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RESUMO 

 

Com o aumento da aquisição de tecnologias móveis que possuem sistemas de localização geográfica via GPS, o 

processo de monitoramento de objetos ficou mais facilitado. Em paralelo, estão surgindo cada vez mais soluções 

computacionais que oferecem serviços personalizados baseados em informações úteis sobre o perfil dos clientes. 

O estudo proposto busca identificar padrões de perfis de usuários, tais como profissão, idade e sexo, baseado em 

dados de trajetórias de objetos móveis sobre um modelo de dados espaço-temporal. A solução proposta usará 

também técnicas de Data Mining neste processo. Com isso, é possível inferir como um determinado usuário 

pode se comportar em um momento futuro e oferecer ao mesmo serviços específicos conforme suas informações 

de espaço e tempo. 

 

Palavras chave: Padrões, Perfis, Trajetória, Banco de Dados Espacial, Data Mining, Mineração de Dados 
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Introdução 

 

Com o aumento do desenvolvimento de aplicações que se utilizam de sistemas 

localização via GPS, tornou-se mais fácil monitorar objetos móveis que carreguem esses 

dispositivos como, por exemplo, pessoas, carros, animais, aviões, etc. Além do GPS, outras 

técnicas de rastreamento com satélites e Radio-Frequency Identification (RFID) também 

promovem a captura desses dados. Com isso, pode-se chegar a uma grande quantidade de 

dado espaço-temporais gerados por esses dispositivos representando “as pegadas” do objeto 

ou o caminho que foi realizado pelo mesmo. Esse tipo de informação é conhecido como 

trajetória de objetos móveis.  

Spacapietra et. al. (2007, p. 5) define uma trajetória como “o registro da evolução da 

posição definida pelo usuário (vista como um ponto), de um objeto que se move no espaço, 

durante um determinado intervalo de tempo, a fim de atingir um determinado objetivo”. 

Algumas pesquisas existentes na área de trajetórias apresentam métodos que se 

baseiam em trajetórias brutas, isto é, trajetórias que trabalham com os dados não tratados, que 

são coletados diretamente dos dispositivos eletrônicos. Geralmente, o seu formato é resumido 

em uma sequência de pontos, ou de coordenadas, isto é, na forma (x, y, t): latitude, longitude e 

tempo (FAJARDO, 2008, p. 17). 

O problema para esse tipo de trajetória é o fato de não se ter um significado prático, 

ou seja, não dá para extrair algo importante sobre essa trajetória só com um conjunto de 

pontos. Para se melhorar o entendimento deste tipo de trajetória se realiza o método de 

anotação semântica ou enriquecimento semântico (PARENT, 2009). Dessa forma, uma 

trajetória passa a ter um significado mais representativo. Pode-se agora compreender, por 

exemplo, por quais locais o usuário passou ou ainda o que ele estava fazendo em cada um 

desses locais. 

Yan (2009) apresenta um procedimento mais formal para o processo de enriquecimento 

de uma trajetória partindo dos dados brutos coletados pelos GPS até chegar a um nível mais 

alto no qual as trajetórias passam a ter um conhecimento semântico agregado. 

Um problema importante do processo de anotação semântica se deve ao fato da 

mesma ser um trabalho manual. Esse processo é feito através de anotações simples em 
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cadernos, agendas ou sistemas computacionais especialmente desenvolvidos para tal 

propósito. Alguns exemplos dessas anotações são: 

• Às 08h00min da manhã o usuário esteve na Torre Empresarial do Shopping 

Aldeota para trabalhar; 

• Às 12h00min o usuário saiu para almoçar no Center Um caminhando pela Rua 

Barbosa de Freitas; 

• Às 13h30min o usuário voltou para a Torre Empresarial do Shopping Aldeota 

para voltar ao trabalho; 

• Às 18h00min o usuário foi para a Av. Dom Luís e pegou um ônibus para ter 

aula na Faculdade Farias Brito. 

 

Neste caso, as informações que enriquecem a trajetória móvel, tais como, o local 

visitado e a atividade desempenhada foram anotadas pelo cliente da aplicação, o que torna 

esse processo mais custoso. Para facilitar este serviço, o presente trabalho apresenta um 

processo mais automatizado, propondo estratégias de identificação dessas anotações. Desta 

forma as trajetórias semânticas são mais fáceis de serem interpretadas, pois suas coordenadas 

vêm acompanhadas de informações geográficas sobre cada ponto da amostra facilitando o seu 

entendimento. 

Ao serem semanticamente enriquecidas e passarem a reunir informação de maior 

utilidade, as trajetórias podem trazer maior benefícios. As mesmas podem, por exemplo, 

ajudar turistas que estão visitando uma cidade, ilustrando as rotas mais utilizadas para se 

visitar os pontos turísticos mais importantes ou indicar os restaurantes mais visitados e como 

encontrá-los. 

Com o intuito de formalizar a construção dos resultados obtidos pelo presente trabalho, 

será aplicada a abordagem de 5W1H (What, When, Who, Why, Where, How - O que, Quando, 

Quem, Por que, Onde e Como). Esta estratégia possibilitará uma melhor compreensão e 

categorização dos experimentos realizados e dos resultados obtidos. 

No primeiro capítulo deste trabalho, serão discutidos os conceitos de banco de dados e 

como seus modelos se baseiam. Em seguida, serão abordados os conceitos de banco de dados 

espacial, mostrando o processo de modelagem do mundo real para o mundo computacional. 

Logo após serão mostrados os principais tipos de banco de dados espaciais e de que forma se 

dá a sua manipulação. 



 14 

 

No segundo capítulo é abordado o conceito de trajetória com seus fundamentos básicos 

e todos os passos envolvidos na transformação dos dados brutos em trajetórias com 

enriquecimento semântico. 

No terceiro capítulo, serão abordadas algumas técnicas de Data Mining, descrevendo-se 

a conceituação do tema e a importância dessas técnicas na solução proposta neste trabalho. 

No quarto capítulo será descrita com mais detalhes a solução aqui proposta, seus 

objetivos, implicações e resultados obtidos. 

No último capítulo será descrita a conclusão dos resultados encontrados. 
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1 Banco de Dados 

 

Desde o aprimoramento das técnicas de bancos de dados e do surgimento dos grandes 

Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados (SGBDs), a grande maioria das soluções 

computacionais existentes faz uso desses sistemas com o objetivo de garantir uma série de 

vantagens em seus dados armazenados.  

Segundo ELMASRI e NAVATHE (2005). 

“Um banco de dados representa alguns aspectos do mundo real, sendo chamado, 

às vezes, de minimundo ou de universo de discurso (UoD). As mudanças no minimundo 

são refletidas em um banco de dados. Um banco de dados é projetado, construído e 

povoado por dados, atendendo a uma proposta específica. Possui um grupo de usuários 

definido e algumas aplicações preconcebidas, de acordo com o interesse desse grupo de 

usuários.” 

Ao longo das últimas décadas surgiram várias estratégias distintas que objetivaram 

soluções mais eficientes de armazenamento e recuperação dos dados. Algumas dessas 

estratégias se destacaram e foram usadas pelos sistemas computacionais da época, mas um 

modelo em particular se destacou, ganhou força e passou a quase monopolizar essa área: o 

Modelo Relacional. Os bancos de dados que passaram a usar esse modelo ficaram conhecidos 

como bancos de dados relacionais. 

 

1.1 Banco de Dados Relacional 

 

O conceito de banco de dado relacional (BDR) surgiu no final da década de 1960 

com o trabalho do matemático Edgar Frank Codd (CODD, 1969). Foi ele quem criou o 

Modelo Relacional, que de acordo com Silberschatz e Sudarshan (1999), é um conjunto de 

ferramentas conceituais usadas para a descrição de dados. 

Este modelo guarda informações em formas de tabelas, as quais possuem atributos, 

que são as características dos dados que foram modelados através desta tabela. A tabela 

armazena os chamados registros ou tuplas, que são as linhas que a compõem. 

A linguagem SQL é a linguagem padrão para consultas em sistemas gerenciadores de 

bancos de dados (SGBD). Um SGBD é composto por uma associação de conjunto de dados a 
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um conjunto de programas para acesso a esses dados e o seu objetivo primordial, para 

Silberschartz, Korth e Sudarshan (1999), é proporcionar um ambiente conveniente e eficiente 

para recuperação e armazenamento de informações de dados, facilitando seu 

compartilhamento para com outras aplicações. 

O SGBD pode gerenciar diversos bancos de dados que forem criados por usuários. O 

SGBD possui várias funcionalidades das quais podemos citar: 

• Gerenciamento dos dados do banco de dados; 

• Gerenciamento e criação de usuários ou grupos de usuários; 

• Edição de comandos na linguagem SQL. 

Utilizando a funcionalidade de edição e criação de consultas, pode-se realizar 

operações e modelagem nos dados através de códigos SQL. Essas operações podem ser: 

• Realização de consulta aos dados do banco através de comandos SQL; 

• Criação e manutenção das tabelas; 

• Criação de triggers, procedures e views 

 

1.2 Sistemas de Informações Geográficas (SIG) 

 

Com o intuito de diminuir os custos na produção de mapas, as primeiras tentativas de 

automatizar o processamento de dados com características espaciais aconteceram na 

Inglaterra e nos Estados Unidos (CÂMARA; MONTEIRO; MEDEIROS, 2004). Devido ao 

pouco desenvolvimento da informática na época, estes sistemas ainda não podem ser 

classificados como sistemas de informação. 

O primeiro Sistema de Informações Geográficas foi criado na década de 1960, no 

Canadá. Na década de 1980 ocorre um período acelerado de crescimento na tecnologia de 

sistemas de informação geográfica. O SIG pode ser definido como um conjunto poderoso de 

ferramentas para coletar, armazenar, recuperar, transformar e visualizar dados sobre o mundo 

real (BURROUGH, 1986). 

Um SIG e um sistema de informação convencional diferem-se pelo fato de que o 

primeiro tem a capacidade de armazenar os atributos descritivos e as geometrias dos 

diferentes tipos de dados geográfico (CÂMARA, 2005). Assim, torna-se possível a 
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manipulação de informações não suportadas pelos sistemas de informação convencionais, 

como por exemplo, as figuras geométricas. 

A aplicação mais conhecida do SIG é o GPS. O GPS fornece a posição com alto grau de 

exatidão onde um determinado objeto se encontra em determinado momento. Uma pessoa que 

tenha um aparelho móvel que possua GPS pode ser encontrada com mais facilidade em 

qualquer local. Esta tecnologia é muito utilizada, por exemplo, por turistas que não conhecem 

a cidade em que estão, para que não se percam, facilitando assim sua locomoção dentro da 

cidade e por motoristas de um modo geral. 

 

1.3 Banco de Dados Espaciais 

 

Os BDEs são banco de dados que possuem a capacidade de manipular os dados 

espaciais utilizando funções matemáticas próprias para este fim. Com a popularização nos 

últimos anos desse tipo de banco, tornou-se mais fácil armazenar e manipular os elementos 

geográficos com suas representações matemáticas em um banco de dados, utilizando a criação 

de tipos de dados específicos para este fim. (CÂMARA, 2005).  

Para se representar estas informações geográficas em um banco de dados, há dois 

importantes pontos de vista alternativos sobre o que precisa ser representado (GÜTING, 

1994). No primeiro caso, também conhecido como visão discreta, o que interessa são as 

entidades distintas dispostas no espaço, cada qual com sua descrição geométrica. Já a segunda 

visão descreve o próprio espaço, ou seja, informa alguma coisa sobre cada ponto do espaço. 

Para uma melhor representação do primeiro tipo de visão pode se observar a cidade 

de Fortaleza como exemplo. A representação geométrica polígono pode ser formada através 

da região que compreende a dimensão da cidade. As linhas são representadas como suas ruas 

e avenidas. E por fim, os pontos podem ser representados pelas casas, lojas e escolas, por 

exemplo. 

Em relação à segunda visão, a cidade de Fortaleza é vista, em sua forma global, 

como uma matriz na qual para cada célula associa-se um elemento geográfico. Utilizam-se os 

valores das coordenadas geográficas (latitude e longitude) de cada ponto da cidade que, na 

cartografia, indica a posição em que este elemento se encontra no globo terrestre. A seguir, na 
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Figura 1, está a representação das duas visões citadas anteriormente em comparação a 

representação gráfica do mundo real. 

 

 
Figura 1 - Visão contínua e visão discreta (SPACCAPIETRA, 2007) 

 

A estrutura vetorial e matricial são técnicas que foram desenvolvidas para a 

modelagem dos dados geográficos em ferramentas próprias para este fim. 

Para representar as coordenadas das fronteiras das entidades geográficas são 

utilizadas as estruturas vetoriais. Este tipo de estrutura é constituído de três formas básicas: 

pontos, linhas e polígonos. 

A definição de estrutura vetorial para Lisboa Filho e Iochpe (1996, p. 29): 

“No modelo vetorial, as entidades do mundo real são 
representadas como pontos, linhas e polígonos. A posição de cada 
objeto é definida por sua localização nos espaço, de acordo com 
algum sistema de coordenadas. Objetos vetoriais não preenchem todo 
o espaço, ou seja, nem todas as posições do espaço necessitam ser 
referenciadas no modelo”. 

 

Já na estrutura matricial é utilizada uma matriz regular para se representar, célula a 

célula, o elemento a ser estudado. Para cada célula é atribuído um código que se refere ao 

elemento estudado, tornando possível que o computador saiba a qual elemento ou objeto esta 

célula pertence. Como mostra Câmara (2005), p. 33: 

“Nesta representação, o espaço é representado como uma matriz 
P(m, n) composto de m colunas e n linhas, onde cada célula possui um 
número de linha, um número de coluna e um valor correspondente ao 
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atributo estudado e cada célula é individualmente acessada pelas suas 
coordenadas.” 

 

 Para uma melhor visualização da estrutura matricial, a Figura 2 ilustra o mapa da 

Itália, por meio da cartografia, uma matriz de coordenadas (latitude e longitude). 

 

 
Figura 2 - Mapa de uma parte da Itália com suas latitudes e longitudes (MAPS OF WORLD , 2013) 

 

Hoje no mercado, há dois principais SGBDs para se trabalhar com dados geográficos: o 

PostGIS, por ser um software aberto, e um outro comercial, o Oracle Spatial. A seguir, será 

descrito um pouco mais sobre estes SGBDs. 

 

1.3.1 PostGIS 

 

O PostGIS foi desenvolvido pela Refractions Research, incluindo o suporte para 

dados espaciais ao PostgreSQL que permite operar e analisar atributos numéricos e textuais 

interagindo com o espaço geográfico (ANDRADE, 2011). 
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O SGBD PostgreSql, por exemplo, possui a extensão PostGIS, que auxilia em 

operações com dados geográficos que envolvem pontos, linhas, áreas que estão localizadas no 

espaço geográfico. 

Esta extensão pode ser utilizada para se obter informações sobre determinadas 

localidades, como a distância de uma local a outro, ou a área de uma região ou acidente 

geográfico. Para isso o PostGIS possui tipos de dados e funções especiais para se manipular 

esses tipos de informações. Esses tipos de dados se encontram na classe Geometry. 

 

1.3.2 Oracle Spatial 

 

Surgido no fim da década de 1970, quando Larry Ellison encontrou uma descrição de 

um protótipo funcional de um banco de dados relacional e descobriu que ninguém tinha se 

empenhado na comercialização desta tecnologia. Ellison se juntou aos fundadores da Oracle 

Corporation, Bob Miner e Ed Oates, onde perceberam um grande potencial de negócios no 

modelo de banco de dados relacional na qual se tornaram a maior empresa de software 

empresarial do mundo. 

O Oracle Spatial é uma extensão espacial desenvolvida sobre o modelo objeto-

relacional do SGBD Oracle. Baseia-se nas especificações do OpenGIS. Criado para atender às 

necessidades de aplicações avançadas de GIS, como o gerenciamento de terras, serviços 

públicos e também defesa/segurança interna. 

Tem suporte para os mesmos tipos de dados básicos que o PostGIS como ponto, linha, 

polígono. 

 

1.3.3 A Classe Geometry 

 

A classe Geometry nos permite manipular os dados espaciais geometricamente. A 

extensão Geometry tem como objetivo a modelagem das principais características, restrições, 

comportamento e o relacionamento das geometrias. 

Na Figura 3, são mostradas as abstrações fundamentais de um banco de dados 

espacial, representados pelo ponto, a linha e o polígono (Güting, 1994). Nos BDEs, o ponto 
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representa o aspecto geométrico de um objeto, no qual, a sua localização no espaço é 

relevante. 

 
Figura 3 - Tipos de Dados Primitivos da extensão Geometry (FERREIRA, QUEIROZ & CÂMARA, 2007). 

 

Para uma representação desses dados primitivos, em um mapa de larga escala, a 

cidade de Fortaleza pode ser modelada como um polígono. Na cidade de Fortaleza, as ruas e 

avenidas podem ser modeladas como linhas. Elementos como pontos comerciais ou 

residenciais podem ser representados como pontos ou polígonos. 

Na Figura 4 está ilustrada a hierarquia da classe Geometry criada a partir do 

relacionamento dos tipos de dados básicos. 

 

 
Figura 4 - Hierarquia de classes da extensão espacial Geometry (MEDEIROS, 2012). 

 

A partir do relacionamento desses elementos básicos foram criadas funções que servem 

para encontrar conexões ou realizar cálculos entre eles. Por exemplo, no mapa da cidade de 
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Fortaleza, essa técnica será útil para se encontrar os cruzamentos entre ruas e avenidas. Isso 

poder utilizado para saber, por exemplo, as ruas que passam pelos limites da Faculdade 

Farias, ou de um shopping e até mesmo da sua casa. Outra forma possível de utilização seria a 

verificação se duas áreas se tocam em uma região do mapa ou se possuem a mesma extensão. 
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2 Trajetórias de Objetos Móveis 

 

Com o aumento do desenvolvimento de novas tecnologias móveis com sistemas de 

localização, como telefones celulares, ficou mais fácil monitorar objetos móveis que 

carreguem esses dispositivos como, por exemplo, pessoas, carros, animais e aviões. Estes 

dispositivos geram uma enorme quantidade de dados espaços-temporais. Tais dados podem 

ser interpretados na forma da sequência de pontos espaciais percorridos ao longo do tempo. 

Tal representação é conhecida como trajetória de objetos móveis. 

A trajetória é o registro da evolução da posição definida pelo usuário de um objeto 

que se move no espaço, durante um determinado intervalo de tempo, a fim de alcançar um 

determinado objetivo (SPACCAPIETRA et al., 2007). Uma trajetória é definida por um 

intervalo de tempo que é restringido pelo momento em que o objeto inicia e termina seu 

curso. Se a posição é representada na forma de conjuntos de pontos, ou coordenadas, isto é, na 

forma (x, y, t), dizemos que essa trajetória é espaço-temporal. 

Spaccapietra et al. (2007) propôs um modelo, chamado de Modelo de Trajetórias 

Semântica, para ajudar a representar as trajetórias com a capacidade de demonstrar não 

somente as sequências de pontos da trajetória como também as informações semânticas que 

pudessem dar algum significado a ela. Muitos estudos têm como objetivo determinar 

conceitos dessas informações, como a definição do que é uma trajetória, um momento de 

movimento ou um momento de parada. 

De acordo com o modelo citado anteriormente, uma preocupação encontrada é a 

definição dos componentes de uma trajetória. Esses componentes são divididos em 

movimentos (moves), paradas (stops) e começo (begin) e fim (end) da trajetória. Na Figura 5 

estes componentes estão representados sendo os stops os instantes de t1 a tnow e os moves os 

pontos entre estes primeiros. A trajetória foi ainda segmentada em elementos menores. 
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Figura 5 - Caminho espaço-temporal de um objeto móvel e suas trajetórias (SPACCAPIETRA, 2007) 

 

2.1 Segmentação de trajetórias 

 

A trajetória, em seu estado bruto, é composta apenas por uma sequência de pontos ao 

longo do tempo. No entanto, é muito comum que uma aplicação esteja particularmente 

interessada no que ocorreu apenas em uma ou mais partes dessa trajetória. Uma aplicação que 

acompanha a entrega dos produtos de uma empresa precisa considerar o caminho que o 

transporte percorreu para chegar à casa do cliente, mas não precisa tratar necessariamente do 

caminho percorrido quando o transporte vai, por exemplo, realizar uma reparação mecânica 

ou retornar para a empresa. 

Assim, é muito comum que a trajetória precise ser segmentada, ou seja, particionada 

em pedaços menores onde cada um desses pedaços continua representando uma trajetória. A 

segmentação de uma trajetória depende dos critérios de cada aplicação. A forma mais simples 

de se segmentar uma trajetória é dividir em períodos de tempo. Com base em Spaccapietra e 

Parent (2011): 

“uma forma muito natural de segmentar a trajetória é dividir 
sua trajetória em períodos de tempo, quando o objeto é considerado 
como estacionário e períodos em que o objeto é de fato movimento. 
Os períodos anteriores são indicados como paradas, enquanto o 
último são denotados como movimento.” 

 
Para se segmentar uma trajetória, é possível se utilizar de vários critérios. Entre os mais 

importantes, têm-se os cortes por (Yan 2009): 

• Gap de registro: quando não houve registros de posicionamento do objeto por 

um longo período de tempo (a ser definido pela aplicação), o sistema pode 
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interpretar que a trajetória mudou, ou seja, após esse intervalo de tempo não 

faz mais sentido relacionar a próxima sequência de pontos com a anterior. 

• Intervalo de tempo pré-definido: o usuário pode indicar de quanto em quanto 

tempo a trajetória deve ser segmentada. Na solução proposta deste trabalho, foi 

utilizada essa técnica, particionando-se a trajetória todo dia às três da manhã. 

• Extensão espacial: a trajetória pode ser segmentada com base em um 

comprimento fixo da distância percorrida. 

Baseado nesta definição, observa-se na Figura 5 a existência de cinco trajetórias que são 

T1, T2, T3, T4, T5. Tais trajetórias foram segmentadas conforme algum critério específico e 

são tratadas como elementos básicos do problema. 

 

2.2 Identificação de Paradas (Stops) 

 

Ao se descolar espacialmente ao longo de um intervalo de tempo, um objeto em 

questão pode estar variando a sua velocidade de um instante para outro. Em alguns 

momentos, o mesmo pode estar fisicamente parado. Para o conceito de trajetórias, o momento 

em que o usuário para é importante porque expressa provavelmente uma ação sendo 

desempenhada por ele naquele momento. Assim, a identificação desses momentos é de 

substancial importância para o problema aqui abordado. 

É importante observar que o stop, assim como praticamente todos os conceitos aqui 

apresentados, é dependente do domínio do problema, ou seja, é possível que um usuário esteja 

fisicamente se locomovendo, mas semanticamente parado para a aplicação. Como exemplo, 

pode-se imaginar o caso de um usuário de um sistema de sugestão de rotas de turismo que 

está se deslocando dentro de um museu ou um parque. Apesar do mesmo não estar parado no 

mesmo local, para a aplicação em questão ele está, durante algum intervalo de tempo, 

simplesmente visitando o museu, ou seja, semanticamente fazendo a mesma coisa. 

Em uma abordagem simples identifica-se um stop em uma parte da trajetória bruta de 

um carro onde há ausência de sinal devido ao GPS ter sido desligado, ou porque o carro 

entrou na garagem ou sua velocidade é zero durante um intervalo de tempo, caso esteja 

estacionado (SPACCAPIETRA e PARENT, 2011). Abordagens mais recentes se utilizam de 

técnicas um pouco mais sofisticadas. Os movimentos (moves) são definidos como os 



 26 

 

elementos registrados entre dois stops e normalmente servem mais como informação 

complementar. 

Spaccapietra et al. (2007) define um (stop) como sendo uma parte do percurso em 

que (i) o usuário define explicitamente a parte da trajetória (Tinicio_parada; Tfim_parada) como 

representação de uma parada; (ii) o tempo que é percorrido em uma trajetória não é um 

intervalo vazio e (iii) não há movimentação por parte do objeto, ou seu movimento não é 

percebido por parte da aplicação. 

Existem segmentos dos dados originais que podem não ser classificados como 

trajetórias como, por exemplo, o intervalo entre t1 e t2 na Figura 5. A ocorrência disso se deve 

ao fato de que, para uma determinada aplicação, esse movimento pode ser irrelevante. Assim, 

conclui-se que, na Figura 5, existem quatro intervalos de tempo que não interessam para uma 

aplicação. Esses intervalos são: (t1, t2), (t4, t5), (t6, t7) e por fim (t8, tnow). O início da trajetória 

(begin) é o instante de tempo t0 e o final da trajetória (end) está exemplificado no instante 

tnow. 

Em Krumm e Horvitz (2006), por exemplo, se encontram critérios que foram 

utilizados para dividir uma faixa de movimento de um carro em trajetórias. Esses critérios 

podem fazer a identificação de stops dentro de uma trajetória. Os critérios utilizados são: 1) 

um intervalo de cinco minutos, indicando que o carro não estava em movimento, e 2) pelo 

menos cinco minutos de muito baixa velocidade (abaixo de dois quilômetros por hora). 

Em Andrienko et al. (2007) já se utiliza um intervalo de tempo maior  (2 horas) para 

se identificar os locais mais importantes visitados por uma pessoa em movimento. Quanto 

mais tempo a pessoa passar em um local mais importante será o local para a pessoa em 

movimento. 

Palma et al. (2008) já utiliza a idéia de que episódios  do tipo stops são calculados na 

variação da velocidade da trajetória. Neste caso, identifica-se um stop como o segmento da 

trajetória onde a velocidade é menor do que a velocidade média da trajetória. Outro método 

de identificação de stops se dá através da combinação dos dados brutos com uma 

contextualização geográfica e as informações da aplicação. 
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Figura 6 - Trajetória Semântica de Turista com stops e moves anotadas (SPACCAPIETRA E PARENT, 2011) 

Alguns trabalhos utilizam características geográficas para segmentar as trajetórias 

dependendo da proximidade de um Ponto de Interesse (POI) conforme Xie, Deng e Zhou 

(2009). Um POI é um elemento geográfico que tem relevância para o domínio da aplicação. 

Na Figura 6 são identificados como POIs os seguintes locais: Hotel Zola, Torre Eifeel, Palais 

Bourbon, La Concorde, Le Louvre, Restaurant Babylone. 

 

2.3 Semântica de Trajetórias 

 

O modelo de multicamadas para trajetórias mostra uma perspectiva melhor para o 

entendimento do movimento de trajetória (YAN, 2009). Com este modelo pode-se, de forma 

gradativa, transformar a trajetória bruta em trajetória de conhecimento significativo para uma 

aplicação alvo. Nele, existem quatro procedimentos básicos: (i) Pré-processamento de Dados; 

(ii) Segmentação da Trajetória; (iii) Identificação de Stops e (iv) Enriquecimento Semântico, 

como demonstrado na Figura 7. 
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Figura 7 - Processo de semântica em trajetórias (YAN , 2009) 

Como observado na Figura 7, o processo recebe como entrada os dados de 

rastreamento capturados via GPS. Esses dados são registros, muitas vezes imprecisos, com 

ruídos e que não são sempre confiáveis. Esses dados são submetidos ao processo de pré-

processamento de dados sendo este o primeiro passo a ser realizado antes de se dar algum 

sentido ao movimento. 

Neste processo serão encontrados, corrigidos e removidos os registros que 

contenham erros. Esse processo refere-se à limpeza dos dados brutos, remoção de outlier 

(pontos com forte divergência em relação aos demais) correção de erros de GPS. Na 

seqüência, começa o processo da segmentação de trajetória. Nesta etapa, já com os dados 

limpos, serão feitas divisões em vários segmentos em que cada segmento representará uma 

trajetória distinta. 

A próxima etapa é a identificação de stops. Aqui serão utilizados alguns algoritmos 

que farão a identificação de stops e moves relevantes para que a trajetória se torne estruturada. 

Após a identificação dessas características é utilizado um processo chamado de 

enriquecimento semântico, que dará significado a trajetória. O enriquecimento semântico 

nada mais é do que agregar conhecimento às trajetórias brutas (PARENT, 2009). De acordo 

com Parent (2009) o enriquecimento semântico passa a idéia de que os dados que já existem 
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são complementados com dados adicionais chamados de anotações, indicados por qualquer 

dado adicional, seja ele de clima, temperatura ou local onde o objeto se encontra. 

Outro método para se enriquecer semanticamente a trajetória é sobrepor uma 

estrutura de segmentos homogêneos que são significativos para a aplicação. Essa estrutura de 

segmentos homogêneos é chamada de episódios (MOUNTAIN & RAPER, 2001).  

A trajetória semântica é uma trajetória que recebeu as anotações e/ou uma ou várias 

segmentações complementares (SPACCAPIETRA e PARENT, 2011) como, por exemplo, em 

várias atividades de cada episódio, o stop é anotado com a referência ao local mais próximo 

do ponto de interesse. 
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3 Data Mining 

 

O processo de Data Mining é parte de um processo maior de conhecimento chamado 

Knowledge Discovery in Database (KDD). O KDD possui as etapas de seleção, 

processamento, transformação, mineração de dados (Data Mining) e interpretação do 

conhecimento. Esse processo se aplica na análise de grandes volumes de dados sob diferentes 

perspectivas afim de descobrir informações úteis que normalmente não estão visíveis ou que 

dificilmente são encontradas (GONÇALVES, 1999). 

Segundo FAYYAD (1996) Data Mining pode ser definida como um processo não-

trivial de identificar, em dados, padrões válidos, novos, potencialmente úteis e ultimamente 

compreensíveis. 

De acordo com Decker e Focardi (1995) Data Mining é uma metodologia que "procura 

uma descrição lógica ou matemática, eventualmente de natureza complexa, de padrões e 

regularidades em um conjunto de dados". 

Já Grossman, Hornick e Meyer (2002) definem Data Mining como a descoberta de 

padrões, associações, mudanças, anomalias e estruturas estatísticas e eventos em dados. 

O processo de Data Mining utiliza técnicas como recuperação de informações e 

reconhecimento de padrões para procurar relações entre diferentes dados que possibilitem a 

uma empresa adquirir conhecimento benéfico sobre seus clientes. 

O termo “minerar” presume o garimpo por alguma informação preciosa. Já “minerar 

dados” conjectura o garimpo entre bases de dados por algo que possa trazer alguma vantagem 

competitiva para uma empresa. Esse garimpo tem como objetivo descrever ou prever o 

comportamento futuro de algum fenômeno. 

Com o acentuado crescimento da quantidade de dados armazenados, torna-se inviável e 

pouco proveitosa a análise individual dos mesmos. Com isso, há a necessidade de se extrair 

informações de grupos de dados a partir do uso de tarefas mais elaboradas, como é o caso da 

Data Mining. As princípais tarefas de busca de informações implícitas são: Agrupamento, 

Classificação e Associação. O presente trabalho se utilizará do último caso pelo fato de 

atender as necessidades propostas. 

Na tarefa de classificação analisa-se um conjunto de dados construindo um modelo para 

cada classe baseando-se nas características dos dados. A construção do modelo pressupõe o 
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conhecimento prévio das possíveis classes e a correta classificação. A tarefa de agrupamento 

consiste na identificação de possíveis similaridades nos dados, permitindo definir um 

conjunto finito de classes que os contenha e os descreva. A diferença entre o agrupamento e a 

classificação é que no primeiro caso não se tem o conhecimento prévio sobre o número de 

classes possíveis. O processo de Associação será vista a seguir. 

 

3.1 Regras de Associação 

 

A tarefa de associação tem como objetivo identificar elementos que impliquem na 

presença de outros elementos na mesma transação, ou seja, encontrar padrões ou 

relacionamentos entre conjuntos de dados. 

Caracteristicamente, as regras de assoçiação representam padrões existentes entre os 

elementos em transações armazenadas. Por exemplo, a partir de um banco de dados no qual se 

registram os locais visitados pelos usuários, uma estratégia de mineração a ser utilizada, com 

o uso de regras de associação, poderia gerar a seguinte associação {futebol, cerveja} -> 

{masculino}, a qual indica que o usuário que pratica futebol e bebe cerveja, com um 

determinado grau de certeza, é do sexo masculino. 

Um exemplo clássico de Data Mining foi feita pela empresa Wall-Mart. A empresa 

conseguiu identificar uma associação no consumo entre fraldas e cerveja. Após analisar os 

dados, a empresa descobriu que muitos homens, ao se dirigirem ao supermercado para 

comprar fraldas em determinado momento do dia, aproveitavam para reabastecer a geladeira 

com cerveja. Com isso a Wall-Mart optou por uma otimização da atividades nas gôndolas nos 

pontos de vendas, colocando as fraudas ao lado das cervejas. 

Com o uso do “código de barras” as organizações de varejo conseguiram obter grande 

quantidade de dados referentes às compras realizadas pelos seus clientes e que, com posse 

dessas informações valiosas as organizações promovem estratégias que possam trazer 

vantagens para se a partir dos dados obtidos. 
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3.1.1 Algoritmo APRIORI 

 

Uma das técnicas mais utilizada em Data Mining é a de Regras de Associação, a qual 

tem como o seu destaque o algoritmo Apriori, podendo trabalhar com um grande número de 

atributos, criando assim várias possibilidades combinatórias entre eles. O algoritmo Apriori 

executa sucessivas buscas em todo o banco de dados, mantendo um ótimo desempenho em 

termos de tempo de processamento (Agrawal e.t al., 1996), onde encontra todos os conjuntos 

de itens frequentes, chamados de Lk. 

Para isso. Agrawal e.t al. (1996) apresentaram um modelo matemático onde as regras 

de associação que foram geradas devem atender a um suporte e confinça mínimos que são 

especificados pelo decisor e onde o suporte corresponde à frequência com que os padrões 

ocorrem na base de dados e a confiança é uma medida de força das regras. 

O Apriori utiliza duas funções chamadas de Apriori_gen e a Genrules. A função 

Apriori_gen tem como objetivo gerar os dados candidatos ao processo e excluir do mesmo 

aqueles que não são frequentes. A função Genrules tem como finalidade extrair as regras de 

associações a serem utilizadas. 

O primeiro trabalho do Apriori é realizar a contagem dos itens para poder determinar os 

itemsets frequentes de tamanho unitário. O passo seguinte, k, está dividido em duas etapas. Na 

primeira etapa, os itemsets freqüentes Lk-1 que foram encontrados anteriormente (passo k-1) 

são utilizados para gerar os conjuntos de itens potencialmente frequentes chamados de 

itemsets candidatos (Ck). Na seqüência, é feita uma nova busca no banco de dados, contando-

se o suporte de cada candidato em Ck. 

Para se ter conhecimento dos itemsets candidatos, utiliza-se como argumento o Lk-1, ou 

seja, a lista de todos os (k-1) itemsets frequentes. Isso faz com que a função Aprior_Gen seja 

executada retornando um superconjunto de todos os k- itemsets frequentes. O propósito desse 

procedimento é mostrar que se um itemset X tem o suporte mínimo, todos os seus 

subconjuntos também terão (Agrawal & Shafer, 1996). 

Por fim, o último passo é a descoberta de regras de associação utilizando a execução da 

função Genrules.  
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Existem vários softwares que tem implementado o Apriori, um exemplo desses é o 

“R” 1. 

 

4 Modelo 5W1H 

 

Um método narrativo foi utilizado como um caminho para melhor explicar o contexto 

que envolve um objeto de trajetória. A idéia básica desse método é a aplicação de seis 

perguntas narrativas que são Who (Quem), What (O que), When (Quando), Where (Onde), 

Why (Por que) e How (Quanto) para fornecer uma expressivo conhecimento semântico do 

contexto de uma aplicação. O quadro 5W1H tem sido recorrentemente utilizado por 

jornalistas como um guia para narrar um fato.  

Cada questão da narrativa do modelo 5W1H é mapeado para um recurso de uma 

trajetória específica. Desta forma, descreve-se um objeto (Who) se deslocando por um meio 

de transporte ou ter um determinado comportamento (How), realizando uma atividade (What), 

por uma certa razão (Why), em um determinado momento (When) e lugar (Where) (BRITO et. 

al, 2013). 

Aproveitando-se desse método, pode-se aumentar o nível de conhecimento semântico 

em um módelo viabilizando a realização de consultas mais significativas sobre a mudança de 

hábitos do objeto. A seguir iremos discutir a correlação de cada questão com as caracteristicas 

de trajetória segundo (BRITO et. al, 2013). 

Who: aborda, por exemplo, a identificação de um objeto em movimento, ou seja, de 

quem aquela informação se trata. Representa uma das principais informações a serem 

inferidas pela solução; 

Where: lida com a localização de um ponto da trajetória. Tendo a localização 

georeferenciada de cada ponto da trajetória, é possível associar a latitude e longitude de um 

conjunto de POIs; 

When: refere-se a extensão do tempo relacionado com os pontos da trajetória; 

                                                 

1 R é um software livre para análises estatísticas e geração de gráficos. Ele executa em diversas 

plataformas, como UNIX, Windows e MacOS. (http://www.r-project.org/) 
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What: refere-se a o que o objeto em movimento está fazendo, qual tarefa esta tentando 

realizar ou alcançar. Responder a esta pergunta se torna um desafio, uma vez que se deve 

inferir a partir de cada ponto da trajetória da atividade correspondente. Utilizando 

informações fornecidas de outras questões este processo poderá ser facilitado. 

Why: representa a motivação para viajar. Este é um problema uma vez que este está tão 

profundamente enraizada na entidade intenção de se mover. 

How: identifica como o objeto se move, por exemplo, se o objeto move-se através de 

meios de transporte, bem como o comportamento de um congestionamento de tráfego. 
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5 Solução Proposta 

 

O uso de trajetórias móveis tem proporcionado o tratamento dos dados em um formato 

e com um objetivo mais específico. Tratar tais dados na forma de geometrias facilita a 

execução de funções espaciais como distância, interseção e pertinência. Um dos primeiros 

diferenciais desse trabalho é o uso de um modelo espaço-temporal para a manipulação dos 

dados. Tais dados foram utilizados para a obtenção de resultados significativos para alguns 

problemas em particular. 

A utilização de banco de dados espacial em conjunto com o estudo de trajetória neste 

trabalho, deve-se ao fato de proporcionar uma vantagem em lidar com dados geográficos. E o 

conceito de trajetória se mostrou apropriado devido as informações que podem ser associadas 

ao percurso realizado, processo conhecido como enriquecimento semântico, o qual acrescente 

significado aos pontos de uma trajetória, tornando a rota com mais informações significativas. 

A solução proposta neste trabalho teve como intuito principal a execução de consultas 

sobre uma base dados espaço-temporal e a análise desses dados usando regras de associação 

provenientes da mineração de dados. Tais resultados tiveram como objetivo apresentar 

informações úteis para empresas e consumidores. Ao se compreender o perfil de usuários, o 

trabalho poderia auxiliar na resposta de algumas perguntas ou na obtenção de informações 

novas. 

Para tanto, a primeira etapa do trabalho consistiu em um processo de ETL (Extract 

Transform Load - Extração Transformação Carga). Dessa forma, foi necessário construir uma 

base de dados adequada para as consultas a serem desenvolvidas. Os dados utilizados são 

provenientes de registros de GPS coletados de veículos na cidade de Milão na Itália durante 

uma semana no mês de abril de 2007. Foram utilizados 1.806.293 registros de localização 

geográfica (GPS) de 16.946 usuários. Além disso, foram incluídos dados de todos os pontos 
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de interesse, ou seja, qualquer estabelecimento comercial, industrial, educacional, dentre 

outros, localizados dentro da área abrangida pelos pontos de GPS dos usuários em Milão. Tais 

dados são provenientes da base de dados do OpenStreetMap (www.openstreetmap.org), um 

modelo de dados aberto publicado na Web. 

O banco de dados definido para utilização foi o PostgresSql devido a facilidade no seu 

manuseio e também por atender as necessidades que o trabalho propõe. Além disso, foi 

utilizado o software “R” para a realização das associações e a obtenção de informações que 

não poderiam ser facilmente encontradas no processo de consulta tradicional de banco de 

dados. 

Conforme o trabalho de Yan (2009), foi necessária uma etapa de segmentação da 

trajetória, ou seja, foi utilizado o critério de intervalo de tempo para cortar uma trajetória 

original formada por todos os pontos de GPS de um usuário em particular em sub-trajetórias 

menores com algum significado mais comum. Dessa forma, a trajetória bruta foi particionada 

todos os dias as três da manhã. 

O processo seguinte, o de identificação dos stops, foi realizado utilizando-se o critério 

de velocidade. Foram identificados como stops os pontos nos quais a velocidade em relação 

ao ponto anterior foi menor que 2 km/h. Como os dados se referem ao GPS de um veículo, tal 

velocidade é considerada um momento em que o usuário está semanticamente parado. 

Para o enriquecimento semântico da trajetória, os pontos de localização dos usuários 

foram associados com o ponto de interesse (POI) mais próximo, desde que abaixo de um 

limite máximo de distância. Assim, foi possível inferir, com certo grau de precisão, qual POI 

o usuário estava provavelmente visitando. Em seguida, foi necessário identificar dois 

elementos importantes: o local onde o usuário mora (HOME) e onde ele trabalha (WORK). A 

estratégia utilizada para tal foi associar o HOME com o local mais visitado pelo usuário e o 

WORK como o segundo mais visitado. 

Após a construção da base de dados foi possível o início das consultas e da análise dos 

resultados utilizando regras de associação com o intuito de descobrir padrões de perfis dos 

usuários. 

 

5.1 Resultados Obtidos 
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Todos os procedimentos de consulta de dados foram realizados no banco de dados 

PostgresSql utilizando o gerenciador de banco de dados PgAdim III, onde os dados que 

atendem ao problema foram selecionados. Para a mineração dos dados foi utilizado o 

aplicativo R que utilizar o algoritmo Apriori para criar as regras de associação. 

O objetivo das consultas de dados realizadas e analisadas é reunir novas informações 

extraídas de dados originalmente compostos apenas por espaço e tempo (x,y,t). Com isso, é 

possível perceber o quanto esses dados foram enriquecidos com novas informações ao longo 

de todo esse processo. Os dados utilizados nos testes são dados reais obtidos pelo GPS de 

16.946 veículos da cidade de Milão durante uma determinada semana no mês de abril de 

2007. No entanto, devido ao fato de estarem junto ao veículo, e não junto ao usuário (como 

um smartphone), os mesmos apresentam algumas imprecisões que a solução aqui apresentada 

não conseguiu identificar e filtrar. Assim, os resultados obtidos devem ser vistos como o 

processo em si, mas não necessariamente como os dados e números apresentados. 

As análises a seguir foram realizadas e identificadas usando o modelo 5W1H e terão os 

seus resultados discutidos: 

1. Who/What/Where: Identificação de usuários que moram/trabalham no mesmo 

local. 

2. Who/What/Where: Identificação da taxa de retorno dos usuários a um ponto de 

interesse. 

3. Who/What/Where: Fidelização de um usuário a um restaurante. 

4. Who/Where: locais mais visitados conforme o sexo do usuário. 

 

5.1.1 Usuários que Moram/Trabalham no mesmo local (Who/What/Where) 

O objetivo da consulta a seguir é identificar um grupo de usuários que moram ou 

trabalham no mesmo local, ou seja, no mesmo POI. Tal consulta é possível porque a solução 

conseguiu anteriormente identificar, conforme um determinado critério já discutido, os locais 

onde cada usuário mora (POI home) e trabalha (POI work). Tal informação pode ser útil no 

sentido de mostrar que tais usuários, pelo fato de compartilharem um determinado tipo de 

informação, podem ser tratados conforme esse tipo de semelhança no momento de se prestar 

certos tipos de serviços aos mesmo. Em outras palavras, o perfil de um deles apresenta certas 

semelhanças com outros usuários do mesmo grupo. 
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Após a execução da consulta e com os dados selecionados apresentados na Figura 8, 

para se ter uma melhor visualização na identificação de usuários que trabalham no mesmo 

local foi utilizada a visualização do maps do Google mostrado na Figura 9. Com base na 

consulta visualizada no Anexo 1, foi obtido o resultado a seguir: 

 
Figura 8 - Obtenção dos dados executando a consulta do Anexo 1. 

Como pode ser observado na Figura 8 as linhas 5 a 12 foram destacadas para mostrar 

que existem mais de uma pessoa que trabalham no mesmo local. Por exemplo, o usuário 

1120, identificado pela coluna id, trabalha no mesmo local que os usuários 80917, 116894, 

122518, identificados pela coluna mo_id, e etc. 

Para mostrar esse resultado no mapa, foram utilizados o usuário 1120 e os seus “colegas 

de trabalho” identificados como sendo os usuários 80917, 116894 e 122518, destacados na 

Figura 8. As Figuras 9 e 10 ilustram o local real onde essas pessoas trabalham em uma visão 

de satélite e outra frontal ao local em questão. No caso, este local é um centro comercial. 

Para o caso dos usuários que moram no mesmo local, após a execução da consulta, 

presente no Anexo 2, e com os dados selecionados apresentados na Figura 11, para se ter uma 

melhor visualização na identificação de usuários que moram no mesmo local utilizamos o 

maps do Google. Como pode ser visto na Figura 11 as linhas 6, 7, 11 e 12 foram destacadas 

para mostrar que existem mais de uma pessoa que mora no mesmo local. Por exemplo, o 

usuário 1606, identificado pela coluna id, mora no mesmo local que os usuários 121072 e 

121952, identificados pela coluna mo_id, e o usuário 5032, identificado pela coluna id, mora 

no mesmo local que os usuários 134798 e 226142, identificados pela coluna mo_id.  

Para mostrar esse resultado no mapa, foi utilizado o usuário 1606 e os seus “vizinhos”. 

A Figura 12 mostra o local onde essas pessoas moram, provavelmente um conjunto de prédios 

residenciais. 
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Figura 9 - Visualização do google maps para o usuário 1120 e seus "colegas de trabalho".. 

 
Figura 10 - Visualização do Google Street View do local de trabalho. 
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Figura 11 - Obtenção dos dados executando a consulta do Anexo 2. 

 
Figura 12 - Visualização do google maps para o usuário 1606 e seus "vizinhos". 

 

5.1.2 Identificação da taxa de retorno dos usuários a um ponto de interesse 

(Who/What/Where) 

 

Outra consulta analisada foi a taxa de retorno ou "fidelização" dos usuários de 

determinados serviços. A ideia aqui é analisar quais os POIs que os usuários costumam 

frequentar com maior ou menor regularidade. Locais com alta taxa de regularidade costumam 

ser frequentados de forma intensa pelos usuários, ou seja, estes costumam retornar sempre ao 

mesmo local. Locais com baixa taxa de regularidade não costumam ser frequentados 

diariamente pelo mesmo usuário. 

Para realizar essa consulta foi necessário primeiro reunir todas as visitas (stops) dos 

usuários. Em seguida, a consulta procurou identificar se esses mesmos locais foram visitados 
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em pelos menos três dos sete dias da semana disponíveis na base de dados. Finalmente, 

identificou-se se os locais visitados desse tipo de POI eram sempre os mesmos, ou seja, se os 

usuários costumavam voltar sempre ao mesmo local. 

Conforme a Tabela 1, pode se perceber que os shoppings são local de maior 

regularidade, ou seja, os usuários costumam ser mais "fiéis" aos mesmos estabelecimentos, 

provavelmente aqueles mais pertos de casa. Os colégios também tem uma regularidade 

elevada. Vale lembrar que os dados disponíveis estão sujeitos a imprecisões visto que o GPS 

dos mesmos está localizado no veículo dos usuários. 

 

Tabela 1 - Tabela de comparação de percentagem. 

 

 

5.1.3 Fidelização de um usuário a um restaurante (Who/What/Where) 

 

Outra consulta realizada procurou identificar se os usuários costumam frequentar, na 

hora do almoço, o mesmo estabelecimento comercial. Assim como na consulta anterior, o 

objetivo aqui é identificar se os usuários costumam frequentar ou não o mesmo local todos os 

dias. 

Para tanto, foram selecionados os registros de visitas em restaurantes ou 

estabelecimentos do mesmo tipo durante o período do almoço (11:00 as 14:00) em qualquer 

dia na semana. Apenas os locais visitados pelo menos três vezes foram analisados. Em 

seguida, foram calculados os percentuais apresentados na Tabela 2. 
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Devido a limitação da amostra, os resultados obtidos sugerem que os usuários 

costumam ser fiéis aos locais onde almoçam, ou seja, não costumam variar com tanta 

frequência o estabelecimento que escolhem para o almoço. Tal informação pode ser útil no 

sentido que sugerem aos prestadores de tal serviço que tipo de atitude podem utilizar, quais 

oportunidades podem oferecer aos seus clientes com base na informação descoberta. 

 

Tabela 2 - Percentagem de retorno a um restaurante durante a semana 

 

 

5.1.4 Locais Mais Visitados Conforme o Sexo do Usuário (Who/Where) 

 

O objetivo dessa consulta é inferir quais os locais mais visitados pelas pessoas 

conforme o seu sexo. Imaginando a situação dessa solução na forma de um serviço, o intuito 

aqui é mostrar que se uma pessoa de sexo feminino se encontra em determinado local 

realizando determinada atividade, qual seria o POI com maior grau de atração a esse usuário. 

Tal informação poderia ser utilizada de forma útil por empresas prestadores dos tipos de 

serviços mais atrativos para tais usuários. 

No primeiro exemplo, a consulta foi realizada procurando identificar os POIs com 

maior grau de associação com um determinado tipo de POI caracteristicamente masculino. O 

POI escolhido foi o soccer. Este POI representa locais onde os usuários podem ir para jogar 

futebol. Assim, a consulta procurou mostrar quais os outros POIs mais relacionados com o 

POI soccer. Em outras palavras o objetivo foi responder a seguinte pergunta: os usuários que 

frequentam o POI do tipo soccer, normalmente frequentam com maior intensidade quais 

outros locais? 



 43 

 

Os resultados obtidos após a extração dos dados e a análise pelo R são apresentados na 

Figura 15 a seguir. Conforme esses resultados, pode se perceber que os POIs mais associados 

ao soccer são, pela ordem, restaurante, supermercados e postos de gasolina. Tal consulta pode 

ser repetida para outros POIs e tem como objetivo identificar quais os locais mais 

frequentados por alguém que se encontra em um mesmo local. Em outras palavras, será 

possível "prever" o próximo local que uma pessoa vai visitar sabendo onde ela se encontra? 

 

 
Figura 13 - Obtenção dos dados após consulta do Anexo 5. 

Já para a identificação dos usuários do sexo feminino foi realizado a consulta 

visualizada no Anexo 6. 

Neste exemplo, a consulta foi realizada procurando identificar os POIs com maior grau 

de associação com um determinado tipo de POI caracteristicamente feminino. O POI 

escolhido foi o cabelereiro (hairdresser). Este POI representa locais onde os usuários podem 

ir para arrumar os cabelos, fazer as unhas. Assim, a consulta procurou mostrar quais os outros 

POIs mais relacionados com o POI hairdresser. Em outras palavras o objetivo foi responder a 

seguinte pergunta: os usuários que frequentam o POI do tipo hairdresser, normalmente 

frequentam com maior intensidade quais outros locais? 

Com base na consulta visualizada no Anexo 6, foi obtido o resultado a seguir para os 

usuários do sexo feminino: 

 

 
Figura 14 - Obtenção dos dados executando a consulta do Anexo 6. 
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6 Conclusão 

 

Apesar de pouco conhecido, o conceito de trajetória é utilizado em diversas áreas, não 

só na computação, mas também no tráfego urbano, estudo de aves migratórias, na biologia, 

devido à caracterização de padrões de perfis de seres e objetos. 

O presente trabalho busca identificar padrões de perfis de usuários utilizando o conceito 

de trajetórias de objetos movéis sobre um modelo de dados espaço-temporal. Foram utilizadas 

técnicas de Data Mining para auxiliar nas buscas por esses padrões de perfis dos usuários. O 

uso de Regras de Associações possibilitou encontrar as correlações a partir de um conjunto de 

itens. A dificudade em se trabalhar com Data Mining está na extração dos dados, já que não 

se tem ideia do que pode ou não encontrar. 

Com isso, foi possível inferir como um determinado usuário pode se comportar em um 

momento futuro e oferecer ao mesmo serviços específicos conforme suas informações de 

espaço e tempo. As consultas apresentadas foram apenas um exemplo do quanto de 

informação útil pode ser extraída com o uso das técnicas adequadas. 

O uso de técnicas de Data Mining se mostrou de grande importância por permitirem a 

descoberta de informações novas, as quais seriam difíceis de serem encontradas sem uso 

dessas técnicas. Além disso, o fato da solução trabalhar com dados espaciais permitiu que 

consultas de mais alto nível sejam realizadas. 

Como resultados, o presente trabalho reuniu um conjunto de estratégias que foram 

utilizadas para a transformação de um conjunto de dados brutos, sem maior significado, em 

uma base de dados semanticamente enriquecida, capaz de fornecer informações de mais 

qualidade. O trabalho também demonstrou que o uso em conjunto de todas essas técnicas 

permite uma extração de conhecimento para os problemas em questão aqui tratados. 

Como trabalhos futuros, é possível projetar outros tipos de consultas e outros tipos de 

inferências. Além disso, o ideal é manipular outra base de dados que possua dados mais 

precisos, preferencialmente de GPS localizado em smartphones, visto que os mesmos 

representam com maior exatidão a localização dos usuários. 
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Apêndice I – Código em SQL que mostra os usuários que trabalham no mesmo local 

SELECT  DISTINCT TR1.MO_ID AS ID, TR2.MO_ID, 

 ST_ASTEXT(SG1.GEOM), ST_ASTEXT(SG2.GEOM), ST_DISTANCE(SG1.GEOM,SG2.GEOM) 

FROM  SPACE_DIM AS SP1, SPATIAL_GEOMETRY AS SG1, POINTS_FACT AS PF1, TRAJ_DIM AS TR1, 

 SPACE_DIM AS SP2, SPATIAL_GEOMETRY AS SG2, POINTS_FACT AS PF2, TRAJ_DIM AS TR2 

WHERE  SP1.POI_CATEGORY = 'WORK' 

AND  SP1.FK_POI_ID = SG1.PK_ID 

AND  PF1.FK_SPACE_ID = SP1.PK_ID 

AND  PF1.FK_TRAJ_ID = TR1.PK_ID 

AND  SP2.POI_CATEGORY = 'WORK' 

AND  SP2.FK_POI_ID = SG2.PK_ID 

AND  PF2.FK_SPACE_ID = SP2.PK_ID 

AND  PF2.FK_TRAJ_ID = TR2.PK_ID 

AND  TR1.MO_ID < TR2.MO_ID 

AND  ST_DISTANCE(SG1.GEOM,SG2.GEOM) <= 0.0005 

ORDER BY 1 
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Apêndice II  – Código em SQL que mostra os usuários que moram no mesmo local 

SELECT  DISTINCT TR1.MO_ID AS ID, TR2.MO_ID, 

 ST_ASTEXT(SG1.GEOM), ST_ASTEXT(SG2.GEOM), ST_DISTANCE(SG1.GEOM,SG2.GEOM) 

FROM  SPACE_DIM AS SP1, SPATIAL_GEOMETRY AS SG1, POINTS_FACT AS PF1, TRAJ_DIM AS TR1, 

 SPACE_DIM AS SP2, SPATIAL_GEOMETRY AS SG2, POINTS_FACT AS PF2, TRAJ_DIM AS TR2 

WHERE  SP1.POI_CATEGORY = 'HOME' 

AND  SP1.FK_POI_ID = SG1.PK_ID 

AND  PF1.FK_SPACE_ID = SP1.PK_ID 

AND  PF1.FK_TRAJ_ID = TR1.PK_ID 

AND  SP2.POI_CATEGORY = 'HOME' 

AND  SP2.FK_POI_ID = SG2.PK_ID 

AND  PF2.FK_SPACE_ID = SP2.PK_ID 

AND  PF2.FK_TRAJ_ID = TR2.PK_ID 

AND  TR1.MO_ID < TR2.MO_ID 

AND  ST_DISTANCE(SG1.GEOM,SG2.GEOM) <= 0.0005 

ORDER BY 1 
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Apêndice III  – Código em SQL que mostra os usuários com possuem pelo menos 2 “visitas” 

a um POI restaurante. 

select count(1) as PARADA, 

 mo_id AS USUARIO 

from ( 

 select  DISTINCT mo_id, trip, description, day 

 from  points_fact t01, space_dim t02, spatial_geometry t03, traj_dim t04, time_dim t05 

 where  t01.fk_space_id = t02.pk_id 

 and  fk_poi_id = t03.pk_id 

 and  fk_traj_id = t04.pk_id 

 and t01.fk_time_id = t05.pk_id 

 and exists (select  1 

   from  time_dim t06 

   where  t06.pk_id = t05.pk_id 

   and  t06.hour - (t06.day * 24) between 11 and 14 

   and  t04.episode_category = 'STOP' 

   and  (t03.description like '%estaurant%' Or t03.description like '%mall%' Or 

     t03.description like '%cafe%' or t03.description like '%shop%' or 

     t03.description like '%food%')) 

 order by MO_ID, TRIP)t99 

group by mo_id 

having count(1) > 2
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Apêndice IV  – Código em SQL que mostra a fidelização de um usuário a um restaurante 

select  DISTINCT mo_id, trip, description, day 

from  points_fact t01, space_dim t02, spatial_geometry t03, traj_dim t04, time_dim t05 

where  t01.fk_space_id = t02.pk_id 

and  fk_poi_id = t03.pk_id 

and  fk_traj_id = t04.pk_id 

and t01.fk_time_id = t05.pk_id 

and exists (select  1 

  from  time_dim t06 

  where  t06.pk_id = t05.pk_id 

  and  t06.hour - (t06.day * 24) between 11 and 14 

  and  t04.episode_category = 'STOP' 

  and  (t03.description like '%estaurant%' Or t03.description like '%mall%' Or t03.description 

like '%cafe%' or t03.description like '%shop%')) 

and mo_id in 

('39054','80764','104733','139083','148321','188470','190610','193185','225522','229110','267981','268179','279191', 

'284763','294126','302397','314919') 

order by MO_ID, TRIP
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Apêndice V – Código em SQL que mostra a identificação do ponto de interesse mais visitado 

select  count(1) as QtdParada, 

CASE WHEN POSITION(' ' IN t03.description) > 0 THEN TRIM(SUBSTRING(t03.description, 1, POSITION(' ' IN 

t03.description))) ELSE TRIM(t03.description) END as nome 

from  points_fact t01, space_dim t02, spatial_geometry t03, traj_dim t04, time_dim t05 

where  t01.fk_space_id = t02.pk_id 

and  t02.fk_poi_id = t03.pk_id 

and  t01.fk_traj_id = t04.pk_id 

and t01.fk_time_id = t05.pk_id 

and t04.episode_category = 'STOP' 

and  t03.description not like '%WORK%' 

and  t03.description not like '%park%' 

and  t03.description not like '%HOME%' 

and  t03.description not like '%Via%' 

group by nome 

order by 1 desc
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Apêndice VI – Código em SQL que mostra a identificação do primeiro POI mais visitado no 

primeiro STOP de cada trajetória 

SELECT count(1), t13.description 

FROM ( 

 select distinct min(t06.datetime) as dt, t04.trip 

 From  points_fact t01, space_dim t02, spatial_geometry t03, traj_dim t04, time_dim t05, gps_raw_data t06 

 Where  t01.fk_space_id = t02.pk_id 

 And  t02.fk_poi_id = t03.pk_id 

 And  t01.fk_traj_id = t04.pk_id 

 And t01.fk_time_id = t05.pk_id 

 And t04.mo_id = cast(t06.userid as int) 

 and t04.episode_category = 'STOP' 

 And  t03.description not like '%HOME%' 

 And  t03.description not like '%WORK%' 

 group by t04.trip 

 order by 2)T99,  

 points_fact t11, space_dim t12, spatial_geometry t13, traj_dim t14, time_dim t15, gps_raw_data t16 

Where  t11.fk_space_id = t12.pk_id 

And  t12.fk_poi_id = t13.pk_id 

And  t11.fk_traj_id = t14.pk_id 

And t11.fk_time_id = t15.pk_id 

And t14.mo_id = cast(t16.userid as int) 

And t99.trip = t14.trip 

And t99.dt = t16.datetime 

and t14.episode_category = 'STOP' 

And  t13.description not like '%HOME%' 

And  t13.description not like '%WORK%' 

And  t13.description not like '%gard%' 

And  t13.description not like '%park%' 

group by t13.description 

order by 1 desc 
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Apêndice VII – Código em SQL que mostra os locais Mais Visitados conforme o Sexo do 

Usuário 

select  distinct 

t04.trip || '","' || CASE WHEN POSITION(' ' IN t03.description) > 0 THEN TRIM(SUBSTRING(t03.description, 1, 

POSITION(' ' IN t03.description))) ELSE TRIM(t03.description) END 

from  points_fact t01, space_dim t02, spatial_geometry t03, traj_dim t04 

where  t01.fk_space_id = t02.pk_id 

and  t02.fk_poi_id = t03.pk_id 

and  T01.fk_traj_id = t04.pk_id 

and t03.description NOT like '%HOME%' 

and t03.description NOT like '%WORK%' 

and t03.description NOT like '%park%' 

and t03.description NOT like '%garden%' 

and t04.trip in (select  t04.trip 

       from  points_fact t01, space_dim t02, spatial_geometry t03, traj_dim t04 

       where  t01.fk_space_id = t02.pk_id 

       and  t02.fk_poi_id = t03.pk_id 

       and  T01.fk_traj_id = t04.pk_id 

       and t03.description like '%soccer%') 

order by 1 

 

select  distinct 

t04.trip || '","' || CASE WHEN POSITION(' ' IN t03.description) > 0 THEN TRIM(SUBSTRING(t03.description, 1, 

POSITION(' ' IN t03.description))) ELSE TRIM(t03.description) END 

from  points_fact t01, space_dim t02, spatial_geometry t03, traj_dim t04 

where  t01.fk_space_id = t02.pk_id 

and  t02.fk_poi_id = t03.pk_id 

and  T01.fk_traj_id = t04.pk_id 

and t03.description NOT like '%HOME%' 

and t03.description NOT like '%WORK%' 

and t03.description NOT like '%park%' 

and t03.description NOT like '%garden%' 

and t04.trip in (select  t04.trip 

       from  points_fact t01, space_dim t02, spatial_geometry t03, traj_dim t04 

       where  t01.fk_space_id = t02.pk_id 

       and  t02.fk_poi_id = t03.pk_id 

       and  T01.fk_traj_id = t04.pk_id 

       and t03.description like '%hairdresser%') 

order by 1 


