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RESUMO: A aplicação do modelo de Hidden Semi-Markov Models (HSMM) na interpretação dos 
estados/padrões comportamentais de movimento de embarcações pesqueiras é recente. Assim, o 
presente trabalho teve como objetivo usar o HSMM para revelar padrões das canoas de mar aberto 
que atuam com rede de emalhe na costa do estado do Sergipe. O estudo utilizou 77 rotas válidas 
para estabelecer os comportamentos das embarcações. Para isso, foram utilizados dados de 
deslocamentos coletados por GPS manuais repassados aos pescadores. Para aplicação do modelo, 
testaram-se previamente alguns conjuntos de variáveis combinadas para definir qual melhor ajuste 
para a precisão da inferência estatística do modelo. O resultado indicou uma acurácia de 98,71% de 
ajuste do modelo, e revelou dois estados comportamentais, o cruzeiro e a pesca. Além disso, as 
inferências sugerem a existência de cinco formas de pesca para as canoas de mar aberto que 
utilizam a rede de emalhe na costa de Sergipe.  
 
Palavras-chave: Hidden Semi-Markov Models, rede de emalhe, modelos comportamentais. 
 
ABSTRAT: The application of the Hidden Semi-Markov Models (HSMM) model to interpret 
behavioral states/patterns of movement of fishing vessels is recent. Thus, the present work aimed to 
use HSMM to reveal patterns of gillnet open sea canoes off the coast of Sergipe. The study used 77 
valid routes to establish vessel behaviors. For this, we used displacement data collected by manual 
GPS passed on to fishermen. For application of the model, some sets of combined variables were 
previously tested to define which best fit for the accuracy of the statistical inference of the model. 
The result indicated an accuracy of 98.71% of model fit, and revealed two behavioral states, 
cruising and fishing. In addition, the inferences suggest the existence of five forms of fishing for 
open sea canoes using the gillnet off the coast of Sergipe. 
 
 Key words: Hidden Semi-Markov Models, gillnet, behavioral models.  
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1- INTRODUÇÃO 

Sistemas de monitoramento de embarcações pesqueiras utilizando o seu posicionamento 
geográfico pode ser utilizado como importante ferramenta para organizar espacialmente as 
pescarias, assim como o ordenamento da atividade (LAMBERT et al., 2012). Além disso, o registro 
das rotas fornecidas por equipamentos de GPS, “Global Positioning System”, tem potencial para 
revelar padrões comportamentais de movimentações entre as pescarias. Na costa do Peru Bertrand et 
al. (2008) e Joo et al. (2011), desenvolveram os primeiros estudos para testar modelos matemáticos para 
definir padrões de movimentações na pesca de rede de cerco para anchova. Todavia, em um estudo 
posterior se chegou à conclusão que o Hidden Semi-Markov Model (HSMM) foi o que melhor se 
ajustou para este tipo de proposta (JOO et al. 2013). A premissa para aplicação do HSMM na pesca 
pode ser vista como a caracterização do comportamento dos deslocamentos por meio de inferências 
dos segmentos registrados pelas observações do equipamento de posicionamento geográfico. No 
caso da pesca, a probabilidade de mudança do estado comportamental está vinculada aos diferentes 
movimentos de forrageamento, cujo resultado ocorre por conta das interações entre os 
comportamentos das presas e o padrão estrutural dos ambientes (JOHNSON, et al., 1992; 
NATHAN, 2008). Desta forma, o resultado destas interações podem revelar diferentes tipos de 
padrões comportamentais, como por exemplo, os estados de cruzeiro, de procura e de captura (JOO 
et al., 2013). 

Na costa do estado do Sergipe, região situada no litoral do nordeste brasileiro, Thomé-Souza 
et al. (2012), denominaram de canoa de mar aberto um tipo de embarcação pesqueira de pequeno 
porte, com atuação restrita as áreas rasas da plataforma continental. Tal embarcação pesqueira é 
constituída por madeira, cujo modelo é bem regionalizado, o que diferencia de outras regiões 
litorâneas da costa brasileira. No ano de 2013 este tipo de embarcação proporcionou uma produção 
pesqueira de 298,52 toneladas, o que correspondeu a 7,3% da produção total estuarino-marinho para 
o estado do Sergipe (THOMÉ-SOUZA et al., 2014). Aliado a isso, estes mesmos autores 
divulgaram dados geoespacializados das suas zonas de pesca, entretanto, até o presente momento 
não há estudos que visaram compreender o comportamento deste tipo de embarcação durante as 
suas ações de navegação, como a velocidades de deslocamento e o tempo de cada operação 
pesqueira. Portanto, o presente trabalho tem como objetivo descrever o estado/padrão 
comportamental da canoa de mar aberto utilizando o Hidden Semi-Markov Model. Para isso, será 
feito inferências dos estados comportamentais nas rotas para determinar os seus diversos padrões de 
deslocamento. 
 
2- MATERIAL E MÉTODOS 

A área de estudo coincide com a plataforma continental da costa do estado do Sergipe (Fig. 
1A). Nesta região, a plataforma é rasa e estreita, variando entre 12 e 35 km de largura, apresentando 
um declive suave (GUIMARÃES, 2010). Esta linha de costa possui 168 km de comprimento 
(DOMINGUEZ e BITTENCOURT, 1996). O tipo de embarcação pesqueira alvo deste estudo é 
movida à vela com o auxílio de um motor a propulsão do tipo rabeta (THOMÉ-SOUZA et al., 
2012). A potência do motor é considerada baixa, variando entre 8 a 13 HP (cavalos de potência). 
Este tipo de embarcação não possui convés e o seu fundo é achatado (Fig. 1B). O comprimento 
pode variar entre 6 a 8 metros de popa a proa, com médias de 7 m de comprimento, 1,36 m de boca, 
1,19 m de roda de proa e 0,57 m de pontal (DEDA, 2011). Os principais apetrechos de pesca 
utilizados são a rede de emalhe, a linha de mão e a grosseira. A área de atuação das embarcações 
tem entre de 5 a 20 m de profundidade. O tempo de duração das pescarias geralmente não ultrapassa 
às 12 horas diurnas.  

O trabalho utilizou dados gerados entre setembro de 2013 a agosto de 2014. Estes dados 
foram obtidos por GPS do tipo eTrex (Garmin®). Contribuíram com a coleta dos dados 12 
embarcações ao longo da área de estudo. Os equipamentos foram cedidos aos pescadores e 
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programados para registrar a posição geográfica e outras variáveis a cada 5-10 minutos. Para este 
estudo foram utilizados os dados das embarcações que utilizaram apenas o apetrecho de pesca do 
tipo rede de emalhe. As variáveis coletadas foram a latitude e longitude em décimo grau, a data, a 
hora, o comprimento do deslocamento medido entre duas observações (m), o tempo de duração 
entre duas observações, a velocidade (km/h) e o rumo da embarcação (ø).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Região costeira de Sergipe (A), as linhas tracejadas representam as rotas das canoas de mar aberto (B). 
 
Antes da análise dos dados no modelo HSMM cada rota coletada foi previamente 

espacializada em uma base cartográfica no sistema de informação geográfica (SIG), com o auxílio 
do software QGIS (QGIS DEVELOPMENT TEAM, 2016). Esta fase preliminar teve como 
objetivo descartar rotas que não seguiram determinados critérios para serem utilizadas no modelo. 
Os critérios utilizados para o descarte foram: 1- rotas que não tiveram o registro inicial e final no 
porto/praia; 2- rotas que apresentaram dados confusos, exemplo de registros que aparentemente 
mostravam a rede embolada no mar; 3-rotas que não apresentaram o lançamento ou recolhimento da 
rede. Além disso, as rotas que atenderam aos critérios para as análises tiveram os seus trechos 
iniciais e finais retirados. Tal procedimento excluiu os registros das embarcações quando elas ainda 
se encontravam paradas, assim como os procedimentos de transpor a zona de arrebentação ao longo 
das praias, o que alterava as condições de navegabilidade da embarcação. Para esta etapa preliminar 
as variáveis velocidades, comprimento do deslocamento e a hora auxiliaram na avaliação das rotas. 
Para a identificação dos padrões/estados comportamentais das embarcações pesqueiras por meio do 
HSMM, utilizou-se como premissa, a codificação das variáveis coletadas pelos GPS citadas 
anteriormente. A Figura 2 mostra como foi gerado os parâmetros utilizados no modelo. A unidade 
básica que determinou o padrão/estado comportamental foi a observação (Xn) do GPS. O estado 
comportamental foi quantificado pelo número de observações definida aqui como duração e a 
mudança de um estado para outro foi determinada como transição, o que foi interpretado e 
discriminado no HSMM como um padrão/estado comportamental distinto no movimento de 
forrageamento da embarcação pesqueira (JOO et al., 2013).  
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Figura 2. Esquema de como o modelo HSMM identificou os padrões (adaptado de JOO et al., 2013): C- cruzeiro e P- 
pesca. 
 

O processamento dos estados de pesca pelo modelo foi determinado pela formula das 
distribuições de duração seguindo a metodologia de Joo et al. (2013). Para definir quais as variáveis 
de dados registrados pelo GPS que melhor se ajustaram foram testadas as seguintes variáveis, entre 
as seis diferentes combinações no HSMM (Tabela 1). 

 
         Tabela 1. As combinações das variáveis utilizadas em cada um dos conjuntos testados. 

CONJUNTO	 VARIÁVEIS	

1	 "abs.angle","rel.angle","dif.vel","hora","vel.cal"	
2	 "rel.angle","Dif.Vel","hora.transf","vel.cal"	
3	 "rel.angle","hora.transf","distance","vel.cal","velocidade_km_h"	
4	 "rel.angle","hora.transf","distance","vel.cal"	
5	 "rel.angle","vel.cal","velocidade_km_h"	
6	 "rel.angle","hora.transf","distance"	

          abs.angle = rumo observado (ɵ). 
          rel.angle = a diferença entre o rumo observado do seguimento atual menos o anterior (ɵ) 
          Dif.vel= resultado da velocidade entre a observação atual menos o anterior (Km/h). 
          Hora.transf = hora transformada seguindo o seguinte critério (cos(data$hora.dec*pi/12)) 
          vel.cal = velocidade calculada da embarcação em (Km/h). 
          distance = diferença do comprimento (m) do trecho atual menos o anterior. 
          velocidade (km/h) = velocidade real da embarcação obtida pelo GPS em (km/h). 

 
Para determinar qual conjunto de variáveis com a maior precisão de inferência estatística para 

o modelo, os seis conjuntos foram testados por meio da acurácia seguindo a seguinte formula:  
 

 
 

Para este trabalho a acurácia pode ser definida como a porcentagem de observações inferidas no 
estado comportamental correspondentes às observações reais registradas nos aparelhos GPS. Ou 
seja, o inferido é a inferência do padrão comportamental gerada pelo modelo, e o verdadeiro é o 
padrão comportamental real observado no GPS, e #estados é o número dos estados 
comportamentais definido no modelo. Todas as análises do modelo foram realizadas no software R 
(R DEVELOPMENT CORE TEAM, 2014). Para aplicar o modelo, primeiramente, os dados das 
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variáveis hora e rumo obtidos pelo GPS foram transformadas e corrigidas quanto a sua declinação 
magnética, respectivamente. Para isso, foi utilizado o pacote vmstools (HINTZEN et al., 2011). 
Para a mudança das coordenadas geográficas de décimos grau para Unidade Métrica (UTM) e 
alteração do Datum SAD69 em WGS84 foi utilizado o pacote Proj4 (URBANK, 2012). Para a 
projeção dos mapas das rotas sem a inferência dos padrões comportamentais, utilizaram-se os 
pacotes Mapproj (MCLLROY et al., 2015), adehabitatLT (CALENGE, 2015) e Maps (BECKER et 
al., 2015).  Posteriormente, com auxílio do pacote FactoMineR (HUSSON et al., 2016) foi realizado 
os cálculos entre as densidades comparativas entre os estados comportamentais para cada variável 
definida no estudo. Em seguida, com o auxilio do pacote Cluster (MAECHLER et al., 2016), foi 
realizada uma análise de cluster que agrupou o arranjo parcial da inferência dos estados de pesca 
nas respectivas rotas. Esta análise se fez necessária pelo fato de não existir dados de observadores 
de bordo, os mesmos indicariam o local onde foi realizada a atividade de pesca.  Na sequência foi 
aplicado o HSMM utilizando o método de validação cruzada entre o que foi observado e a 
inferência do padrão comportamental estabelecido parcialmente pelo cluster, e posteriormente foi 
aplicada a distribuição das probabilidades de duração e a aplicação da função de sobrevivência da 
duração de um estado.  Desta forma foi possível inferir uma sequência dos padrões 
comportamentais (𝑠0𝑇) mais próximo do real com o auxilio do algoritmo de Viterbi dos padrões 
comportamentais forward-backward (GUÉDON, 2007). O resultado final das análises do HSMM 
foram projetados por meio de mapas com as suas rotas e as respectivas inferências dos 
estados/padrões comportamentais observados na Figura 3. 

 
Figura 3. Comparação relativa das distribuições das variáveis entre os estados comportamentais gerados pelo modelo 
HSMM: 1 – cruzeiro e 2 – pesca. As variáveis testadas foram hora.transf (A), distance (B), vel.cal (C), rel.angle (D), 

velocidade (E). 
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3- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No total foram obtidas 177 rotas, todavia, após avaliação dos critérios para serem utilizados 
no modelo, este número foi reduzido para 77. A análise entre os conjuntos das variáveis testadas 
revelou o número 3 como o de melhor acurácia 98,71%. Todavia os demais conjuntos apresentaram 
valores acima de 90%. O resultado das variáveis utilizadas no modelo indicou haver dois grupos de 
densidades relativas entre as distribuições comportamentais. As quais foram definidas neste estudo 
de estado de cruzeiro e de pesca. O resultado das densidades comparativas testadas entre os estados 
comportamental são apresentadas na Figura 3. Portanto, de modo geral, com exceção das variáveis 
hora.tranf (Figura 3A) e rel.angle (Figura 3D), todos os outros apresentaram distintas distribuições 
relativas entre os dois estados/padrões comportamentais. 

Os mapas das rotas projetadas com a inferência dos estados comportamentais da atividade 
da canoa de mar aberto com as respectivas durações dos seus segmentos sugerem cinco tipos de 
padrões de pescarias. O primeiro mostrou a atividade da canoa de mar aberto saindo para o 
lançamento da rede de emalhe e retorna em seguida ao porto de origem (Figura 4). 

 
Figura 4. Lançamento da rede de emalhe e retorno da embarcação ao porto de origem. Os círculos aberto em preto 

indica o estado de cruzeiro e em vermelho o de pesca. O asterisco indica a saída da embarcação, e a cruz a chegada ao 
ponto de origem. 

Um segundo padrão de deslocamento indicou que a canoa de mar aberto se desloca até a 
rede de emalhe e a recolhe, voltando em seguida ao porto (Figura 5). Note que para o recolhimento 
da rede a operação e mais lenta e demorada, indicada pelo comprimento e o menor espaçamento 
entre as observações inferidas pelo modelo, quando comparada com a figura anterior.  

 

Figura 5. Recolhimento da rede de emalhe e retorno ao porto de origem. Os círculos aberto em preto indica o estado de 
cruzeiro e em vermelho o de pesca. O asterisco indica a saída da embarcação, e a cruz a chegada ao ponto de origem.  
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O terceiro padrão de deslocamento da canoa de mar aberto apresentou ambas as atividades 

relatadas anteriormente, o recolhimento e o lançamento da rede de emalhe. A embarcação realizou 
a primeira etapa e em seguida a segunda em localizações diferentes, voltando em seguida ao 
porto/praia de origem (Figura 6).  

 

Figura 6. Recolhimento e posterior lançamento da rede de emalhe em locais diferentes e retorno ao porto de origem. 
Os círculos aberto em preto indica o estado de cruzeiro e em vermelho o de pesca. O asterisco indica a saída da 

embarcação, e a cruz a chegada da embarcação ao ponto de origem. 

O quarto padrão de deslocamento para as canoas de mar aberto a embarcação recolhe e lança 
a rede no mesmo local e retorna ao porto de origem (Figura 7A). E por fim o quinto padrão ocorre 
com o lançamento e a rede é amarrada na embarcação ficando ambas à deriva. Após algumas horas 
a rede é recolhida e a embarcação retorna ao porto de origem (Figura 7B).  

 

Figura 7. Recolhimento e lançamento da rede de emalhe no mesmo local (A); a embarcação lança e acompanha a rede 
à deriva e faz o recolhimento posteriormente e volta ao porto de origem (B). Os círculos aberto em preto indica o 

estado de cruzeiro e em vermelho o de pesca. O asterisco indica a saída da embarcação, e a cruz a chegada da 
embarcação ao ponto de origem. 

Das 12 embarcações selecionadas, apenas uma exerceu todos os cinco padrões de atividades 
citadas anteriormente, quatro outras exerceram quatro tipos distintos, e as outras sete embarcações 
exerceram um ou dois padrões de atividades. Os resultados apresentados dos estados/padrões 
comportamentais de embarcações do tipo canoa são inéditos na literatura científica, até o presente 



 

 

 
CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PESCA – XXI CONBEP         8 

21 A 24 DE OUTUBRO DE 2019 

MANAUS (AM) – A CAPITAL BRASILEIRA DA PESCA E DA AQUICULTURA 

 
momento somente embarcações pesqueiras maiores que 15 m de comprimento foram estudadas 
utilizando modelos comportamentais.  

Das 177 rotas coletadas, somente 77 foram viáveis para aplicação do modelo. A exclusão 
da maioria das rotas ocorreu devido ao fato dos equipamentos terem sido ligados quando as 
embarcações já se encontravam em curso de deslocamento, ou antes delas voltarem aos seus 
portos/praias de origem, o que dificultou a identificação das localidades originais. Outras rotas 
apresentaram traçados confusos, ou seja, os registros das observações coletados pelo GPS não eram 
bem definidos, o que sugeriu que a rede estava “embolada” no mar. A exclusão de rotas para este 
tipo de análise foi realizada por Joo et al. (2013) em dados de rastreamento de rotas 
supervisionados com auxílio de observadores de bordos. A definição de critérios de exclusão pode 
interferir na acurácia do modelo. Para este estudo foi encontrado uma acurácia de 98,71%, o que 
pode ser considerada excelente, quando comparada ao trabalho de Joo et al. (2013) que já era 
considerada alta, encontrando 80,3% na pesca com rede de cerco na costa peruana, utilizando o 
mesmo modelo matemático comportamental. Segundo Joo et al. (2013), para o HSMM, quanto 
menor o intervalo de observação entre os intervalos do registro do GPS maior será a acurácia. No 
presente trabalho foram estabelecidos dois estados/padrões comportamentais sendo a pesca em si, e 
o deslocamento da embarcação em cruzeiro. A moda da velocidade da canoa de mar aberto girou 
no entorno de 1 km/h para o estado de pesca e o estado de cruzeiro no entorno de 10 km/h.  

4- CONCLUSÃO 
A aplicação do modelo HSMM apresentou alto valor de acurácia alcançando 98,71% para 

às canoas de mar aberto.  Além disso, o estudo revelou que o estado de pesca possui subdivisões 
para a canoa de mar aberto. Os resultados deste estudo podem subsidiar importantes medidas de 
ordenamento da atividade pesqueira, incluindo a segurança marítima dessas embarcações que 
operam em áreas de transito de embarcações maiores de pesca, incluindo também as embarcações 
que apoiam a indústria de petróleo na costa do estado do Sergipe. 
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