
Geoprocessamento
Rede de Roteamento 



Rede de Roteamento - ONTL

• Fornece ferramentas de análise espacial baseadas em
rede para solucionar problemas complexos de
roteamento.

• Utiliza um modelo de rede de transporte configurável,
permitindo que a EPL represente com precisão seus
requisitos de rede.

• É possível planejar rotas para uma frota inteira, calcular
tempos de viagem, localizar os melhores locais para
instalação de infraestrutura e resolver outros
problemas relacionados à rede de transportes.

• Criada com tecnologia ESRI - Network Analyst



Fonte de dados da rede

• Os dados utilizados para a criação da rede de
roteamento do ONTL são oriundos do projeto
OpenStreet Maps.

• Projeto de mapeamento colaborativo para criar um
mapa livre e editável do mundo, inspirado por sites
como a Wikipédia.

• Os mapas foram desenvolvidos e são mantidos por sua
comunidade voluntária de colaboradores, que inserem
e revisam dados de receptores GPS, fotografias aéreas,
imagens de satélite e outras fontes de dados.



Utilização de dados do OSM no 
governo

• Vários órgãos governamentais e instituições privadas já
contribuem e utilizam ativamente esses dados;

• A principal motivação é poder aproveitar os
resultados/produtos que possuem escala e precisão
dificilmente alcançadas por outras fontes;

• Iniciativas:
– Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais – INDE;
– Sistema Nacional de Emergências Ambientais – Siema;
– GDF e Governo de SP;
– Prefeitura de Jaraguá do Sul;
– La poste (França)
– Instituto Nacional de Geografia (França)



Sobre a rede

• A rede de roteamento criada possui
abrangência nacional;

• Conta com:
- 6.891.766 nós de conexão;

- 19.784.596 segmentos de trechos;

- Extensão total de ~2,4 Milhões de km



Características Gerais

• A rede possui regras de conectividade que
visam melhorar a representação de
situações reais;



Características Gerais
• Regras de sentido de circulação



Características Gerais

• Hierarquia de vias



Opções de análise - Roteamento

• Roteamento individual;

• Roteamento de frota;

• Solução de impedância por tempo ou
distância;

• Reorganização dos pontos de parada da rota
para maximizar a eficiência;

Solução livre
1. Evita vias locais
2. Prioriza Vias de grande porte



Análise - Encontrar destino mais próximo

• Mede o custo da viagem entre “ocorrências” e
“instalações” para determinar quais são as
melhores opções;

• Permite escolher quantas instalações
encontrar;

• Permite escolher se a direção da viagem está
na direção ocorrência – instalação ou vice
versa;

• É possível criar “cutoff” para soluções.



Análise - Cálculo de área de serviço

• Uma área de serviço de rede é uma região que
pode ser acessada a partir de um local dentro
de um determinado tempo ou distância de
viagem;

• Depois que as áreas de serviço são criadas,
você pode usá-las para identificar quanta
terra, quantas pessoas ou qualquer outra
variável dentro de cada zona.



Análise - Cálculo de matriz OD

• A matriz de custos de OD produz uma relação
com os custos de rotas para pares de Origem e
Destino. Os valores de custo refletem a
distância da rede, não a distância linear.
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