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RESUMO 
 

Existindo no centro histórico da cidade da Guarda variado património histórico e 
arquitectónico, que se estende ao longo das ruelas e que marca a história da cidade, 
considerou-se importante desenvolver um estudo que permitisse avaliar a acessibilidade entre 
monumentos, sobre uma rede que compreende todos os arruamentos da zona histórica em 
estudo e dezoito pontos considerados de interesse (monumentos), definindo-se percursos 
pedonais sobre a rede e a serem visualizados sobre cartografia urbana. O estudo da 
acessibilidade entre nós a visitar baseia-se na análise de rede e inclui dois tipos de 
abordagens, a primeira refere-se à resolução do caminho mínimo, consoante a condição 
imposta, desde um nó inicial passando por todos os outros e voltando ao ponto inicial; o 
segundo tipo de abordagem reporta-se à determinação de percursos de custo mínimo, quando 
o custo de deslocação sobre a rede é devida ao declive. 
 

 

INTRODUÇÃO 
 

A cidade da Guarda, constituída por crescimentos envolventes, possui um eixo viário 
estruturante do qual irradiam “cordões” e “bolsas” de edificação, adaptadas às cumeadas e às 
encostas que descem da Torre de Menagem, ponto mais elevado e situado à cota de 1056 
metros, até à Gare situada a uma cota de 800 metros. O núcleo histórico mantém bastante 
preservada a morfologia “orgânica” medieval, onde avultam a Praça Luís de Camões e a Sé 
como elementos centrais polarizadores de todo o tecido de ruas e vielas (POLIS, 2000). 
Dispersos pelo centro histórico existem diversos monumentos que marcam a sua história e 
que merecem especial atenção, citando-se como exemplo a Sé Catedral, a Torre de Menagem, 
as Muralhas da Cidade, entre outros. No espaço intra-muralhas e ruas adjacentes, pode ainda 
observar-se “simbologia cruciforme” gravada nas ombreiras das portas, acompanhada por 
vezes de datas e anagramas e que merece destaque pelo valor patrimonial, estético e traço “sui 

generis”. Uma das hipóteses para a existência destes vestígios é atribuída aos denominados 
Cristãos-Novos, antigos Judeus que tendo sido forçosamente convertidos à religião Católica, 
terão demonstrado essa conversão através da gravação nas suas portas dos respectivos 
símbolos cruciformes. 
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Alguns Conceitos Fundamentais ao Estudo Desenvolvido 
 

Um grafo G = (V, E, A) em sentido geral, é o triplo ordenado constituído pelos 
seguintes conjuntos (finitos): i) { }n21 v,...,v,vV = , conjunto não vazio, designando-se os 
elementos de V por nós, nodos ou vértices; ii) E, conjunto de pares não ordenados de 
elementos de V, constituído por elementos designados por arcos ou arestas, isto é, sendo 

Eei ∈ , então [ ]y,xei = , tal que Vy,x ∈ , sem estar definida uma ordem; iii) A, conjunto em 
que os elementos são designados por arcos orientados, são pares ordenados de elementos de 
V, isto é, se Aa j ∈ , então =ja <x,y>, tal que Vy,x ∈ , mas está definida uma ordem. Uma 

rede N = (V, E, A, c, …) é constituída por um grafo, G = (V, E, A), a cujos arcos e/ou nós se 
associam um ou mais parâmetros. A cada arco (i,j) da rede pode, por exemplo, estar associado 
o seu comprimento ijc  e, neste caso, pode definir-se o comprimento de um caminho como 

sendo a soma dos comprimentos dos arcos desse caminho. Uma cadeia é uma sucessão de 
nodos e arcos )v,e,...,e,v(=ζ 1+kk11 , tal que :i) a cadeia tem início no nodo 1v (inicial) e 

termina no nodo 1+kv  (final); ii) para qualquer arco )v,v(=e,ζ∈e 1+iiii ou )v,v(=e i1+ii ; 
iii) o comprimento da cadeia é k, ou seja, o número de arcos da cadeia. Caminho é uma cadeia 

)v,e,...,e,v(=ζ 1+kk11  em que para qualquer arco ζ∈ei  será >v,v<=e 1+iii  se ie  for um 

arco orientado. Ciclo é uma cadeia em que 1+k1 v=v . Circuito é um caminho em que 

1+k1 v=v . O termo percurso é utilizado em termos gerais para se referir a cadeia, caminho, 
ciclo ou circuito. 

Qualquer indivíduo que pretenda deslocar-se de um local para outro, ou outros, dentro 
de uma área, depara-se com o seguinte problema: Qual o melhor caminho a utilizar para 

chegar ao local pretendido? De entre os vários caminhos possíveis será escolhido aquele que 
melhor satisfaz o(s) critério(s) considerado(s). Estes critérios poderão ser a distância 
horizontal a percorrer, o tempo de percurso, a riqueza paisagística/arquitectónica do percurso, 
entre outros. Está-se perante o problema da determinação do caminho óptimo entre um par de 
pontos de uma rede, um ponto origem (nó inicial) e um ponto objectivo (nó final). Associando 
a cada arco (i,j) da rede um custo ou comprimento ijc , define-se como custo ou comprimento 

do caminho o somatório dos custos ou comprimentos dos arcos que compõem esse caminho. 
 

 
1. METODOLOGIA 
 

1.1. Selecção da Rede 
 

A rede sobre a qual se efectuou o estudo compreende todos os arruamentos existentes 
no centro histórico da cidade da Guarda e dezoito pontos considerados de interesse histórico e 
arquitectónico (monumentos) localizados na área de estudo (Figura 1). Foram escolhidos para 
integrarem a rede os seguintes monumentos: Sé Catedral da Guarda, Judiaria, Igreja de S. 
Vicente, Porta da Erva, Porta Del Rei, Torre dos Ferreiros, Antiga Muralha, Torre de 
Menagem, Igreja da Misericórdia, Paço Episcopal da Guarda, Solar do Alarcão, Antigos 
Paços do Concelho, Janela Manuelina Renascentista, Biblioteca, Praça Luís de Camões, Solar 
do Póvoas, Edifício do Sec. XIV e Antigo Paço Episcopal e Seminário (Museu). 
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Figura 1 – Rede de arruamentos e monumentos a visitar sobre a cartografia urbana de base 

 

1.2. Representação da Rede em Ambiente SIG 
 

De acordo com Rodrigues J.C. (1996), o mapa representativo das ruas de uma 
qualquer vila ou cidade pode ser considerado como uma rede física, desta forma poderão 
resolver-se diversos problemas relativos a essa rede, por exemplo planeamento de percursos 
ou rotas para diversos fins ou objectivos. Para efectuar a representação da rede de 
arruamentos num SIG, podem utilizar-se dois processos. O primeiro consiste em atribuir 
identificadores, normalmente números inteiros, aos vértices (nós) e arcos (links), 
armazenando-os posteriormente nas respectivas tabelas de atributos (Koncz e Greenfield, 
1995). O segundo baseia-se no modelo de dados de segmentação dinâmica “dynamic 

segmentation data model”, que consiste na definição de colecções de entidades lineares 
(routes), podendo estas entidades ser do tipo arco ou porção de arco (ESRI, 1995 a.; ESRI, 
1995 b.). Neste estudo foi utilizado o primeiro modelo, tendo-se definido como nós da rede os 
18 monumentos (pontos de interesse) e os cruzamentos das ruas, e os arcos foram definidos 
pelos arruamentos que ligam os respectivos nós (Figura 1). Previamente procedeu-se à 
rectificação da cartografia de base à escala 1/5000, de forma a delimitar-se a zona de estudo. 
Para tal, excluiu-se toda a informação não necessária, tendo-se também efectuado a 
verificação da mesma, nomeadamente a eliminação de objectos duplicados e pequenas 
entidades gráficas, união de linhas e posterior conversão em polilinhas, permitindo a definição 
de nós nas respectivas intersecções. Após esta operação efectuou-se o desenho da rede 
constituída por todos os arruamentos do centro histórico, da qual fazem parte todos os pontos 
de interesse (monumentos) considerados para o estudo, perfazendo um comprimento total de 
5071,7 metros. Seguidamente foi gerada topologia do tipo rede que serviu de base a todas as 
análises efectuadas, recorrendo ao programa AutoCadMap que considera a interconexão de 
linhas (links) formando uma rede, onde as linhas são conectadas por nós (nodes) (Góes, 
2000). Nesta operação foram seleccionadas as polilinhas que constituem a rede de 
arruamentos, os pontos a visitar de forma a serem inseridos como nós da rede a gerar, 
permitindo ainda a possibilidade de serem criados novos nós nos pontos de intersecção. 
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Simultaneamente são geradas tabelas do tipo object_data e os respectivos atributos 
topológicos. 
 
1.3 Análise Sobre a Rede 
 

Depois de todos os dados estarem devidamente tratados procedeu-se à definição dos 
diferentes percursos sobre a rede, conforme o objectivo inicialmente traçado, não esquecendo 
que as abordagens se destinam à definição de percursos pedonais e por conseguinte a escolha 
quer dos critérios quer da forma como irão ser introduzidos nas análises terão sempre esse 
propósito. Foram considerados dois tipos de abordagem, sendo que na primeira todas as 
análises topológicas foram efectuadas recorrendo ao método Best Route, do programa 
AutoCadMap. Este método determina a melhor rota/itinerário partindo de um ponto inicial da 
rede passando por todos os outros e regressando ao ponto inicial, em função de um ou mais 
critérios previamente definidos. Numa segunda abordagem efectuou-se a determinação dos 
percursos de custo mínimo, tendo sido considerado o factor declive ao longo dos arcos. As 
análises foram efectuadas com recurso a ferramentas disponíveis em software de Sistemas de 
Informação Geográfica, AutoCadMap (Autodesk Map, 2004) e ArcView (ESRI, 1996) com 
algumas extensões 3D Analyst (ESRI, 1996), Spatial Analyst (ESRI, 1996), Cost Distance 
Grid Tools (ESRI, 1998) e Pathmatrix 1.1 (Ray, 2005). 

 
 
2. CASO DE ESTUDO 
 

Com aplicação da metodologia exposta foram realizados vários tipos de análises, 
considerando os factores comprimento dos arcos da rede, tempo de mobilidade ao longo de 
cada arco da rede, tempo de visita em cada um dos pontos de interesse (nós da rede), grau de 
interesse histórico/importância de cada arco, declive ao longo dos arcos da rede, introduzidos 
na análise de forma isolada ou combinada. Na execução da primeira abordagem, em todas as 
análises realizadas considerou-se como nó inicial a “Praça Luís de Camões”, dado que se 
localiza numa zona central à área de estudo, com boa acessibilidade e por se tratar de um 
espaço amplo e de fácil identificação para um visitante. No segundo tipo de abordagem não é 
indicado o ponto de partida. 
 
2.1. Análises Topológicas 
 

Neste tipo de análise sempre que se calcula um novo percurso sobre a topologia base é 
simultaneamente gerada nova topologia. 

De forma a definir-se um percurso que servisse de base de comparação com os outros 
gerados, e também por se tratar da definição de percursos pedonais, considerou-se importante 
iniciar o estudo atendendo apenas ao critério comprimento dos arcos, de forma a poder gerar-
se o percurso de menor comprimento e que possibilite a visita a todos os pontos de interesse. 
Assim, recorrendo às ferramentas já referidas, foi gerado o percurso mais curto, como sendo o 
melhor (Figura 2), designado por Topologia “Comprimento”. 
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Figura 2 – Topologia “Comprimento” 

 
O comprimento total do percurso calculado é de 1885,5 metros, variando os 

comprimentos dos arcos entre menores que 25 metros e 350 metros. Para mais informação 
sobre esta análise ver Soares et al. 

Tal como apresentado em Soares et al, observa-se ao longo dos arcos a existência de 
algumas referências históricas de interesse, para além dos pontos já considerados e referidos, 
aos quais se atribuíram coeficientes que traduzem a importância desses mesmos locais sobre 
os arcos. Assim, foram definidos 5 factores cujo valor atribuído é inverso à importância do 
arco, conforme se pode observar na Figura 3. Foi então gerada a designada Topologia 
“Importância” apresentada na Figura 4. 
 

  
Figura 3 – Mapa temático representativo das 

importâncias dos arcos da rede 
Figura 4 – Topologia “Importância” 

 
 

A escolha do percurso é feita de acordo com o menor valor do somatório das 
importâncias afectas aos arcos. Esta solução gerou um comprimento total de percurso de 
1893,1 metros. Em Soares et al pode ser consultado o resultado da combinação dos factores 
comprimento do arco e importância do arco. 

De forma a definir um percurso que calcule o tempo mínimo necessário para visitar 
todos os pontos de interesse, foi determinada a chamada Topologia “Tempo-Arco”. O tempo 
de trajecto em cada arco foi obtido considerando a velocidade média de mobilidade do peão 
sobre a rede de 30m/min e a distância horizontal de cada arco, conforme mostra a expressão 
matemática (1). 
 

      
                                                                          (1)       

 

O resultado será o percurso que minimiza o somatório dos tempos nos arcos que 
compõem esse trajecto e pode ser visualizado na Figura 5. O tempo total necessário para 
percorrer o trajecto calculado, à velocidade base considerada e que permite visitar todos os 

arconoVelocidade

arcodooCompriment
arconoTempo =
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pontos de interesse, é de 103,3 minutos, ou seja, 1h 43min. Refira-se que este valor 
compreende o tempo nos arcos em que é necessário passar duas vezes, em sentidos contrários, 
para visitar um dado ponto. Verifica-se que a geometria encontrada nesta análise é igual à 
Topologia “Comprimento”, o que já seria de esperar uma vez que a velocidade é constante ao 
longo de toda a rede. Assim, este trajecto além de minimizar o tempo de percurso também 
minimiza a distância horizontal a percorrer. 

Entendeu-se ser importante introduzir na análise, além do tempo de deslocação sobre a 
rede o tempo necessário para visitar cada monumento, ou seja atribuíram-se tempos aos nós 
de visita sobre a rede. A ponderação destes tempos teve em conta a dimensão e/ou 
complexidade do respectivo monumento. Estes valores constituem uma tabela tipo “object 

data” que serviu de base à determinação da Topologia “Tempo-Arco-Nó”. Na Tabela 1 são 
apresentados os tempos considerados em cada um dos nós. 
 

Tabela 1 – Tempos de visita nos nós 
 

Nós 
Tempos de visita 

(minutos) 
Nós 

Tempos de visita 

(minutos) 

Sé 40 Solar do Póvoas 10 
Biblioteca 20 Porta Del Rei 10 
Antiga Muralha 20 Judiaria 30 
Solar do Alarcão 10 Igreja S. Vicente 20 
Edifício Sec. XIV 10 Janela Manuelina 5 
Torre dos Ferreiros 10 Porta da Erva 10 
Museu 60 Paço Episcopal 5 
Igreja da Misericórdia 25 Torre de Menagem 10 
Praça Luís de Camões 10   

Antigos Paços do Concelho 5 Tempo Total 
310min 

(5h 10min) 

 
O resultado, que minimiza o somatório dos tempos nos arcos do percurso calculado e 

os tempos de visita em cada nó, é apresentado na Figura 6. 
 

  
Figura 5 – Topologia “Tempo-Arco” Figura 6 – Topologia “Tempo-Arco-Nó” 

 

Verifica-se que o tempo total necessário para percorrer o trajecto obtido, à velocidade 
base estimada, é de 85,17 minutos (1h 25min). Tal como na Topologia “Tempo-Arco” este 
valor reúne o tempo nos arcos com sentido duplo. Se a este tempo se adicionar o tempo de 
visita em cada nó, realiza-se um total de visita de 6h 35min. Ao comparar este resultado com 
o determinado na Topologia “Tempo-Arco”, constatam-se diferenças significativas na própria 
geometria. Este facto deve-se à atribuição dos tempos nos nós, que traduz a resistência 
encontrada para atravessar cada nó. Como se pretende encontrar o caminho que minimize os 
tempos totais (nos arcos e nos nós), são rejeitadas as soluções que obriguem a passagem pelo 
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mesmo nó duas vezes, pois se assim fosse não se verificaria a condição de minimização 
imposta. O resultado é um percurso diferente e em que se evita a passagem nos dois sentidos 
dos arcos. A excepção verifica-se na visita à Torre de Menagem, mas aqui deve-se ao facto de 
não haver alternativa melhor e porque se obriga a percorrer todos os pontos de interesse. No 
entanto esta solução conduz a um tempo de percurso sobre os arcos inferior ao relativo à 
Topologia “Tempo-Arco”. 

De forma a permitir combinar o tempo de percurso com as importâncias atribuídas aos 
arcos (Figura 3), foi gerada uma nova topologia que combina o tempo de deslocação em cada 
arco, à velocidade base estabelecida de 30m/min, com as respectivas importâncias dos arcos. 
O objectivo desta análise é procurar um percurso que além de minimizar o tempo de trajecto 
leve o utente a visitar arcos com relevante interesse histórico (turístico). Tal como 
anteriormente, realizou-se primeiro o cálculo do percurso sem considerar os tempos de visita 
nos nós e seguidamente a determinação do percurso considerando os tempos nos respectivos 
nós. Da primeira análise topológica resultou a denominada Topologia “Tempo-Arco-
Importância” (Figura 7), que minimiza o somatório do produto dos tempos nos arcos pelas 
respectivas importâncias. 

O traçado encontrado é semelhante ao relativo à Topologia “Tempo-Arco”, variando 
apenas no trajecto que permite visitar o Largo do Paço do Biu (factor de importância 2). O 
arco de maior importância (Muralha) não será percorrido. De seguida efectuou-se a análise 
ponderando os tempos nos nós, resultando a geometria apresentada na Figura 8, designada por 
Topologia “Tempo-Arco-Nó-Importância”. 
 

  
Figura 7 – Topologia “Tempo-Arco-

Importância” 

Figura 8 – Topologia “Tempo-Arco-Nó-
Importância” 

 

Tal como acontece com a Topologia “Tempo-Arco-Nó”, também aqui é evitada a 
passagem dupla sobre o mesmo nó, para que seja cumprida a condição de percurso com valor 
mínimo. Relativamente à passagem nos arcos de maior importância verifica-se que os 
percursos calculados, quer para a Topologia “Tempo-Arco-Importância” quer para a 
Topologia “Tempo-Arco-Nó-Importância”, possibilitam a visita ao arco com factor 
importância 2 e a alguns arcos com factor importância 3, não permitindo a deslocação ao 
longo do arco de maior importância (Muralha). Confrontando com as análises topológicas 
efectuadas sem a ponderação do factor importância nos arcos, verifica-se que são análogas, 
par a par, diferindo apenas no trajecto que leva ao Largo do Paço do Biu. O tempo total 
relativo ao percurso resultante da Topologia “Tempo-Arco-Importância” é de 103,7 minutos, 
ou seja, 1h 44min. Da Topologia “Tempo-Arco-Nó-Importância” resulta um percurso que 
perfaz um total de tempo para o descrever de 85,5 minutos (1h 26min), que somado aos 
tempos dos nós totaliza 6h 36min para visitar todos os pontos de interesse e passar pelos arcos 
definidos. Também neste caso se verifica que considerando os tempos em cada nó, o tempo 
de viagem pelos arcos definidos diminui. 
Ainda inserido neste tipo de abordagem, estabeleceu-se um tempo máximo de 5 minutos, 
definido radialmente relativamente ao ponto origem (Praça Luís de Camões), para encontrar 
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quais os nós a visitar e arcos encerrados pela área definida. Foi necessário, para se proceder à 
determinação do percurso, gerar nova topologia do tipo rede baseada nos arcos e nós inseridos 
na nova área de estudo. Foram realizados dois tipos de definição de percurso, o primeiro 
apenas baseado no cálculo do percurso de menor comprimento (Topologia “Buf-
Comprimento”) e o segundo definido de forma a minimizar o tempo total necessário para 
percorrer a nova rede e visitar os respectivos pontos de interesse, ponderando o tempo nos nós 
(Topologia “Buf-Tempo-Arco-Nó”). Tal como nas análises anteriores foi definido o ponto 
referente à Praça Luís de Camões como ponto de partida e de chegada, passando por todos os 
outros. O resultado encontrado é apresentado na Figura 9 e na Figura 10, respectivamente. 
 

  
Figura 9 – Topologia “Buf-Comprimento” Figura 10 -Topologia “Buf-Tempo-Arco-

Nó” 
 

O comprimento mínimo do percurso que resulta da Topologia “Buf-Comprimento”é 
de 1074,2 metros. Pode calcular-se o tempo necessário para percorrer este trajecto, 
considerando a velocidade base constante definida para toda a rede, o qual é igual a 41 
minutos, que adicionado aos respectivos tempos dos nós perfaz 4h 16min. Relativamente à 
Topologia “Buf-Tempo-Arco-Nó” o tempo mínimo necessário para descrever o trajecto é de 
42 minutos, ao qual se acresce a visita aos pontos de interesse perfazendo o tempo total de 4h 
20min. Tal como acontece na análise topológica apresentada anteriormente para toda a rede, 
verifica-se que a definição dos percursos segue raciocínio semelhante. A análise do resultado 
da Topologia “Buf-Tempo-Arco-Nó”, no que respeita à escolha do trajecto, é análoga à 
efectuada para a Topologia “Tempo-Arco-Nó”. 
 
2.2. Análise de Percurso Segundo o Declive 
 

Devido à morfologia do terreno no centro histórico da Guarda ser bastante variável, 
em particular nos arruamentos que compõem a rede base e tendo em conta que se trata do 
estudo de percursos pedonais, considerou-se importante introduzir o factor declive na análise. 
Para tal foi gerado o Modelo Digital do Terreno, através da aplicação da extensão 3D Analyst 
do programa ArcView, com base na cota de pontos e curvas de nível distribuídos pela área em 
análise, tendo-se também introduzido os polígonos respeitantes aos edifícios como áreas de 
quebra do relevo, permitindo definir uma rede irregular de triângulos (TIN – Triangulated 

Irregular Network), através da triangulação de Delaunay. Com base no modelo digital do 
terreno foi gerado o mapa de declives da respectiva zona, segundo uma estrutura raster, 
tendo-se atribuído para dimensão da célula o valor de 1 metro. A atribuição deste valor teve 
em conta a escala da cartografia de base (1/5000) e a largura das ruas a percorrer que por 
vezes é bastante diminuta. Na Figura 11 apresenta-se um extracto do modelo digital do 
terreno, onde se visualizam grandes mudanças de altitude sobre a rede base. 
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Figura 11 – Variação de cotas sobre a rede de estudo 

 

Dado que se trata da avaliação de percursos pedonais, e consequentemente estes 
poderem ser percorridos nos dois sentidos, foram efectuadas duas análises em separado para 
sentidos opostos. Para a definição dos dois sentidos de movimento para cada arco, assumiu-se 
um sentido inicial sobre a rede, considerando que os utentes dão preferência à deslocação 
mais favorável ao movimento, ou seja, a partir de pontos de cota mais alta para pontos de cota 
mais baixa, em cada arco da rede. Foram adoptados para este sentido inicial (sentido 
descendente) todas as direcções de movimento com excepção do movimento no sentido 
Norte-Sul (sentido ascendente), tendo sido atribuídos os valores 1 e -1, respectivamente, para 
diferenciá-los. Para cada arco foram então definidos dois sentidos, cujos valores são 1 para o 
sentido inicial, também designado por directo, e -1 para o sentido inverso (Figura 12). 
 

  
(a) Sentido directo (b) Sentido inverso 

Figura 12 – Sentidos dos arcos da rede 
 

Para se diferenciarem os valores do declive nos dois sentidos, combinaram-se as 
imagens resultantes apresentadas na Figura 12, por sobreposição, com o mapa de declives, 
resultando duas imagens, uma para cada sentido do movimento, em que os valores positivos 
do declive correspondem ao sentido descendente (mais favorável ao movimento) e os valores 
negativos correspondem ao sentido ascendente (menos favorável ao movimento). Para que 
fosse avaliado o custo de deslocação devido à variação do declive ao longo dos arcos sobre a 
rede foi necessário gerar o mapa de fricção. Na construção da rede de fricção, para cada 
sentido, foram considerados doze factores de impedância, tendo em conta que se pretende 
encontrar percursos com menor custo de deslocação. Assim os valores atribuídos ao factor 
impedância correspondem a intervalos de declives, que vão do mais favorável para o peão até 
aos valores a evitar. De seguida apresentam-se as respectivas correspondências, impedância – 
intervalo de variação do declive sobre a rede, consideradas: 1 – [0%,1%[; 2 – [1%,2%[; 3 – [-
1%,0%[; 4 – [2%,4%[; 5 – [-2%,-1%[; 6 – [4%,6%[; 7 – [-4%,-2%[; 8 – [6%,8%[; 10 – [-6%,-
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4%[; 12 – [-8%,-6%[; 20 – declives superiores a 8% e inferiores a -8% (a evitar). As 
respectivas imagens resultantes para cada uma das redes de fricção são apresentadas nas 
Figura 13 e Figura 14. 

 

  
Figura 13 – Rede de Fricção para o sentido 

Directo 
Figura 14 – Rede de Fricção para o sentido 

Inverso 
 

Foi ainda necessário criar uma imagem custo-distância, para cada um dos sentidos de 
movimento sobre os arcos, através da ferramenta Cost Distance Grid desenvolvida para o 
ArcView (ESRI, 1998), a qual representa o custo de deslocação sobre a superfície. Entraram 
para o cálculo desta imagem o conjunto dos pontos a visitar (monumentos), de forma a poder-
se estabelecer a distância entre eles sobre os arruamentos, e a rede de fricção já calculada. 
Tendo por base a imagem custo-distância e toda a malha de pontos de interesse (monumentos) 
procedeu-se ao cálculo dos percursos que exigem menor esforço/custo por parte do visitante 
para vencer o declive ao longo do trajecto de forma a poder visitar todos os pontos 
importantes. Para este cálculo foi utilizada a extensão Pathmatrix 1.1 desenvolvida por (Ray, 
2005) para o programa ArcView, a qual é utilizada em conjunto com o módulo Spatial 
Analyst. O cálculo das distâncias no Pathmatrix é baseado no algoritmo de distância custo, 
implementado no módulo Spatial Analyst do software ArcView. Este algoritmo calcula o 
caminho de menor custo entre um ponto origem e um ponto objectivo, utilizando uma 
imagem de fricção ou resistência, estruturada em formato raster, onde cada célula expressa a 
dificuldade relativa (ou custo) do movimento através de outras células. O caminho de menor 
custo definido minimiza a soma das fricções de todas as células ao longo desse trajecto, sendo 
esta soma a distância de menor custo (Ray, 2005). Deste cálculo resulta um tema do tipo 
shapefile que representa os percursos determinados. Os resultados encontrados para cada um 
dos sentidos de deslocação apresentam-se na Figura 15 e Figura 16, respectivamente. 

 

  
Figura 15 – Percurso de menor custo para o 

sentido Directo 
Figura 16 – Percurso de menor custo para 

o sentido Inverso 
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Analisando os dois resultados encontrados verificam-se algumas diferenças 
relativamente à escolha de alguns arcos de acesso a certos pontos de interesse, o que já seria 
de esperar dado que se trata de sentidos contrários. O sentido mais desfavorável é o 
ascendente ou de grandes declives, logo o de maior custo. Dado que se pretende minimizar o 
custo associado ao declive, o sentido mais favorável ao movimento terá declives menores, 
dando-se prioridade ao sentido descendente. No entanto quando comparadas as duas 
geometrias, verificam-se pequenas variações que se colocam na zona da área de estudo onde 
há menor variação do declive, ou seja onde o relevo é mais constante. Verifica-se ainda que a 
escolha dos percursos cai sobre os arruamentos de menores declives, possíveis para a 
deslocação entre pontos de interesse, sendo por vezes seleccionado um conjunto de ruas que 
embora perfaçam uma maior distância de trajecto exigem um menor esforço devido ao declive 
ser menor, ou seja, o percurso mais favorável relativamente à inclinação do terreno pode não 
ser o de menor comprimento. Verifica-se ainda que alguns nós da rede, são pontos de 
derivação de vários percursos, podendo neste caso o peão escolher qual o do seu interesse 
para se dirigir a outros pontos de visita por ele seleccionado, uma vez que qualquer um dos 
trajectos escolhidos exige o mesmo esforço de deslocação sobre o relevo desde esse mesmo 
ponto até ao ponto mais próximo. Ainda é de considerar que em alguns percursos são 
seleccionados arcos da rede com grandes inclinações, por vezes até com factor impedância 20, 
no entanto a sua escolha é devida ao facto de perfazerem uma distância menor de trajecto e 
também por as alternativas possíveis não serem mais favoráveis em termos de custo-distância. 
Desta análise pode concluir-se que tanto para o sentido directo como para o sentido inverso, 
os percursos pedonais determinados são muito próximos, podendo admitir-se que 
relativamente a esta análise de custo-distância se poderá optar por um ou outro. Esta 
semelhança poderá dever-se ao acentuado do relevo em toda a área de estudo, não permitindo 
alternativas melhores. Nesta análise não é indicado o ponto de partida para o cálculo, nem é 
exigido que se registe um circuito. Comparando com as restantes análises já apresentadas 
constata-se que existem algumas diferenças em virtude dos programas e respectivos módulos 
utilizados terem filosofias distintas de cálculo. 

 
 
3. CONCLUSÕES 
 

Das diferentes análises realizadas verifica-se que os percursos pedonais calculados 
apresentam geometrias muito semelhantes, o que em parte se deve à pequena dimensão da 
rede base de estudo, não permitindo grandes dispersões nos resultados. Após todas as análises 
efectuadas constata-se que, independentemente das diferentes soluções produzidas, os pontos 
de interesse seleccionados para cada uma das análises fazem sempre parte da solução final. 
Observando as várias soluções, poderão ainda realçar-se alguns aspectos: nas análises 
topológicas em que se incluem os tempos nos nós de visita, é evitada a passagem pelo mesmo 
local duas vezes, criando caminhos alternativos, possibilitando a visita a novos locais, 
podendo deste modo tornar a caminhada mais enriquecedora; caso se pretenda o trajecto mais 
curto, a opção deverá cair sobre uma das análises em que o único factor ponderado é o 
comprimento de cada arco da rede; de referir ainda que as distâncias consideradas para os 
arcos são distâncias horizontais, o que poderá levar a uma “falsa” escolha de caminho mais 
curto, dado o elevado acentuado do relevo existente em alguns arcos da rede, embora se 
verifique que grande parte dos arcos definidos quer para a ponderação do factor comprimento 
dos arcos, quer para o declive são coincidentes; nos casos em que se incluem os tempos nos 
nós, os trajectos definidos integram arcos de declive bastante acentuado, que são eliminados 
da solução relativa à ponderação deste factor (declive), exigindo estes percursos maior esforço 
por parte do peão; da análise de percurso segundo o declive constata-se que o utente poderá 
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escolher qualquer uma das soluções encontradas, para cada um dos dois sentidos definidos, 
pois ambas o levarão a visitar os dezoitos pontos de interesse, podendo na altura optar pelo 
trajecto que entender ser o mais favorável, dependendo do ponto em que se encontra, dado 
que todos os percursos são fundamentados pela escolha do caminho que minimiza a soma das 
distâncias de menor custo. A realização deste trabalho permite apontar algumas abordagens 
futuras, de forma a melhorar a definição dos percursos pedonais. Julga-se importante realizar 
a combinação do declive em cada arco com outros critérios, nomeadamente o tempo de 
percurso em cada arco e também o grau de importância do arco, pois pensa-se que estes 
parâmetros (tempo, declive e importância no arco) influenciam substancialmente a escolha do 
percurso a tomar. Apontando ainda outro tipo de abordagem, poder-se-iam atribuir pesos 
(graus de preferência) aos critérios e ponderá-los em conjunto para a definição do percurso 
pedonal. 
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