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1. Introdução 

 

Esta nota técnica descreve o procedimento adotado para a construção de uma matriz com 

o tempo estimado de deslocamento de cada sede de município brasileiro para todos as 

demais sedes de municípios do país. Para os municípios conectados à rede rodoviária, as 

estimações dos tempos de deslocamento são calculadas através da implementação em R 

do OSRM (Open Source Routing Machine), um algoritmo de otimização de rotas baseado 

na malha do OpenStreetMap. Para municípios da região Norte sem conexão com a malha 

rodoviária, os tempos de deslocamento até o segmento mais próximo da malha rodoviária 

é estimada com base no relatório de Vias Interiores Economicamente Navegadas da 

Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ). Os resultados estão 

disponibilizados em arquivo anexo. 

 

2. Cálculo dos Tempos para Municípios Ligados à Malha Rodoviária 

 

Para o cálculo dos tempos de deslocamento, primeiramente foi criada uma tabela com a 

latitude e longitude das sedes de todos os municípios brasileiros, extraídos da base de 

Localidades de 2010 no IBGE (https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-

territorio/estrutura-territorial/27385-localidades.html?=&t=downloads) 

 

 

 

 

  

https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/estrutura-territorial/27385-localidades.html?=&t=downloads
https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/estrutura-territorial/27385-localidades.html?=&t=downloads
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2.1. Identificação das Coordenadas Geográficas dos Municípios Criados após 2010 

 

Para municípios criados após 2010, a latitude e a longitude aproximadas das sedes foram 

aproximadas manualmente com base em uma query do tipo “show address” no website 

OpenStreetMaps (https://www.openstreetmap.org/). 

 

 

 

2.2. Estimação dos Tempos de Deslocamento 

 

Com base na geolocalização das sedes dos municípios, foi criado um script em R para 

buscar em Loop a estimação dos tempos de deslocamento com base na função 

“osrmRoute()” do pacote “osrm”. 

 

A função osrmRoute() recebe como variáveis de entrada um par de coordenadas de 

origem e um par de coordenadas de destino, e retorna a rota otimizada entre esses pontos 

com base no algoritmo de trajeto do Open Source Routing Machine (http://project-

osrm.org/) 

 

 

https://www.openstreetmap.org/
http://project-osrm.org/
http://project-osrm.org/
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A imagem acima mostra o segmento do código em loop que estima, para cada coordenada 

de origem (TD_O), o tempo de deslocamento (TX$t) e a distância rodoviária (TX$d) até 

a coordenada de destino (TD_D). 

 

Esse segmento do código é repetido para cada combinação de pontos de origem e destino 

representando as sedes de todos os municípios brasileiros. 

 

Dessa forma, o resultado final do script é uma tabela contendo o tempo e a distância entre 

cada par de municípios brasileiros ligados à malha rodoviária presente no 

OpenStreetMap. 

 

3. Cálculo dos Tempos para Municípios que Não Estão Ligados à Malha Rodoviária 

 

Entretanto, alguns municípios da região Norte brasileira não estão conectados à malha 

rodoviária, o que leva as estimações da função osrmRoute() a retornar um resultado de 

erro quando rotas originadas ou destinadas a esses municípios são estimadas. 

 

Para contornar esse problema, para esses municípios, foi utilizada a matriz Vias Interiores 

Economicamente Navegadas da Agência Nacional de Transportes Aquaviários 

(ANTAQ), localizada no site http://portal.antaq.gov.br/index.php/informacoes-

geograficas/. Com base nesse conjunto de informações, calculamos manualmente o tempo 

de deslocamento aquaviário entre esses municípios e o município mais próximo 

conectado à rede rodoviária, ou seja, que tenha tido os tempos de deslocamento estimados 

pelo algoritmo da seção anterior. Assim, o tempo de deslocamento desses municípios foi 

estimado como igual aos tempos desse município mais próximo, acrescido do tempo 

hidroviário calculado com base nas informações da ANTAQ 

 

3. Sugestões para aprimoramentos futuros 

 

Por fim, levantam-se aqui algumas sugestões para aprimoramento do projeto para 

replicações futuras dos cálculos: 

 

 As rotas e informações das viagens hidroviárias da ANTAQ poderiam ser 

adicionadas ao OpenStreetMaps, de forma que todas as estimações de tempo de 

http://portal.antaq.gov.br/index.php/informacoes-geograficas/
http://portal.antaq.gov.br/index.php/informacoes-geograficas/
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viagem passariam a ser feitas de forma automatizadas e seguindo um 

procedimento comum. Além disso, como o OpenStreetMaps é utilizado por outros 

usuários da internet, tais informações beneficiariam a comunidade de uma forma 

mais ampla. 

 

 O servidor de roteamento do OSRM pode ser montado de forma local com base 

em uma extração da malha rodoviária do OpenStreetMaps. Tal procedimento 

poderia ser utilizado para acelerar a replicação dos cálculos e não sobrecarregar o 

servidor público do projeto OSRM no processo de estimação da matriz de 

municípios, que envolve mais de 15 milhões de queries ao servidor do projeto. 

 


