V Encontro de Sistemas de Informação Geográfica – 30 de Maio de 2014

Ferramentas para descobrir o “melhor” caminho
Cristina Canavarro, Isabel Castanheira, Catarina Gavinhos, Teresa Marta Lupi
Instituto Politécnico de Castelo Branco – Escola Superior Agrária, Unidade Departamental de Recursos Naturais e Desenvolvimento Sustentável, Castelo Branco. Portugal

Introdução

Materiais e Métodos

Escolher o caminho mais rápido, escolher o caminho mais
curto ou optar pelo trajecto mais económico, quase nunca
tem o mesmo significado, e nem sempre é simples de
identificar, mas tem sempre o mesmo objectivo: encontrar
o melhor caminho. Em 1959, Edsger Dijkstra publicou o
algoritmo que mereceu o seu nome, para encontrar o
caminho mais curto num grafo (Dijkstra, 1959). Este
algoritmo é a base de cálculo da grande maioria das
ferramentas, nomeadamente na imensidão de aplicativos
disponíveis na internet para nos ajudar nesta toma de
decisão1. O objectivo deste estudo é analisar diferentes
ferramentas de cálculo de tempos e distâncias entre dois
locais, como por exemplo o Google maps, um sistema de
GPS tradicional e uma ferramenta de análise de redes
viárias, o Network Analyst2 do software comercial ArcGIS
@ESRI. Dois caminhos na cidade de Castelo Branco foram
testados com as referidas ferramentas, um automóvel e um
pedestre. Para o percurso automóvel, considerou-se como
origem - destino a Escola Superior Agrária (ESACB) e o
Hospital Amato Lusitano (HAL) respectivamente, para o
percurso pedestre optou-se pelo trajecto entre a sede do
IPCB e o Liceu Nuno Álvares. Os resultados apresentados
foram todos validados no terreno.
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http://www.dicyt.com/noticia/matematica-esta-presente-nos-principais-aplicativos-da-google
http://www.esriportugal.pt/solucoes/sig-profissional/arcgis-for-desktop-extensoes/analise/network-analyst/
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Resultados
Verificou-se que o caminho mais curto e o mais rápido coincidem no Google
maps e no Network Analyst;
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As diferenças nos resultados tempo devem-se à velocidade;
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O GPS sugere outro caminho mais rápido
evitando o centro da cidade, conseguindo-se
um tempo aproximado de 6 minutos.

No caso do caminho pedestre os resultados também coincidem.

Conclusões
Os resultados apresentados foram validados no terreno,
permitindo-nos inferir sobre a veracidade dos resultados
obtidos nas diferentes ferramentas. As aplicações
disponíveis na internet, para além de gratuitas, rápidas e
de fácil manuseamento são bastante fiáveis. Estas
oferecem poucas opções de trajecto, não suportam
barreiras e ordenação de paragens. Ao contrário destas e
para análises mais complexas, os SIG e as respetivas
aplicações de análise de redes, têm vantagens acrescidas
uma vez que permitem introduzir detalhes no interesse
de objetivos específicos , assim como introduzir vários
tipos de restrições na determinação do melhor caminho.
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