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RESUMO  

Os dados espaço-temporais referentes à movimentação animal estão sendo 

amplamente coletados devido aos avanços das tecnologias e das iniciativas de 

instituições focadas no monitoramento da biodiversidade, tais como, o Institute 

Max Planck de Ornitologia (MAX PLANCK, 2019) e o Centro Nacional de 

Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros (CENAP, 2019), integrante 

do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO, 2019). 

Outras instituições como, o  Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE, 

2019) e WorldClim – Global Climate Data (WORLDCLIM, 2019), também, estão 

focadas na coleta de dados, mas relativos aos fatores ambientais. Portanto, os 

dados de biodiversidade estão disponíveis ampliando a capacidade de 

acompanhamento, estudo e gerenciamento do movimento dos animais e dos 

fatores ambientais. O desafio é como realizar a análise exploratória desses 

dados de forma a obter conhecimento sobre a interação entre os animais e o 

ambiente. Desta forma, nesta tese é apresentado um framework, denominado 

AniMoveMineR, que tem como objetivo permitir a análise das interações entre 

os animais e o ambiente, ao longo do tempo e espaço, utilizando dados espaço-

temporais referentes à movimentação animal e aos fatores ambientais. A 

contribuição científica desse trabalho é fornecer o framework como uma solução 

unificada para a análise exploratória dos dados de movimentação animal para 

que os pesquisadores possam: realizar análises para compreender a evolução 

da vida do animal, seu comportamento, como utiliza o espaço ao longo do tempo 

e o nível de correlação entre os animais e o ambiente, provendo informações 

que orientem os pesquisadores e órgãos públicos na tomada de decisão relativa 

às ações de preservação e conservação do meio ambiente. A movimentação e 

o comportamento animal são amplamente estudados na literatura, mas nenhum 

trabalho correlato se aproxima do framework proposto. Para avaliar o 

AniMoveMineR foram realizados diversos estudos de caso, dos quais são 

apresentados dois aplicados na área de biodiversidade com onças pintadas, da 

região do Pantanal – Brasil, e macacos (Cebus Capucinus), de  Barro Colorado 

Island – Panamá, mostrando como o framework pode ser utilizado na análise 

exploratória do movimento dos animais. 

Palavras – Chave: Ciência dos dados, Análise de dados, Mineração de dados, 

Trajetória animal, Comportamento animal. 



 
 

ABSTRACT 

Spatio-temporal data on animal movement has been widely collected through 

sensors or Global Positioning Systems (GPS) tracking systems due to advances 

in technologies and initiatives from institutions focused on biodiversity monitoring, 

for example, the Max Planck Institute for Ornithology  (MAX PLANCK, 2019) and 

the National Center for Research and Conservation of Carnivorous Mammals  

(CENAP, 2019), member of the Chico Mendes Institute for Biodiversity 

Conservation (ICMBIO, 2019). Other institutions, such as, National Institute for 

Space Research (INPE, 2019) and WordClim - Global Climate Data 

(WORLDCLIM, 2019) are also focused on data collection, but related to 

environmental factors. Thus, the biodiversity data available is increasing the 

ability to monitor, study and manage animal movement and environmental 

factors. The challenge is how to perform the exploratory analysis of such data in 

order to gain knowledge about the interaction between animals and the 

environment. Therefore, this thesis presents a framework titled AniMoveMineR, 

which seeks to enable the analysis of interactions between animals and the 

environment over time and space, using spatiotemporal data related to animal 

movement and environmental factors. The scientific contribution of this research 

is to provide the framework as a unified solution for exploratory analysis of animal 

movement data so that researchers can: perform analyses to understand the 

evolution of animal life, its behavior, how it uses space over time and the level of 

correlation between animals and the environment, providing information to guide 

researchers and public agencies in decision regarding environmental 

preservation and conservation efforts. Animal movement and behavior are widely 

studied in literature, but no related work matches the proposed framework. To 

evaluate AniMoveMineR several case studies were carried out, two of which are 

applied in the area of biodiversity, with jaguars from the Pantanal region - Brazil, 

and monkeys (Cebus Capucinus) from Barro Colorado Island - Panama, further 

highlighting how the framework can be used for exploratory analysis of animal 

movement. 

 

Keywords: Data science, Data analytics, Data mining, Animal trajectory, Animal 

behavior. 
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1. INTRODUÇÃO 

A sociedade convive com o risco iminente de grandes desastres e 

catástrofes naturais causadas em grande parte pela exploração humana 

inadequada dos recursos naturais. A degradação ambiental está ocorrendo em 

todo o mundo, o que leva à diminuição dos recursos naturais e ecossistemas 

(KELLING et al., 2009) e agrava a frequência e o impacto das secas, inundações, 

incêndios florestais e outros desastres naturais.  

Diante disso, diversas organizações no mundo voltaram seus esforços 

para estudar e desenvolver meios de coletar informações que permitam o 

monitoramento das ocorrências ambientais e forneça subsídios para análises 

que orientem as ações dos órgãos governamentais e da sociedade. Na área de 

estudo da biodiversidade foram criados portais na internet (CORRÊA et al., 2018) 

que disponibilizam dados centralizados sobre ocorrências de espécies, tais 

como, o Global Biodiversity Information Facility (GIBF, 2019), o Atlas of Living 

Australia (ALA, 2019), o Biodiversity Information Serving Our Nation (BISON, 

2019) e o Portal da Biodiversidade Brasileira (PORTALBIO, 2019). Esses dados 

são essenciais para diversos tipos de análises relacionadas ao impacto da 

atividade humana na biodiversidade.  

O monitoramento da biodiversidade tem um papel fundamental, porque o 

seu objetivo é oferecer informações sobre mudanças, status e tendências, de 

espécies ou conjunto de espécies, por meio de repetidas observações e 

medições da diversidade biológica ao longo do tempo. Com estas informações 

pode-se detectar flutuações em populações ou perturbações, tais como, ações 

antrópicas, espécies invasoras, caça, poluição, mudanças climáticas e outras 

alterações do meio ambiente. 

A análise da movimentação animal, também, é uma forma de identificar 

as transformações que ocorrem na natureza por fornecer subsídios para a 

descoberta de conhecimento sobre o comportamento animal ao longo do tempo 

e espaço. O comportamento animal é estudado em uma área da Ecologia, 

denominada Etologia, sendo utilizado como base para compreender como as 

espécies se relacionam e como interagem com o meio ambiente (SCOTT, 2009). 

Neste contexto, a interdisciplinaridade entre a ecologia e a ciência da 

computação na análise do movimento dos animais é de suma importância 
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(DEMŠAR et al., 2015), porque os avanços tecnológicos ampliaram a 

capacidade de acompanhar, estudar e gerenciar os movimentos dos animais, 

por meio da coleta de dados espaço-temporais com dispositivos, tais como, 

sensores e sistemas de rastreamento Global Positioning Systems (GPS) (PHAN, 

2013). Esses dados representam a evolução espaço-temporal de um objeto em 

movimento (WAGNER et al., 2013), a sua trajetória.   

A análise da trajetória dos animais (CALENGE; ROYER, 2015) permite 

identificar as características do movimento dos animais (SARKAR et al., 2015), 

rastrear os vestígios migratórios dos animais (DAMIANI; ISSA; CAGNACCI, 

2014), o comportamento (ALVARES et al., 2011) (DODGE; WEIBEL; LAUBE, 

2009) e a situação de vida dos animais (WU et al., 2014). Este tipo de análise 

fornece ainda subsídios para a descoberta de padrões de comportamento 

(OLIVEIRA, 2013), que representam a maneira como o animal interage com o 

ambiente, tais como, animais que se movem juntos (HAI et al., 2012a) (AUNG; 

TAN, 2010) ou que se encontram ao longo das trajetórias (LI et al., 2010a) e as 

áreas, frequentemente, visitadas pelos animais (PALMA et al., 2008).  

Instituições como o Instituto Max Planck de Ornitologia (MAX PLANCK, 

2019) e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO, 

2019) têm focado esforços na aquisição de dados de movimentação dos animais 

para melhorar a pesquisa sobre o comportamento dos animais e sua interação 

com o ambiente e as mudanças ambientais. O Instituto Max Planck de 

Ornitologia, em coordenação com o Museu de Ciências Naturais da Carolina do 

Norte, a Universidade do Estado de Ohio e a Universidade de Konstanz 

organizam o projeto internacional Movebank (WIKELSKI;KAYS, 2016) que 

disponibiliza dados sobre rastreamento de animais e o sistema Environmental 

Data Automated Track Annotation System - Env-DATA (DODGE et al., 2013) que 

consiste em um conjunto de ferramentas de análise que vinculam, por meio de 

mapas e gráficos, dados de movimentação animal com dados ambientais co-

localizados.  

No Brasil, o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos 

Carnívoros (CENAP, 2019), integrante do Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade (ICMBIO, 2019), possui projetos que utilizam 

dados de movimentação animal com o foco em entender a ecologia das espécies 

de mamíferos carnívoros como forma de estimular, coordenar, desenvolver 
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atividades de manejo, pesquisa e conservação e a resolução de conflitos entre 

predadores e a comunidade (CENAP, 2019). 

Com base na distribuição dos dados espaço-temporais do movimento dos 

animais, o comportamento animal pode ser identificado. No entanto, o 

comportamento animal corresponde à caracterização de como o animal interage 

com o ambiente e exige que diferentes análises sejam realizadas para obter 

indicações sobre o comportamento animal. Desta forma, o desafio é como usar 

a análise exploratória dos dados espaço-temporais do movimento animal para 

obter indicações sobre como o animal se comporta no tempo e no espaço. 

Em face desse desafio, torna-se oportuno apropriar-se de algoritmos de 

definição de trajetórias, de classificação de comportamento animal e de 

mineração de dados, por regras de associação, para propor um framework que 

combine esses algoritmos e permita realizar a análise exploratória do movimento 

animal ao longo do tempo e espaço. 

 

1.1   Caracterização do problema  

Com base na distribuição dos dados espaço-temporais, relativos à 

movimentação animal, pode-se obter padrões de comportamento dos animais e 

identificar quais fatores ambientais ocorreram próximos ao animal ao longo do 

tempo e espaço. 

 Há diversas iniciativas que tratam a aquisição de dados de movimentação 

animal, no entanto o desafio é como realizar a análise exploratória desses dados, 

conjuntamente, com os dados ambientais de forma a descobrir conhecimento 

sobre a interação entre animais e fatores ambientais e classificar estas relações.  

Por interação entende-se a correlação entre animais e os fatores 

ambientais ao longo do espaço e do tempo. Na Figura 1, é representada uma 

sequência de pontos distribuídos ao longo do tempo e espaço que formam a 

trajetória de um animal. Ao redor de cada ponto há uma área demarcada por um 

círculo de raio determinado que define o espaço de análise do comportamento 

animal em relação aos fatores ambientais. Na análise da interação entre o 

comportamento animal e os fatores ambientais podem ocorrer no mínimo três 

situações baseadas no conceito de correlação para diferentes locais, mas no 

mesmo intervalo de tempo. Na situação (A), na vizinhança da ocorrência do 

comportamento animal não ocorre o fator ambiental. Na situação (B), a 
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ocorrência do fator implica na não ocorrência do comportamento animal - 

negativamente correlacionados. Na situação (C), há alta frequência de 

ocorrência do fator próximo à ocorrência do comportamento animal - 

positivamente correlacionado. 

 
Figura 1 - Exemplo de Análise de Correlação. 

Outro aspecto do desafio é como correlacionar os dados de 

movimentação animal, que são compostos por informações espaço-temporais 

(latitude, longitude e data/hora), com os dados ambientais que são heterogêneos 

e podem conter: 

 Dados espaço-temporais (latitude, longitude, data/hora); 

 Somente dados temporais (data/hora), sendo o espaço caracterizado por 

uma região, área ou estação; 

 Dados categóricos ou nominais. 

A granularidade dos dados, também, pode representar um aspecto do 

desafio já que algumas análises requerem um nível maior de detalhamento e 

utilizam data (dd/mm/aaaa) e a hora (hh:mm:ss), e outras são mais alto nível, e 

consideram somente mês/ano e intervalos entre horas. 

 

1.2  Objetivos 

Esta tese de doutorado teve por objetivo geral propor um framework para 

a análise exploratória dos dados de movimentação animal para a obtenção de 

conhecimento sobre as interações entre animais e fatores ambientais ao longo 

do tempo e espaço. 

Para atender ao objetivo principal alguns objetivos específicos foram 

estabelecidos: 
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● Estudo de técnicas computacionais para descoberta, classificação e 

análise do comportamento animal ao longo do tempo e espaço; 

● Propor um framework para a análise exploratória dos dados espaço-

temporais relativos à movimentação animal para a obtenção de 

indicativos sobre a interação entre os animais e o meio ambiente ao longo 

do tempo e espaço. A análise exploratória no contexto do framework 

proposto inclui: classificar o comportamento animal em estados; identificar 

a duração e a frequência dos estados comportamentais; identificar o uso 

do espaço (home range) pelo animal; identificar animais ou fatores 

ambientais vizinhos e a correlação entre animais e diferentes fenômenos 

ambientais, como chuva, variação de temperatura e presença de outros 

animais. 

● Avaliar o framework por meio de estudos de caso, aplicados à área de 

biodiversidade, com espécies das regiões do Pantanal – Brasil e Barro 

Colorado Island – Panamá. 

1.3  Justificativa 

Os conhecimentos obtidos por meio das análises espaço-temporais são 

essenciais em qualquer domínio da ciência. No âmbito específico da 

biodiversidade as análises de dados espaço-temporais podem fornecer 

informações valiosas para direcionar as ações de preservação e conservação da 

biodiversidade, tais como: 

● Mudanças, status e tendências de espécies ou conjunto de espécies que 

abrange acompanhar o comportamento animal por meio de observações 

e medições da diversidade biológica ao longo do tempo;  

● Flutuações em populações e perturbações, tais como, ações antrópicas, 

espécies invasoras, caça, poluição, mudanças climáticas e outras 

alterações do meio ambiente;  

● Presença, ausência ou abundância de uma determinada espécie, que 

pode refletir uma condição ambiental específica que pode ser analisada 

com a finalidade de diagnosticar a saúde de um ecossistema; 

● A análise da distribuição das espécies que identifica  a ocorrência de 

espécies raras e ameaçadas e fornece subsídios para a definição de 

áreas prioritárias para ações de conservação e preservação ambiental.  
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● A coleta sistemática de dados primários sobre o ambiente, fauna e flora 

permite comparações e análises padronizadas e podem ser utilizadas 

para inferir tendências e orientar ações de gestão preditivas, adaptativas 

e corretivas para mitigar as perdas e prejuízos futuros para a natureza e 

a sociedade.    

Nessa pesquisa tem-se como premissa que os dados de movimentação 

animal e sobre fatores ambientais são dados espaço-temporais que já foram 

coletados e estão disponíveis para o uso. O desafio é como realizar a análise 

exploratória dos dados de movimentação animal como um primeiro passo para 

responder questões relacionadas ao comportamento individual do animal e sua 

interação com o ambiente. Desta forma, com um framework que permita a 

análise exploratória dos dados de movimentação os pesquisadores podem: 

realizar as análises dos dados espaço-temporais de movimentação animal e 

relacionar estes dados com os fatores ambientais de forma a compreender a 

história de vida dos animais; identificar as áreas ou regiões onde prevalece sua 

existência ao longo do tempo; as mudanças comportamentais dos animais e os 

possíveis fatores ambientais que influenciaram estas mudanças.  

Compreender a evolução da vida do animal, seu comportamento, como 

utiliza o espaço ao longo do tempo e com quais fatores ambientais está mais ou 

menos correlacionado pode fornecer informações que orientem os 

pesquisadores e órgãos públicos na tomada de decisão relativa às ações de 

preservação e conservação do meio ambiente que possuem impacto direto na 

vida humana. 

 
1.4   Materiais e métodos  

Para atender aos objetivos desta pesquisa não experimental foram 

definidas atividades organizadas em quatro etapas:  

I. Revisão da literatura que abrange os estudo dos conceitos básicos, 

recursos e ferramentas disponíveis relacionadas à área pesquisada;  

II. Experimentação que envolve a aplicação dos conceitos e exploração do 

uso dos recursos e ferramentas disponíveis acerca da área pesquisada 

por meio de estudos de caso;  

III. Elaboração do framework proposto que consiste na definição do 

framework e na descrição de cada etapa - contribuição da pesquisa; e  
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IV. Validação do framework proposto por meio de estudos de caso.  

Na etapa de revisão da literatura foram realizadas pesquisas bibliográficas 

e a reprodução de experimentos relacionados aos temas: dados espaço-

temporais, movimento animal, análise de trajetórias, análise de dados espaço-

temporais, comportamento animal, ciência dos dados e mineração de dados. 

Algumas ferramentas e algoritmos para análise de dados foram utilizadas 

como forma de explorar e compreender as funcionalidades já disponíveis e 

identificar lacunas a serem preenchidas. As ferramentas e algoritmos utilizados 

foram: Weka (SHETTY; VADIVEL; VAGHELLA, 2010), Movebank (WIKELSKI; 

KAYS, 2016), o Environmental Data Automated Track Annotation System (Env-

DATA)(DODGE et al., 2013), Rapidminer (RAPIDMINER, 2015), SatScan 

(SATSCAN, 2015), Tableau (TABLEAU, 2017) e algoritmos como o Get_Move 

(HAI; PONCELET; TEISSEIRE, 2012), Weka-SpatialTemporal (BOGORNY et 

al., 2011) e as bibliotecas do R com o uso da ferramenta RStudio (RSTUDIO, 

2014). 

Na etapa de experimentação foram realizados estudos de casos 

exploratórios de mineração de dados de ocorrências de espécies, extraídos do 

portal de dados Global Biodiversity Information Facility (GBIF, 2019), cujos 

resultados estão consolidados em artigo (FONTES; STANZANI; CORREA, 

2015). Estes estudos acerca da biodiversidade foram desenvolvidos com base 

nos conhecimentos adquiridos ao longo da participação do projeto “Sistema de 

Informação para o Monitoramento da biodiversidade em Unidades de 

Conservação Brasileiras”, que tem como resultado o Portal da Biodiversidade 

Brasileiro (PORTALBIO, 2019). Este projeto foi desenvolvido pelos 

pesquisadores da POLI-USP, numa parceria entre o Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade (ICMBIO) e o Ministério do Meio Ambiente 

(MMA) e apoiado pela Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 

(GIZ). 

A etapa de elaboração do framework foi norteada pelo processo da ciência 

dos dados. O processo da ciência dos dados (DEKHTYAR, 2016), abrange as 

atividades desde a aquisição dos dados, formulação de perguntas e a análise de 

dados, até a visualização dos resultados e a aquisição de novos conhecimentos. 
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O framework proposto tem como foco a etapa de análise de dados do 

processo de ciência dos dados, no entanto, para a realização da análise é 

fundamental considerar as outras etapas do processo. Desta forma, o primeiro 

passo é formular questões que devem ser respondidas com o uso do framework. 

Os dados devem ser recuperados e preparados para a análise e, por meio da 

combinação de algoritmos contemplados no framework, é realizada a análise 

dos dados e os resultados obtidos podem ser visualizados e analisados pelos 

pesquisadores por meio de listas, gráficos e mapas. 

  Na composição do framework proposto foi efetuada a combinação dos 

algoritmos e métodos, que são:  

 O Residence in Space and Time Method (RST) (TORRES et al., 2017): que 

classifica o comportamento animal em estados; 

 O algoritmo Apriori (AGRAWAL; SRIKANT, 1994): que identifica as regras 

de associação entre animais e os fatores ambientais; 

 A Fórmula de Vincenty (VINCENTY, 1975): usada para calcular a distância 

entre animais e fatores ambientais; 

 O AdehabitatLT (CALENGE; ROYER, 2015): fornece classes e métodos em 

R que permitem manipular, analisar e segmentar as trajetórias dos animais; 

 O AdehabitatHR (CALENGE, 2006): fornece classes e métodos em R para 

analisar e identificar o home range do animal, que consiste na área que o 

animal percorreu em suas atividades de cuidado parental, busca de alimento 

e acasalamento (BURT, 1943); 

 O Outliers (KOMSTA, 2011): pacote do R, aplicado para identificar os 

períodos (hora início/fim) da ocorrência dos estados de comportamento 

animal, que estão muito acima ou abaixo da média dos períodos. 

 Coeficiente de Cramer (ACOCK; STAVIG, 1979): utilizado na análise da 

correlação entre os animais e os fatores ambientais. O coeficiente de Cramer 

é uma medida de associação entre variáveis categóricas. 

 

No Apêndice C pode-se consultar a arquitetura do framework que descreve 

a finalidade, como são aplicados e a relação entre os algoritmos e métodos. 

Na fase de validação do framework foram realizados estudos de caso com  

datasets de movimentação animal extraídos de repositórios de dados abertos 



24 
 

como o Movebank (WIKELSKI; KAYS, 2016): dados de movimentação de doze 

Cebus Capucinus (macaco-prego-de-cara-branca), na região de Barro Colorado 

Island no Panamá, referentes aos anos de 2004 e 2005 (LI et al., 2013). 

Foram utilizados, também, um dataset de rastreamento de onças-pintadas 

(MORATO et al., 2018), fornecidos por pesquisadores do CENAP, sendo um 

composto por dados de nove onças pintadas da região de Taiamã. Estes 

pesquisadores contribuiram com a pesquisa por meio do compartilhamento de 

conhecimento sobre a área de biodiversidade, análise dos estudos de caso e na 

elaboração de artigos.  

Já os datasets referentes aos dados ambientais foram extraídos de 

repositórios online. Os dados climáticos e sobre as estações do ano de Barro 

Colorado Island foram extraídos do repositório (STRI, 2019) e a definição das 

estações do ano de Taiamã de (ICMBIO, 2017). 

 
1.5  Organização da tese 

Esta tese está organizada em nove capítulos, incluindo os capítulos de 

Introdução (1) e Conclusão (9). 

O Capítulo 2, apresenta os conceitos sobre dados espaço-temporais, 

movimento animal e trajetórias dos animais, bem como, sobre a interação entre 

dados espaço-temporais e os recursos utilizados para o cálculo da distância 

entre esses dados. 

O Capítulo 3, apresenta os conceitos e padrões referentes ao 

comportamento animal que abrange os métodos de segmentação de trajetórias 

utilizados para identificar as mudanças de comportamento animal.  

O Capítulo 4, são mostrados os conceitos sobre ciência dos dados e 

mineração de dados. As técnicas de mineração de dados são detalhadas, sendo 

apresentadas as especificidades que norteiam a mineração de dados de 

trajetórias. 

O Capítulo 5, apresenta as pesquisas contidas na literatura que possuem 

a mesma linha de atuação da presente pesquisa, ressaltando semelhanças e 

diferenças entre as abordagens. 

O Capítulo 6, apresenta o AniMoveMineR detalhando as etapas e os 

algoritmos que compõem o framework. 
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O Capítulo 7, apresenta a avaliação do framework que consiste em 

estudos de casos aplicados na área de biodiversidade.  

O Capítulo 8, apresenta uma sumarização das contribuições e resultados 

obtidos com a proposta, ressaltando os pontos de melhoria e trabalhos futuros. 
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2. FUNDAMENTOS SOBRE DADOS ESPAÇO-TEMPORAIS  

Neste Capítulo é apresentada a fundamentação sobre dados, dados 

espaço-temporais, movimento animal e trajetórias dos animais. Os fundamentos 

sobre as relações entre o movimento e o comportamento animal também são 

explorados neste capítulo. 

2.1  Dados espaço-temporais  

Antes de conceituar dados espaço-temporais cabe definir o que são: 

dados, informação e conhecimento. Os dados são símbolos ou signos não 

estruturados, sem significado. A informação agrega significado e utilidade aos 

dados. O conhecimento é algo que permite a tomada de decisão para a 

agregação de valor  (CASTRO; FERRARI, 2016). Desta forma, os dados são a 

matéria-prima da informação, a informação são os dados processados e o 

conhecimento consiste na informação processada e convertida em experiência 

pelo indivíduo.  

Os dados podem ser classificados como:  

 Dados espaciais:  descrevem a localização de um objeto no espaço por 

meio de pontos expressos, por exemplo, pela combinação de 

coordenadas de latitude e longitude, determinando locais ou lugares;  

 Dados temporais: representam a evolução de uma característica do 

objeto ao longo de um período, determinando o momento, a duração ou 

o período que separa dois pontos usados como base para classificar um 

evento, sendo expressos por data (ano/mês/dia) e hora (hora/minuto/ 

segundo);  

 Dados espaço-temporais: registram o estado do objeto, eventos ou 

posição no espaço ao longo do tempo.  

Os dados espaço-temporais podem ser categorizados (ATLURI; 

KARPATNE; KUMAR, 2018) como: 

● Evento: caracterizado por um ponto de localização e hora, que denota 

onde e quando o evento ocorreu, respectivamente; 

● Trajetória: indica os caminhos traçados por corpos que se movem no 

espaço ao longo do tempo; 
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● Ponto: um ponto espaço-temporal pode ser representado como uma tupla 

contendo as informações espaciais e temporais de uma observação; 

● Raster: medições de um campo espaço-temporal contínuo ou discreto 

que ocorrem em locais fixos no espaço e pontos fixos no tempo. 

 
2.2   Movimento Animal  

O movimento animal corresponde à variação da posição espacial de um 

objeto em relação a um referencial ao longo do tempo, gerando um traço ou 

caminho em espaços geográficos representados por uma série de pontos 

cronologicamente ordenados que formam a trajetória. 

O estudo do movimento dos animais possui uma hierarquia de questões 

exploratórias, explicativas e preditivas (GURARIE et al., 2016). 

 Questões exploratórias, relacionadas aos movimentos individuais, 

auxiliam na identificação do que o animal está fazendo; 

 Questões explicativas, buscam explicar os comportamentos e/ou 

transições entre comportamento em termos de padrões sazonais, 

estímulos ambientais ou presença de membros da mesma espécie; 

 Questões preditivas, buscam antecipar o uso do espaço por um animal 

com base numa análise do comportamento e depende de uma boa 

compreensão das propriedades e da estrutura do comportamento animal. 

 
Na tese a análise tem como foco as questões exploratórias e explicativas 

sobre o movimento animal.  

Por meio das análises dos dados espaciais do movimento animal pode-

se determinar o home range do animal. O home range (área de vida) 

corresponde à área percorrida pelo animal em suas atividades de busca de 

alimento, acasalamento e cuidado parental (BURT, 1943), podendo o tamanho 

dessa área variar com base nas características do animal, como o tamanho. 

Para formalizar a definição de home range foi criado o modelo Utilization 

Distribution (UD) (WINKLE, 1975). O UD provê a densidade de probabilidade de 

um animal estar localizado em um ponto com base em suas coordenadas 

geográficas. Por meio deste modelo define-se o home range do animal como a 

menor área em que um animal tem probabilidade de ser localizado. A kernelUD 

é uma função bivariada utilizada para estimar o UD (WORTON, 1989), 
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basicamente, a função é colocada sobre cada realocação e os valores dessas 

funções são calculados em média juntos (CALENGE, 2006). 

2.3  Trajetória   

O movimento dos animais gera dados espaço-temporais que resultam nas 

trajetórias que descrevem os caminhos percorridos pelo animal. A trajetória é um 

traço gerado por uma entidade em movimento em espaços geográficos 

representados por uma série de pontos ordenados cronologicamente (ZHENG, 

2015), podendo ser descrita como o movimento de uma entidade, pessoa, 

veículo ou um animal, ao longo do tempo (GÜTING; VALDÉS; DAMIANI, 2015); 

é uma representação da evolução espaço-temporal de um objeto em movimento.  

Uma trajetória representa a localização de um objeto em movimento ao 

longo de um certo intervalo de tempo (BUCHIN et al., 2011) (DODGE; WEIBEL; 

LAUBE, 2009). As trajetórias são classificadas em dois tipos:  

 tipo I, o tempo não é precisamente conhecido ou não são 

considerados os deslocamentos da trajetória;  

 tipo II, o tempo é conhecido para cada deslocamento. Este tipo de 

trajetória pode ser dividido em dois subtipos: trajetórias regulares, 

caracterizadas por intervalos de tempo constantes entre sucessivos 

deslocamentos; trajetórias irregulares, caracterizadas por um 

intervalo de tempo variável entre deslocamentos sucessivos. 

As características de uma trajetória (GIANNOTTI; PEDRESCHI, 2008) 

podem ser: a forma geométrica da trajetória no espaço; distância viajada ou 

comprimento da trajetória; duração da trajetória no tempo; direção da trajetória; 

média, mediana e velocidade máxima; períodos de velocidade constante, 

aceleração, desaceleração e quietude; tempo de início e fim, duração, posição 

inicial e final, velocidade inicial e final; comportamento das direções, tais como, 

períodos retos, curvilíneos, movimento circular; posições iniciais e finais e 

direções dos períodos, duração e ângulos das curvas. 

O AdehabitatLT (CALENGE; ROYER, 2015) fornece classes e métodos 

em R que permitem manipular, analisar e segmentar as trajetórias dos animais. 

A função ltraj (CALENGE; DRAY; ROYER-CARENZI, 2009) gera trajetórias a 

partir de dados de localização, como a longitude e latitude, e de tempo 

(data/hora). Um objeto da classe ltraj pode conter dados de vários animais, com 
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várias trajetórias por animal e, basicamente, é uma lista (data frame R),  

contendo: as coordenadas das realocações da trajetória ( “burst” de realocação); 

seu tempo (tipo II) ou uma variável numérica indicando sua ordem (tipo I) na 

trajetória e alguns parâmetros descritivos dos passos. 

Cada trajetória deve conter um atributo identificador (ID) do animal 

monitorado e uma identificação única (burst) para cada trajetória. O burst foi 

utilizado para gerar trajetórias com o foco em diferentes aspectos do movimento, 

tais como: trajetórias por data, estado de comportamento e identificador do 

animal; ano, mês e identificador do animal; ano, mês, identificador do animal e 

estado de comportamento. 

 
2.4   Interação entre dados espaço-temporais  

O movimento animal ocorre em uma área e pode ser influenciado por 

eventos, fenômenos ou pelo movimento de outros objetos que estão no mesmo 

ambiente.  

A análise de movimento (GIANNOTTI; PEDRESCHI, 2008) engloba 

detectar correlações e dependências: entre características do movimento;  entre 

o movimento e características dos locais, momentos no tempo e entidades e/ou 

eventos e fatores externos; e representar o movimento como diferentes 

movimentos interagindo. Algumas das relações que podem ocorrer são: 

 Coocorrência: que consiste em subconjuntos de eventos que ocorrem 

juntos no espaço e no tempo (PILLAI et al., 2012) (AYDIN et al., 2014); 

 Correlação: que indica o grau de relacionamento entre duas variáveis 

(HOFFMANN; VIEIRA, 1998). Segundo Mukaka (2012), a correlação 

estatística é um método de avaliação da probabilidade de associação 

linear bidirecional entre duas variáveis. O coeficiente de correlação mede 

a correlação estatística entre variáveis, que representa a força da 

associação linear entre elas.  O valor do coeficiente pode variar entre -1 

e 1, e quanto mais próximo desses valores maior a correlação.  

Coeficiente positivo indica que o valor de uma variável aumenta em 

função do aumento do valor de outra. Coeficiente negativo indica que o 

valor de uma variável diminui em função do aumento do valor de outra. 

Na presente pesquisa entende-se por correlação o grau de associação 
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entre duas variáveis determinado pela frequência de coocorrência entre 

elas. 

 Causalidade: refere-se à relação entre um evento, a causa, e um 

segundo evento, o efeito. Considera-se o segundo acontecimento como 

uma consequência do primeiro (NARAYAN; RAMAKRISHNAN, 2014). 

 Similaridade: permite calcular a distância entre trajetórias e pontos 

vizinhos ou outras trajetórias (DODGE; WEIBEL; LAUBE, 2009). Quanto 

maior a similaridade, menor a distância entre os pontos (GOLDSCHMIDT; 

PASSOS, 2005). Há várias formas de definir similaridade entre instâncias 

de dados espaço-temporais, tais como pontos e trajetórias (ATLURI; 

KARPATNE; KUMAR, 2018): 

 Similaridade entre pontos: dois pontos são considerados próximos, 

estejam eles dentro de uma vizinhança espaço-temporal. A vizinhança 

espaço-temporal de um ponto pode ser definida usando uma distância 

limite fixa no espaço e no tempo; 

 Similaridade entre trajetórias: é medida em termos de frequência de 

coocorrência, que é o número de vezes que dois corpos em movimento 

aparecem espacialmente próximos. 

2.5  Distância baseada em coordenadas geográficas 

No framework proposto um dos aspectos que deve ser considerado é 

mapear a vizinhança dos pontos de movimentação do animal ao longo de sua 

trajetória, identificando animais próximos ou fatores ambientais que ocorreram 

nas proximidades.  

Como a movimentação animal é realizada ao longo da superfície da Terra, 

determinar a distância entre dois pontos de localização é um pouco mais 

complicado do que traçar uma linha reta entre eles e medi-la, é preciso 

considerar no cálculo a curvatura do planeta.  

Desta forma, foram estudadas métricas e fórmulas que permitem calcular 

a distância entre duas localizações, tomando como ponto de partida suas 

coordenadas de latitude e longitude, tais como, a distância euclidiana e as 

fórmulas de Haversine e Vincenty. 
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2.5.1 Distância Euclidiana  

A distância entre dois pontos ou o comprimento do caminho que os 

conecta, é denominada Distância Euclidiana e pode ser calculada utilizando o 

teorema de Pitágoras. Quando os dados são densos ou contínuos, essa é a 

melhor medida de proximidade (CASTRO; FERRARI, 2016). 

2.5.2 Fórmula de Haversine  

A fórmula de Haversine é uma equação de navegação que, baseada na 

longitude e latitude,  proporciona um espaçamento circular entre dois pontos na 

superfície da esfera (BRUMMELEN, 2013). Esta fórmula retorna a menor 

distância entre dois pontos sobre a superfície da Terra, considerando a curvatura 

da Terra, o raio dela, cujo valor é aproximadamente 6371 km, ignorando 

elevação, colinas, entre outros. 

2.5.3 Fórmula de Vincenty 

A fórmula de Vincenty (VINCENTY, 1975) calcula a distância geodésica 

entre pares de pontos (latitude/longitude), na superfície da Terra, usando a 

precisão elipsoidal do modelo da Terra que considera o achatamento dos polos. 

Geodésica é a distância mais curta que une dois pontos de tal forma que, para 

pequenas variações na forma da curva, seu comprimento é estacionário, ou seja, 

a curva mais curta entre dois pontos. O cálculo da distância geodésica considera 

a distância percorrida sobre uma esfera com raio equivalente ao raio médio da 

terra igual a 6378 km.  

Comparando a distância Euclidiana e as fórmulas de Haversine e 

Vincenty, tem-se que a primeira é adequada quando os objetos sob análise estão 

em uma superfície plana (DEZA, M.; DEZA, E., 2009) e as outras duas são 

adequadas para contextos geográficos, em situações nas quais os objetos estão 

dispostos em uma superfície esférica, planeta Terra, e são representados pelas 

coordenadas geográficas latitude e longitude. 

Segundo Hijmans, Williams e Vennes (2016) há quatro formas de se 

calcular a distância entre dois objetos geográficos, que são: lei esférica dos 

cossenos, Haversine, Vincenty Sphere e Vincenty Ellipsoid (VINCENTY, 1975). 

Os cálculos de distância utilizando os três primeiros métodos geram resultados 

idênticos e consideram que a Terra é uma esfera perfeita. No entanto, quando 
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necessário maior precisão nos resultados deve-se utilizar a Vincenty Ellipsoid 

(HIJMANS; WILLIAMS; VENNES, 2016). 

 

2.6  Considerações sobre o Capítulo 

Neste Capítulo foram apresentados os conceitos sobre dados espaço-

temporais, movimento e trajetória animal, que fornecem subsídios para analisar 

a movimentação dos animais com a finalidade de identificar suas trajetórias e a 

distância geográfica entre a ocorrência do movimento animal e os fatores 

ambientais, bem como, compreender quais as interações que podem ser 

estabelecidas utilizando os dados espaço-temporais relativos ao movimento 

animal. O AdehabitatLT é utilizado na pesquisa para identificar as trajetórias dos 

animais, a fórmula de Vincenty é adotada para o cálculo da distância entre 

pontos, referentes ao movimento animal e aos fatores ambientais, e o 

AdehabitatHR é aplicado para identificar a área de vida do animal (home range). 
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3 FUNDAMENTOS SOBRE O COMPORTAMENTO ANIMAL 

Neste Capítulo é apresentada a fundamentação sobre a classificação e 

os padrões de comportamento animal e, também, a segmentação de trajetórias 

para identificar comportamento animal. 

 
3.1 Comportamento Animal  

O comportamento animal é a caracterização da forma como o animal 

interage com o ambiente (SNOWDON, 1999). O comportamento animal é 

dividido em: 

 Estados: comportamento que ocorre por um período prolongado, por 

exemplo, repouso, em trânsito e forrageamento; 

 Eventos: comportamento de curta duração e medido ao longo do tempo, 

por exemplo, lutando, perseguindo e desviando. 

Com os dados dos movimentos individuais dos animais pode-se analisar 

os eventos e estados de comportamento animal, utilizando um método de 

segmentação que particione as trajetórias com base em determinadas 

características do movimento, tais como, velocidade, direção e tempo de 

permanência, determinando os pontos de mudança do comportamento animal 

(EDELHOFF; SIGNER; BALKENHOL, 2016). O ponto de mudança do 

comportamento animal indica o local e o momento (latitude/longitude/data/hora) 

da ocorrência da transição do comportamento animal.  

O comportamento animal é influenciado por fatores internos e externos. 

Os fatores internos podem ser: os genes, variação genética entre indivíduos 

relacionados com a sobrevivência e reprodução, ou a fisiologia. Os fatores 

externos podem ser as mudanças climáticas, outros animais, o relevo, entre 

outros.  

A análise da trajetória animal (DEMŠAR et al., 2015) pode fornecer 

informações sobre por que, como, quando e onde os animais se movimentam e 

como esse processo está relacionado ao meio ambiente, o que permite rastrear 

os vestígios migratórios, o comportamento e a situação de vida dos animais. O 

movimento animal possui características, tais como, velocidade, tempo de 

residência, direção e distância percorrida ou a frequência com que os animais 

são encontrados no mesmo tempo e espaço, que são utilizadas para identificar 

os padrões de comportamento dos animais. A análise de padrão de 
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comportamento dos animais em movimento tem como objetivo identificar como 

os animais se comportam ao longo das trajetórias, obtendo indícios sobre fatores 

que influenciaram este comportamento. 

Na literatura destacam-se duas referências que abordam o processo de 

descoberta de padrões de comportamento baseado em dados de 

movimentação: Laube, Imfield e Weibel (2005), que definem cinco tipos de 

padrões de comportamento animal; Dodge, Weibel, Lautenschütz (2008) que 

definem sete padrões de comportamento. Dentre os padrões definidos por 

Laube, Imfield e Weibel (2005) estão os padrões de: 

  Convergência: um grupo que vai para o mesmo lugar e chegam no mesmo 

ponto (convergem), mas não, necessariamente, ao mesmo tempo, por 

exemplo, pessoas indo para a estação de trem. 

 Encontro: entidades que estão simultaneamente dentro de uma mesma 

região circular de raio R. (BUCHIN et al., 2012) 

 Recorrência: entidades que visitam uma região circular pelo menos k vezes. 

 Flock: grupos de animais que se movem na mesma direção e tempo, por 

exemplo, um rebanho de ovelhas..  

 Liderança, corresponde a um líder que se move para uma direção e, após 

um certo tempo, outros animais com distância próxima ao líder passam a se 

mover na mesma direção, por exemplo, a migração de aves.  

Dentre os padrões definidos por Dodge, Weibel, Lautenschütz (2008) estão 

os padrões: 

  Perseguição/Evasão (pursuit/evasion): comportamentos que ocorrem 

juntos. A evasão refere-se a uma entidade, exemplo presa, tentando se 

afastar e escapar de uma entidade perseguidora, exemplo predador. O 

padrão de perseguição refere-se a duas trajetórias que permanecem 

próximas por um período de tempo, de acordo com uma tolerância de 

tempo. Neste padrão considera-se como principais limites o tempo, a 

distância e a velocidade.  

 Luta (fighting): combinação de perseguição e evasão, ataque e defesa. Refere-

se a uma combinação de diferentes padrões no espaço e no tempo como: 

incidentes, concordância, a repetição e co-localização.  

 Brincar (play): em animais, particularmente os jovens, o brincar é um 

forma de comportamento, composto por uma combinação de 
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comportamentos de movimento, exibindo looping, traços rápidos e longos 

e com pausa.  

 Congestionamento (Congestion): movimento com velocidade mais lenta 

do que a velocidade habitual e o tempo de viagem mais longa, por 

exemplo, um congestionamento seguido de um engarrafamento. 

 Sacádico/fixação (Saccade/fixation): acompanhamento dos movimentos 

oculares, relacionados às pausas sobre regiões de interesse (fixações) e 

os movimentos rápidos entre fixações (sacádicos). 

 

3.2 Segmentação de trajetória para identificar o comportamento animal  

A segmentação envolve a partição de uma trajetória em um número de 

subtrajetórias, denominados segmentos (EDELHOFF; SIGNER; BALKENHOL, 

2016). Os métodos de segmentação de trajetória utilizam as características do 

movimento animal ou a combinação destas variáveis determinando os pontos 

de mudança de comportamento do animal ao longo da trajetória. Na Tabela 1, 

são apresentadas as características do movimento animal citadas ao longo da 

tese. 

 
Tabela 1 - Características do Movimento Animal 

 
Fonte: (EDELHOFF; SIGNER; BALKENHOL, 2016) 

 
Como exemplo de aplicação dos métodos de segmentação, com base nas 

características do movimento, pode-se citar o modelo de classificação de 

comportamento animal (SIPPEL et al., 2011) que classifica a trajetória em 

intervalos de tempo regulares, dentro de quatro modos, baseados nas mudanças 

das características de velocidade e ângulo de curvatura. O movimento é 

Característica Descrição 
Ângulo de rotação (turning angles) Ângulo de rotação relativo e absoluto entre consecutivas 

realocações, mudança de direção. 

Comprimento do passo (step length) Distância Euclidiana entre duas realocações consecutivas. 
Velocidade (velocity/speed) Distância percorrida entre duas realocações em um determinado 

intervalo de tempo. 

Persistência/velocidade de rotação 
(persistence/ turning velocity) 

Transformações de velocidade e ângulo de rotação. 

Primeiro tempo de passagem (first 
passage time) 

Tempo para cruzar um ponto final pré-determinado com base em um 
círculo em torno de um deslocamento inicial. Soma os tempos de 
todos os deslocamentos para frente e para trás no raio. 

Tempo de Residência  
(Residence time) 

Soma os tempos de todas as realocações (para trás e para a frente) 
de uma trajetória dentro de uma determinada vizinhança em torno de 
um deslocamento. 
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calculado com base na média do comprimento do passo, classificando o 

comportamento animal, como:  slow – straight (lento - reto); slow – turning (lento 

- curva); fast – straight (rápido – reto) e fast – turning (rápido - curva). Na teoria 

do movimento animal os movimentos de migração, dispersão ou fuga tendem a 

ser caracterizados por percursos relativamente em linha reta e os 

comportamentos, tais como, descanso, forrageamento e reprodução são 

representados por caminhos tortuosos.  

Outra abordagem que baseia-se nas características de velocidade e 

ângulo de curvatura do movimento é a DivClust (WU; YEH; CHEN, 2013) uma 

abordagem para encontrar estilos típicos regionais em movimento, dividindo e 

agrupando as trajetórias, considerando as restrições espaciais e temporais, 

sendo este seu diferencial já que os trabalhos existentes consideram apenas as 

propriedades espaciais das trajetórias. O DivClust particiona as trajetórias em 

segmentos com similar direção (ângulo de curvatura) e velocidade. Já o método 

Behavioral Change Point Analysis – BCPA (GURARIE; ANDREWS; LAIDRE, 

2009) baseia-se na probabilidade de detectar pontos de mudança e segmenta 

as trajetórias com o foco na velocidade de trajetórias individuais. 

Há abordagens, também, que analisam o tempo de residência, estadia ou 

permanência do animal em uma determinada área ou região. O método de 

Lavielle (LAVIELLE, 2005), é um método estatístico que pode ser utilizado para 

detectar os pontos de mudança na trajetória do movimento baseado na 

característica de tempo de residência (residence time). A quantidade de tempo 

que o animal permanece num determinado raio corresponde ao tempo de 

residência (RT). Foi criado para segmentar a trajetória com base nos locais onde 

o animal permaneceu muito tempo.  

Outro método baseado no tempo de residência é o método Residence in 

Space and Time Method (RST) (TORRES et al., 2017) que tem como função 

classificar padrões de comportamento com base em dados de movimento, 

considerando o conceito de que estados de comportamento podem ser 

particionados pela quantidade de espaço e tempo ocupados em uma área de 

escala constante (por exemplo, 1x1 km). Desta forma, um círculo de raio (R) é 

construído em torno de cada ponto de trajetória e a distância de residência (RD) 

e o tempo de permanência (RT) são calculados: 
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 Distância de residência (RD): refere-se à somatória dos comprimentos do 

caminho dentro do círculo; 

 Tempo de residência (RT): refere-se à somatória do tempo dispendido 

entre os locais dentro do círculo.  

Os valores de RD e RT são normalizados dividindo-se o RD pelos valores 

máximos de RD e a RT pela RT máxima. Assim, todos os valores variam entre 

0 e 1. O RT e o RD normalizados são subtraídos (RT - RD), gerando o resultado 

residual (entre -1 e 1). Assim, os estados podem ser classificados com base na 

análise de resíduos, considerando três estados de comportamento: 

 Resíduo = 0: Tráfego, comportamento com pouco tempo e distância na 

área; 

 Resíduo < 0: Descanso, comportamento com tempo alto na área, mas 

curta distância; 

 Resíduo > 0:  Area restricted search (ARS), forrageamento, que consiste 

na busca de alimentos, com alto tempo e distância percorrida na área. 

 
Os dados de entrada para o método RST são os atributos: 

 Nome do animal: refere-se ao identificador do animal; 

 Posição do animal: refere-se à localização do animal (latitude/ longitude); 

 Tempo: refere-se à data/hora do movimento do animal; 

 Círculo de raio: refere-se ao raio em torno de cada ponto usado para 

encontrar o tempo de residência e a distância; 

 Limiar: refere-se ao máximo de desvio permitido ao círculo em torno dos 

pontos de movimentação dos animais; 

 Unidade de tempo: refere-se ao intervalo utilizado na análise dos dados, 

podendo ser definida como, segundos, minutos, horas, dias ou semanas. 

 
3.3 Considerações sobre o Capítulo 

Neste Capítulo foram apresentados os conceitos sobre comportamento 

animal, os tipos de comportamento existentes, os padrões de comportamento e 

as técnicas e métodos que segmentam as trajetórias dos animais de acordo com 

as características do movimento animal, tais como, velocidade, tempo de 

residência, e classificam o comportamento animal em estados e eventos.  
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No framework proposto o comportamento animal é classificado em três 

estados: descanso (rest), trânsito (transit) e forrageamento (forage). Esses 

estados são identificados utilizando o Método RST que segmenta a trajetória 

animal com base na quantidade de espaço e tempo ocupados em uma área de 

escala constante. 
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4 CIÊNCIA DOS DADOS 

Neste Capítulo são apresentados conceitos sobre a Ciência dos Dados e 

as técnicas de Mineração de dados e de trajetórias. 

 
4.1  Processo da Ciência dos Dados  

A Ciência dos Dados, ou Data Intensive Science (HEY; TANSLEY; 

TOLLE, 2009), é um novo paradigma da ciência, que envolve a captura, 

curadoria e análise de grandes quantidades de dados, tais como, dados de 

sensoriamento remoto, por satélite e aéreo, instrumentos, sensores e a 

observação humana (MICHENER; JONES, 2012). 

Diversos grupos de pesquisa estão voltados para estudos em Ciência dos 

Dados nas mais diferenciadas áreas. Um exemplo é o projeto DataONE (COBB, 

2011) (REICHMAN; JONES; SCHILDHAUER, 2011) que visa a conservação de 

dados digitais biológicos, ecológicos e ambientais permitindo análises e 

predições. Algumas iniciativas de pesquisa englobam estudos sobre 

biodiversidade como a distribuição e abundância das aves (KELLING et al., 

2009) e o estudo de genomas para diagnóstico e prognóstico de doenças como 

o câncer (PATEL et al., 2015). 

O processo da Ciência dos Dados (DEKHTYAR, 2016)  é considerado um 

ciclo formado por atividades que vão desde a formulação de questionamentos, 

a aquisição e adequação dos dados para a análise, passando pela análise dos 

dados, até a visualização dos resultados e a aquisição de novos conhecimentos. 

As oito etapas que compõem o processo da ciência dos dados são mostradas 

na Figura 2.  

O framework proposto na tese é aderente ao processo de Ciência dos 

dados e abrange todas as etapas desse processo, mas com ênfase na etapa de 

análise de dados na qual a mineração de dados por regras de associação,  

combinada com algoritmos de análise de dados espaço-temporais, é utilizada 

para explorar os dados de movimentação animal e obter conhecimento sobre o 

comportamento animal. 
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Figura 2 - Processo da Ciência dos Dados 

Fonte: traduzido de (DEKHTYAR, 2016) 

 

4.2   Mineração de Dados  

A mineração de dados é uma parte do processo de Descoberta de 

Conhecimento em Banco de Dados (Knowledge Discovery in Database - KDD) 

(FAYYAD; PIATETSKY-SHAPIRO; SMYTH, 1996a) que consiste em uma 

metodologia para preparar e explorar dados, interpretar os resultados obtidos e 

adquirir conhecimento a partir dos dados.  

No contexto da Ciência dos Dados, a mineração de dados é chamada de 

etapa de análise dos dados e compreende o conjunto de estratégias, 

ferramentas e algoritmos que permitem a exploração dos dados e a extração de 

padrões dos dados (FAYYAD; PIATETSKY-SHAPIRO; SMYTH, 1996b). Estes 

algoritmos compõem as técnicas de mineração de dados que podem ser 

classificadas como: supervisionadas e não supervisionadas.  

A mineração de dados utiliza técnicas provenientes da aprendizagem de 

máquina, mas com objetivos distintos, considera-se que a mineração tem como 
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foco a extração de conhecimento dos dados e a aprendizagem estuda e 

desenvolve sistemas que podem aprender com os dados.  

 
4.3  Tarefas de Mineração de Dados  

As técnicas supervisionadas, como a classificação, exigem a definição de 

parâmetros de entrada, as classes, que servem como referência para mineração. 

As técnicas não supervisionadas, como a clusterização, não requerem a entrada 

de parâmetros para serem utilizadas como referência (WITTEN; FRANK, 2005). 

A classificação, clusterização e regras de associação podem ser consideradas 

as principais tarefas de mineração de dados. 

 

4.3.1 Classificação  

A classificação (CASTRO; FERRARI, 2016) identifica grupos de itens e 

indivíduos baseado em um atributo ou classe pré-definido. Classificar um objeto 

significa atribuir a ele um rótulo, chamado classe. Um exemplo de algoritmo 

utilizado na classificação é o C4.5 (QUINLAN, 1992), que classifica os dados por 

meio da criação de uma árvore de decisão. 

 

4.3.2 Clusterização  

A clusterização de dados ou análise de agrupamentos é uma técnica que 

identifica grupos de itens baseados em um atributo ou classe não definido 

previamente. Esta tarefa pode ser utilizada para identificar similaridade entre 

trajetórias. O k-means (MACQUEEN, 1967) é um exemplo de algoritmo de 

clusterização amplamente utilizado. A técnica de clusterização é utilizada para 

identificar similaridade e pode ser um dos tipos a seguir (SHEKHAR et al., 2015): 

 Hierárquica: inicia como um único cluster e, sucessivamente, desempenha 

a divisão ou a junção até que um critério de parada é encontrado. Com 

resultado fornece uma árvore de cluster denominado dendograma. Um 

exemplo de algoritmo utilizado na clusterização hierárquica é  o Agnes 

(Aglomerative Nesting) (KAUFMAN; ROUSSEEUW, 2005); 

 Particional: inicia como um único cluster e, iterativamente, realoca os pontos 

de dados para cada cluster até um critério de parada ser encontrado, um 

exemplo é o algoritmo k-means (MACQUEEN, 1967); 
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 Baseado em densidade: identifica clusters com base na densidade de 

pontos de dados em uma região. Corresponde aos algoritmos que 

consideram os clusters como regiões densas de objetos no espaço, como por 

exemplo o algoritmo DBSCAN (ESTER et al., 1996).  

 

4.3.3 Regras de associação  

A mineração de regras de associação tem como finalidade encontrar 

elementos que determinam a presença de outros elementos no mesmo conjunto 

de dados, indicando a frequência de coocorrência dos elementos. A associação 

entre os itens é diferente da correlação entre eles, enquanto a associação busca 

relações de coocorrência, a correlação avalia a dependência linear entre eles. 

Portanto, a coocorrência de dois itens indica que ambos ocorrem juntos e a 

correlação entre dois itens, indica que uma influência na ocorrência do outro.                                                                                                                              

O algoritmo Apriori (AGRAWAL; SRIKANT, 1994) é o principal algoritmo de 

mineração de regras de associação. 

A mineração de dados é utilizada na exploração de dados de diversas 

áreas alguns exemplos são: o uso na área de aviação, para controle de 

trajetórias de voos (TANG et al., 2015) e na área de biotecnologia, para a análise 

de metagenomas (RASHEED, 2013) que envolve o sequenciamento do material 

genético de organismos coexistentes nos ecossistemas, tais como o mar, o solo 

e o corpo humano.  

 

4.3.3.1 Algoritmo APRIORI 

Para a aplicação da técnica de regras de associação é utilizado o 

algoritmo Apriori (AGRAWAL; SRIKANT, 1994), que identifica as regras de 

associação entre os dados com base na busca de itens frequentes que ocorrem 

simultaneamente em um conjunto de dados. Foi, inicialmente, utilizado na 

análise de cesta de compras em supermercados (Market Basket Analysis) para 

determinar como os itens comprados pelos clientes estavam relacionados, por 

exemplo, obtendo uma regra de associação que indica que um cliente quando 

compra pão também compra leite. 

O detalhamento do algoritmo Apriori pode ser consultado no Apêndice B, 

no entanto, a Figura 3 mostra a estratégia adotada pelo algoritmo Apriori que 

consiste em decompor o problema em duas subtarefas:  
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1. Geração do conjunto de itens frequentes:  determina o conjunto de 

itens frequentes que possuem suporte maior ou igual ao suporte mínimo 

(minSup), definido como parâmetro de entrada. O suporte indica a 

frequência em que um ou mais itens ocorrem juntos; 

2. Geração das regras: gera as regras de associação, considerando 

apenas aquelas que possuem confiança maior ou igual ao mínimo de 

confiança (minConf), definido como parâmetro de entrada. A confiança 

indica a probabilidade condicional de um item ocorrer, dada uma 

ocorrência de outro item. 

 
Figura 3 - Fluxograma do Algoritmo Apriori 

Fonte: (MITTAL; PAREEK; AGARWAL, 2015) 

  

 A mineração de regras de associação pode gerar muitas regras como 

resultado, desta forma o problema corresponde a encontrar todas as regras que 

satisfazem um valor mínimo predefinido de suporte (minSup) e um valor mínimo 

predefinido de confiança (minConf). Suporte mínimo (minSup) é o percentual de 

frequência mínima de coocorrência de duas variáveis e a confiança mínima 

(minConf) é o percentual de probabilidade mínima de uma variável ocorrer dada 

a ocorrência de outra. O minSup e o minConf são usados pelo algoritmo Apriori 
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para limitar a quantidade de regras de associação extraídas e para validar o 

conjunto de dados, tornando possível descartar regras menos relevantes e 

frequentes. Quanto menor o valor de minSup, menor a frequência de 

coocorrência entre as variáveis contidas nas regras para ser considerada 

relevante na análise. Quanto menor o valor de minConf, menor a probabilidade 

de ocorrência de uma variável em função da outra. As regras de associação são 

regras que ultrapassam o suporte mínimo (minSup) e um limite mínimo de 

confiança (minConf).  

O algoritmo Apriori recebe como entrada ao menos duas variáveis (A e B) 

a serem relacionadas, por exemplo a variável A (Animal 1) e B (Animal 2), e a 

mineração dos dados é realizada para os valores dos parâmetros minSup e 

minConf. Diante disso, na tese as análises foram realizadas para os valores de 

minConf e minSup, definidos como: 

 Baixo: 0,01 (1%) ou 0,10 (10%) valores, recuperam até mesmo as regras de 

associação que têm baixa frequência de coocorrência de variáveis (Sup.) 

e/ou a probabilidade de ocorrência de uma variável em relação a outras 

(Conf); 

 Intermediário: 0,50 (50%) ou 0,70 (70%) valores, recuperam as regras de 

associação que apresentam um valor intermediário de frequência de 

coocorrência das variáveis (Sup) e/ou a probabilidade de ocorrência de uma 

variável em relação a outra (Conf); 

 Alto: 0,9 (90%) ou 1 (100%) valores, recuperam as regras de associação que 

apresentam alta frequência de coocorrência das variáveis (Sup) e/ou a 

probabilidade de ocorrência de uma variável em relação à outras variáveis 

(Conf). 

O resultado obtido são as regras de associação entre os dados e as 

medidas que identificam a correlação e dependência entre as variáveis 

analisadas (MANIMARAN; VELMURUGAN, 2015).  As medidas obtidas com as 

regras de associação são: 

 Suporte A (SupA): que indica a frequência de ocorrência da variável A no 

conjunto de dados (D). 

𝐒𝐮𝐩(𝐀) =
Total de ocorrências de A

Total de registros (D)
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● Suporte B (SupB): que indica a frequência de ocorrência da variável B no 

conjunto de dados (D). 

𝐒𝐮𝐩(𝐁) =
Total de ocorrências de B

Total de registros (D)
 

 

● Suporte (Sup): percentual de frequência de coocorrência das duas variáveis 

 (A e B) no conjunto de dados (D). Demonstra a frequência com que os itens 

ocorrem em relação ao total de dados analisados. 

𝐒𝐮𝐩 =
Total de ocorrências de A ∪ B

Total de registros (D)
 

● Suporte Esperado (SupEsp) é a frequência esperada de coocorrência das 

variáveis A e B. 

𝐒𝐮𝐩𝐄𝐬𝐩 =
SupA

Sup
 

 

● Confiança (Conf): percentual de probabilidade de B ocorrer devido à 

ocorrência da variável A. 

𝐂𝐨𝐧𝐟 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐴 ∪  𝐵

Total de ocorrências de A
 

 

Outras medidas obtidas com as regras de associação indicam a 

dependência entre as variáveis A e B. A dependência entre as variáveis é 

classificada como: 

● Dependência positiva: indica que a presença de uma variável aumenta a 

presença de outra variável; 

● Dependência negativa: indica que a presença de uma variável diminui a 

presença de outra; 

● Independente: indica que uma variável não influencia a presença de outra. 

As medidas de dependência são: 

 Lift:  indica a dependência entre as variáveis. Quanto maior o lift (lift > 1) mais 

forte as associações. É calculado usando o valor Conf dividido pela 

frequência de B. 

𝐋𝐢𝐟𝐭 =
𝐶𝑜𝑛𝑓

SupB
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A classificação do Lift, Tabela 2, determina que o valor de Lift  > 1 indica 

que há uma dependência positiva entre as duas variáveis A e B. O valor de Lift 

< 1 indica dependência negativa entre A e B e valor de Lift igual a 1, indica que 

A e B são independentes. 

 
     Tabela 2 - Classificação do Lift          

Classificação do Lift 

L > 1, A e B frequentemente, aparecem juntos. A tem efeito sobre B. 

L < 1, aparece menos frequentemente juntos, a ocorrência de A tem um efeito 
negativo sobre B. 
L = 1, A e B são independentes, B não tem efeito sobre A. 

 
● SupDep: classifica a dependência baseada em Sup, que indica a real 

frequência de coocorrência de A e B, em relação à SupEsp, que indica a 

coocorrência de A e B. Na Tabela 3, é mostrada a classificação SupDep e o 

valor associado a cada nível de classificação. 

 
          Tabela 3 - Classificação do SupDep 

Classificação do SupDep SupDep (valor) 

Sup > SupEsp: dependência positiva 1 

Sup < SupEsp:  dependência negativa  -1 

Sup = SupEsp:  independentes 0 

 
● ConfDep: classifica a dependência baseada no valor de confiança (Conf), 

que indica a porcentagem de probabilidade de B aparecer quando A ocorre, 

e SupB, que indica a frequência de ocorrência de B. Na Tabela 4, é mostrada 

a classificação ConfDep e o valor definido para cada nível de classificação. 

 
  Tabela 4  – Classificação do ConfDep 

Classificação do ConfDep ConfDep (valor) 

Conf > SupB: dependência positiva 1 

Conf < SupB: dependência negativa -1 

Conf = SupB: independentes 0 

 
Outra medida obtida é o coeficiente de correlação (Phi) que indica o 

grau de relação entre A e B, determinando o nível de correlação (TAYLOR, 

2016). A fórmula para o cálculo do coeficiente de correlação (Phi) é: 

𝑷𝒉𝒊 =
𝑆𝑢𝑝 − (𝑆𝑢𝑝𝐴)(𝑆𝑢𝑝𝐵)

(𝑆𝑢𝑝𝐴)(𝑆𝑢𝑝𝐵)(1 − 𝑆𝑢𝑝𝐴)(1 − 𝑆𝑢𝑝𝐵)
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O coeficiente como valor positivo, significa que à medida que o valor de 

uma variável aumenta, o valor do outro também tende a aumentar. Valor 

negativo, significa que à medida que o valor de uma variável aumenta, o valor 

do outro tende a diminuir (MUKAKA, 2012). Na Tabela 5, é apresentada a 

classificação do coeficiente de correlação (Phi). 

 
             Tabela 5  – Classificação do Coeficiente de Correlação (Phi) 

Classificação do Phi Phi (valor) 

Correlação negativa perfeita -1 

Forte correlação negativa  -1 a -0.68 

Moderada correlação negativa -0.67 a -0.36 

Fraca ou nenhuma correlação  -0.35 a 0.35 

Moderada correlação positiva 0.36 a 0.67 

Forte correlação positiva 0.68 a 1 

Não correlacionado 0 

Perfeita correlação positiva 1 

Fonte: (TAYLOR, 2016) 

 

Exemplo de cálculo das medidas obtidas com as regras de associação 

Dado um dataset (D) contendo as ocorrências dos animais:  

 Variáveis analisadas: Animal1 (A) e Animal2 (B) 

 Animal1 = 55  

 Animal2 = 54 

 minSup = 0.01 (1%) 

 ConfSup = 0.01 (1%) 

De acordo com as medidas obtidas com as regras de associação, 

exemplo Tabela 6,  é mostrada a forma de cálculo de cada medida. 

 
Tabela 6 - Exemplo de Resultado do Algoritmo Apriori - Regras de Associação 

 

Como calcular as medidas: 

 Total de registros contidos no Dataset (D) = 95  

 Total de ocorrências do Animal1 (A): 85  

 Total de ocorrências do Animal2 (B): 68  
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Count = Total de ocorrências de AUB    68 

Sup (A) = Total de ocorrências de A/Total de registros (D)  85/95 = 0.894  

Sup (B) = Total de ocorrências de B/Total de registros (D)  68/95 = 0.7157 

Sup = Count /Total de registros (D)   68/95 = 0.7157 

Conf = Count/Total de ocorrências de A   68/85 = 0.8 

SupEsp = (𝑆𝑢𝑝𝐴 ∗  𝑆𝑢𝑝)   (0.894 * 0.7157) = 0.6398 

SupDep =  𝑆𝑢𝑝 >  𝑆𝑢𝑝𝐸𝑠𝑝   0.7157 > 0.6398 = dependência positiva 

ConfDep =  𝐶𝑜𝑛𝑓 >  𝑆𝑢𝑝𝐵  0.8 > 0.7157 = dependência positiva 

Lift   =  𝐶𝑜𝑛𝑓/ 𝑆𝑢𝑝𝐵    0.8/0.7157 = 1.1177 (dependência positiva) 

Phi =   
  ( )( )

√( )( )( )( )  
  

  

     
.  ( . )( . )

√( . )( . )( . )( . )  
  = 0.5468 (moderada correlação positiva) 

  

4.3.4 Mineração de trajetórias  

A mineração de dados de trajetórias pode ser aplicada para uma trajetória 

individual, contendo um certo padrão, ou para um grupo de trajetórias 

compartilhando padrões similares, e pode ser dividida, Figura 4, em quatro 

tarefas: detecção de anomalias, gestão de incertezas, extrapolação e detecção 

de padrões (KIHLSTRÖM, 2015)(ZHENG, 2015). 

No contexto deste trabalho são relevantes as técnicas de mineração de 

dados aplicadas nas tarefas de extrapolação e de detecção de padrões de 

grupos. A extrapolação por ser focada nas abordagens de classificação e 

predição que permitem classificar as trajetórias ou subtrajetórias e realizar 

predições. Já a tarefa de detecção de padrões de grupos por ser focada em 

abordagens que permitem descobrir padrões de movimento de grupos de 

animais, que podem ser: flock, convoy, swarm, travelling companion e gathering 

(KIHLSTRÖM, 2015)(ZHENG, Y. et al., 2013)(SPACCAPIETRA et al., 

2008)(KALVANI; CHATURVEDI, 2012). Estes padrões podem ser diferenciados 

dos outros nos fatores: formato ou densidade do grupo, o número de entidades 

no grupo e a duração de um padrão.  
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Figura 4 - Tarefas de Mineração de Dados de Trajetórias 

Fonte: (adaptado de KIHLSTRÖM, 2015) 

 

A mineração de dados compreende o conjunto de estratégias de 

aprendizagem, ferramentas e algoritmos, que permitem explorar dados e extrair 

padrões de dados (KIHLSTRÖM, 2015). A descoberta de padrões em trajetórias 

abrange (ZHENG, 2015):  

 grupos de entidades que se movimentam juntos; 

 clusterização, agrupa pontos de diferentes trajetórias dentro de regiões 

de interesse, buscando caminhos ou tendências comuns compartilhadas 

por diferentes entidades em movimento. Identifica grupos similares de 

trajetórias, por meio da análise da distância (ZHENG, 2015) (HAI et al., 

2012a); 

 padrão periódico, diferentes entidades visitam os mesmos lugares com 

intervalos de tempo semelhantes (GIANNOTTI et al., 2007) como, por 

exemplo, a migração de aves ou detecção de regiões de interesse (PHAN, 

2013); 

 padrão sequencial, um determinado número de entidades movendo-se 

em uma sequência comum de localizações em intervalo de tempo similar, 

por exemplo, recomendação de viagens (ZHENG, 2015). 
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A definição dos grupos de movimento e os algoritmos utilizados para 

identificá-los são mostrados na Tabela 7. 

 

Tabela 7 - Padrões de Movimento: Definição e Algoritmos   

 
Fonte: adaptado pelo autor de (KIHLSTRÖM, 2015) 

 
Há diferentes abordagens que tratam a mineração de dados de trajetórias 

o que permite a descoberta de padrões de movimento.  

 

4.4 Considerações sobre o Capítulo 

Neste Capítulo foram apresentados os conceitos sobre Ciência dos Dados 

e Mineração de dados. O processo da Ciência dos Dados é a base para a 

elaboração dos passos que compõem o framework proposto nesta tese. Já a 

mineração de dados por regras de associação, com o algoritmo Apriori, é 

explorada na etapa de análise dos dados para identificar a correlação entre os 

animais e o meio ambiente.  

  

Grupo de Movimento Definição Algoritmo 

Flock (LAUBE; IMFELD, 
2002) 

Grupo de objetos que viajam juntos 
dentro de um disco de algum tamanho 
especificado pelo usuário por, pelo 
menos k timestamps consecutivos.  

Sparrow - Spatial clustering 
algorithm through swarm 
intelligence (JACOB; IDICULA, 
2012) 

Convoy  
HAI; PONCELET; 
TEISSEIRE, 2012), 

Captura padrões de trajetórias, 
utilizando agrupamento baseado em 
densidade.  

Get_Move (HAI; PONCELET; 
TEISSEIRE, 2012), baseado no 
DBSCAN; CUTS (JEUNG et al., 
2008) 

Swarm  
(LI et al., 2010a)  

Captura as entidades que se movem 
com formas de grupos aleatórios por 
certo intervalo de tempo, possivelmente, 
não consecutivos. 
 

Get_Move (HAI; PONCELET; 
TEISSEIRE, 2012) baseado no 
DBSCAN); FCS-Miner - Fuzzy 
closed swarms (HAI et al., 
2012b) 

Traveling companion 
(TANG et al., 2014) 

Convoy e swarm precisam carregar 
trajetórias inteiras na memória para a 
mineração. Este padrão utiliza uma 
estrutura de dados para identificar 
continuamente esses padrões. 

Algoritmos Smart-and-Closed 
(SC) e Buddy-based discovery 
(BU) (TANG et al., 2014) 

Gathering  
(ZHANG et al., 2015) 

Detecta incidentes, como desfiles, onde 
os objetos se juntam e deixam um 
evento com frequência.  

Algoritmo TAD (ZHENG, Y. et al., 
2013) 
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5 TRABALHOS RELACIONADOS   

Neste Capítulo são apresentados trabalhos relacionados aos conceitos, 

métodos e diferentes abordagens utilizadas como referência na elaboração da 

tese, tais como, características do movimento animal, comportamento animal, 

segmentação de trajetórias, tarefas de mineração de dados e tipos de relações 

entre os animais e os fatores ambientais. 

Com o avanço das tecnologias de rastreamento animal houve o aumento 

da aquisição de dados espaço-temporais enfatizando a importância da análise 

desses dados para a descoberta de conhecimento sobre o comportamento 

animal. Cagnacci et al. (2010), reforça essa importância e prevê que a 

combinação de dados de movimentação com informações sobre características 

do habitat em uma variedade de escalas pode permitir representar inclusive o 

mapa cognitivo de um animal em seu ambiente. 

Gurarie et al. (2016), ressalta que os dados de movimento são complexos, 

multivariados e dependentes e que o estudo do movimento animal pode ser 

dividido em uma hierarquia de questões exploratórias, explicativas e preditivas. 

As exploratórias correspondem à identificação do comportamento individual, que 

corresponde ao que o animal está fazendo, onde e quando. A explicativa tenta 

explicar o comportamento e/ou suas transições. A preditiva tenta antecipar o uso 

do espaço pelo animal por meio da análise de seu comportamento.  

Laube, Imfield e Weibel (2005) e Dodge, Weibel, Lautenschütz (2008) 

descrevem os padrões de comportamento obtidos por meio da movimentação 

animal, tais como: flock, grupos de animais que se movem na mesma direção e 

tempo; e liderança, um líder que se move para uma direção e seus seguidores. 

A análise da trajetória animal para identificar o comportamento dos 

animais utiliza as características do movimento, tais como, velocidade, direção, 

tempo de residência e First Passage Time (FPT). As características são a base 

para os métodos de segmentação de trajetórias identificarem as mudanças no 

comportamento dos animais. Fauchald e Tveraa (2003) definem o FPT como 

uma medida de quanto tempo um animal permanece dentro de uma determinada 

área e apresenta sua utilização na análise da busca de área restrita e na seleção 

de habitat. Lavielle (2005) propôs um método estatístico para detectar os pontos 

de mudança na trajetória do movimento baseado na característica de tempo de 
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residência (residence time). Barraquand e Benhamou (2008) utilizaram o método 

de Lavielle na segmentação de trajetórias para identificar lugares onde os 

animais permaneceram por um longo tempo.  

Edelhoff, Signer e Balkenhol (2016) apresentam métodos para detecção 

de mudanças nos padrões de movimento dos animais, tais como:  o Bayesian 

Partitioning of Markov Models (BPMM) e o Behavioural Change Point Analysis 

(BCPA). O BPMM (GUÉGUEN, 2001) é uma abordagem de classificação, 

desenvolvida para sequenciar DNA, que também pode ser usado como algoritmo 

de particionamento de movimento animal. O BPMM determina o número e a 

sequência de modelos homogêneos (“estados”) dentro de um caminho 

sequencial baseado nas características de topologia, que correspondem às 

propriedade geométricas da trajetória e o tempo do movimento. O BCPA 

(GURARIE; ANDREWS; LAIDRE, 2009) é um método probabilístico que detecta 

pontos de mudança relevantes no movimento animal. Este método segmenta as 

trajetórias que varrem uma janela sobre uma série temporal e localiza o ponto 

de mudança dentro de cada janela, baseado na velocidade e na direção do 

movimento, e agrupa os segmentos semelhantes para identificar os estados 

comportamentais.  

Há diversos métodos de segmentação de trajetórias com a finalidade de 

classificação do comportamento, no entanto a maioria tem como foco a 

característica de tempo do movimento como nos casos dos métodos de Lavielle 

e BCPA. Não considerar as métricas espaciais restringe a capacidade desses 

métodos de discriminar entre comportamentos relevantes no tempo, como o 

descanso e forrageamento que apresentam semelhança nos valores de tempo, 

mas distância variável (TORRES et al., 2017). Diferente desses métodos, o 

Residence in Space and Time (RST)(TORRES et al., 2017) contempla em suas 

análises as características de tempo e espaço, o que aprimora as análises 

realizadas pelos métodos BCPA e Lavielle. O  método RST segmenta as 

trajetórias com base nas características de tempo de residência e distância do 

movimento animal para classificar o comportamento nos estados de forrageio, 

descanso e trânsito.  

Dada a complexidade inerente aos dados espaço-temporais e o volume 

crescente desses, um meio automatizado de analisar a movimentação animal é 

necessário para se identificar o comportamento animal. Desta forma, a 
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mineração de dados espaço-temporais ou de trajetórias passou a ser 

amplamente estudada por ser um processo que permite a descoberta de padrões 

em grandes conjuntos de dados (ATLURI; KARPATNE; KUMAR, 2018). 

Diversas revisões sobre o tema estão disponíveis na literatura e, em geral, 

ressaltam a importância do uso das técnicas de mineração, na área de análise 

de dados espaço-temporais, bem como suas deficiências, melhorias requeridas 

e a aplicabilidade dessas técnicas em diferentes áreas. 

Faghmous e Kumar (2014), por exemplo, abordam o uso das técnicas de 

mineração de dados na análise de dados climáticos e fornecem uma visão geral 

sobre os avanços, desafios e oportunidades no uso dessas técnicas no campo 

de estudo do clima. Rao, Govardhan e Rao (2012) ressaltam a importância da 

análise e mineração de dados espaço-temporais em domínios diversos. 

Apresentam, também, a natureza dos dados espaço-temporais, a complexidade 

e a necessidade de melhoria dos algoritmos clássicos de mineração. Abordam 

as regras de associação, co-localização, detecção de outlier e enfatiza a 

mineração por agrupamento de dados espaço-temporais. Vaka e Govindarajulu 

(2016), também, enfatizam a tarefa de agrupamento de dados de trajetória e 

apresentam uma revisão detalhada sobre o tema, suas tendências e 

oportunidades. 

Shekhar et al. (2015) apresenta uma visão geral das pesquisas no campo 

de mineração de dados espaço-temporais sob a perspectiva computacional e 

ressalta sua ampla aplicação em ecologia e gestão ambiental, segurança 

pública, transportes, ciências da terra, epidemiologia e climatologia. Zheng 

(2015) apresenta uma revisão sistemática sobre as principais pesquisas em 

mineração de dados de trajetória e fornece um panorama da área e 

possibilidades de pesquisa. Aborda desde a derivação de dados de trajetória, ao 

pré-processamento e gerenciamento dos dados de trajetória e as tarefas de 

mineração e suas conexões, correlações e diferenças. Além, de introduzir os 

métodos que transformam trajetórias em outros formatos de dados, como 

gráficos, matrizes e tensores, para os quais mais técnicas de mineração e de 

aprendizado de máquina podem ser aplicadas.  

Kihlström (2015) aborda as técnicas de mineração com ênfase em suas 

definições, limitações, informações que fornece e, principalmente, apresenta um 

resumo sobre os algoritmos e ferramentas de mineração de dados de trajetórias 
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disponíveis. Atluri, Karpatne e Kumar (2018) abordam as definições e problemas 

da mineração de dados espaço-temporais, mas fornecem uma taxonomia para 

os diferentes tipos de dados espaço-temporais e mostram diversas formas de 

calcular a similaridade entre instâncias de dados espaço-temporais.  

A aplicação da mineração de dados na análise da movimentação animal 

é explorada por Oliveira (2013) que estuda o comportamento de bovinos, por 

meio dos algoritmos Clustering-Based Stops and Moves of Trajectories (CB-

SMOT)(PALMA et al., 2008) e Intersection-Based Stops and Moves of 

Trajectories (IB-SMOT)(ALVARES et al., 2007), para identificar pontos de parada 

e movimento do animal e obter os pontos de desvio do animal ao longo de suas 

trajetórias. O CB-SMOT é baseado no algoritmo de mineração por agrupamento 

DBSCan (ESTER et al., 1996) e aplica a definição semântica de paradas e 

movimentos ao longo de uma trajetória. O IB-SMOT é aplicado para marcar os 

pontos de parada na trajetória.  

A mineração por agrupamento, também, é aplicada por Jacob e Idicula 

(2012) para identificar padrões de comportamento flock, conjunto de animais que 

se movem junto por um determinado período contínuo. O algoritmo de 

agrupamento Sparrow é utilizado para determinar os padrões frequentes de 

movimento em conjuntos de dados de trajetória e descobrir grupos. BERKHIN 

(2006) apresenta uma revisão sobre os algoritmos utilizados na mineração por 

agrupamento que consiste na divisão dos dados em grupos de objetos 

semelhantes. MOORTER et al. (2010) apresenta um framework baseado em 

mineração por agrupamento com k-means para identificar estados do movimento 

e avalia o framework com o uso de dados de movimentação de cervos do 

Canadá. 

Zhang et al. (2015) analisa o comportamento animal combinando o 

método Behavioral Change Point Analysis (BCPA)(GURARIE; ANDREWS; 

LAIDRE, 2009)  e a técnica de mineração por agrupamento k-means para 

classificar as trajetórias dos animais em estados de comportamento. Esta 

abordagem segmenta a trajetória com foco nas características de tempo do 

movimento, considerando a velocidade e na direção, mas não o espaço. 

Apresenta a relação entre a trajetória do animal e os dados ambientais somente 

por meio da sobreposição de mapas. 
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LI et al (2010a) propõe o algoritmo Periodica para mineração do 

comportamento periódico baseado no movimento animal. O algoritmo Periodica 

identifica os períodos por meio dos pontos de referência, por meio da 

transformação de Fourier com a autocorrelação, e resume estatisticamente os 

comportamentos periódicos com o método de agrupamento hierárquico. 

SARKAR et al. (2015) adapta o uso do Periodica para extrair comportamento 

periódico do movimento de gansos.  

O método ObjectGrowth (LI et al., 2010b) foi proposto para descobrir 

closed swarms usando o agrupamento baseado em densidade com o algoritmo 

DBSCAN (ESTER et al., 1996) para gerar grupos e o método Monte Carlo para 

calcular a significância do relacionamento. O ObjectGrowth (LI et al., 2010b) e o 

Periodica (LI et al., 2010a) formam o MoveMine (WU et al., 2014), sistema de 

mineração de dados de movimento para descoberta de comportamento. 

ObjectGrowth extrai os padrões de swarm, usando agrupamento por densidade 

com o DBSCAN e o Periodica detecta comportamentos periódicos. 

O algoritmo Get_move (HAI; PONCELET; TEISSEIRE, 2012) é utilizado, 

juntamente com o algoritmo de densidade DBSCAN (ESTER et al., 1996), numa 

abordagem unificada que permite a descoberta dos padrões de movimento 

closed swarms, convoys e padrões de grupo. O DBSCAN, também, é utilizado 

na descoberta de padrões de movimento evolving convoy, por meio dos 

algoritmos Traj-Dbscan e simple slice-by-slice (AUNG; TAN, 2010), e na 

descoberta de padrões de grupos de movimento (KALNIS; MAMOULIS; 

BAKIRAS, 2005). Padrões de movimento baseados na periodicidade dos dados 

são identificados, utilizando o algoritmo Apriori (AGRAWAL; SRIKANT, 1994) 

para encontrar padrões de movimento de aves e espécies com movimento 

coletivo periódico (WANG et al., 2013). 

A mineração por regras de associação consiste em um método 

amplamente conhecido e pesquisado para descobrir relações interessantes 

entre variáveis em grandes conjuntos de dados (JAISWAL; AGARWAL, 2012). 

As regras de associação foram usadas em diversas aplicações para encontrar 

padrões frequentes nos dados sendo, principalmente, aplicadas na descoberta 

de relações entre produtos de cestas de compras (BRIN et al., 1997) para 

orientar ações de marketing. No diagnóstico médico a descoberta de padrões 

frequentes, permite descobrir, por exemplo, doenças que frequentemente 
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ocorrem em uma área (SHAUKAT; ZAHEER; NAWAZ, 2015). Na análise do 

movimento animal há referências que utilizam a mineração por regras de 

associação para identificar co-localização de episódios (CAO, MAMOULIS E 

CHEUNG, 2006), por exemplo dois animais se movendo juntos, que capturam 

as regularidades intermovimento entre diferentes animais.  

A mineração de dados por agrupamento é amplamente utilizada na 

descoberta de grupos de animais, mas em alguns casos exige a definição de um 

número de grupos como parâmetro inicial, como no k-means, e não fornecem 

medidas estatísticas sobre a interação entre animal e fatores ambientais. Já as 

regras de associação fornecem medidas estatísticas de correlação e 

dependência entre associações. Quanto maior a frequência de coocorrência 

desses animais, maior a probabilidade de pertencerem a um mesmo grupo.  

Na literatura há algumas iniciativas com a finalidade de identificar a 

interação entre os fatores ambientais e o comportamento animal. LI et al. (2013), 

por exemplo, analisa a interação entre animais e classifica as relações como 

atração e repulsão entre pares de objetos em movimento. Nessa iniciativa, os 

pares de trajetórias são analisados, a frequência de coocorrência desses pares 

em um determinado limite de distância é determinada e o valor de significância 

da relação é verificado com base nos testes de permutação. Teste de 

permutação (LI et al., 2013) é uma abordagem não paramétrica para a realização 

de testes de hipóteses. Esta abordagem utiliza a análise da frequência de 

coocorrência dos animais com o foco específico na identificação de relações de 

atração e repulsão. 

Há também iniciativas que focam na trajetória animal para identificar a 

direção do movimento, os caminhos escolhidos pelos animais, em possíveis 

rotas, e como os fatores ambientais influenciaram essas escolhas. KANDA 

(2015), por exemplo, analisa os fatores que influenciam no uso do espaço pelas 

onças-pintadas no Pantanal - Brasil. Essa iniciativa utiliza a Step Selection 

Functions (SSF)(THURFJELL; CIUTI; BOYCE, 2014) para segmentar a trajetória 

com base nas características do comprimento e direção do movimento e a 

regressão logística condicional (AGRESTI, 2007) para identificar a relação entre 

o movimento animal e o ambiente. A SSF é um modelo que compara os passos 

dados pelo animal com os possíveis caminhos existentes, sorteados 

aleatoriamente a partir de uma distribuição baseada no comprimento do passo e 
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no ângulo de curvatura. Essa iniciativa compara possíveis rotas, geradas 

aleatoriamente, com a rota real buscando a diferença e, possíveis relações entre 

essas rotas e os aspectos ambientais.  

Teimouri et al. (2018) apresenta uma metodologia para classificar o 

comportamento animal em estados (forrageio, repouso e caminhada) com base 

nos dados de rastreamento do animal. As trajetórias são segmentadas por uma 

versão modificada do método de análise de ponto de mudança comportamental 

(BCPA), baseado na velocidade de persistência e rotação do movimento, a 

distância entre os pares de segmentos é calculada com a métrica de distância 

de Kolmogorov-Smirnov e um modelo de agrupamento hierárquico aglomerativo 

dos segmentos (MILLER; HAN, 2009). Esta referência tem objetivo identificar 

estados de comportamento de animais por meio do uso de dados de 

movimentação, no entanto somente foca em segmentar as trajetórias e depois 

agrupá-las, de acordo com suas similaridades, para identificar os estados de 

comportamento. 

Wikelski e Kays (2016) disponibilizam a plataforma Movebank que é um 

portal de dados abertos de rastreamento de animais e o sistema Environmental 

Data Automated Track Annotation System (Env-DATA)(DODGE et al., 2013) que 

consiste em um conjunto de ferramentas de análise que vinculam, por meio de 

mapas e gráficos, dados de movimentação animal com dados ambientais co-

localizados. A plataforma é a mais completa dentre as analisadas no que tange 

a análise da interação entre o movimento e os fatores ambientais, no entanto 

não dispõe de recursos para a realização da análise exploratória do movimento 

animal por meio de mineração de dados e não classifica o comportamento animal 

em estados. 

Colchero et al. (2011) apresenta a modelagem da movimentação de 

onças para facilitar os planos de conservação de uma região e abrange a 

definição de corredores e unidades de conservação. A localização das onças é 

obtida por meio do algoritmo de Markov Chain Monte Carlo (MCMC). O Resource 

Selection Functions (RSF)(MANLY et al., 2002) é aplicado para estimar a 

probabilidade da onça mover-se de um lugar para outro em função das variáveis 

ambientais. RSF são funções utilizadas em ecologia espacial para identificar 

quais características do habitat são importantes para uma população ou espécie 

de animais.  Por meio dessa função pode-se avaliar a probabilidade do animal 
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utilizar um determinado recurso em função da disponibilidade desse recurso no 

ambiente (BOYCE et al., 2002). 

Com a análise da movimentação pode-se identificar, também, como o 

animal utiliza o espaço ou sua área de vida (home range), que corresponde à 

área percorrida pelo animal em suas atividades de busca de alimento, 

acasalamento e cuidado parental (BURT, 1943). Kranstauber et al. (2012) afirma 

que na estimativa de área de vida dos animais os métodos quantificam não 

apenas o tamanho da área, mas também a intensidade do uso das diferentes 

áreas dentro da área de vida desses animais, que é a Utilization Distribution (UD) 

(WORTON, 1989). Essa distribuição é calculada, geralmente,  com métodos de 

kernel com base em um conjunto de pontos espaciais que ignoram a estrutura 

temporal. O Brownian Bridge Movement Model (BBMM) (KRANSTAUBER et al., 

2012)  incorpora a estrutura temporal de rastreamento de dados e modela 

explicitamente o caminho do movimento (BULLARD, 1991), contendo a ordem 

dos locais e a quantidade de tempo entre eles. Horne et al. (2007) utiliza o BBMM 

para estimar as áreas de vida e rotas de migração dos animais e avaliar a 

influência da seleção de recursos nos padrões de movimento dos animais. 

Buchin et al. (2012) propõe um framework para a análise de movimento usando 

o BBMM, que identifica padrões como encontro, evasão/atração e visitas 

frequentes. CAVALCANTI e GESE (2009) analisaram a frequência de 

coocorrência e as interações de onça-pintada com o uso do kernel  (WORTON, 

1989) e GRAW; KRANSTAUBER; MANSER (2019) usou a função kerneloverlap 

(CALENGE, 2006) para obter a sobreposição de espaço pelos mangustos. As  

análises de home range com as funções kernel e kerneloverlap não consideram 

o tempo, então necessitam de adaptações para serem realizadas com base no 

espaço e tempo. 

Como o movimento animal ocorre em uma área, pode ser influenciado por 

eventos, fenômenos ou pelo movimento de outros objetos que estão no mesmo 

ambiente e essas relações podem apresentar correlação, co-ocorrência e 

autocorrelação. Shirabe (2006) define a diferença entre correlação, correlação-

cruzada e autocorrelação e enfatiza que o coeficiente de correlação permite 

encontrar movimentos linearmente relacionados e que o coeficiente de 

correlação cruzada é a medida alternativa quando um movimento está 

correlacionado com outro de forma defasada.  
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5.1 Considerações sobre o Capítulo 

Neste Capítulo foram apresentados trabalhos relacionados aos conceitos, 

métodos e diferentes abordagens utilizadas como referência na elaboração da 

tese. Essas referências abrangem desde as definições sobre comportamento 

animal, movimento animal, trajetórias, passando pelas discussões acerca da 

análise e mineração de dados espaço-temporais até às técnicas, métodos e 

algoritmos utilizados nessas áreas.  

No apêndice D, são mostradas tabelas contendo as principais referências 

utilizadas na pesquisa com ênfase no objetivo ou finalidade da referência, qual 

a característica de mineração usada na segmentação da trajetória, a tarefa de 

mineração e os métodos, algoritmos ou ferramentas aplicados e os resultados 

obtidos.  O AniMoveMiner também é mostrado nessas tabelas como forma de 

permitir a comparação com os trabalhos relacionados. 
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6 ANIMOVEMINER  

Neste Capítulo é apresentado o framework AniMoveMineR que permite a 

análise exploratória do movimento animal, ao longo do tempo e espaço, por meio 

da combinação de algoritmos de análise de dados espaço-temporais e de 

mineração de regras de associação. A análise exploratória do movimento animal, 

abrange a classificação do comportamento em estados, a identificação de 

quando, onde e por quanto tempo estes estados de comportamento ocorreram 

e dos níveis de correlação entre os animais e os fatores ambientais. 

6.1. AniMoveMineR – Contexto  

No contexto do framework AniMoveMineR, Figura 5, observa-se que os 

dados de movimentação animal estão sendo amplamente coletadas por meio de 

dispositivos móveis de rastreamento, como por exemplo, os colares. Essa 

movimentação animal, formada por pontos distribuídos ao longo do tempo-

espaço, descrevem a trajetória do animal. A análise de trajetórias (DEMSAR et 

al., 2015) pode fornecer informações sobre o porquê, como, quando e onde os 

animais se moveram e como este processo está relacionado aos fatores 

ambientais. Com base nesses dados pode-se identificar o comportamento 

animal e classificá-lo como descanso, forrageio ou trânsito. 

 
Figura 5 – AniMoveMineR – Contexto 

Fonte:  Autor 

Por outro lado os dados sobre fatores ambientais, tais como temperatura, 

precipitação e focos de calor, também estão sendo amplamente coletados e 



61 
 

podem ocorrer ao longo das trajetórias dos animais influenciando ou não o seu 

comportamento. Desta forma, com base no comportamento animal e na 

proximidade entre os animais e os fatores ambientais é explorada a interação 

entre estas variáveis por meio da técnica de mineração de dados por regras de 

associação, com o framework AniMoveMineR.  

O framework deve receber como entrada dados espaço-temporais, que 

são: datasets de movimento animal e dataset de fator ambiental. Os datasets de  

movimento animal devem ser compostos por dados espaço-temporais que 

descrevem o movimento de um ou mais animais, caracterizados por pontos de 

localização (latitude/longitude), tempo (data/hora) de registro do movimento do 

animal e nome do animal. Estes dados podem ser de grupos de animais da 

mesma espécie, grupos de espécies diferentes ou de um único animal. Os 

datasets de fator ambiental devem ser compostos por dados espaço-temporais 

que descrevem os fatores ambientais, contendo: o nome do fator, a posição de 

ocorrência (latitude/longitude), o tempo de ocorrência (data/hora) e o status que 

identifica o fator, por exemplo, indicador de presença de foco de calor (Sim/Não) 

ou a classificação da temperatura (alta/baixa). 

 

6.2. AniMoveMineR – O Framework 

O framework AniMoveMineR tem os sete passos que o compõem 

detalhados na Figura 6. Esses passos foram elaborados com base no processo 

da ciência dos dados (DEKHTYAR, 2016), no entanto enfatiza-se o passo (4) 

que corresponde à Análise de Dados. Os sete passos que compõem o 

AniMoveMineR são: (1) formular questões e hipóteses, (2) adquirir dados, (3) 

limpar dados, (4) analisar dados, (5) apresentar resultados, (6) analisar 

resultados e (7) refinar o problema. 

Os passos do AniMoveMineR são descritos da seguinte forma:  

1. Passo – Formular questões: os pesquisadores determinam quais 

questões devem ser respondidas com a aplicação do framework.  
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Figura 6 – AniMoveMineR - Framework 

 
2. Passo - Adquirir dados: dados sobre a movimentação animal e fatores 

ambientais devem ser submetidos para as análises. Neste passo, são 

definidos também os parâmetros a serem usados na análise dos dados, são 

eles: thresold distance (TD), intervalo de tempo (TI) e o indicador de análise 

da estação do ano. O Thresold distance (TD), ou distância limite, indica o 

tamanho máximo do raio da distância em metros. Este valor é usado para 

limitar o raio de pesquisa em torno de cada ponto de localização 

(latitude/longitude) e tempo (data/hora) do movimento do animal para a 

análise da distância entre os pontos.  O intervalo de tempo (TI), em minutos, 

é utilizado para calcular a faixa de ocorrência do fator ambiental. O  indicador 

de análise de estação do ano determina se deve ser avaliada a correlação 

entre os estados de comportamento dos animais e as estações do ano.  

O framework deve receber dois datasets, em formato de arquivo .csv, um 

referente aos dados de movimentação do (s) animal (s) e o outro referente 
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aos dados de ocorrência do fator ambiental. Cada dataset deve ser referente 

a um ano específico. O arquivo com os dados de movimentação animal deve 

conter os campos:  

 timestamp: a data e hora de ocorrência do movimento animal. O 

formato deve ser, por exemplo,  '2014-01-01 00:03:00'; 

 location.long: a coordenada de longitude do ponto de ocorrência do 

movimento animal. Exemplo: -57.6197408; 

 location.lat: a coordenada de latitude do ponto de ocorrência do 

movimento animal. Exemplo: -16.8472931 

 individual.local.identifier: a identificação do animal que pode ser um 

código ou nome. Exemplo: 51 ou Picolé.   

O arquivo com os dados de fatores ambientais deve conter os campos:  

 Id: identificador do fator ambiental; 

 Lat: a coordenada de latitude do ponto de ocorrência do fator 

ambiental; 

 Lon: a coordenada de longitude do ponto de ocorrência do fator 

ambiental; 

 Datetime: data e hora de ocorrência do fator ambiental. De acordo 

com fator ambiental em análise pode-se ter ou não a data e hora de 

ocorrência do fator; 

 Factor: contém a classificação do fator. Por exemplo, no caso do fator 

de calor esse campo teria como valor “Sim” (há ocorrência de foco de 

calor) ou “Não”  (não há ocorrência de foco de calor); 

 Yearf: ano de ocorrência do fator ambiental; 

 Monf: mês de ocorrência do fator ambiental.  

Na Figura 7, é mostrada a interface do framework AniMoveMineR, no 

Rstudio (RSTUDIO, 2014), que permite a seleção dos arquivos de dados e os 

parâmetros que norteiam as análises por meio do Knit. Após a seleção dos 

parâmetros, ao clicar no botão Knit são executadas todas as etapas do 

framework AniMoveMineR. 
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Figura 7 – Interface para entrada de dados do AniMoveMineR – Rstudio (Knit) 

 

3. Passo - Preparar dados: os dados são verificados de forma a eliminar dados 

incorretos ou inadequados e identificar dados faltantes. Rotinas em SQL e 

pacotes do R, como o outliers, são utilizados para identificar dados 

inapropriados e efetuar a limpeza do dataset. Os dados são também 

formatados de acordo com os padrões esperados para a análise. 

4. Passo – Analisar dados: neste passo é realizada a análise exploratória do 

movimento animal, que utiliza algoritmos de análise de dados espaço-

temporais e de mineração de regras de associação, para a obtenção de 

indicativos sobre o comportamento animal. Este passo é composto por três 

etapas: (A) identificar o comportamento individual do animal; (B) identificar as 

ocorrências dos fatores ambientais vizinhos da ocorrência do comportamento 

animal; (C) identificar a correlação entre o comportamento animal e os fatores 

ambientais. 
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5. Passo - Apresentar resultados: os resultados obtidos com as análises são 

apresentados por meio de listas, gráficos e mapas.  

6. Passo - Analisar resultados: os resultados produzidos devem ser 

analisados e discutidos pelos pesquisadores especialistas na área de 

aplicação da AniMoveMineR; 

7. Passo - Refinar problema: com base no conhecimento adquirido com a 

análise dos resultados, os pesquisadores podem refinar o problema e 

formular novas questões a serem respondidas numa nova rodada da 

aplicação do AniMoveMineR. 

 

6.3. AniMoveMineR – Analisar dados  

Na Figura 8, é detalhado o passo (4) referente à Análise dos dados, do 

framework AniMoveMineR. Esse passo é composto por três etapas, que são: 

Etapa (A): Identificar o comportamento individual do animal; Etapa (B): Identificar 

os fatores ambientais vizinhos das ocorrências do animal; Etapa (C): Identificar 

a correlação entre os animais e os fatores ambientais.  

 

Figura 8 – AniMoveMineR - Descrição das etapas da Análise de Dados 
 

Para cada etapa são descritas as atividades que abrangem os recursos 

utilizados, tais como algoritmos e métodos, e os resultados obtidos. 
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6.3.1. Etapa A - Identificar o comportamento individual dos animais 

Na Etapa A são abordadas as atividades realizadas para identificar o 

comportamento individual dos animais ao longo de suas trajetórias baseado nos 

dados espaço-temporais que descrevem o movimento desses animais. Na 

Figura 9, são mostradas as quatro atividades que compõem a etapa de 

identificação do comportamento animal que abrange a identificação:  

 dos estados do comportamento animal por meio da segmentação das 

trajetórias;  

 dos períodos (hora início e fim)  e da duração da ocorrência dos estados 

por animal e dia; 

 da frequência de ocorrência dos estados do comportamento por período 

(dia/noite);  

 do home range por animal e por animal e estado de comportamento;  

 
Figura 9 - Etapa A: Identificar o comportamento individual do animal 

6.3.1.1. A1 - Identificar os estados do comportamento animal 

Na etapa A1, é realizada a inicialização do algoritmo que prepara as 

tabelas de armazenamento de resultados e recupera os datasets de com os 

dados de movimentação animal e fatores ambientais que serão utilizados nas 

análises. Na Figura 10, é apresentado um fluxograma que detalha as rotinas 
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executadas pelo algoritmo na etapa A1 e o pseudocódigo pode ser consultado 

no Apêndice A. 

 
 

Figura 10 – Fluxograma da Etapa A1 - Identificar os estados do comportamento animal 

 

Com a preparação do ambiente finalizada os dados de movimentação 

animal e fatores ambientais são recuperados e analisados, com o método RST 

(TORRES et al., 2017), que classifica o comportamento animal em estados 

(descanso, trânsito e forrageio) por meio da segmentação das trajetórias de 

acordo com a quantidade de espaço e tempo gasto em uma área. 
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Como resultado da etapa são obtidas as trajetórias com a classificação do 

comportamento animal em estados. Como resultado da etapa A1 tem-se o mapa 

da região de ocorrência da movimentação animal e uma lista (menu) onde o 

animal, ano e mês pode ser selecionado para consulta. Ao selecionar um item 

na lista é mostrada a trajetória do animal, de acordo com o ano e mês 

selecionado,  e os pontos de início e fim da trajetória com a data e estado de 

comportamento do animal.  Na Figura 11, é mostrado que ao selecionar o mês 

de fevereiro de 2015 para o animal Picolé, como pode ser observado na lista à 

direita, tem-se a trajetória efetuada pelo animal ao longo do mês e os pontos de 

início e fim da trajetória e o estado de comportamento do animal. 

 

 
Figura 11 – Mapa das trajetórias dos animais por mês/ano 

 

6.3.1.2. A2 - Identificar os períodos e a duração da ocorrência dos estados 

por animal e dia 

Na etapa A2, uma rotina em R é usada para ler os dados de 

movimentação de cada animal e identificar os períodos (hora de início e término) 

da ocorrência de cada estado de comportamento animal por dia.  Na Figura 12, 

é apresentado o fluxograma que detalha as rotinas executadas pelo algoritmo na 

etapa A2 e o pseudocódigo pode ser consultado no Apêndice A.  
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Figura 12  - Fluxograma da Etapa A2 - Identificar os períodos de ocorrência dos estados por 
animal e dia 

 
A duração de cada período é calculada para obter o tempo que o animal 

permaneceu em um determinado estado de comportamento. A duração dos 

períodos é analisada, com a função outliers do pacote R (KOMSTA, 2011), para 

identificar e remover os períodos com duração muito acima ou abaixo da média, 

os outliers. Os outliers são registros de duração do estado de comportamento 

que diferem fortemente de todos os outros e podem causar anomalias nos 

resultados das análises.  

Como resultado da etapa são obtidos os estados de comportamento 

animal, forrageio, trânsito e descanso distribuídos em intervalos de tempo (hora 

início e hora fim) ao longo dos dias, meses e anos. Quando não há registros de 

movimentação no dia ou intervalo de horas o espaço é mostrado em branco. 

Na Figura 13, é mostrado o gráfico com a distribuição dos estados de 

comportamento (descanso, forrageio e trânsito) para o animal Picolé, ao longo 
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dos dias e horas do mês de janeiro (1) de 2015. Observa-se no período de 5 a 8 

de janeiro foi identificado somente o estado de forrageio e de 16 a 22 de janeiro 

somente o estado de descanso. No dia 30, o animal descansou das 0h. às 3h., 

forrageou das 3h às 5h e depois transitou das 6h às 8h e voltou a forragear até 

às 14h. 

 

Figura 13 – Estados do comportamento animal por dia e hora 

 
Outro resultado obtido na etapa A2 é o tempo médio de duração de cada 

estado de comportamento animal por mês e ano. Na Figura 14, é apresentado 

um gráfico onde as linhas contínuas indicam a variação do tempo de duração 

(horas e minutos) dos estados de comportamento do animal (forrageio, descanso 

e trânsito), ao longo dos meses e anos. Os estados de comportamento são 

diferenciados pela cor da linha. O gráfico permite, por exemplo, a análise do 

dataset de movimentação do animal Picole,  que mostra a indicação de que em 

março de 2015, o animal permaneceu em média duas horas e cinquenta e seis 
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minutos descansando, diferente de janeiro de 2015, onde permaneceu em média 

duas horas e  vinte minutos.   

As linhas tracejadas mostram a regressão linear aplicada à variação do 

tempo médio de cada estado de comportamento e fornece indicações sobre a 

tendência de comportamento do animal ao longo dos meses de um determinado 

ano.  Na Figura 14, por exemplo, as linhas tracejadas indicam que em janeiro 

de 2015 o tempo médio de duração do estado de forrageamento de Picolé foi de 

duas horas e quarenta e um minutos e teve uma tendência de queda ao longo 

dos meses seguintes. Já a duração do estado de descanso foi indicada como 2 

horas e 21 minutos, em janeiro, e apresentou elevação nos meses seguintes. Já 

para o estado de trânsito não houve registro. 

 
Figura 14 – Tempo médio de duração dos estados de comportamento do animal por mês e ano 

 
6.3.1.3. A3 - Identificar a frequência de ocorrência do estado de 

comportamento por período 

Na etapa A3 foram considerados os períodos previamente identificados e 

sem outliers para calcular a frequência de ocorrência de cada período (hora de 

início e término) por estado de comportamento. Desta forma, pode-se identificar 

quais horários apresentam maior frequência de ocorrência de um estado de 
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comportamento animal. Na Figura 15, é apresentado o fluxograma que detalha 

as rotinas executadas pelo algoritmo na etapa A3 e o pseudocódigo pode ser 

consultado no Apêndice A. 

 

Figura 15 - Fluxograma da etapa A3 - Identificar a frequência de ocorrência do estado  
de comportamento por período 

 
O primeiro passo consiste em identificar os períodos (hora de início e 

término) que ocorrem cada estado de comportamento. Para os períodos menos 

frequentes, uma rotina é aplicada para identificar os períodos sobrepostos e 

gerar novos períodos com essas intersecções. Com base nos resultados das 

análises uma rotina identifica a frequência de ocorrência de cada período por 

animal, estado, mês e ano. Os períodos com maior frequência por animal, 

estado, mês e ano são determinados com base na frequência total de ocorrência 

de cada período. Desta forma, os períodos de maior e menor frequência de 

ocorrência são identificados com base no cálculo do ranking de frequência de 

ocorrência de cada estado, por animal, período, mês e ano. 

Como resultado da etapa são obtidos os intervalos entre horas, ou 

horários, de maior ocorrência dos estados do comportamento animal. Na Figura 

16, é ilustrado um exemplo do gráfico de intervalos entre horas (horários) de 
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maior frequência de ocorrência do estado de forrageamento para o animal Picolé 

em 2015. No gráfico observa-se que em fevereiro, abril e maio o forrageamento 

ocorreu mais no periodo das 0h às 8h. 

 
Figura 16 – Horários de maior frequência de ocorrência dos estados de comportamento por 

mês/ano 

 
Outro resultado obtido na etapa é a frequência de ocorrência dos estados 

de comportamento por período do dia (dia/noite) para cada animal ao longo dos 

meses e anos. Na Figura 17, é ilustrado um exemplo do resultado da análise de 

frequência de ocorrência dos estados de comportamento para o animal Picolé  

ao longo dos meses de 2015. O gráfico é dividido em três áreas, que 

correspondem, aos estados de forrageamento, descanso e trânsito e para cada 

estado tem-se os meses e a frequência de ocorrência. As cores diferenciam os 

períodos: dia, noite e dia/noite (início do período durante o dia e término a noite) 

e indicam a variação da ocorrência de cada estado de comportamento por mês.  

O total de ocorrências, mostrado no rodapé do gráfico, juntamente com o 

ano, corresponde ao número de registros analisados. Observando o exemplo, 

têm-se que foram analisadas 36 ocorrências da onça Picolé que indicaram que 
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o animal forrageou mais durante o período da noite e descansou durante o dia 

ao longo dos meses de janeiro à maio de 2015. 

 
Figura 17 – Frequência de ocorrência dos estados de comportamento animal por período do dia 

 

6.3.1.4. A4 - Identificar a área de vida do animal  

Nesta Etapa, a área de vida do animal (home range) é identificada sobre 

dois aspectos: por animal, mês e ano e por animal, estado de comportamento, 

mês e ano. As trajetórias dos animais foram analisadas para determinar o home 

range dos animais com a função kernelUD, do pacote R - AdehabitatHR 

(CALENGE, 2006). A Figura 18 mostra o fluxograma que detalha as rotinas 

executadas pelo algoritmo na etapa A4 e o pseudocódigo pode ser consultado 

no Apêndice A. 

Como resultado da etapa são obtidos os mapas de home range do animal 

por mês e ano e por estado de comportamento, mês e ano. Na Figura 19, por 

exemplo, é mostrado o mapa com a área ocupada pelos animais Picolé e 

Anderson no mês de fevereiro de 2015, que foram selecionados na lista de itens 

do menu lateral. 
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Figura 18 - Fluxograma da Etapa A4 – Identificar o home range animal  

 

 

Figura 19 – Mapa de Home Range por animal, mês e ano. 

 

Na Figura 20, é mostrado o exemplo do mapa da área ocupada pelo 

animal Picolé, que foi selecionado na lista de itens do menu lateral, e indica a 

área de forrageamento do animal em fevereiro de 2015. 
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Figura 20 - Mapa de Home Range por animal, mês e ano e estado de comportamento,  

 
 
6.3.2. Etapa B - Identificar os fatores ambientais vizinhos das ocorrências 

dos animais 

Na etapa B os dados sobre movimento animal e fatores ambientais são 

analisados para identificar os fatores presentes ao longo do movimento dos 

animais. Quanto maior a proximidade entre o comportamento animal e o fator 

ambiental, maior a probabilidade de uma relação entre eles. Duas situações são 

consideradas: fatores que possuem informações sobre espaço (latitude/ 

longitude) e tempo, onde a distância entre o ponto de registro do fator e o 

comportamento animal é calculada com a fórmula de Vincenty e a segunda 

situação, é quando o fator está na área de ocorrência do comportamento animal, 

mas possui apenas informações de tempo não sendo possível calcular a 

distância entre eles. 

A sequência de atividades, Figura 21, que compõem a etapa de 

identificação dos fatores ambientais vizinhos da ocorrência do comportamento 

animal abrange a identificação: 

 dos fatores ambientais vizinhos por meio da distância entre o animal e o 

fator ambiental; 

 dos fatores ambientais vizinhos por meio da data e a hora. 

O fluxograma que detalha as rotinas executadas pelo algoritmo nas 

etapas B1 e B2, para identificar fatores ambientais que ocorreram próximos ao 

movimento animal, é apresentado na Figura 22. O pseudocódigo pode ser 

consultado no Apêndice A. 
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Figura 21 – Etapa B: Identificar os fatores ambientais vizinhos da ocorrência do comportamento 

animal 

 
6.3.2.1. B1 - Identificar os fatores ambientais vizinhos por meio da 

distância entre o animal e o fator ambiental 

Na Etapa B1, quando o conjunto de dados do fator ambiental possui 

informações espaciais sobre a localização (latitude e longitude) e hora (data e 

hora) das ocorrências, pode-se calcular a distância entre os pontos do 

movimento animal e do fator ambiental. O fator ambiental pode ser a ocorrência 

de outros animais que também estão contidos no mesmo conjunto de dados ou 

outros fatores contidos em um conjunto de dados separado.  

Para calcular a distância entre os pontos de movimentação dos animais e 

a ocorrência do fator ambiental é criada uma matriz que relaciona os dados e 

calcula a distância entre os pontos de localização, com a fórmula de Vincenty 

(VINCENTY, 1975). Assim, para cada registro do movimento do animal, um 

círculo é criado em torno deste ponto (posição e tempo), com base em um raio 

de distância limite (parâmetro de entrada TD). Em seguida, calcula-se a distância 

entre o ponto de movimentação do animal e os fatores ambientais contidos no 

raio de pesquisa. Compara-se a data e a hora da ocorrência do movimento do 

animal com a data e hora da ocorrência do fator ambiental para identificar a 

distância e observa-se que ambos devem ocorrer em uma mesma data e hora. 

No entanto, o movimento do animal e o fator ambiental raramente ocorrerão no 

mesmo minuto e segundo. Assim, para cada data de movimentação do animal 

utiliza-se o parâmetro TI para adicionar uma margem, em minutos, antes e 
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depois da hora inicial e final para recuperar as ocorrências dos fatores 

ambientais.  

 
Figura 22 – Fluxograma da Etapa B1 e B2 – Identificar os fatores ambientais vizinhos do 

movimento animal  

Como resultado da etapa é obtida uma tabela contendo os identificadores 

do animal e do fator e a distância em quilômetros (KM). 
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6.3.2.2. B2 - Identificar os fatores ambientais vizinhos por meio da 

data/hora. 

Na Etapa B2, quando o fator ambiental não possui as informações de 

espaço (latitude e longitude), porém sabe-se que os dados são da mesma área 

do movimento animal analisado, utiliza-se a data e hora para explorar os dados. 

Para cada movimento animal, a data do movimento é sincronizada com a data 

do fator ambiental e utiliza-se o parâmetro TI para adicionar uma margem, em 

minutos, antes e depois da hora inicial e final para recuperar as ocorrências dos 

fatores ambientais. Como resultado da etapa,  é obtida uma relação dos animais 

e os fatores ambientais vizinhos.  

6.3.3. Etapa C - Identificar a correlação entre o comportamento animal e os 

fatores ambientais vizinhos 

Na Etapa C, são abordadas as atividades realizadas para identificar a 

interação entre os animais e os fatores ambientais vizinhos. Na Figura 23, é 

mostrada a sequência de atividades que compõem a etapa de identificação da 

correlação entre o comportamento animal e os fatores ambientais vizinhos que 

abrange a identificação: 

 da correlação entre animais vizinhos; 

 da correlação entre estado de comportamento e fatores ambientais. 

 

Figura 23 - Etapa C: Identificar a correlação entre o comportamento animal e os fatores ambientais 
vizinhos 
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Para identificar a correlação as variáveis são selecionadas para serem 

analisadas e a técnica de regras de associação é aplicada com o algoritmo 

Apriori, do pacote Arules (HAHSLER; GRUEN; HORNIK, 2005), para obter 

indicativos sobre a interação entre essas variáveis. Na análise da correlação 

entre os animais são consideradas as variáveis Animal 1 e Animal 2 e na 

correlação entre o estado do comportamento animal e outros fatores têm-se as 

variáveis Estado e Status do Fator, respectivamente. Na Figura 24, é 

apresentado o fluxograma que detalha as rotinas executadas pelo algoritmo, nas 

etapas C1 e C2, e o pseudocódigo pode ser consultado no Apêndice A.  

 
 

Figura 24 - Fluxograma da etapa C1 e C2 – Identificar a correlação entre o comportamento animal e 
os fatores ambientais vizinhos 

 
O algoritmo Apriori identifica as regras de associação entre as variáveis, 

com base na frequência com que ocorrem juntas e reduz as regras que estão 

abaixo dos limites de minSup e minConf para identificar as regras de associação 

relevantes. O AniMoveMineR está preparado para gerar as regras de associação 
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para minSup e minConf com os valores: baixo (0.01), igual a 1%; intermediário 

(0.50), igual a 50%; alto (0.9), igual a 90%.  

O framework realiza a mineração por regras de associação e particiona 

os dados por ano, quantos estejam contidos no dataset, e por mês e ano. Como 

resultado da mineração são obtidas as regras de associação entre os dados e 

as medidas que identificam a correlação e dependência entre as variáveis 

analisadas (MANIMARAN; VELMURUGAN, 2015). As medidas obtidas indicam 

a frequência de coocorrência (Sup) das duas variáveis; a frequência de 

ocorrência somente da variável A (SupA) e da B (SupB); a frequência esperada 

(SupEsp) de coocorrência das variáveis A e B; e a confiança (Conf), que é a 

probabilidade de B ocorrer em função da ocorrência da variável A. Outras 

medidas obtidas são o coeficiente de correlação (Phi), que indica o nível de 

correlação entre as variáveis, e o Lift, que determina o nível de dependência 

entre as variáveis analisadas.  

Com base nas medidas é calculado um percentual de dependência entre 

as variáveis para cada regra, usando a fórmula: 

 
𝑫𝒆𝒑 = 𝑐𝑜𝑛𝑓𝐷𝑒𝑝. 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 + 𝑆𝑢𝑝𝐷𝑒𝑝. 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 + 𝐿𝑖𝑓𝑡. 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 

 
Como resultado da etapa são mostrados gráficos baseados nas medidas 

de suporte, confiança, phi e lift obtidas na mineração dos dados por ano e por 

mês e ano. O gráfico, Figura 25, apresenta o percentual de confiança entre os 

pares de  animais e indica a probabilidade de ocorrência de um animal em função 

de outro por mês e ano. No exemplo, é mostrada a relação entre os animais Fera 

e Dale que apresentam frequência de coocorrência alta (Sup = 100%), alta 

probabilidade de um animal ocorrer em função da ocorrência do outro (Conf = 

100%) obtidos com a análise de 63 registros de movimentação dos animais. A 

medida de confiança representada pela intensidade das cores que indica a 

probabilidade de coocorrência dos animais, quanto maior a probabilidade maior 

a intensidade da cor. 
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Figura 25 – Gráfico de Confiança entre os animais por mês e ano 

 
O mesmo padrão de gráfico, Figura 26,  é utilizado para analisar o nível 

de correlação entre os animais por mês com base no coeficiente de correlação 

(phi). Os meses no gráfico são representados por números, por exemplo, 2 

(fevereiro), 3 (março), 4 (abril) e 5 (maio). 

 

 
Figura 26 – Gráfico de nível de correlação entre animais por mês e ano 
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O nível de correlação entre os animais por ano é mostrado na Figura 27 

e os  quadros em cinza indicam as correlações negativas entre Caiman e Dale 

para 2015. 

 
Figura 27 – Gráfico de nível de correlação entre animais por ano 

 
Outro resultado da etapa é a dependência entre as variáveis, baseada na 

medida de Lift, obtida com as regras de associação. Na Figura 28, é mostrado 

um exemplo de grafo que indica a relação de dependência entre os animais Alice 

e Picolé. Os grafos são formados por vértices e arestas, onde a cor dos vértices 

determina a intensidade da dependência entre os animais de acordo com o Lift, 

e o tamanho dos vértices consiste na frequência de coocorrência entre os 

animais com base no valor da medida de suporte (Sup). 

O algoritmo Apriori ao realizar a mineração por regras de associação 

utiliza os parâmetros de minConf e minSup para filtrar as regras mais relevantes, 

desta forma, os valores que são utilizados para estes parâmetros podem 

influenciar diretamente nos resultados obtidos. Caso, por exemplo, a frequência 

mínima de coocorrência dos animais seja elevada alguns encontros esporádicos 

entre os animais não serão identificados, no entanto poderiam ser relevantes 

dependendo do contexto e do dataset analisado. Diante disso, o AniMoveMineR 

foi preparado para aplicar a mineração por regras de associação para um 

conjunto de diferentes valores para minSup e minConf.  
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Figura 28 – Grafos de Dependência entre os animais baseada no Lift  

 
O gráfico de níveis de dependência entre os animais, Figura 29, permite 

observar os pares de animais identificados pelas regras de associação e  a 

dependência (lift) entre esses animais em diferentes testes realizados variando 

os valores de minSup e minConf.  

As cores diferentes para as barras indicam os valores obtidos nas 

avaliações, por meio de valores diversos para o minSup e minConf, que permite 

identificar como a dependência entre os animais varia de acordo com a 

frequência mínima de coocorrência ou a probabilidade de um animal ocorrer em 

função de outro. No gráfico, o exemplo indica que os animais Alice e Picolé 

apresentaram valores acima de 1, dependência positiva durante o mês de 

fevereiro de 2015 para o teste com minSup e minConf  0.001 (1%). No entanto, 

para os testes com o minSup e minConf iguais a 0.5 (50%) e 0.9 (90%) a relação 

entre esses animais não foi identificada. 

Para complementar e validar os resultados da análise da correlação 

obtidos com a mineração por regras de associação o framework fornece o 

coeficiente de Cramer, Figura 30, que indica a associação entre duas variáveis 
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medidas numa escala categórica, sendo calculado com base no valor do chi-

square (qui-quadrado) (PLACKETT, 1983)(ALVAREZ, 2003). O coeficiente é 

obtido com base na análise de uma tabela de contingência. 

 
 

Figura 29 – Gráfico de correlação entre animais para diferentes valores de minSup e minConf 

 
Na fórmula de V de Crámer, (n) representa o número total de ocorrências 

e (l) representa o mínimo entre o número de linhas e colunas da tabela de 

contingência. 

  
Figura 30 – Resultado da análise da tabela de contingência e coeficiente de Cramer 
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O resultado obtido varia entre 0, totalmente independentes, e 1, 

totalmente associados, quanto maior a associação maior o valor do coeficiente. 

Fórmula de Cramer: 

(𝑪) =  
𝑋

𝑛(𝑙 − 1)
  

 

A tabela de contingência é uma tabela em que as frequências 

correspondem a duas classificações, uma classificação está nas linhas da tabela 

e a outra está nas colunas. A tabela terá tantas linhas e colunas quantas as 

categorias em cada uma das variáveis.   

Na etapa ainda são explorados outros aspectos da interação entre os 

animais como a sobreposição da área de vida e a distância entre os animais ao 

longo do tempo e espaço. A sobreposição da área de vida é calculada com a 

função kerneloverlap (CALENGE, 2006) que gera uma matriz de relação entre 

os animais e indica a probabilidade de apresentarem sobreposição de espaço 

para o dataset analisado. Esta função não efetua a análise dos dados por mês e 

ano. Na Figura 31, é mostrada a matriz de sobreposição entre os animais. 

Quanto mais próximo ou igual a 1 maior a sobreposição da área. A matriz indica, 

por exemplo, que entre Fera e Dale há uma sobreposição de área de 0.587 que 

significa uma moderada sobreposição. Já entre Fera e Picolé o valor é igual a 

zero e indica que não houve sobreposição de espaço entre esses animais.  

 

Figura 31 - Matriz de sobreposição do home range 

 
A sobreposição do home range dos animais pode ser observada, também, 

por meio de mapa. Um menu lateral permite selecionar os animais que serão 

visualizados no mapa, sendo possível selecionar múltiplos animais. O mapa, 

Figura 32, mostra a sobreposição de área de vida dos animais Fera, Caiman e 

Dale para fevereiro de 2015.  
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Figura 32  – Mapa de home range por animal, mês e ano 

No mapa, Figura 33, é mostrada a sobreposição da área de vida por 

estado de comportamento de forrageio dos animais Caiman, Dale e Fera em 

fevereiro de 2015. 

 
 

Figura 33 – Mapa de home range por animal, estado do comportamento, mês e ano 
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Outro aspecto da interação entre os animais e os fatores ambientais é a 

distância média entre eles ao longo do tempo. Na etapa B, da análise de dados, 

são calculadas as distâncias entre os animais e fatores ambientais e para aplicar 

a  mineração por regras de associação são utilizados os dados com distância 

igual ou abaixo da distância limite (TD). 

Com base nos pares de animais obtidos com as regras de associação um 

gráfico indica as datas onde a distância entre os animais estava dentro do raio 

de distância definido como limite. Na Figura 34, é ilustrado um exemplo do 

gráfico de distância entre os animais Picolé e Wendy que considera a 

movimentação de ambos num raio de distância de 400 metros (0.4km) para o 

mês de março de 2014. 

 

 
 

Figura 34 – Distância Média entre os animais para o raio de distância igual a 400 metros 

Como o AniMoveMineR permite que sejam realizadas as análises com 

diferentes valores para o raio de distância limite. Quando o resultado apresenta 

diferentes meses para um determinado ano, o gráfico é dividido em meses e são 

apresentadas as variações das distâncias para um par de variáveis. O gráfico, 

Figura 35,  apresenta um exemplo da distribuição das distâncias entre o par de 

animais Picolé e Wendy, de acordo com o raio de distância limite de 900 metros 

(0.9 km) e para os dados de movimentação dos animais referentes aos meses 

de fevereiro, março e abril de 2014. 
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Figura 35 - Distância Média entre os animais para o raio de distância igual a 900 metros 

   
6.4. Considerações sobre o Capítulo 

 
Neste Capítulo foi apresentado o AniMoveMineR, como essse framework 

se insere no processo de Ciência dos Dados e quais os passos e etapas que o 

compõem, com destaque para a Análise de Dados. 

O passo de Análise de dados determina quais atividades devem ser 

realizadas para a análise exploratória dos dados de movimentação animal com 

a finalidade de obter conhecimento sobre a interação entre animais e os fatores 

ambientais.  

Os resultados, obtidos com cada etapa da Análise de dados, permite 

explorar os aspectos do comportamento individual dos animais, identificar os 

fatores ambientais vizinhos das ocorrências da movimentação dos animais e a 

interação entre os animais e os fatores ambientais ao longo do tempo e espaço. 
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7 AVALIAÇÃO DO ANIMOVEMINER - ESTUDOS DE CASO  

Neste Capítulo são apresentados dois experimentos realizados para 

avaliar o framework AniMoveMineR, aplicados na área de biodiversidade, com o 

uso de dados de onças-pintadas da região de Taiamã – Pantanal – Brasil e 

dados de macacos (Cebus Capucinus) da região da Barro Colorado Island – 

Panamá. 

 
7.1  Estudo de Caso I – Análise exploratória da movimentação de onças do 

Pantanal – Brasil 

Nesta seção é apresentado o experimento realizado para avaliar o 

framework, com  o dataset contendo o rastreamento de nove onças que residem 

na região da Estação Ecológica de Taiamã, Pantanal, Brasil, coletados entre 

2013 e 2015 (MORATO et al., 2018). O dataset contém informações sobre a 

posição (latitude/longitude) e a hora (data/hora) do movimento do animal.  As 

análises foram realizadas, em separado, para cada ano. No entanto, serão  

mostrados como exemplo somente os resultados obtidos para o ano de 2015. 

Foram realizados dois estudos com o foco na análise exploratória do 

movimento das onças para a obtenção de indicativos: primeiro, sobre o 

comportamento e interação entre esses animais; e o segundo, sobre a interação 

entre o estado de forrageamento desses animais e as estações do ano. As 

perguntas (P) definidas para os estudos de caso:  

 P1: A análise exploratória da movimentação de onças permite identificar 

o nível de correlação entre pares de onças ao longo do tempo e espaço? 

   
 P2: A análise exploratória da movimentação das onças permite identificar 

o nível de dependência entre as estações do ano e os períodos do dia em 

que as onças forrageiam?  

 
7.1.1 Estudo – Questão (1)   

O primeiro estudo teve como finalidade responder à questão (1): “A 

análise exploratória da movimentação de onças permite identificar o nível de 

correlação entre pares de onças ao longo do tempo e espaço? “. 

Desta forma, as três etapas de análise de dados do framework foram 

aplicadas na análise exploratória da movimentação das onças: (A) identificar o 
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comportamento individual do animal; (B) identificar os fatores ambientais 

vizinhos à ocorrência do comportamento animal; (C) identificar a correlação entre 

animais e fatores ambientais. 

Na etapa A, a análise exploratória teve como objetivo o conhecimento 

sobre o comportamento individual do animal que consiste em identificar os 

estados de comportamento das onças (forrageio, descanso e trânsito) ao longo 

de suas trajetórias, a frequência e a duração dos estados de comportamento e 

a área de vida (home range) das onças.  

A classificação do comportamento em estados permite explorar a 

frequência de ocorrência desses estados durante os períodos do dia (dia/noite), 

em quais horários (intervalos entre horas) ocorrem, a duração dos estados e o 

espaço ocupado (home range) pelas onças ao longo do tempo. 

Como resultado da etapa A, é apresentado um mapa da região, onde os 

dados foram coletados, com as trajetórias das onças ao longo do tempo (mês e 

ano) e espaço. Na Figura 36, o mapa mostra a trajetória da onça Picolé, em 

fevereiro de 2015, e contém um menu com a relação das onças e meses nos 

quais foram registradas as ocorrências de movimentação para cada onça. 

Assim, pode-se comparar as trajetórias dos animais ao longo dos meses por ano.  

 
Figura 36  – Mapa da trajetória da onça Picolé em fevereiro/2015 
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Outro resultado da etapa A é a matriz de estados de comportamento da 

onça, Figura 37, que apresenta a distribuição dos estados nos intervalos entre 

horas ao longo dos dias de cada mês/ano. A matriz indica o tempo gasto pela 

onça Picolé no forrageio, descanso ou trânsito ao longo dos dias. Na matriz 

pode-se observar a indicação de que nos primeiros dias do mês de fevereiro a 

onça Picolé apresentou maior frequência do estado de descanso e nos dias 10, 

11, 16 e 17 houve o registro de maior frequência de forrageamento. Esta 

distribuição permite identificar o comportamento individual do animal em suas 

atividades diárias, possibilitando determinar as mudanças de comportamento do 

animal ao longo dos dias e meses do ano. 

 
 

Figura 37  – Matriz de estados de comportamento da onça Picolé em fevereiro/2015 

 
Outro aspecto do comportamento individual das onças, que é fornecido 

pelo framework, é a duração dos estados de comportamento que indica o tempo 

médio que a onça gasta em suas atividades de forrageamento, descanso e 
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trânsito. O gráfico, Figura 38, apresenta a duração média de cada estado de 

comportamento da onça Picolé, ao longo dos meses do ano de 2015, indicando 

a tendência de aumento ou diminuição da duração em função dos meses do ano.  

Em fevereiro/2015, os resultados indicam que a onça Picolé apresentou uma 

queda na duração do estado de forrageio e, em março/2015, um aumento do 

tempo de descanso. 

 
Figura 38 - Tempo médio de duração dos estados de comportamento da onça Picolé em 2015 

 
Com a análise exploratória dos períodos de ocorrência dos estados de 

comportamento animal são identificados os horários nos quais os estados 

ocorreram com maior frequência. O gráfico, Figura 39, mostra os intervalos entre 

horas nos quais o estado de forrageamento ocorreu com maior frequência ao 

longo dos meses de 2015 para a onça Picolé, onde o círculo, representa a hora 

de início, e a linha, a duração, determinando o início e o fim do período. Os 

resultados mostram os meses de janeiro a maio de 2015 e indicam que Picolé 

forrageou mais nos horários das 0h às 8h, com algumas variações ao longo dos 

meses. 
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Figura 39 - Horários de maior frequência de ocorrência dos estados de comportamento 

 

Com o detalhamento dos horários de ocorrência dos estados de 

comportamento animal é identificada a frequência de ocorrência dos estados ao 

longo dos períodos do dia (dia/noite). O gráfico, Figura 40, mostra a frequência 

de ocorrência de cada estado de comportamento da onça Picolé ao longo dos 

meses de janeiro a maio de 2015 e indica um maior número de ocorrências de 

forrageamento durante a noite. Já nos meses de fevereiro e março há um 

aumento das ocorrências, seguido de uma queda nos meses de abril e maio de 

2015. 
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Figura 40 - Frequência de ocorrência dos estados de comportamento da onça Picolé por período 
do dia 

Outro aspecto analisado do comportamento individual do animal foi a área 

de vida (home range). A área de vida dos animais que permite verificar como o 

espaço foi ocupado pelo animal ao longo dos meses do não e, também, pode 

ser observada com base nos estados de comportamento do animal.  

Na  Figura 41, o mapa na parte (A) mostra a área de vida da onça Picolé, 

por mês e ano, e na parte (B), mostra a área de vida da mesma onça por estado 

de forrageamento ao longo dos meses do ano de 2015. O mapa fornece 

indicativos sobre a variação da ocupação do espaço pelo animal ao longo dos 

meses e anos indicando, por exemplo, que o animal Picolé ocupava uma 

determinada área em janeiro de 2015 e migrou, ao longo de fevereiro, para uma 

nova área permanecendo nesta área ao longo dos meses seguintes.  
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Figura 41 – Mapa de home range da onça Picolé - (A) por mês e ano e (B) por estado de 
comportamento, mês e ano 

 
Na etapa B, da análise de dados no AniMoveMineR, foram identificados 

os fatores ambientais vizinhos às ocorrências de movimentação do animal. Para 

determinar os animais vizinhos, o raio de distância limite foi definido como 400 

metros (0.4km), numa primeira avaliação, e 900 metros (0.9km), na segunda 

avaliação. 

A etapa C da análise de dados do AniMoveMineR tem como foco 

identificar a correlação entre os animais e fatores ambientais. Nesta etapa a 

mineração por regras de associação foi utilizada em duas análises: primeira, 

entre as onças, para explorar a interação entre esses animais; e, a segunda, o 

estado de forrageamento das onças e as estações do ano (fator ambiental). As 

avaliações utilizaram uma variação de valores para os parâmetros minSup e 

minConf, definidas como: 0.01 (1%); 0,50 (50%) e 0,9 (90%), filtrando as regras 

mais relevantes para a análise. 
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Com a mineração por regras de associação dos dados de movimentação 

das onças foram fornecidas as medidas que indicam o nível de correlação 

(phi%), dependência (Lift), confiança (Conf) e coocorrência (Sup). Para os 

diferentes testes realizados, Figura 42, os resultados indicam a variação dos 

níveis de correlação entre os pares de onças. Para o mês de fevereiro foram 

identificados níveis de correlação de 100% para os pares de onças Alice e Picolé 

e acima de 40% para Caiman e Dale e Caiman e Fera. Observa-se que essas 

correlações aparecem somente em fevereiro (2) para  de mínimo suporte e 

confiança extremamente baixo (0.001) e que Dale e Fera não apresentam 

correlação. 

 

 
Figura 42 - Gráfico de Níveis de correlação entre pares de onças para diferentes valores de 

confiança e suporte mínimo 

Para os meses de março, abril e maio não foram identificadas correlações 

entre os pares de onças Alice e Picolé, Caiman e Dale e Caiman e Fera, mas há 

a indicação de forte correlação entre as onças Dale e Fera para todas as 

variações de valores de minConf e minSup, inclusive para os valores de minConf 

e minSup igual a 90%. 

Quando a coocorrência (Sup) e a probabilidade de uma animal ocorrer em 

função de outro (Conf) são iguais a 100%, o resultado do coeficiente phi não é 
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determinante nas regras de associação, então foram necessários ajustes no 

algoritmo para tratar essa condição. 

Na Figura 43, são mostrados os níveis de correlação entre os pares de 

onças de forma detalhada, para cada teste com valores de minSup e minConf 

diferentes e indicam os percentuais do coeficiente de Phi (p) e o total de registros 

analisados (r). 

 

 

Figura 43 – Gráfico de correlação entre as onças por mês para o ano de 2015 

Para os diferentes testes também foram analisados os resultados da 

variação dos níveis de dependência, Figura 44, entre os pares de onças. No 

mês de fevereiro os valores de Lift são maiores que 1, o que indica a  

dependência positiva entre os pares de onças Alice e Picolé, Caiman e Dale e 

Caiman e Fera. Para os meses de março, abril e maio somente foram obtidos os 

indicativos de dependência para as onças Dale e Fera com valor igual a 1, o que 

significa independência entre essas onças. 
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Figura 44 - Gráfico de Níveis de dependência (lift) entre pares de onças para diferentes valores de 
confiança e suporte mínimo 

 

Outra medida fornecida é a confiança que indica a probabilidade de uma 

onça ocorrer em função da ocorrência de outra. No gráfico, Figura 45, é 

mostrada a variação da medida de confiança ao longo dos meses de 2015 para 

os testes realizados com minSup e minConf igual a 0.001. Os valores contidos 

nas barras correspondem ao percentual de suporte (s), que consiste na 

frequência de coocorrência dos animais e ao total de ocorrências analisadas (r).  

Desta forma, em (2) fevereiro foram identificados 3 registros de 

movimentação dos animais e que Picolé e Alice estavam juntos em 38% desses 

registros, com uma probabilidade de 100% de um ocorrer em função do outro. A 

onça Caiman possui indicação de relação com as onças Fera e Dale, com 

probabilidade de Caiman ocorrer em função de ambas as onças abaixo de 75%. 

Já nos meses de março, abril e maio de 2015, as onças Fera e Dale não 

apresentaram relação com a onça Caiman, mas indicam 100% de probabilidade 

de uma ocorrer em função da ocorrência da outra (Conf).   
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Figura 45  – Gráfico de probabilidade de ocorrência de uma onça em função de outra (minSup e 
minConf = 1%) 

Para os testes realizados com minSup e minConf iguais a 50% (0.05) 

somente foram identificadas as relações entre Fera e Dale, Figura 46, nos 

meses de (3) março, (4) abril e (5) maio de 2015. 

 

 

Figura 46  – Gráfico de probabilidade de ocorrência de uma onça em função de outra (minSup  
e minConf = 50%) 

 
A correlação entre os animais foi analisada, também, por meio da tabela 

de contingência e coeficiente de Cramer. Os resultados foram obtidos por mês e 

ano e indicaram para fevereiro de 2015, Figura 47, um coeficiente de Cramer 
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igual a 0.866 que é próximo de 1 e indica forte associação entre as onças Picolé 

e Alice, Caiman e Dale e Caiman e Fera. Esses indicativos confirmam os 

resultados obtidos com as regras de associação. 

 
Figura 47 – Resultado da análise de Cramer para as onças em fevereiro de 2015 

Para os meses de março, abril e maio de 2015 o coeficiente de Cramer 

foi igual a 1, que indica forte correlação entre as onças Dale e Fera. Na Figura 

48, é ilustrado um exemplo do resultado da análise do coeficiente de Cramer 

para março de 2015 (20153). Desta forma, observa-se que a correlação entre as 

onças indicada pelas regras de associação foram confirmadas com o uso da 

tabela de contingência e do coeficiente de Cramer. 

 
 

Figura 48 - Resultado da análise de Cramer para as onças em março, abril e maio de 2015 

O AniMoveMineR permite analisar outro aspecto das interações entre as 

onças que é a sobreposição de home range. Observa-se que os animais que 
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apresentam indicação de forte correlação têm uma probabilidade maior de 

compartilharem o mesmo espaço ao longo do tempo. 

A matriz de sobreposição de home range, Figura 49, apresenta uma visão 

geral sobre o índice de sobreposição entre os animais, sem considerar os meses 

em que ocorreram as sobreposições. Para os pares de onças Alice e Picolé, 

Caiman e Dale, Caiman e Fera e Fera e Dale os índices de sobreposição maiores 

que zero indicam que houve sobreposição de área de vida entre esses pares de 

onças. 

 
Figura 49 - Matriz de índice de sobreposição de home range das onças 

 

A sobreposição do home range pode ser explorada no framework por meio 

do mapa que mostra a área ocupada pelos animais por mês e ano ou por mês, 

ano e estado de comportamento. Com a análise do home range das onças Picolé 

e Alice, Figura 50, observa-se que em (A) janeiro/2015 não houve sobreposição 

de área, em (B) fevereiro/2015 houve sobreposição e em (C) março/2015 não 

houve sobreposição novamente. A sobreposição entre Picolé e Alice confirma o 

resultado das regras de associação que indicaram forte correlação  entre esses 

animais em fevereiro de 2015. 

 
Figura 50 – Home range das onças Picolé e Alice em janeiro (A), fevereiro (B) e março (C) de 2015 

Para as onças Dale, Fera e Caiman o mapa de sobreposição de home 

range, Figura 51, indica que (A) Caiman e Dale e (B) Caiman e Fera 
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apresentaram sobreposição em fevereiro/2015, mas em (C) março/2015 a onça 

Caiman distanciou-se da onça Dale aproximando-se da onça Picolé.  

 

 
Figura 51  – Home range das onças (A) Caiman e Dale (B) Caiman e Fera em fevereiro/2015 e (C) 

Caiman, Fera e Picolé em março/2015 

 

Para as onças Dale e Fera, Figura 52, o mapa de sobreposição de home 

range indica sobreposição em todos os meses analisados em 2015: (A) fevereiro, 

(B) março, (C) abril e (D) maio. 

 

 

Figura 52 - Mapa de home range das onças Fera e Dale em 2015 

 

A 
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Com o AniMoveMineR também pode-se observar o home range dos 

animais com base nos estados de comportamento. Na Figura 53, é mostrado o 

home range das onças Picolé e Alice durante o forrageio nos meses de (A) 

fevereiro e (B) março de 2015, o que indica que em fevereiro compartilharam o 

espaço em algum momento. 

 

 

Figura 53  – Home range das onças Picolé e Alice durante o forrageamento em fevereiro e março 
de 2015 

 
Deste modo, a análise da sobreposição de home range pode ser usada 

para confirmar os resultados obtidos com as regras de associação, para 

identificar encontros ou momentos que as onças permaneceram juntas e para 

acompanhar as mudanças no comportamento dessas onças com relação ao uso 

do espaço ao longo do tempo. Outro aspecto que pode ser analisado da 

interação entre os animais é a distância média entre eles ao longo do tempo.  

No gráfico, Figura 54, é apresentada a distância média em quilômetros 

(km) para os pares de onças no ano de 2015. Observa-se que os resultados 

indicam que Dale e Fera foram as onças com menor distância média para o 

período e Alice e Dale e as com maior distância foram a Alice e Fera. 
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Figura 54 – Distância Média entre as onças em 2015 

 
Na análise exploratória um raio de distância limite é definido para 

identificar os animais mais próximos. Com a análise da distância média pode-se 

observar o dia, mês e ano que os pares de animais foram registrados com 

distância média menor ou igual à distância limite. No gráfico, Figura 55, são 

mostradas as datas em que Fera e Dale apresentaram distância média menor 

ou igual à distância limite de 400 metros (0.4 km).  

 

 
Figura 55 – Distância Média entre as onças Fera e Dale em 2015 para a distância limite igual a 400 

metros 
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No primeiro estudo o objetivo era responder à questão (1): “A análise 

exploratória da movimentação de onças permite identificar o nível de correlação 

entre pares de onças ao longo do tempo e espaço? “ 

Diante dos resultados observa-se que o framework fornece indicativos 

sobre o comportamento individual dos animais, a proximidade e os níveis de 

interação entre esses animais. Desta forma, permite identificar os níveis de 

correlação entre os animais a partir dos dados de movimentação animal e a 

frequência com a qual ocorrem ao longo do tempo e espaço. 

Como indicativos sobre o comportamento individual são fornecidas as 

trajetórias dos animais e a classificação do comportamento desses animais em 

estados (descanso, forrageio e trânsito) ao longo de suas trajetórias. 

A frequência de ocorrência e a duração desses estados são obtidos por 

meio da identificação dos horários (intervalo entre horas) e períodos do dia 

(noite/dia) em que são mais frequentes. Desta forma, pode-se inclusive 

identificar o tempo gasto pelo animal em suas atividades diárias. Além disso, são 

identificadas as áreas ocupadas (home range) pelos animais, individualmente, 

ou compartilhadas com outros animais ao longo do tempo e espaço por mês, 

ano ou por mês, ano e estado de comportamento.  

A interação entre as onças pode ser analisada por meio das regras de 

associação que fornecem indicativos de frequência de coocorrência (Sup), 

probabilidade de um ocorrer em função do outro (Conf), de dependência (Lift)  e 

correlação (Phi) entre os animais, bem como pela distância e a sobreposição de 

espaço entre esses animais ao longo do tempo e espaço e o coeficiente de 

Cramer que indica a correlação entre os animais. 

 
7.1.2 Estudo – Questão (2)   

O segundo estudo teve como finalidade responder a questão (2): “A 

análise exploratória da movimentação das onças permite identificar o nível de 

dependência entre as estações do ano e os períodos do dia em que as onças 

forrageiam?”. 

 A classificação do comportamento das onças e os períodos (dia/noite) e 

horários obtidos no primeiro estudo foram utilizados para determinar as estações 

do ano, por meio dos meses nos quais ocorreram os estados de comportamento. 

As estações do ano em Taiamã são divididas em quatro (ICMBIO, 2017): Cheia 
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(a partir de janeiro para março); Baixa (de abril a maio); Seco (de junho a 

setembro); Inundação (de outubro a dezembro).  

Com base nos dados fornecidos pelo primeiro estudo foi aplicada a 

mineração por regras de associação entre o estado de forrageamento e as 

estações do ano e as medidas de confiança, suporte, lift e phi foram obtidas. 

Com a variação dos valores de minSup e minConf, Figura 56, os resultados 

indicaram que o estado de forrageio e as estações de Seca (Dry) e Baixa (Low) 

somente ocorrem quando minSup e minConf são extremamente baixos, mas o 

estado de forrageio apresentou probabilidade de 90% de ocorrer em função da 

estação Cheia (Full), mesmo com o aumento do minConf e minSup. 

 

 
 

Figura 56  – Gráfico de confiança entre o estado de forrageio e as estações do ano 

 
 

Os resultados da medida de dependência (Lift = 1), Figura 57, indicaram 

que não há dependência entre o estado de forrageio e as estações do ano. 
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Figura 57 – Nível de Dependência entre o estado de forrageio e as estações do ano 

 
Os resultados da medida de correlação (phi), Figura 58, indicaram maior 

correlação entre os estados de forrageio e a estação de cheia (full) para todos 

as onças analisadas e para o minSup e minConf até 50%.  

 

 

Figura 58 – Nível de Correlação entre o estado de forrageio e as estações do ano 

 
Para validar a correlação entre as variáveis foi realizada uma segunda 

avaliação com o uso da tabela de contingência e do coeficiente de Cramer. Na  

Figura 59, é mostrado o resultado da avaliação que indica maior relação entre o 
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estado de forrageio e as cheias, coeficiente de Cramer igual a 0.577. Desta 

forma, os resultados indicam que há maior registro de forrageamento na estação 

de cheia, mas o estado e a estação do ano não são dependentes.  

 

Figura 59 - Resultado do coeficiente de Cramer para a correlação entre o forrageamento e as 
estações do ano 

 
Outro aspecto analisado com o AniMoveMineR foi a ocorrência do estado 

de forrageio ao longo dos períodos do dia (dia, noite e dia/noite) e as estações 

do ano. Observa-se, Figura 60, que para todas as estações a ocorrência do 

forrageamento é maior no período da noite.  

 

 

Figura 60 - Gráfico de ocorrência do forrageamento por período do dia e estação do ano 
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Na Figura 61, é mostrada a ocorrência dos estados de comportamento 

ao longo dos períodos do dia e estações do ano para a onça Picolé em 2015. 

 
 

Figura 61 - Gráfico de ocorrência dos estados de comportamento para a onça Picolé por período 
do dia e estação do ano 

 

 
O segundo estudo teve como finalidade responder a questão (2): “A 

análise exploratória da movimentação das onças permite identificar o nível de 

dependência entre as estações do ano e os períodos do dia em que as onças 

forrageiam?”. A análise da frequência de ocorrência do estado de 

forrageamento, por período do dia (dia/noite) ao longo dos meses, permite 

identificar o comportamento das onças em função das estações do ano. 

Com a análise exploratória da movimentação são identificados os estados 

de comportamento animal, os períodos (dia/noite) e horários que ocorreram 

esses estados. Com base nesses dados pode-se identificar em quais estações 

do ano foram registradas as ocorrências dos estados do comportamento animal 

e, desta forma, identificar: 

  as estações do ano que têm maior ou menor frequência de ocorrência do 

estado de forrageio; 

 os períodos (dia/noite) que as onças apresentaram maior frequência de 

forrageamento; 
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 o nível de dependência, coocorrência e correlação entre o estado de 

comportamento de forrageio e as estações do ano.  

 
Com os dois estudos de caso observa-se que o AniMoveMineR permite 

realizar a análise exploratória do movimento das onças de forma a obter 

indicativos sobre o comportamento individual desses animais e sua interação 

com os fatores ambientais, tais como a presença de outros animais ou a variação 

das estações do ano ao longo do tempo e espaço.  
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7.2.  Estudo de Caso II – Análise da interação entre os macacos (Cebus 

Capucinus) e as chuvas na região de Barro Colorado Island no Panamá. 

Nesta Seção é apresentado o uso do framework AniMoveMineR na 

análise exploratória de um dataset de movimentação de 12 macacos (Cebus 

Capucinus), utilizado em (Li et al. 2013), referentes aos anos de 2004 e 2005 na 

região de Barro Colorado Island - Panamá.  

LI et al. (2013) com a análise dos dados de movimentação animal 

classificou as relações entre pares de macacos como atração e repulsão. A 

frequência de coocorrência dos pares de animais é determinada e o valor de 

significância da relação é verificado com base em testes de permutação que 

consiste na realização de testes de hipóteses. Na Tabela 8, são descritos os 

pares de macacos divididos em 6 grupos. 

Tabela 8  - Grupos de macacos (Cebus Capucinus) 

 

 
Pergunta: Com a análise exploratória da movimentação dos macacos (Cebus 

Capucinus) pode-se identificar pares de macacos que pertencem a um mesmo 

grupo? 

 A análise exploratória dos dados foi executada com base nas três etapas 

que compõem este passo: (A) Identificar o comportamento individual do animal; 

(B) Identificar os fatores ambientais vizinhos da ocorrência do comportamento 

animal; (C) Identificar a correlação entre os animais e os fatores ambientais.  

Na Etapa A, foi realizada a análise exploratória dos dados de 

movimentação dos macacos com o foco nos estados do comportamento desses 

animais, obtendo-se a classificação do comportamento em estados (descanso, 

trânsito e forrageio), os períodos (dia/noite) e horários de ocorrência dos estados 

(intervalos entre horas), bem como a duração (hora início e fim) da ocorrência 

do estado e a área ocupada pelo animal ao longo do tempo.  

Com esses indicativos pode-se responder questões sobre o 

comportamento animal, tais como: Quais os horários que ocorrem os estados de 

comportamento para cada animal, mês e ano? Qual o percentual de ocorrência 
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de cada estado por período do dia (dia/noite) para cada animal, mês e ano? Qual 

a área de vida do animal e quais animais compartilharam o mesmo espaço? 

Como resultado da etapa A, tem-se um mapa da região onde os dados 

foram coletados e as trajetórias dos macacos ao longo do tempo (mês e ano) e 

espaço. Na Figura 62, o mapa mostra a trajetória do macaco 54, em novembro 

de 2004, e contém um menu com a relação dos macacos e meses nos quais 

foram registradas as ocorrências de movimentação para cada macaco. Assim, 

pode-se comparar as trajetórias dos animais ao longo dos meses por ano.  

 
 

Figura 62 – Mapa de Sobreposição de Home Range – Macaco 51 

Outro resultado da etapa A é a matriz de estados de comportamento do 

macaco 51, que apresenta a distribuição dos estados nos intervalos entre horas 

ao longo dos dias de cada mês/ano. A matriz, Figura 63, indica o tempo gasto 

pelo macaco 51 no forrageio, descanso ou em trânsito ao longo dos dias. Na 

matriz pode-se observar que de 1 a 11 de novembro de 2004 não houve registro 

de movimentação, mas a partir do dia 15 são mostradas as ocorrências dos 

estados. 
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Figura 63 – Matriz de Estados de Comportamento do Macaco 51 – Novembro/2004 

 
Em janeiro de 2005, Figura 64, pode-se observar que a matriz indica 

maior registro de ocorrências para o macaco 51 nos primeiros dias do mês e não 

contém registros do dia 25 à 31. 

 
Figura 64 – Matriz de Estados de Comportamento do Macaco 51 – Janeiro/2005 
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Com a análise exploratória dos períodos de ocorrência dos estados de 

comportamento animal são identificados os horários nos quais os estados 

ocorreram com maior frequência. A Tabela 9, por exemplo, mostra que o macaco 

51 forrageou das 11:49:44 às 15:38:14 em novembro/2004.  

           Tabela 9 - Períodos de ocorrência dos estados do macaco 51 em novembro/2004 

 

 
Outro aspecto do comportamento individual dos macacos, fornecido pelo 

framework, é a duração dos estados de comportamento que indica o tempo 

médio que o macaco gasta em suas atividades de forrageio, descanso e trânsito. 

O gráfico, Figura 65, apresenta a duração média de cada estado de 

comportamento do macaco 51, ao longo dos meses do ano, indicando um 

aumento na duração do estado de forrageio do mês de novembro para dezembro 

de 2004 e queda na duração do tempo de descanso. 

 

 
 

Figura 65 – Duração dos estados de comportamento do Macaco 51 – novembro/2004 

 
O gráfico, Figura 66, ilustra a distribuição da duração média de cada 

estado de comportamento do macaco 51 para os meses de janeiro a abril de 
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2005. Observa-se que em 2004 a duração do estado de forrageio variava entre 

2h e 3h, mas houve um aumento em 2005 com duração entre 5h e 6h.  

 

 
 

Figura 66 – Duração dos estados de comportamento do Macaco 51 – janeiro à abril de 2005 

 
Com base nos períodos de ocorrência dos estados de comportamento 

pode-se identificar como um animal se comporta em relação ao dia e noite, 

Tabela 10, indicando, por exemplo, que o macaco 51 foi identificado forrageando 

à noite 29 vezes em janeiro de 2005. Os períodos foram classificados como D 

(dia), N (noite) e DN (Dia/Noite). O período do D (dia) abrange o horário das 6h 

da manhã às 17:59:59h e das 0h às 05:59:59h. O período da N (Noite) abrange 

das 18h às 23:59:59h. O período de DN (Dia/Noite) compreende os intervalos 

entre horas, que começam durante o dia e terminam a noite. 

Tabela 10  -  Estados do comportamento do animal 51 por período do dia – janeiro/2005 

 

 
O gráfico, Figura 67, ilustra a distribuição da frequência de ocorrência de 

cada estado de comportamento do macaco 51, ao longo dos meses de novembro 
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e dezembro de 2004. Em novembro, há indicativo de que o macaco 51 forrageou 

mais durante o dia. Já em dezembro, indica que forrageiou mais a noite. 

 

 
Figura 67 – Frequência de ocorrência dos estados de comportamento do macaco 51 por período 

do dia em 2004 

 
Analisando os dados do macaco 51 em 2005, Figura 68, observa-se que 

o estado de forrageio nos meses de janeiro e abril de 2005, foi maior durante a 

noite, e em fevereiro e março, foi maior começando de dia e terminando a noite.  

Na Etapa B, foram identificados os fatores ambientais vizinhos da 

ocorrência do comportamento animal por meio da distância entre os animais e o 

fator ambiental. Neste caso, o fator ambiental refere-se a presença de outros 

animais. Desta forma, todas as ocorrências de movimento foram analisadas 

sincronizando as datas de movimentação e calculando as distâncias entre os 

pontos (latitude/longitude), utilizando a fórmula de Vincenty para um raio (TD) 

menor ou igual a 100 metros. 

Na Etapa C, a análise dos dados foi aplicada para identificar a correlação 

entre os animais, usando a mineração por regras de associação com o algoritmo 

Apriori. Para determinar as regras relevantes o framework realizou as análises 

com os valores para minSup e minConf iguais a: Baixo (0.01), referente a 1% 

para recuperar até mesmo as regras de associação com baixa frequência de 

coocorrência para as variáveis; Intermediário (0.50), referente a 50% para 
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recuperar as regras de associação com um valor intermediário de frequência de 

coocorrência das variáveis; Alta (0.9), referente a 90% para recuperar as regras 

de associação que apresentam alta frequência de coocorrência das variáveis. 

 
Figura 68 - Frequência de ocorrência dos estados de comportamento do macaco 51 por período do 

dia em 2004 

 

Com a análise exploratória foi identificado que o dataset continha dados 

da movimentação dos macacos (Cebus Capucinus) de dois anos: 2004, meses 

de novembro e dezembro, e 2005, os meses de janeiro, fevereiro, março e abril. 

Em novembro/2004, a mineração por regras de associação indicou: forte 

correlação entre os pares de macacos  52/53 e 54/55; moderada correlação entre 

os macacos 57/58; fraca ou nenhuma correlação entre os pares de macacos 

53/51, 53/57 e 55/58.  

Para dezembro/2004, os macacos 52/53 e 54/55 mantiveram a indicação 

de alta correlação. Na Figura 69, é mostrada a variação dos níveis de correlação 

entre os animais que indica maior probabilidade de correlação quando os valores 

estão mais próximos de 100% e menor probabilidade quando estão mais 

próximos de 0%. 
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Figura 69 - Nível de correlação entre os macacos em novembro/2004 

 

Os números mostrados em cada quadro referem-se ao % de correlação 

entre cada par de macacos. Observa-se que os pares de animais 52/53 e 54/55 

foram indicados, em ambos os meses, com alto nível de correlação. 

Por meio das regras de associação, também, foram obtidas as medidas, 

Figura 70, de: suporte, que indica a frequência de coocorrência dos pares de 

animais, e a confiança, que indica a probabilidade do Animal 1 ocorrer em função 

da ocorrência do Animal 2. Um exemplo são os macacos 53 e 52, que possuem 

indicativo de forte correlação, baseado no valor de Phi, e analisando o suporte e 

confiança para essa relação observa-se que foram registradas 64 ocorrências 

juntos (Suporte), valor mostrado no quadro. Além, disso a probabilidade do 

macaco 53 ocorrer quando o macaco 52 ocorre é igual a 88%, indicado pela 

intensidade da cor do quadro. Para os macacos 54 e 55, o valor de suporte é 16, 

e a confiança é de 80%. Os dados de movimentação dos macacos em 2004 não 

contêm os pares de animais 51/87, 83/84 e 85/86. 
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Figura 70  – Medidas de Suporte e Confiança para mineração dos dados dos macacos em 2004 

 
A análise exploratória dos dados para 2005 indicou que os macacos 

52/53, 54/55 e 58/57, que apresentaram perfeita ou forte correlação para o ano 

de 2004, mantiveram esse nível de correlação em 2005. Já  os macacos 51/87 

e 85/86 que não constavam nos resultados das análises em 2004, passaram a 

ser indicados com forte correlação, Figura 71, em março e abril de 2005.  

Comparando os grupos de animais, identificados por Li et al. (2013), com 

os pares de macacos correlacionados indicados pelas regras de associação, 

observa-se que os animais com forte, perfeita ou moderada correlação são 

animais que pertencem aos mesmos grupos, como os animais 52/53, 54/55, 

57/58, 51/87 e 85/86.  
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Figura 71 - Nível de Correlação entre macacos em março e abril de 2005 

 
A relação entre esses animais pode ser observada, também, por meio da 

análise da sobreposição de área de vida (home range) entre os animais 

(KERNOHAN; GITZEN; MILLSPAUGH, 2001), Figura 72, que mostra a 

proporção de sobreposição da área de vida de um animal em relação aos outros. 

Quanto mais próximo o valor de 1 maior a sobreposição, desta forma, observa-

se que em 2004 os animais 52/53 apresentam valor 1, os animais 54/55 o valor 

é igual a 0.884 e para os animais 58/57 é igual a 0.772. 
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Figura 72 - Proporção de sobreposição da área de vida dos macacos em 2004 

 

 A correlação entre os animais foi analisada, também, por meio da tabela 

de contingência e coeficiente de Cramer. Os resultados foram obtidos por mês e 

ano e indicaram para novembro de 2004, Figura 73, o coeficiente de Cramer 

igual a 0.797. O resultado indica que os pares de macacos 52/53, 54/55 e 58/57 

são correlacionados por apresentarem valor maior que 1. 

 
Figura 73 - Resultado do coeficiente de Cramer entre os macacos em novembro de 2004 

 
A sobreposição pode ser observada, também, por meio de mapas que 

mostram a área de vida por animal, mês e ano ou por animal, mês, ano e estado.  
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Na Figura 74, por exemplo, observa-se que a área onde os animais 54 e 

55 forragearam (A), descansaram (B) e transitaram (C) apresenta sobreposição, 

o que indica que esses animais ocuparam a mesma área ao longo do mês de 

novembro de 2004.  

 
 

Figura 74 – Mapa do home range dos macacos 54 e 55 em novembro/2004 

Na análise dos dados de 2005, Figura 75, o mapa indicou sobreposição 

de área de vida para os animais 54/55 para os meses de janeiro (A), fevereiro 

(B), março (C) e abril (D). 

 
 

Figura 75 - Mapa do home range dos macacos 54 e 55 em janeiro (A), fevereiro (B), março (C) e 
abril (D) de 2005 
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Os animais 53/57 apresentaram indicativo de fraca ou nenhuma 

correlação para novembro/2004 e, observando o home range desses animais 

verifica-se que não houve sobreposição de área. A Figura 76, mostra a área 

ocupada em novembro (A) e dezembro (B) pelos animais 53 e 57 que indica que 

não houve sobreposição de área entre esses animais. 

 
Figura 76 – Mapa do home range dos macacos 53 e 57 em novembro (A) e dezembro (B) de 2004 

 

Na análise dos dados de 2005, Figura 77, mapa indicou que não houve 

sobreposição de área de vida para os animais 53/57 para os meses de janeiro 

(A), fevereiro (B), março (C) e abril (D). 

 

 
Figura 77  – Mapa do home range dos macacos 53 e 57 em  janeiro (A), fevereiro (B), março (C) e 

abril (D) de 2005 

 
Outro aspecto que pode ser analisado da interação entre os animais é a 

distância média entre eles ao longo do tempo. No gráfico, Figura 78, é 
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apresentada a distância média em quilômetros (km) para os pares de macacos 

em 2004. Com a análise da distância média pode-se observar o dia, mês e ano 

que os pares de animais foram registrados com distância média menor ou igual 

ao raio de distância limite. 

 
 

Figura 78 – Distância média entre os macacos em 2004 

No gráfico, Figura 79, são mostradas as datas em que os macacos 54/55 

apresentaram distância média menor ou igual à distância limite de 100 metros 

(0.1 km).  
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Figura 79 – Distância média entre os macacos 54 e 55 em novembro e dezembro de 2004 

Com o estudo de caso verifica-se que o framework AniMoveMineR é o 

primeiro passo para se obter indicativos sobre o comportamento animal e sobre 

grupos de animais a partir da exploração dos dados de movimentação desses 

animais. Com o resultado da análise exploratória dos dados espaço-temporais 

da movimentação dos macacos (Cebus capucinus) com o framework 

AniMoveMineR, pode-se: classificar o comportamento dos macacos em estados; 

identificar a proximidade entre os macacos; identificar os grupos de macacos 

com base nos níveis de correlação, obtidos com as regras de associação; 

identificar a área de vida por macaco e por macaco e estado de comportamento 

ao longo do tempo (mês/ano). O framework permite, também, identificar a 

ausência de dados de rastreamento do movimento dos animais em 

determinados períodos. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os dados espaço-temporais que descrevem o movimento dos animais 

estão sendo amplamente coletados por diversos dispositivos, como sensores e 

sistemas de rastreamento por GPS. Estes dados melhoraram a capacidade de 

monitorar, estudar e gerenciar os movimentos dos animais, fornecendo 

informações que podem ser usadas para identificar os padrões de 

comportamento dos animais e para a obtenção de conhecimento sobre as 

interações entre os animais e o meio ambiente. O movimento e comportamento 

animal são largamente pesquisados, geralmente, com o foco em identificar 

padrões de comportamento, tais como,  grupos de animais; identificar a distância 

entre os animais, segmentar as trajetórias para classificar o comportamento e 

identificar área de vida do animal. Entretanto, observa-se a ausência de 

pesquisas que propõem uma solução unificada que agregue recursos para 

analisar, estatísticamente, o comportamento individual do animal e, também, a 

interação entre os animais. 

O desafio relacionado à análise do movimento animal, para entender a 

interação entre os animais e o ambiente, é justamente a correlação entre os 

animais e os diferentes fenômenos, como chuva, variação de temperatura e 

presença de outros animais. Esses desafios incluem determinar as trajetórias do 

animal, identificar e classificar o comportamento animal e a ocorrência de 

fenômenos ambientais ao longo dessas trajetórias. 

Como contribuição para superar esses desafios, esta tese apresenta um 

framework que combina algoritmos de análise de trajetórias e mineração por 

regras de associação, que permite analisar as interações entre animais e os 

fatores ambientais ao longo do tempo e espaço, com base nos dados espaço-

temporais referentes ao movimento animal e aos fatores ambientais. 

Para atender aos objetivos propostos foram realizados estudos de 

técnicas de descoberta, classificação e análise do comportamento animal por 

meio das trajetórias dos animais. Na segmentação de trajetórias para a 

classificação do comportamento em estados foi utilizado o Método RST por  

contemplar em suas análises as características de tempo e espaço, sendo mais 

completo que os métodos BCPA e Lavielle que segmentam as trajetórias 

somente com o foco no tempo do movimento. Na análise da área de vida dos 
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animais alguns recursos disponíveis, como as funções kernel e kerneloverlap, 

não consideram o tempo em suas análises. Desta forma, foram realizadas 

adaptações para usá-las em análises com foco no espaço,  tempo e na variação 

dos estados de comportamento. 

Foram estudados mecanismos para identificar os fatores ambientais 

vizinhos aos pontos de movimentação dos animais e, também, a técnica de 

mineração de dados por regras de associação e o coeficiente de Cramer para 

identificar a correlação entre os animais e os fatores ambientais.  Para identificar 

animais vizinhos na literatura recomenda-se que considere-se que o animal se 

movimenta em uma superfície esférica, a Terra, sendo a Formula de Vincenty a 

mais adequada nesse contexto. Na análise da interação entre animais e fatores 

ambientais a mineração por regras de associação foi adotada por fornecer 

medidas estatísticas de correlação e dependência entre associações. Quanto 

maior a frequência de coocorrência dos animais, por exemplo, maior a 

probabilidade de pertencerem a um mesmo grupo. Na literatura a mineração por 

agrupamento é amplamente explorada, mas os algoritmos não fornecem 

medidas estatísticas sobre as interações e  em alguns casos (k-means) exige a 

definição de um número de grupos como parâmetro.  

O framework foi elaborado com base nos passos do processo da Ciência 

dos Dados, considerando que o processo deve se iniciar pela formulação de 

questões a serem respondidas; o segundo passo, é a aquisição dos dados de 

fontes de origem, no terceiro passo, os dados devem ser preparados para a 

análise, sendo limpos e padronizados. No passo quatro têm-se a Análise dos 

dados, que é o foco principal do framework proposto, sendo dividido em três 

etapas: (A) identificar o comportamento individual do animal; (B) identificar os 

fatores ambientais vizinhos da ocorrência do animal; (C) identificar a correlação 

entre o animal e os fatores ambientais. 

Para avaliar o framework foram realizados diversos experimentos dos 

quais foram selecionados dois estudos para serem detalhados nesta tese que 

utilizam dados de movimentação de animais das regiões do Pantanal – Brasil e 

Barro Colorado Island – Panamá. 
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8.1   Contribuições da tese e trabalhos futuros  

Para a Engenharia de Computação, a principal contribuição é o 

desenvolvimento do framework que combina algoritmos, de segmentação de 

trajetórias, de classificação de comportamento animal, de determinação de 

distância e de mineração de dados para permitir a análise do comportamento 

individual do animal e a correlação entre os animais e os fatores ambientais ao 

longo do tempo e espaço, com base em dados espaço-temporais de 

movimentação animal e fatores ambientais. 

Para avaliar o framework foram realizados estudos de casos aplicados à 

área de biodiversidade, dos quais dois são detalhados na tese.  

Desta forma, conclui-se que análise exploratória da movimentação animal 

por meio do AniMoveMineR é um primeiro passo para responder questões sobre 

o comportamento animal e sua interação com o meio ambiente por fornecer um 

conjunto de indicativos que permitem: 

● Classificar o comportamento animal em estados, como descanso, forrageio 

e trânsito; 

● Determinar a distância entre os animais e fatores ambientais; 

● Identificar os grupos de animais correlacionados; 

● Identificar a área de vida por animal ou por animal e estado de 

comportamento ao longo do tempo (mês/ano). Permite, também, 

acompanhar a evolução do uso do espaço pelo animal ao longo do tempo e, 

inclusive, qual estado de comportamento apresentado em determinado 

espaço e tempo; 

● Identificar a ausência de dados sobre a movimentação dos animais em 

determinados períodos do ano; 

● Identificar o nível de correlação entre os animais, com base no tempo 

(mês/ano) que permite uma análise mais detalhada sobre os momentos onde 

ocorre a interação entre os animais e os fatores ambientais. 

Ao longo do desenvolvimento da tese alguns pontos não foram 

intensivamente explorados e podem ser sugeridos como trabalhos futuros. 

Destes pontos, destacam-se a necessidade de realizar testes com recursos 

computacionais mais avançados e com um maior volume de dados para propor 

melhorias de desempenho  e de usabilidade do framework. 
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Outros estudos de caso podem ser realizados com diferentes espécies de 

animais com a inclusão de informações biológicas sobre os animais analisados. 

Bem como, podem ser realizadas análises sobre a correlação entre animais e a 

incidência de doenças ao longo do tempo e espaço. Pode-se avaliar a 

aplicabilidade do framework em outros contextos e a inclusão de análises 

preditivas. 

 Todo o material resultante da pesquisa, tais como os algoritmos e 

artefatos resultantes dos estudos de caso estão disponíveis no repositório 

GitHub: https://github.com/suelanegarcia/AniMoveMiner. 
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 APÊNDICE A – Pseudocódigos – AniMoveMineR 

A1. Pseudocódigo da etapa A1 – Identificar o Comportamento Animal 

  

 
 

 



147 
 

A2. Pseudocódigo da etapa A2 - Identificar os períodos e duração da 

ocorrência dos estados por animal e dia 

 
 

A3. Pseudocódigo da etapa A3 - Identificar a frequência de ocorrência do 

estado de comportamento por período 

 
 

A4.  Pseudocódigo da etapa A4 – Identificar o home range animal 
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A5. Pseudocódigo da etapa B1 e B2 – Identificar os fatores ambientais da 

vizinhança 

 

 

 

A6. Pseudocódigo da etapa C1 e C2 – Identificar a correlação entre o animal 

e os fatores ambientais  
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APÊNDICE B –   ALGORITMO APRIORI  
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APÊNDICE C –   ARQUITETURA DO FRAMEWORK ANIMOVEMINER  

 Neste apêndice é apresentada a arquitetura do algoritmo AniMoveMineR 

detalhando como foram organizados os recursos, tais como, ferramentas, 

técnicas e rotinas que compõem esse framework. Bem como, a finalidade de 

cada recurso e com ênfase nos recursos desenvolvidos, total ou parcialmente, 

pela autora mostrados em amarelo.  

A Figura 80 ilustra a relação entre os componentes da etapa A que 

identifica o comportamento individual do animal e está dividida em quatro 

atividades. 

 

 
Figura 80 – Arquitetura de Componentes do algoritmo AniMoveMineR – Etapa A 

 
A Figura 81 ilustra a relação entre os componentes da etapa B que 

identifica os fatores ambientais vizinhos das ocorrências dos animais. 

 



151 
 

 

Figura 81  – Arquitetura de Componentes do algoritmo AniMoveMineR – Etapa B 

 
A Figura 82 ilustra a relação entre os componentes da etapa C que 

identifica a correlação entre o comportamento animal e os fatores ambientais 

vizinhos. 

 

Figura 82 - Arquitetura de Componentes do algoritmo AniMoveMineR – Etapa C 
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 APÊNDICE D –   COMPARATIVO ENTRE TRABALHOS RELACIONADOS E O ANIMOVEMINER  

 

Referência Finalidade Segmentação  
Tarefa de  
Mineração Recurso Resultado 

Lavielle (2005) 
Método estatístico para detectar os pontos de 
mudança na trajetória do movimento. 

Tempo de 
residência    

Método Lavielle (LAVIELLE, 
2005) 

Segmenta trajetória e classifica 
comportamento 

Barraquand e 
Benhamou (2008)  

Identificar lugares onde os animais permaneceram 
por um longo tempo.  

Tempo de 
residência    

Método Lavielle (LAVIELLE, 
2005) Uso do espaço 

Guéguen ( 2001) 

Desenvolvido para sequenciar DNA, mas usado no 
particionar o movimento animal e classificar o 
comportamento. Topologia   

Bayesian Partitioning of 
Markov Models (BPMM) 
(GUÉGUEN, 2001) 

Segmenta trajetória e classifica 
comportamento 

Gurarie; Andrews; 
Laidre (2009)  

Método baseado em probabilidade para detectar 
pontos de mudança significativos no movimento 
animal.   

Velocidade e 
direção    

Método Behavioural Change 
Point Analysis 
(BCPA)(GURARIE; 
ANDREWS; LAIDRE, 2009) 

Segmenta trajetória e classifica 
comportamento 

Torres et al. 
(2017) 

Método RST segmenta as trajetórias com base 
nas características de tempo e distância de 
residência  e classifica o comportamento nos 
estados de forrageio, descanso e trânsito 

Tempo de 
residência e 

distância   

Método Residence in Space 
and Time (RST) Torres et al. 
(2017) 

Segmenta trajetória e classifica 
comportamento 

Oliveira (2013)  

Estuda o comportamento de bovinos para 
identificar pontos de parada e movimento do 
animal e os desvios ao longo de suas trajetórias.    Agrupamento 

Algoritmo IB-SMOT (ALVARES 
et al., 2007) e CB-SMOT 
(PALMA et al., 2008)  

Identifica pontos de parada e 
movimento com uso de semântica. 

Palma et al.(2008)  

Aplica a definição semântica de paradas e 
movimentos ao longo de uma trajetória.  IB-SMOT 
é aplicado para marcar os pontos de parada na 
trajetória.    Agrupamento  

Algoritmo IB-SMOT (ALVARES 
et al., 2007) e CB-SMOT 
(PALMA et al., 2008) 

Identifica pontos de parada e 
movimento com uso de semântica. 

Jacob e Idicula 
(2012)   

Mineração por agrupamento para identificar 
padrões de comportamento flock. O algoritmo  
Sparrow  determina os padrões frequentes de 
movimento e identifica grupos.     Agrupamento  

Algoritmo Sparrow 
(JACOB;IDICULA, 2012)  Classifica comportamento  
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Referência Finalidade Segmentação  
Tarefa de  
Mineração Recurso Resultado 

Moorer et al. 
(2010)  

Apresenta um framework baseado em mineração por 
agrupamento com k-means para identificar estados do 
movimento e avalia o framework com o uso de dados de 
movimentação de cervos do Canadá.   Agrupamento 

Algoritmo K-means 
(MACQUEEN, 1967) Classifica comportamento 

Zhang et al. 
(2015)  

Analisa o comportamento animal e classifica as trajetórias 
dos animais em estados de comportamento. Apresenta a 
relação entre a trajetória do animal e os dados ambientais 
somente por meio da sobreposição de mapas. 

Tempo do 
movimento, 

com o uso da 
velocidade e 
na direção Agrupamento  

Behavioral Change Point 
Analysis (BCPA) (GURARIE; 
ANDREWS; LAIDRE, 2009);               
Algoritmo K-means 
(MACQUEEN, 1967) 

Segmentação de trajetórias; 
Interação entre animais e fatores 
ambientais por meio de 
sobreposição de mapas 

LI et al (2010a)  

Sistema de mineração de dados de movimento para 
descoberta de comportamento. ObjectGrowth extrai os 
padrões de swarm, usando agrupamento por densidade 
com o DBSCAN (HAI et al., 2012a), e o Periodica detecta 
comportamentos periódicos.   

Agrupamento 
hierárquico 

Algoritmo Periodica (LI et al 
(2010a)  

Classifica comportamento e 
interação entre animais   

Sarkar et al. 
(2015) 

Adapta o uso do Periodica para extrair comportamento 
periódico do movimento de gansos.      

Algoritmo Periodica (LI et al 
(2010a)  Classifica comportamento 

Método 
ObjectGrowth (LI 
et al., 2010b) 

Identifica grupos (closed swarms)  com o agrupamento 
baseado no algoritmo DBSCAN e o uso do método Monte 
Carlo para calcular a significância do relacionamento.     

Algoritmo DBSCAN (ESTER et 
al., 1996).                        
Monte Carlo Interação entre animais 

MoveMine (WU et 
al., 2014) 

Sistema de mineração de dados de movimento para 
descoberta de comportamento. ObjectGrowth extrai os 
padrões de swarm, usando agrupamento por densidade 
com o DBSCAN (HAI et al., 2012a), e o Periodica detecta 
comportamentos periódicos.   Agrupamento  

ObjectGrowth (LI et al., 
2010b);                           
Algoritmo Periodica (LI et al 
(2010a)  Interação entre animais 
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Referência Finalidade Segmentação  
Tarefa de  
Mineração Recurso Resultado 

Hai; Poncelet; 
Teisseire (2012)  

Get_Move com o algoritmo de densidade DBSCAN (HAI 
et al., 2012a) são utilizados numa abordagem unificada 
para a descoberta dos padrões de movimento closed 
swarms, convoys e padrões de grupo.   Agrupamento  

Algoritmo Get_Move (HAI et 
al., 2012a);                                        
DBSCAN (ESTER et al., 
1996).  Interação entre animais 

Algoritmos Traj-
Dbscan e simple 
slice-by-slice 
(AUNG; TAN, 2010),  

Algoritmo baseado no DBSCan que permite a descoberta 
de padrões de movimento dos animais.   Agrupamento  

 Algoritmo DBSCAN (ESTER 
et al., 1996).  Classifica comportamento 

Kalnis; Mamoulis; 
Bakiras (2005) 

DBSCan utilizado na descoberta de padrões de grupos de 
movimento   Agrupamento  

 Algoritmo DBSCAN (ESTER 
et al., 1996).  Interação entre animais 

Wang et al.(2013). 

Padrões de movimento baseados na periodicidade dos 
dados são identificados, utilizando o algoritmo Apriori  
(AGRAWAL; SRIKANT, 1994) para encontrar padrões de 
movimento de aves e espécies com movimento coletivo 
periódico    

 Regras de 
associação  

Algoritmo Apriori  (AGRAWAL; 
SRIKANT, 1994)  Interação entre animais 

Cao, Mamoulis e 
Cheung (2006) 

Mineração por regras de associação para identificar co-
localização de episódios que capturam as regularidades 
intermovimento entre diferentes animais.    

 Regras de 
associação    Interação entre animais 

LI et al. (2013) 

Analisa a interação entre animais e classifica as relações 
como atração e repulsão entre pares de objetos em 
movimento e determina a significância da relação com os 
testes de permutação     

Teste de Permutação e Monte 
Carlo (LI et al., 2013) Interação entre animais 
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Referência Finalidade Segmentação  
Tarefa de  
Mineração Recurso Resultado 

 KANDA (2015) 

Analisa os fatores que influenciam no uso do espaço 
pelas onças-pintadas no Pantanal - Brasil. Step Selection 
Functions (SSF)(THURFJELL; CIUTI; BOYCE, 2014) 
segmenta a trajetória e a regressão logística condicional 
(AGRESTI, 2007) identifica a relação entre o movimento 
animal e o ambiente.  

Comprimento e 
direção   

Step Selection Functions 
(SSF)(THURFJELL; CIUTI; 
BOYCE, 2014);                                                         
Regressão logística condicional 
(AGRESTI, 2007) 

Segmentação de trajetórias; 
Interação entre animais 

Teimouri et al. 
(2018)  

Metodologia para classificar o comportamento animal em 
estados. Trajetórias segmentadas por uma versão 
modificada do método BCPA e distância entre os pares 
de segmentos calculada com a métrica Kolmogorov-
Smirnov e um modelo de agrupamento hierárquico 
aglomerativo dos segmentos (MILLER; HAN, 2009).    

 
Agrupamento 
hierárquico 

aglomerativo 
dos 

segmentos 
(MILLER; 

HAN, 2009).  

Behavioral Change Point Analysis 
(BCPA) (GURARIE; ANDREWS; 
LAIDRE, 2009); agrupamento 
hierarquico (MILLER; HAN, 2009).   

Segmenta trajetória;              
Classifica comportamento 

Wikelski e Kays 
(2016) e Dodge et 
al (2013)  

Disponibilizam a plataforma Movebank que é um portal de 
dados abertos de rastreamento de animais. ENV-Data 
que consiste em um conjunto de ferramentas de análise 
que vinculam, por meio de mapas e gráficos, dados de 
movimentação animal com dados ambientais co-
localizados.     

Movebank (Wikelski e Kays,  
2016);                         ENV-Data 
(Dodge et al,  2013)  

Trajetória animal;                 
Interação entre animais e 
fatores ambientais. 

Colchero et al. 
(2011)  

Apresenta a modelagem da movimentação de onças. 
Markov Chain Monte Carlo (MCMC) utilizado para obter a 
distribuição da localização das onças. O Resource 
Selection Functions (RSF)(MANLY et al., 2002)  aplicado 
para estimar a probabilidade da onça mover-se de um 
lugar para outro em função das variáveis ambientais     

algoritmo de Markov Chain Monte 
Carlo (MCMC); Resource 
Selection Functions (RSF)(MANLY 
et al., 2002)  

Uso do espaço; interação 
entre animais e fatores 
ambientais. 

Cavalcanti e Gese 
(2009)  

Analisaram a frequência de coocorrência e as interações 
de onça-pintada com o uso do kernel  (WORTON, 1989)     kernel  (WORTON, 1989) Uso do espaço 
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Referência Finalidade Segmentação  
Tarefa de  
Mineração Recurso Resultado 

Kranstauber;Manser 
(2019)  

Usou a função kerneloverlap para obter a sobreposição 
de espaço pelos mangustos.      kerneloverlap (CALENGE, 2006)  Uso do espaço 

AniMoveMineR  
(proposta tese) 
  

Um framework para a análise exploratória dos dados de 
movimentação animal para a obtenção de conhecimento 
sobre as interações entre animais e fatores ambientais ao 
longo do tempo e espaço. 
  

Tempo e 
distância de 
residência 

  

Regras de 
Associação 

  

Método RST (Torres et al., 2017);                            
Formula de Vincenty (VINCENTY, 
1975); Algoritmo Apriori (AGRAWAL;  
SRIKANT, 1994);                                   
AdehabitatLT (CALENGE; ROYER, 
2015); AdehabitatHR (CALENGE, 
2006); Outliers (KOMSTA, 2011);                                    
Coeficiente de cramer (ACOCK; 
STAVIG, 1979) 
  

Segmentação das trajetórias; 
classificação do 
comportamento; interação 
entre animais;Interação entre 
animais e fatores ambientais; 
Área de vida do animal; 
Sobreposição de área de vida; 
distância entre os animais  e 
distância entre os animais e 
fatores ambientais. 
  

 

 

 


