos de pesca oceânica, pois os resultados da 

classificação do método DB-SMoT, projetados com pontos no espaço ROC, também 

pertenciam ao Convex Hull, ou seja, os seus pontos também possuíam as menores distância 

para o classificador perfeito (0, 100%).   
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5 CONCLUSÃO 

5.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste trabalho, apresentamos um novo método, baseado na variação de direção do 

objeto móvel, para descobrimento de locais de interesse em trajetórias. Utilizamos trajetórias 

reais de barcos de pesca oceânica de atuns e afins, geradas pelo Programa Nacional de 

Rastreamento de Embarcações Pesqueiras por Satélite (PREPS) do governo brasileiro. Para 

realizar a análise dos resultados do método proposto e compará-los com os resultados de um 

método já existente que se baseia na variação da velocidade, utilizamos a uma das métricas da 

análise ROC conhecida como método Convex Hull, a qual permite a seleção das melhores 

configurações de parâmetros para os dois métodos analisados.  

Nos experimentos realizados para três trajetórias marítimas, tanto o método proposto, 

chamado DB-SMoT, como o método utilizado para comparação, denominado de CB-SMoT, 

possibilitaram a identificação das áreas de interesses, pois os seus respectivos resultados 

foram projetados no espaço ROC e pontos dos dois métodos definiram o polígono de melhor 

desempenho, conhecido como Convex Hull. A análise ROC mostrou que cada método é mais 

indicado para uma determinada proporção entre as classes positivas e negativas na trajetória, 

ou seja, domínios de aplicações nos quais o objeto móvel desenvolve trajetórias com 

prevalência a priori de Stops sobre Moves, a variação da velocidade pode ser mais indicada 

para o processo de descoberta de conhecimento. Por outro lado, quando o objeto móvel 

desenvolve uma trajetória caracterizada por ter uma prevalência a priori de Moves sobre 

Stops, a variação da direção pode ser a grandeza mais adequada para o processo de mineração 

de dados.     

5.2 PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES 

Com a finalização do trabalho aqui descrito, entendemos que as nossas principais 

contribuições são: 

 O uso da direção do objeto móvel como variável importante em mineração de 

dados de trajetórias em redes não restritas. 

 A introdução da métrica Convex Hull, da análise ROC, na avaliação dos 

métodos de descobertas de locais interessantes em trajetórias através de 

métodos de agrupamento (Clustering).  
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 Outra contribuição importante é que, com a introdução da análise ROC nos 

métodos de mineração de dados de trajetórias, foi dado um primeiro passo no 

sentido de também estudar as trajetórias por novas técnicas de descoberta de 

conhecimento em banco de dados, como por exemplos a Classificação. 

 A utilização de trajetórias de barcos de pesca oceânica neste campo de 

pesquisa no qual o desenvolvimento de novas técnicas é influenciado, de certa 

forma, pelos atributos do objeto móvel em questão. 

5.3 TRABALHOS FUTUROS 

Ao finalizar esta etapa da nossa pesquisa, percebemos alguns pontos que ainda podem 

ser explorados. A seguir listamos algumas indicações de trabalhos futuros. 

 Em futuras pesquisas, poderiam ser desenvolvidos métodos híbridos que tanto 

utilizassem a direção como a velocidade do objeto móvel no processo de 

identificação de áreas interessantes em trajetórias.  

 Também surge a possibilidade de realizar trabalhos utilizando-se trajetórias 

brutas geradas por receptores de mais de um sistema de navegação, dado que o 

Brasil firmou recentemente acordo com a Rússia com a finalidade de 

desenvolvimento de pesquisas com o sistema de navegação por satélite 

Glonass (ver Apêndice B).  

 Uma outra possibilidade de estudo interessante consiste na verificação da 

possibilidade de aplicação dos conceitos investigados (i.e. direção e 

velocidade) em diferentes domínios de aplicação que gerem diferentes tipos de 

trajetórias terrestres e náuticas. 

 Em futuros trabalhos o estudo das trajetórias também poderá ser abordado 

pelas técnicas de Aprendizagem de Máquina Supervisionado dado que, por 

falta de informações originadas a partir da atividade desenvolvida pelo objeto 

móvel durante o desenvolvimento da sua trajetória, o estudo das trajetórias se 

foca no desenvolvimento de novos métodos de Agrupamentos (Clustering). 
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APÊNDICE A 

Este apêndice contém as Tabelas geradas com os resultados das execuções dos 

métodos CB-SMoT e DB-SMoT, utilizando como entrada as trajetórias dos três experimentos 

realizados. As linhas de cada tabela representam o processamento da matriz de confusão de 

cada execução do método específico, com uma determinada configuração de parâmetros, 

sobre uma determinada trajetória. As linhas em destaque são aquelas que pertencem ao 

Convex Hull, ou seja, são os melhores resultados de cada método. As colunas das Tabelas 

armazenam a configuração de parâmetros utilizada pelo respectivo método, a quantidade de 

instâncias classificadas como verdadeiro positivo (TP), como falso positivo (FP), como 

verdadeiro negativo (TN) e como falso negativo (FN). A taxa de verdadeiro-positivo (FP rate) 

e a taxa de falso-positivo (FP rate). 

  

Tabela A.1 - Experimento I - Compilação dos resultados do método CB-SMoT  

CB-SMoT: Parâmetros TP FP TN FN TP rate FP rate 
Parâmetros ideais 850 0 298 0 1,000 0,000 
minAvgSpd 0.3 e minTime 2 hs 127 18 280 723 0,149 0,060 
minAvgSpd 0.4 e minTime 2 hs 149 24 274 701 0,175 0,080 
minAvgSpd 0.5 e minTime 2 hs 189 33 265 661 0,222 0,110 
minAvgSpd 0.6 e minTime 2 hs 283 46 252 567 0,332 0,154 
minAvgSpd 0.6 e minTime 4 hs 251 46 252 599 0,295 0,154 
minAvgSpd 0.6 e minTime 6 hs 215 46 252 635 0,252 0,154 
minAvgSpd 0.7 e minTime 2 hs 455 65 233 395 0,535 0,218 
minAvgSpd 0.7 e minTime 4 hs 424 65 233 426 0,498 0,218 
minAvgSpd 0.7 e minTime 6 hs 423 65 233 427 0,497 0,218 
minAvgSpd 0.7 e minTime 8 hs 395 65 233 455 0,464 0,218 
minAvgSpd 0.8 e minTime 2 hs 598 94 204 252 0,703 0,315 
minAvgSpd 0.8 e minTime 4 hs 588 94 204 262 0,691 0,315 
minAvgSpd 0.8 e minTime 6 hs 579 94 204 271 0,681 0,315 
minAvgSpd 0.8 e minTime 8 hs 579 94 204 271 0,681 0,315 
minAvgSpd 0.9 e minTime 2 hs 747 127 171 103 0,878 0,426 
minAvgSpd 0.9 e minTime 4 hs 742 127 171 108 0,872 0,426 
minAvgSpd 0.9 e minTime 6 hs 742 127 171 108 0,872 0,426 
minAvgSpd 0.9 e minTime 8 hs 731 127 171 119 0,860 0,426 
minAvgSpd 1.0 e minTime 2 hs 849 209 89 1 0,998 0,701 
minAvgSpd 1.0 e minTime 4 hs 849 209 89 1 0,998 0,701 
minAvgSpd 1.0 e minTime 6 hs 849 209 89 1 0,998 0,701 
minAvgSpd 1.1 e minTime 2 hs 0 0 298 850 0,000 0,000 
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Tabela A.2 - Experimento I - Compilação dos resultados do método DB-SMoT 

DB-SMoT: Parâmetros TP FP TN FN TP rate FP rate 
Parâmetros ideais 850 0 298 0 1,000 0,000 
minDir 0.1, minTime 6 hs e maxT 2 816 274 24 34 0,960 0,919 
minDir 1.0, minTime 6 hs e maxT 2 673 145 153 177 0,792 0,487 
minDir 2.5, minTime 6 hs e maxT 2 526 18 280 324 0,619 0,060 
minDir 2.5, minTime 6 hs e maxT 3 552 29 269 298 0,649 0,097 
minDir 2.5, minTime 8 hs e maxT 2 517 2 296 333 0,608 0,007 
minDir 2.5, minTime 8 hs e maxT 3 543 21 277 307 0,639 0,070 
minDir 2.5, minTime 10 hs e maxT 2 504 2 296 346 0,593 0,007 
minDir 2.5, minTime 10 hs e maxT 3 530 21 277 320 0,624 0,070 
minDir 3.0, minTime 6 hs e maxT 3 507 15 283 343 0,596 0,050 
minDir 3.0, minTime 6 hs e maxT 5  553 25 273 297 0,651 0,084 
minDir 3.0, minTime 6 hs e maxT 7  580 51 247 270 0,682 0,171 
minDir 3.0, minTime 8 hs e maxT 3 507 15 283 343 0,596 0,050 
minDir 3.0, minTime 8 hs e maxT 5  553 25 273 297 0,651 0,084 
minDir 3.0, minTime 8 hs e maxT 7  580 51 247 270 0,682 0,171 
minDir 3.0, minTime 10 hs e maxT 3 479 15 283 371 0,564 0,050 
minDir 3.0, minTime 10 hs e maxT 5  553 25 273 297 0,651 0,084 
minDir 3.0, minTime 10 hs e maxT 7  580 51 247 270 0,682 0,171 
minDir 3.0, minTime 12 hs e maxT 3 449 15 283 401 0,528 0,050 
minDir 3.0, minTime 12 hs e maxT 5 538 25 273 312 0,633 0,084 
minDir 3.0, minTime 12 hs e maxT 7  565 51 247 285 0,665 0,171 
minDir 3.0, minTime 15 hs e maxT 3 386 15 283 464 0,454 0,050 
minDir 3.0, minTime 15 hs e maxT 5 498 25 273 352 0,586 0,084 
minDir 3.0, minTime 15 hs e maxT 7  565 51 247 285 0,665 0,171 
minDir 4.0, minTime 6 hs e maxT 3 420 4 294 430 0,494 0,013 
minDir 4.0, minTime 6 hs e maxT 5 505 13 285 345 0,594 0,044 
minDir 4.0, minTime 6 hs e maxT 7 548 39 259 302 0,645 0,131 
minDir 4.0, minTime 8 hs e maxT 3 420 4 294 430 0,494 0,013 
minDir 4.0, minTime 8 hs e maxT 5 505 13 285 345 0,594 0,044 
minDir 4.0, minTime 8 hs e maxT 7 548 39 259 302 0,645 0,131 
minDir 4.0, minTime 10 hs e maxT 3 369 4 294 481 0,434 0,013 
minDir 4.0, minTime 10 hs e maxT 5 493 13 285 357 0,580 0,044 
minDir 4.0, minTime 10 hs e maxT 7 548 39 259 302 0,645 0,131 
minDir 4.0, minTime 12 hs e maxT 3 343 4 294 507 0,404 0,013 
minDir 4.0, minTime 12 hs e maxT 5 482 13 285 368 0,567 0,044 
minDir 4.0, minTime 12 hs e maxT 7 537 39 259 313 0,632 0,131 
minDir 5.0, minTime 6 hs e maxT 3 399 4 294 451 0,469 0,013 
minDir 5.0, minTime 6 hs e maxT 5 484 13 285 366 0,569 0,044 
minDir 5.0, minTime 6 hs e maxT 7 515 39 259 335 0,606 0,131 
minDir 5.0, minTime 8 hs e maxT 3 389 4 294 461 0,458 0,013 
minDir 5.0, minTime 8 hs e maxT 5 484 13 285 366 0,569 0,044 
minDir 5.0, minTime 8 hs e maxT 7 515 39 259 335 0,606 0,131 
minDir 5.0, minTime 10 hs e maxT 3 352 4 294 498 0,414 0,013 
minDir 5.0, minTime 10 hs e maxT 5 472 13 285 378 0,555 0,044 
minDir 5.0, minTime 10 hs e maxT 7 515 39 259 335 0,606 0,131 
minDir 7.0, minTime 6 hs e maxT 5 374 13 285 476 0,440 0,044 
minDir 10.0, minTime 6 hs e maxT 5 317 5 293 533 0,373 0,017 
minDir 15.0, minTime 6 hs e maxT 5 191 5 293 659 0,225 0,017 
minDir 20.0, minTime 6 hs e maxT 5 124 0 298 726 0,146 0,000 
minDir 25.0, minTime 6 hs e maxT 5 67 0 298 783 0,079 0,000 

 
 

 

 

 

 



 
 

79

Tabela A.3 - Experimento II: Compilação dos resultados do método CB-SMoT 

CB-SMoT: Parâmetros TP FP TN FN TP rate FP rate 
Parâmetros ideais 1379 0 196 0 1,000 0,000 
minAvgSpd 0.3 e minTime 2 hs 80  0  196 1299 0,058 0,000 
minAvgSpd 0.4 e minTime 2 hs 175  0  196 1204 0,126 0,000 
minAvgSpd 0.5 e minTime 2 hs  249 0  196 1130 0,180 0,000 
minAvgSpd 0.6 e minTime 2 hs  358 0  196 1021 0,259 0,000 
minAvgSpd 0.6 e minTime 4 hs  328 0  196 1051 0,237 0,000 
minAvgSpd 0.6 e minTime 6 hs 265  0  196 1114 0,192 0,000 
minAvgSpd 0.7 e minTime 2 hs  555 2  194 824 0,402 0,010 
minAvgSpd 0.7 e minTime 4 hs  518 2  194 861 0,375 0,010 
minAvgSpd 0.7 e minTime 6 hs  475 2  194 904 0,344 0,010 
minAvgSpd 0.7 e minTime 8 hs  408 2   194 971 0,295 0,010 
minAvgSpd 0.8 e minTime 2 hs  827 29  167 552 0,599 0,147 
minAvgSpd 0.8 e minTime 4 hs  816 29  167 563 0,591 0,147 
minAvgSpd 0.8 e minTime 6 hs  755 29  167 624 0,547 0,147 
minAvgSpd 0.8 e minTime 8 hs  715 29   167 664 0,518 0,147 
minAvgSpd 0.9 e minTime 2 hs  1113 60  136 266 0,807 0,306 
minAvgSpd 0.9 e minTime 4 hs  1113 60  136 266 0,807 0,306 
minAvgSpd 0.9 e minTime 6 hs  1105 60  136 274 0,801 0,306 
minAvgSpd 0.9 e minTime 8 hs  1094 60   136 285 0,793 0,306 
minAvgSpd 1.0 e minTime 2 hs  0 0  196 1379 0,000 0,000 
minAvgSpd 1.0 e minTime 4 hs  0 0  196 1379 0,000 0,000 
minAvgSpd 1.0 e minTime 6 hs  0 0  196 1379 0,000 0,000 
minAvgSpd 1.1 e minTime 2 hs  0 0  196 1379 0,000 0,000 
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Tabela A.4 - Experimento II: Compilação dos resultados do método DB-SMoT 

DB-SMoT: Parâmetros TP FP TN FN TP rate FP rate 
Parâmetros ideais 1379 0 196 0 1,000 0,000 
minDir 0.1, minTime 6 hs e maxT 2 1334  182 14 45 0,967 0,929 
minDir 1.0, minTime 6 hs e maxT 2 1133 114 82 246 0,822 0,582 
minDir 2.5, minTime 6 hs e maxT 2 829 32 164 550 0,601 0,163 
minDir 2.5, minTime 6 hs e maxT 3 875 39 157 504 0,635 0,199 
minDir 2.5, minTime 8 hs e maxT 2 829 23 173 550 0,601 0,117 
minDir 2.5, minTime 8 hs e maxT 3 875 30 166 504 0,635 0,153 
minDir 2.5, minTime 10 hs e maxT 2 794 13 183 585 0,576 0,066 
minDir 2.5, minTime 10 hs e maxT 3 854 20 176 525 0,619 0,102 
minDir 3.0, minTime 6 hs e maxT 3 801 15 181 578 0,581 0,077 
minDir 3.0, minTime 6 hs e maxT 5 888 50 146 491 0,644 0,255 
minDir 3.0, minTime 6 hs e maxT 7 968 79 117 411 0,702 0,403 
minDir 3.0, minTime 8 hs e maxT 3 801 6 190 578 0,581 0,031 
minDir 3.0, minTime 8 hs e maxT 5 888 41 155 491 0,644 0,209 
minDir 3.0, minTime 8 hs e maxT 7 968 70 126 411 0,702 0,357 
minDir 3.0, minTime 10 hs e maxT 3 767 6 190 612 0,556 0,031 
minDir 3.0, minTime 10 hs e maxT 5 874 41 155 505 0,634 0,209 
minDir 3.0, minTime 10 hs e maxT 7 968 70 126 411 0,702 0,357 
minDir 3.0, minTime 12 hs e maxT 3 742 3 193 637 0,538 0,015 
minDir 3.0, minTime 12 hs e maxT 5 874 41 155 505 0,634 0,209 
minDir 3.0, minTime 12 hs e maxT 7 968 70 126 411 0,702 0,357 
minDir 4.0, minTime 6 hs e maxT 3 736 15 181 643 0,534 0,077 
minDir 4.0, minTime 6 hs e maxT 5 810 27 169 569 0,587 0,138 
minDir 4.0, minTime 6 hs e maxT 7 918 49 147 461 0,666 0,250 
minDir 4.0, minTime 8 hs e maxT 3 736 6 190 643 0,534 0,031 
minDir 4.0, minTime 8 hs e maxT 5 810 18 178 569 0,587 0,092 
minDir 4.0, minTime 8 hs e maxT 7 918 40 156 461 0,666 0,204 
minDir 4.0, minTime10 hs e maxT 3 713 6 190 666 0,517 0,031 
minDir 4.0, minTime10 hs e maxT 5 796 18 178 583 0,577 0,092 
minDir 4.0, minTime10 hs e maxT 7 918 40 156 461 0,666 0,204 
minDir 4.0, minTime12 hs e maxT 3 689 3 193 690 0,500 0,015 
minDir 4.0, minTime12 hs e maxT 5 796 18 178 583 0,577 0,092 
minDir 4.0, minTime12 hs e maxT 7 918 40 156 461 0,666 0,204 
minDir 5.0, minTime 6 hs e maxT 3 665 13 183 714 0,482 0,066 
minDir 5.0, minTime 6 hs e maxT 5 760 25 171 619 0,551 0,128 
minDir 5.0, minTime 6 hs e maxT 7 864 25 171 515 0,627 0,128 
minDir 5.0, minTime 8 hs e maxT 3 657 4 192 722 0,476 0,020 
minDir 5.0, minTime 8 hs e maxT 5 760 16 180 619 0,551 0,082 
minDir 5.0, minTime 8 hs e maxT 7 864 16 180 515 0,627 0,082 
minDir 5.0, minTime 10 hs e maxT 3 643 4 192 736 0,466 0,020 
minDir 5.0, minTime 10 hs e maxT 5 746 16 180 633 0,541 0,082 
minDir 5.0, minTime 10 hs e maxT 7 864 16 180 515 0,627 0,082 
minDir 7.0, minTime 6 hs e maxT 5 607  16 180 772 0,440 0,082 
minDir 10.0, minTime 6 hs e maxT 5 505  3 193 874 0,366 0,015 
minDir 15.0, minTime 6 hs e maxT 5 248  2 194 1131 0,180 0,010 
minDir 20.0, minTime 6 hs e maxT 5 90  0 196 1289 0,065 0,000 
minDir 25.0, minTime 6 hs e maxT 5 49  0 196 1330 0,036 0,000 
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Tabela A.5 - Experimento III: Compilação dos resultados do método CB-SMoT 

 CB-SMoT: Parâmetros TP FP TN FN TP rate FP rate 
Parâmetros ideais 2172 0 362 0 1,000 0,000 
minAvgSpd 0.3 e minTime 2 hs 456 14 348  1716 0,209 0,038 
minAvgSpd 0.4 e minTime 2 hs 602 17 345 1570 0,277 0,046 
minAvgSpd 0.5 e minTime 2 hs  766 18 344 1406 0,352 0,049 
minAvgSpd 0.6 e minTime 2 hs 1015 19 343 1157 0,467 0,052 
minAvgSpd 0.6 e minTime 4 hs  960 19 343 1212 0,441 0,052 
minAvgSpd 0.6 e minTime 6 hs 915 19 343 1257 0,421 0,052 
minAvgSpd 0.7 e minTime 2 hs 1309 22 340 863 0,602 0,060 
minAvgSpd 0.7 e minTime 4 hs 1298 22 340 874 0,597 0,060 
minAvgSpd 0.7 e minTime 6 hs 1225 22 340 947 0,563 0,060 
minAvgSpd 0.7 e minTime 8 hs 1169 22 340 1003 0,538 0,060 
minAvgSpd 0.8 e minTime 2 hs 1612 31 331 560 0,742 0,085 
minAvgSpd 0.8 e minTime 4 hs 1601 31 331 571 0,737 0,085 
minAvgSpd 0.8 e minTime 6 hs 1569 31 331 603 0,722 0,085 
minAvgSpd 0.8 e minTime 8 hs 1545 31 331 627 0,711 0,085 
minAvgSpd 0.9 e minTime 2 hs 1925 71 291 247 0,886 0,196 
minAvgSpd 0.9 e minTime 4 hs 1925 71 291 247 0,886 0,196 
minAvgSpd 0.9 e minTime 6 hs 1925 71 291 247 0,886 0,196 
minAvgSpd 0.9 e minTime 8 hs 1912 71 291 260 0,880 0,196 
minAvgSpd 1.0 e minTime 2 hs 702 168 194 1470 0,323 0,464 
minAvgSpd 1.0 e minTime 4 hs 702 168 194 1470 0,323 0,464 
minAvgSpd 1.0 e minTime 6 hs 702 168 194 1470 0,323 0,464 
minAvgSpd 1.1 e minTime 2 hs 0 0 362 2172 0,000 0,000 
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Tabela A.6 - Experimento III: Compilação dos resultados do método DB-SMoT 

DB-SMoT: Parâmetros TP FP TN FN TP rate FP rate 
Parâmetros ideais 2172 0 362 0 1,000 0,000 
minDir 0.1, minTime 6 hs e maxT 2 2088 340 22 84 0,961 0,939 
minDir 1.0, minTime 6 hs e maxT 2 1723 140 222 449 0,793 0,387 
minDir 2.5, minTime 6 hs e maxT 2 1286 19 343 886 0,592 0,052 
minDir 2.5, minTime 6 hs e maxT 3 1368 22 340 804 0,630 0,061 
minDir 2.5, minTime 8 hs e maxT 2 1286 2 360 886 0,592 0,006 
minDir 2.5, minTime 8 hs e maxT 3 1368 5 357 804 0,630 0,014 
minDir 2.5, minTime 10 hs e maxT 2 1286 2 360 886 0,592 0,006 
minDir 2.5, minTime 10 hs e maxT 3 1368 5 357 804 0,630 0,014 
minDir 3.0, minTime 6 hs e maxT 3 1278 1 361 894 0,588 0,003 
minDir 3.0, minTime 6 hs e maxT 5 1379 47 315 793 0,635 0,130 
minDir 3.0, minTime 6 hs e maxT 7 1481 47 315 691 0,682 0,130 
minDir 3.0, minTime 8 hs e maxT 3 1278 1 361 894 0,588 0,003 
minDir 3.0, minTime 8 hs e maxT 5 1379 47 315 793 0,635 0,130 
minDir 3.0, minTime 8 hs e maxT 7 1481 47 315 691 0,682 0,130 
minDir 3.0, minTime 10 hs e maxT 3 1278 1 361 894 0,588 0,003 
minDir 3.0, minTime 10 hs e maxT 5 1379 47 315 793 0,635 0,130 
minDir 3.0, minTime 10 hs e maxT 7 1481 47 315 691 0,682 0,130 
minDir 3.0, minTime 12 hs e maxT 3 1160 1 361 1012 0,534 0,003 
minDir 3.0, minTime 12 hs e maxT 5 1330 47 315 842 0,612 0,130 
minDir 3.0, minTime 12 hs e maxT 7 1481 47 315 691 0,682 0,130 
minDir 4.0, minTime 6 hs e maxT 3 1148 1 361 1024 0,529 0,003 
minDir 4.0, minTime 6 hs e maxT 5 1244 18 344 928 0,573 0,050 
minDir 4.0, minTime 6 hs e maxT 7 1358 40 322 814 0,625 0,110 
minDir 4.0, minTime 8 hs e maxT 3 1148 1 361 1024 0,529 0,003 
minDir 4.0, minTime 8 hs e maxT 5 1244 18 344 928 0,573 0,050 
minDir 4.0, minTime 8 hs e maxT 7 1358 40 322 814 0,625 0,110 
minDir 4.0, minTime10 hs e maxT 3 1114 1 361 1058 0,513 0,003 
minDir 4.0, minTime10 hs e maxT 5 1231 18 344 941 0,567 0,050 
minDir 4.0, minTime10 hs e maxT 7 1358 40 322 814 0,625 0,110 
minDir 4.0, minTime12 hs e maxT 3 996 1 361 1176 0,459 0,003 
minDir 4.0, minTime12 hs e maxT 5 1142 18 344 1030 0,526 0,050 
minDir 4.0, minTime12 hs e maxT 7 1284 18 344 888 0,591 0,050 
minDir 5.0, minTime 6 hs e maxT 3 1010 1 361 1162 0,465 0,003 
minDir 5.0, minTime 6 hs e maxT 5 1140 1 361 1032 0,525 0,003 
minDir 5.0, minTime 6 hs e maxT 7 1290 23 339 882 0,594 0,064 
minDir 5.0, minTime 8 hs e maxT 3 1010 1 361 1162 0,465 0,003 
minDir 5.0, minTime 8 hs e maxT 5 1140 1 361 1032 0,525 0,003 
minDir 5.0, minTime 8 hs e maxT 7 1290 23 339 882 0,594 0,064 
minDir 5.0, minTime 10 hs e maxT 3 953 1 361 1219 0,439 0,003 
minDir 5.0, minTime 10 hs e maxT 5 1094 1 361 1078 0,504 0,003 
minDir 5.0, minTime 10 hs e maxT 7 1266 23 339 906 0,583 0,064 
minDir 7.0, minTime 6 hs e maxT 5 913 1 361 1259 0,420 0,003 
minDir 10.0, minTime 6 hs e maxT 5 604 0 362 1568 0,278 0,000 
minDir 15.0, minTime 6 hs e maxT 5 257 0 362 1915 0,118 0,000 
minDir 20.0, minTime 6 hs e maxT 5 142 0 362 2030 0,065 0,000 
minDir 25.0, minTime 6 hs e maxT 5 88 0 362 2084 0,041 0,000 
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APÊNDICE B 

Acordo Brasil-Rússia sobre o Glonass 
 
 
 

Programa de Cooperação no Campo da Utilização e Desenvolvimento do Sistema Russo de 
Navegação Global por Satélite entre a Agência Espacial Brasileira (AEB) e a Agência Federal 

Espacial da Federação da Rússia (Roscosmos) 
 
 
A Agência Espacial Brasileira e a Agência Federal Espacial, 
 
GUIADAS pelo Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da 
Federação da Rússia de Cooperação na Exploração e Uso do Espaço Exterior com Fins 
Pacíficos, assinado em 21 de novembro de 1997;  
 
LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO o Acordo entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da Federação da Rússia sobre Proteção Mútua de Tecnologias Associadas 
à Cooperação na Exploração do Espaço Exterior para Fins Pacíficos, assinado em 14 de 
dezembro de 2006, e  
 
CONSIDERANDO o desejo recíproco de ampliar a cooperação no campo do 
desenvolvimento e utilização da navegação por satélite e das aplicações práticas das 
tecnologias de navegação por satélite, empregando o Sistema Global de Navegação por 
Satélite russo GLONASS (doravante chamado sistema GLONASS), Convieram o que se 
segue: 
 
1. Explorar as possibilidades de criar condições de cooperação mutuamente vantajosa para o 
desenvolvimento e a utilização do sistema GLONASS. 
2. Buscar desenvolver projetos conjuntos relativos ao desenvolvimento e utilização do sistema 
GLONASS.  
3. Intercambiar especialistas para participar em estudos e atividades conjuntos. 
4. Promover contatos entre instituições e indústrias envolvidos no setor espacial.  
5. Criar um Grupo de Trabalho Conjunto, até o final do ano de 2008, para implementar o 
presente Programa.  
6. Cada Agência será responsável pelo financiamento dos trabalhos e atividades a ela 
cometidos.  
7. As Agências deverão realizar consultas recíprocas, em caso de necessidade, sobre assuntos 
de interesse comum na implementação do presente Programa.  
 
Feito em 26 de novembro de 2008, na cidade do Rio de Janeiro, em dois exemplares originais 
em Português, Russo e Inglês, sendo todos os textos igualmente autênticos. 
 




