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A Web 2.0 tem proporcionado o desenvolvimento de plataformas ubíquas colaborativas disponíveis 

em dispositivos móveis conectados à internet. Neste novo paradigma a Cartografia Web concentra 

esforços de pesquisa no desenvolvimento de plataformas com design de interface centrado no usuário 

com conteúdo de mapas dinâmicos e funções de mapeamento oferecendo uma cartografia ubíqua que 

torna viável um usuário interconectado ter acesso ao mapa em qualquer lugar e a qualquer hora. Estas 

plataformas ubíquas colaborativas oferecem recursos para as pessoas gerarem e compartilharem 

informações e multimídias georreferenciadas online ou quase em tempo real, que podem ser 

espacializadas oferecendo diversos tipos de mapas ao público em geral e a tomadores de decisão para 

o planejamento, desenvolvimento de políticas públicas e ações operacionais. Este trabalho tem por 

objetivo a aquisição de dados geográficos do aplicativo Foursquare, empregando mineração de dados 

para efetuar análises exploratórias e espaciais da distribuição de pontos turísticos (Museu, 

Monumento e Marco, Patrimônio Histórico, Vista Panorâmica e Trilha) e de sua distribuição de 

densidade no município do Rio de Janeiro.  A metodologia empregada no trabalho visou sistematizar 

i) a extração de dados do Foursquare, ii) a transformação dos dados através de tratamento e limpeza 

destes para atender às demandas; e, iii) a carga dos dados organizados em um banco de dados 

geográficos. Todavia, devido à restrição da API do Foursquare de retornar em uma consulta espacial 

no máximo 50 venues por área de pesquisa, efetuou-se a mineração de dados empregando-se o 

conceito de estrutura de dados em árvore. Isto levou a implementação de três estratégias para realizar 

a divisão espacial da região de estudo de forma a varrer o espaço e obter todas as informações 

cadastradas. Assim foram desenvolvidos três sistemas em Python para a aquisição da informação do 

Foursquare: a) usando um grid; b) usando estruturas de pesquisa em Quad Tree e c) K-D Tree. 

Também foi proposto um modelo automatizado de extração de informação do aplicativo a partir do 

algoritmo da QuadTree para se utilizar no ambiente de geoprocessamento do ArcGIS utilizando o 

pacote de métodos em Phyton oferecidos pela ESRI. Com os dados adquiridos são efetuadas análises 

exploratórias espaciais, de forma a compreender a distribuição das visitas dos turistas na cidade do 

Rio de Janeiro. Quanto aos algoritmos desenvolvidos para a aquisição dos dados, observou-se que o 

algoritmo de Grid, quando comparado aos resultados dos algoritmos de Quad Tree e K-D Tree, em 
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seus nós iniciais de 30 e 20, apresentou resultados superiores ou semelhantes aos outros dois. No 

entanto, à medida que diminui o valor do nó dos dois outros algoritmos, percebe-se a ineficiência do 

algoritmo Grid para a pesquisa de venues da cidade. Da mesma forma, ao comparar os resultados 

obtidos pelos algoritmos Quad Tree e K-D Tree, em suas variações para os nós entre 30 e 10, verifica-

se que o retorno do algoritmo da Quad Tree é levemente superior ao do algoritmo da K-D Tree, uma 

vez que retorna mais venues. A análise dessas venues requereu um processo de filtragem de dados, 

sendo que menos de 50% total dos dados minerados foram utilizados. Como resultado conclui-se que 

para as categorias de Museu, Patrimônio Histórico e Monumento e Marco a alta densidade se 

concentra na região do Centro do Rio de Janeiro, no entanto existem locais fora dessa zona de alta 

densidade com grande valor turístico e grande número de visitação. Por exemplo, as categorias de 

Trilha e Vista Panorâmica são localizadas e mais visitadas predominantemente na Zona Sul da cidade, 

com algumas partes isoladas na Zona Oeste, nos Bairros do Recreio dos Bandeirantes e Grumari. 

Também cabe destacar que os locais mais procurados para a visitação são os Patrimônios Históricos 

do Rio de Janeiro, seguidos pelas Vistas Panorâmicas. Nesta última cabe destacar o benefício do locus 

geográfico da cidade do Rio de Janeiro para o turismo. O Foursquare se mostrou, como um aplicativo 

de turismo, uma base de dados bastante versátil e coerente em respeito a apresentar os valores e 

atributos desses locais, realizando a categorização dos dados e facilitando o usuário na pesquisa do 

que é de interesse. Este tipo de análise mostrou-se uma ferramenta de apoio a gestão turística do 

município quanto à localização espacial dessas categorias, as avaliações do turista sobre os locais e 

sobre a frequência do público alvo. 
 


