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Abstract. This research seeks to solve the problem of finding a place of 

residence in a city, based on the places frequented, in which the travel distance 

is the shortest possible using public transport. To solve this problem, concepts 

of Graph Theory were studied with the application of an algorithm to find 

Hamiltonian cycles. This solution can help people in choosing a place of 

residence, who seek to spend less time commuting in large cities. It can also be 

adopted by smart cities, which offer smart services to the population, aiming at 

improving the quality of life of its inhabitants. 

Resumo. Esta pesquisa busca solucionar o problema de encontrar um local de 

moradia numa cidade, com base nos lugares frequentados, em que a distância 

de deslocamento seja a menor possível utilizando transporte público. Para 

solucionar este problema, foram estudados conceitos de Teoria dos Grafos com 

a aplicação de algoritmo para encontrar ciclos hamiltonianos. Esta solução 

poderá ajudar as pessoas na escolha de um local de moradia, que procuram 

passar menos tempo no deslocamento diário em grandes cidades. Ela também 

poderá ser adotada por cidades inteligentes, que oferecem serviços inteligentes 

à população, visando a melhoria da qualidade de vida de seus habitantes. 

1. Introdução 

Encontrar um local de moradia em uma grande cidade como São Paulo torna-se uma 

tarefa difícil se forem considerados fatores como proximidade de pontos como empresas, 

escolas, hospitais, shoppings, estações de metrô etc. Assim sendo, quando se busca uma 

nova moradia, a distância do deslocamento para outros locais é uma das principais 

influências para quem busca melhor qualidade de vida. 

Com esse importante fator que é a distância, esse problema pode ser solucionado 

utilizando conceitos da computação, como a Teoria de Grafos e ciclos hamiltonianos, que 

permitem encontrar os menores caminhos que passam por todos os vértices e retornam 

para o vértice inicial. Sendo essa uma abstração da movimentação diária de pessoas nas 

cidades, recomendar um local para moradia exige as informações reais de geolocalização 

e deslocamento que podem ser obtidas com o Google Maps [Google Developers 2020]. 

As cidades inteligentes, aquelas classificadas por terem serviços inteligentes, 

dentre eles a mobilidade urbana, visam oferecer uma boa infraestrutura de transporte com 

o auxílio da tecnologia, garantindo a eficiência dos serviços prestados e permitindo a 

participação da maioria da população. A recomendação de um local de moradia com base 

nos locais frequentados e na distância de deslocamento por transporte público é um 



  

exemplo de um serviço inteligente que estimula a melhora na qualidade vida dos 

cidadãos. 

Com base nesse desafio que surge o problema de pesquisa: é possível definir um 

local de moradia em que a distância de deslocamento, utilizando transporte público, seja 

o menor possível para outros locais habitualmente frequentados? 

2. Referencial teórico 

O crescimento desenfreado das grandes cidades, onde houve aumento do tempo médio 

gasto no transporte público [Pero e Stefanelli 2015], a demanda por melhores serviços 

também cresce, com destaque para a mobilidade urbana, que permite as pessoas se 

locomoverem pelas alternativas públicas da cidade. Com a tecnologia, o serviço público 

de transporte pode ser aprimorado e planejado com o uso de aplicativos que auxiliam os 

usuários, desenvolvendo assim a mobilidade inteligente [Lenz e Heinrichs 2017].  

O sistema de transporte público é essencial para a mobilidade inteligente, e essa 

rede interligada de pontos (estações, terminais e vias) possibilitam diferentes caminhos 

entre diferentes locais. Porém, para obter o melhor caminho de um ponto A qualquer para 

um ponto B, é necessário o auxílio de um algoritmo para encontrá-lo, considerando a 

distância e o meio de transporte (ônibus, metrô e trem).  A aplicação de um algoritmo 

otimizado para essas variáveis, que reduz a distância de deslocamento melhora também 

as condições de transporte, satisfação, nível de tensão e consequentemente a qualidade de 

vida dos usuários [Nelson, Steffensmeier e Pawaskar 2018]. 

Para encontrar esses caminhos, podem ser utilizados os conceitos de Teoria dos 

Grafos [Furtado 1973], relacionando os lugares frequentados com os vértices e os 

caminhos com arestas. Os algoritmos para identificação de ciclos hamiltonianos 

possibilitam o cálculo da distância percorrida por uma pessoa por diferentes lugares, 

passando apenas uma vez por cada lugar e retornando ao local de início do caminho. Um 

local estratégico de moradia pode ser recomendado no caminho com a menor distância, 

sendo próximo ao local inicial. 

A análise dos resultados obtidos com a aplicação de algoritmo permite refletir 

sobre o direcionamento das estratégias públicas para o aprimoramento da infraestrutura 

de transporte público nas cidades, além de considerar o perfil socioeconômico dos 

usuários [Pero e Stefanelli 2015]. O mapeamento do perfil e do trajeto que fazem indicam 

também o tipo de deslocamento que ocorre, de acordo com as regiões de origem e destino 

do percurso [Aranha 2005]. 

As cidades inteligentes dependem dos cidadãos e da tecnologia para se 

desenvolverem. Os cidadãos utilizam serviços, fazem a economia circular e a tecnologia 

integra os cidadãos entre si. A classificação deve ser feita com base na eficiência dessa 

integração entre tecnologia e usuários, avaliando também a sustentabilidade das cidades 

[Papa, Gaurgiulo e Russo 2017]. 

  



  

3. Metodologia 

Para atingir os objetivos desta pesquisa, inicialmente foi realizada a revisão bibliográfica 

acerca da Teoria dos Grafos [Furtado 1973] e de algoritmos para grafos [Sipser 2012]. 

Após a revisão bibliográfica foi feito o estudo de serviços de geolocalização, como o 

Google Maps, juntamente com os dados que podem ser obtidos através da sua Application 

Programming Interface (API) [Google Developers 2020]. 

Na etapa seguinte, foram analisados os algoritmos para a identificação de ciclos 

hamiltonianos [Sipser 2012] e a possível aplicação com o problema deste projeto de 

pesquisa. A aplicação do algoritmo com o problema permitiu o desenvolvimento de uma 

interface web, codificada em HTML e JavaScript [MDN 2019], que demonstra na página 

o resultado obtido após a sua execução, considerando as possíveis entradas feitas por um 

usuário. 

Por último, testes foram realizados a partir da entrada de uma quantidade (3, 5 e 

6) de locais frequentados na cidade de São Paulo. Com a execução do algoritmo, todos 

os caminhos possíveis que passam por todos os locais uma única vez e terminam no local 

inicial são apresentados, assim como a distância de cada um deles. 

Desse modo, a metodologia deste estudo foi desenvolvida conforme sequência 

abaixo: 

1. Revisão bibliográfica; 

2. Estudos de serviços de geolocalização; 

3. Análise de algoritmos aplicados à Teoria dos Grafos; 

4. Aplicação de algoritmos para identificação de ciclos hamiltonianos; 

5. Desenvolvimento de interface web para testes; 

6. Realização de testes; 

7. Elaboração do artigo final; 

8. Submissão do artigo na plataforma OJS. 

4. Desenvolvimento 

A escolha de implementação foi uma interface web em HTML e JavaScript [MDN 2019] 

(Figura 1), que a partir da entrada feita por usuários, com os locais frequentados, simula 

os possíveis caminhos que percorrem todos os locais uma única vez e retornam para o 

vértice de origem (uma alusão ao movimento diário da maioria da população). Essa 

representação da entrada foi feita em um mapa utilizando a API do Google Maps. O 

cálculo de distância de cada caminho aplicou algoritmos para identificação de ciclos 

hamiltonianos em um determinado grafo [Furtado 1973]. 



  

 

 

Figura 1. Interface web desenvolvida em HTML e JavaScript 

Os locais podem ser adicionados ao clicar no botão ‘Adicionar’ (Figura 1), que 

faz uma requisição com a API do Google Maps (Figura 4) para obter as coordenadas 

geográficas (latitude, longitude) do termo de busca informado. Sendo possível obter as 

coordenadas, um marcador é adicionado no mapa e uma nova linha na ‘Lista de locais 

adicionados’ (Figura 1) é inserida com a classificação (também informada pelo usuário), 

termo de busca, latitude e longitude do local. 

Para manipular os vértices do grafo foi utilizado um objeto do tipo Map (Figura 

2), que armazena chaves associadas a valores. As coordenadas geográficas (latitude, 

longitude) foram definidas como chaves, sendo cada chave única e associada a um objeto 

do tipo Node (abstração de vértice).  

 

Figura 2. A impressão de um grafo com 6 vértices 

Um objeto do tipo Node (Figura 3) possui como atributos o termo de busca, a 

classificação, latitude, longitude, além de um vetor que armazena seus vértices adjacentes 

(também objetos do tipo Node). 



  

 

Figura 3. A impressão de um vértice com 5 vértices adjacentes 

A vantagem em se utilizar a concatenação de latitude e longitude como chave 

(Figura 2) está na condição de que ela é a identificação única de um vértice, evitando que 

exista mais de um vértice com as mesmas coordenadas na coleção. Além disso, a busca 

de um vértice num grafo se torna rápida, facilitando também a descoberta de seus vértices 

adjacentes no grafo. 

O grafo é construído quando o primeiro local é adicionado, sendo esse o seu 

primeiro vértice. Para cada local adicionado no mapa, um vértice também é adicionado 

no grafo. As arestas são criadas a partir do segundo local adicionado no mapa (Figura 4). 

O grafo construído é do tipo grafo completo, em que cada vértice é adjacente a todos os 

outros vértices do grafo. 

 

Figura 4. Trecho do código que adiciona um novo marcador (local) no mapa 

A simulação para identificar os locais a serem recomendados pode ser feita ao 

clicar no botão ‘Simular’ (Figura 1) que, após a criação do grafo, faz uma requisição ao 

Google Maps (Figura 5), obtendo na resposta em formato do tipo JSON (Figura 6), uma 

matriz de distâncias em que permite calcular a distância total (em quilômetros), utilizando 

rotas públicas de transporte, para cada ciclo hamiltoniano existente no grafo.  

  



  

 

Figura 5. Trecho do código que faz a requisição da matriz de distâncias  

Os ciclos hamiltonianos com a adição do vértice inicial como vértice final foram 

considerados como caminhos possíveis e a rotas detalhadas não foram consideradas na 

pesquisa. Os caminhos possíveis são listados na ‘Lista de caminhos possíveis’ (Figura 1). 

O uso de transporte público (ônibus, metrô e trem) é definido na requisição com o 

parâmetro travelMode: ‘TRANSIT’ (Figura 5) [Google Developers 2020]. A distância em 

quilômetros é obtida a partir da quantidade de metros da resposta, dividida por 1000. 

 

Figura 6. Exemplo de resposta em formato JSON, que contém a matriz de distâncias 

A matriz de distâncias é construída a partir dos vértices do grafo, em que cada 

posição da matriz terá a distância de um vértice para outro adjacente. Percorrendo essa 

matriz, pode-se obter a distância dos caminhos somando-se os valores em posições 

específicas que formam um ciclo hamiltoniano. Para descobrir os ciclos hamiltonianos 

sem repetições, uma permutação foi realizada a partir dos vértices do grafo. 

As recomendações apresentadas ao usuário são o vértice inicial de cada caminho 

e elas expressam apenas sugestões com base nos lugares frequentados. A análise e escolha 

de um local devem ser feitas pelo usuário, considerando a relevância de cada informação 

apresentada (Figura 1) para a sua decisão. O local recomendado deve ser compreendido 

apenas como uma referência de endereço para caso o usuário escolha procurar um imóvel 

nas imediações do local. 



  

5. Resultados 

Os testes foram realizados com diferentes quantidades de locais frequentados (ver Tabela 

1) e para cada teste, uma quantidade diferente de caminhos era obtida. Foi observado que 

o grafo construído é um grafo completo, cada caminho é um ciclo hamiltoniano e que a 

quantidade de ciclos existentes é descrita pela relação q = n!, onde q é a quantidade de 

ciclos existentes e n é a quantidade de vértices do grafo [Sipser 2012]. Para cada caminho 

obtido, é apresentado o local de origem como local recomendado, a sequência do caminho 

e a sua respectiva distância em quilômetros. 

As distâncias obtidas foram calculadas a partir de rotas públicas por meio de 

transporte público disponível na região dos locais envolvidos, nesse caso a capital 

paulista. 

Tabela 1. Locais inseridos no mapa para testes 

 Classificação Termo de busca Latitude Longitude 

1 faculdade 
mackenzie campus 

higienópolis 
-23.5481237 -46.6504377 

2 trabalho avenida paulista -23.5631043 -46.6543825 

3 lazer estádio do pacaembu -23.5473429 -46.66524649999999 

4 compras mercado municipal sp -23.541819 -46.629386 

5 lazer teatro municipal sp -23.5452348 -46.63861499999999 

6 lazer bairro liberdade sp -23.5599169 -46.6312586 

 

 

Figura 7. Esboço do grafo formado pelos 3 primeiros locais da Tabela 1 

Para o primeiro teste com n = 3, foram gerados 6 diferentes caminhos, sendo 3 

com a menor distância (ver Tabela 2). Logo, há 3 recomendações possíveis de um local 

de moradia. 
  



  

Tabela 2. Caminhos com a menor distância no grafo da Figura 7 

Recomendação Caminho (Sequência) 
Distância 

(km) 

R. da Consolação, 930 

- Consolação, São 

Paulo - SP, 01302-

000, Brasil 

R. da Consolação, 930 - Consolação, São Paulo 

- SP, 01302-000, Brasil --> Praça Charles 

Miller - Pacaembu - Pacaembu, São Paulo - SP, 

01234-010, Brasil --> Av. Paulista, 1765 - Bela 

Vista, São Paulo - SP, 01311-200, Brasil --> R. 

da Consolação, 930 - Consolação, São Paulo - 

SP, 01302-000, Brasil 

8,785 

Av. Paulista, 1765 - 

Bela Vista, São Paulo 

- SP, 01311-200, 

Brasil 

Av. Paulista, 1765 - Bela Vista, São Paulo - SP, 

01311-200, Brasil --> R. da Consolação, 930 - 

Consolação, São Paulo - SP, 01302-000, Brasil 

--> Praça Charles Miller - Pacaembu - 

Pacaembu, São Paulo - SP, 01234-010, Brasil --

> Av. Paulista, 1765 - Bela Vista, São Paulo - 

SP, 01311-200, Brasil 

8,785 

Praça Charles Miller - 

Pacaembu - 

Pacaembu, São Paulo - 

SP, 01234-010, Brasil 

Praça Charles Miller - Pacaembu - Pacaembu, 

São Paulo - SP, 01234-010, Brasil --> Av. 

Paulista, 1765 - Bela Vista, São Paulo - SP, 

01311-200, Brasil --> R. da Consolação, 930 - 

Consolação, São Paulo - SP, 01302-000, Brasil 

--> Praça Charles Miller - Pacaembu - 

Pacaembu, São Paulo - SP, 01234-010, Brasil 

8,785 

 

 

Figura 8. Esboço do grafo formado pelos 5 primeiros locais da Tabela 1 

Para o segundo teste com n = 5, foram gerados 120 diferentes caminhos, sendo 5 

com a menor distância (ver Tabela 3). Logo, há 5 recomendações possíveis de um local 

de moradia. 
  



  

Tabela 3. Caminhos com a menor distância no grafo da Figura 8 

Recomendação Caminho (Sequência) 
Distância 

(km) 

R. da Consolação, 930 

- Consolação, São 

Paulo - SP, 01302-000, 

Brasil 

R. da Consolação, 930 - Consolação, São Paulo 

- SP, 01302-000, Brasil --> R. Cantareira, 306 - 

Centro Histórico de São Paulo, São Paulo - SP, 

01024-000, Brasil --> Praça Ramos De 

Azevedo, 2 - República, São Paulo - SP, 01037-

010, Brasil --> Av. Paulista, 1765 - Bela Vista, 

São Paulo - SP, 01311-200, Brasil --> Praça 

Charles Miller - Pacaembu - Pacaembu, São 

Paulo - SP, 01234-010, Brasil --> R. da 

Consolação, 930 - Consolação, São Paulo - SP, 

01302-000, Brasil 

14,046 

Av. Paulista, 1765 - 

Bela Vista, São Paulo - 

SP, 01311-200, Brasil 

Av. Paulista, 1765 - Bela Vista, São Paulo - SP, 

01311-200, Brasil --> Praça Charles Miller - 

Pacaembu - Pacaembu, São Paulo - SP, 01234-

010, Brasil --> R. da Consolação, 930 - 

Consolação, São Paulo - SP, 01302-000, Brasil 

--> R. Cantareira, 306 - Centro Histórico de São 

Paulo, São Paulo - SP, 01024-000, Brasil --> 

Praça Ramos De Azevedo, 2 - República, São 

Paulo - SP, 01037-010, Brasil --> Av. Paulista, 

1765 - Bela Vista, São Paulo - SP, 01311-200, 

Brasil 

14,046 

Praça Charles Miller - 

Pacaembu - Pacaembu, 

São Paulo - SP, 01234-

010, Brasil 

Praça Charles Miller - Pacaembu - Pacaembu, 

São Paulo - SP, 01234-010, Brasil --> R. da 

Consolação, 930 - Consolação, São Paulo - SP, 

01302-000, Brasil --> R. Cantareira, 306 - 

Centro Histórico de São Paulo, São Paulo - SP, 

01024-000, Brasil --> Praça Ramos De 

Azevedo, 2 - República, São Paulo - SP, 01037-

010, Brasil --> Av. Paulista, 1765 - Bela Vista, 

São Paulo - SP, 01311-200, Brasil --> Praça 

Charles Miller - Pacaembu - Pacaembu, São 

Paulo - SP, 01234-010, Brasil 

14,046 

R. Cantareira, 306 - 

Centro Histórico de 

São Paulo, São Paulo - 

SP, 01024-000, Brasil 

R. Cantareira, 306 - Centro Histórico de São 

Paulo, São Paulo - SP, 01024-000, Brasil --> 

Praça Ramos De Azevedo, 2 - República, São 

Paulo - SP, 01037-010, Brasil --> Av. Paulista, 

1765 - Bela Vista, São Paulo - SP, 01311-200, 

Brasil --> Praça Charles Miller - Pacaembu - 

Pacaembu, São Paulo - SP, 01234-010, Brasil --

> R. da Consolação, 930 - Consolação, São 

Paulo - SP, 01302-000, Brasil --> R. Cantareira, 

306 - Centro Histórico de São Paulo, São Paulo 

- SP, 01024-000, Brasil 

14,046 



  

Praça Ramos De 

Azevedo, 2 - 

República, São Paulo - 

SP, 01037-010, Brasil 

Praça Ramos De Azevedo, 2 - República, São 

Paulo - SP, 01037-010, Brasil --> Av. Paulista, 

1765 - Bela Vista, São Paulo - SP, 01311-200, 

Brasil --> Praça Charles Miller - Pacaembu - 

Pacaembu, São Paulo - SP, 01234-010, Brasil --

> R. da Consolação, 930 - Consolação, São 

Paulo - SP, 01302-000, Brasil --> R. Cantareira, 

306 - Centro Histórico de São Paulo, São Paulo 

- SP, 01024-000, Brasil --> Praça Ramos De 

Azevedo, 2 - República, São Paulo - SP, 01037-

010, Brasil 

14,046 

 

 

Figura 9. Esboço do grafo formado por todos os locais da Tabela 1 

Para o terceiro teste com n = 6, foram gerados 720 diferentes caminhos, sendo 6 

com a menor distância (ver Tabela 4). Logo, há 6 recomendações possíveis de um local 

de moradia. 

 

Tabela 4. Caminhos com a menor distância no grafo da Figura 9 

Recomendação Caminho (Sequência) 
Distância 

(km) 

R. da Consolação, 930 

- Consolação, São 

Paulo - SP, 01302-000, 

Brasil 

R. da Consolação, 930 - Consolação, São Paulo 

- SP, 01302-000, Brasil --> Praça Ramos De 

Azevedo, 2 - República, São Paulo - SP, 01037-

010, Brasil --> R. Cantareira, 306 - Centro 

Histórico de São Paulo, São Paulo - SP, 01024-

000, Brasil --> R. da Glória, 973 - Liberdade, 

São Paulo - SP, 13104-098, Brasil --> Av. 

Paulista, 1765 - Bela Vista, São Paulo - SP, 

01311-200, Brasil --> Praça Charles Miller - 

Pacaembu - Pacaembu, São Paulo - SP, 01234-

010, Brasil --> R. da Consolação, 930 - 

Consolação, São Paulo - SP, 01302-000, Brasil 

16,319 



  

Av. Paulista, 1765 - 

Bela Vista, São Paulo - 

SP, 01311-200, Brasil 

Av. Paulista, 1765 - Bela Vista, São Paulo - SP, 

01311-200, Brasil --> Praça Charles Miller - 

Pacaembu - Pacaembu, São Paulo - SP, 01234-

010, Brasil --> R. da Consolação, 930 - 

Consolação, São Paulo - SP, 01302-000, Brasil 

--> Praça Ramos De Azevedo, 2 - República, 

São Paulo - SP, 01037-010, Brasil --> R. 

Cantareira, 306 - Centro Histórico de São 

Paulo, São Paulo - SP, 01024-000, Brasil --> R. 

da Glória, 973 - Liberdade, São Paulo - SP, 

13104-098, Brasil --> Av. Paulista, 1765 - Bela 

Vista, São Paulo - SP, 01311-200, Brasil 

16,319 

Praça Charles Miller - 

Pacaembu - Pacaembu, 

São Paulo - SP, 01234-

010, Brasil 

Praça Charles Miller - Pacaembu - Pacaembu, 

São Paulo - SP, 01234-010, Brasil --> R. da 

Consolação, 930 - Consolação, São Paulo - SP, 

01302-000, Brasil --> Praça Ramos De 

Azevedo, 2 - República, São Paulo - SP, 01037-

010, Brasil --> R. Cantareira, 306 - Centro 

Histórico de São Paulo, São Paulo - SP, 01024-

000, Brasil --> R. da Glória, 973 - Liberdade, 

São Paulo - SP, 13104-098, Brasil --> Av. 

Paulista, 1765 - Bela Vista, São Paulo - SP, 

01311-200, Brasil --> Praça Charles Miller - 

Pacaembu - Pacaembu, São Paulo - SP, 01234-

010, Brasil 

16,319 

R. Cantareira, 306 - 

Centro Histórico de 

São Paulo, São Paulo - 

SP, 01024-000, Brasil 

R. Cantareira, 306 - Centro Histórico de São 

Paulo, São Paulo - SP, 01024-000, Brasil --> R. 

da Glória, 973 - Liberdade, São Paulo - SP, 

13104-098, Brasil --> Av. Paulista, 1765 - Bela 

Vista, São Paulo - SP, 01311-200, Brasil --> 

Praça Charles Miller - Pacaembu - Pacaembu, 

São Paulo - SP, 01234-010, Brasil --> R. da 

Consolação, 930 - Consolação, São Paulo - SP, 

01302-000, Brasil --> Praça Ramos De 

Azevedo, 2 - República, São Paulo - SP, 01037-

010, Brasil --> R. Cantareira, 306 - Centro 

Histórico de São Paulo, São Paulo - SP, 01024-

000, Brasil 

16,319 

Praça Ramos De 

Azevedo, 2 - 

República, São Paulo - 

SP, 01037-010, Brasil 

Praça Ramos De Azevedo, 2 - República, São 

Paulo - SP, 01037-010, Brasil --> R. Cantareira, 

306 - Centro Histórico de São Paulo, São Paulo 

- SP, 01024-000, Brasil --> R. da Glória, 973 - 

Liberdade, São Paulo - SP, 13104-098, Brasil --

> Av. Paulista, 1765 - Bela Vista, São Paulo - 

SP, 01311-200, Brasil --> Praça Charles Miller 

- Pacaembu - Pacaembu, São Paulo - SP, 

01234-010, Brasil --> R. da Consolação, 930 - 

16,319 



  

Consolação, São Paulo - SP, 01302-000, Brasil 

--> Praça Ramos De Azevedo, 2 - República, 

São Paulo - SP, 01037-010, Brasil 

R. da Glória, 973 - 

Liberdade, São Paulo - 

SP, 13104-098, Brasil 

R. da Glória, 973 - Liberdade, São Paulo - SP, 

13104-098, Brasil --> Av. Paulista, 1765 - Bela 

Vista, São Paulo - SP, 01311-200, Brasil --> 

Praça Charles Miller - Pacaembu - Pacaembu, 

São Paulo - SP, 01234-010, Brasil --> R. da 

Consolação, 930 - Consolação, São Paulo - SP, 

01302-000, Brasil --> Praça Ramos De 

Azevedo, 2 - República, São Paulo - SP, 01037-

010, Brasil --> R. Cantareira, 306 - Centro 

Histórico de São Paulo, São Paulo - SP, 01024-

000, Brasil --> R. da Glória, 973 - Liberdade, 

São Paulo - SP, 13104-098, Brasil 

16,319 

6. Conclusões 

O estudo da Teoria dos Grafos, conceitos de vértices, arestas e caminhos, possibilitaram 

atingir os objetivos dessa pesquisa, desde o conhecimento sobre os meios públicos de 

transporte de uma cidade, serviços e tecnologias de geolocalização disponíveis, até a 

análise de grandezas como espaço e tempo, e principalmente, a identificação de um local 

para recomendação de moradia que considera os locais frequentados por uma pessoa. 

Esse último é possível de ser calculado através da aplicação de algoritmo para identificar 

ciclos hamiltonianos com a menor distância. 

Após a análise dos resultados obtidos durantes os testes, conclui-se que é possível 

determinar um local de moradia próximo ao local de início do menor caminho, que passe 

por todos os locais frequentados e retorne ao local de início de cada caminho. 

Dessa forma, evidencia-se a importância dos grafos para o desenvolvimento de 

sistemas e serviços inteligentes para cidades inteligentes, que estão relacionados à temas 

importantes como mobilidade urbana e habitação. Consequentemente, pode-se aumentar 

a qualidade nos serviços oferecidos e qualidade de vida dos cidadãos que os utilizam. 

Por último, para trabalhos posteriores, há a necessidade de melhoria na interface 

gráfica, o estudo de envoltório convexo e matemática computacional [Garcia 2014], que 

podem determinar o local ideal independentemente do caminho existente entre os locais 

indicados. O estabelecimento de mais critérios, além da distância, para classificar os 

caminhos permitiria uma análise mais ampla dos resultados. Na interface, a representação 

gráfica do grafo, a estilização de fontes, botões e tabelas facilitaria a sua compreensão e 

melhoraria a sua usabilidade. 
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