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RESUMO 
 

Com a disseminação cada vez mais intensa dos Sistemas de Informação Geográfica (SIG), 

tem despertado cada vez mais o interesse dos profissionais envolvidos com o planejamento 

e a operação de transporte para a utilização dos SIG como uma forma de resolver questões 

do transporte. Este trabalho tem como intuito desenvolver consultas espaciais, sobre as 

questões de transporte utilizando um banco de dados espacial. O banco espacial adotado 

para o objeto da pesquisa é o Oracle Spatial, que possui funções espaciais para tratamento 

de objetos espaciais. Os testes de funcionalidade objetivaram verificar como o Oracle 

Spatial suporta determinados tipos de consultas espaciais. Para realização dos testes foi 

escolhido um dos cenários do sistema de transporte coletivo e selecionados alguns tipos de 

consultas que auxiliam na tomada de decisão dos gestores de transporte. Os resultados 

obtidos permitiram concluir que o Oracle Spatial suporta as consultas espaciais utilizadas 

nos casos de teste, mas com alguma restrição no seu modo de visualização. 
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ABSTRACT 
 

With the diffusion more and more intense of the Geographical Systems of Information 

(SIG), it has been waking up the professionals' interest involved with the planning and the 

transport operation for the use of SIG more and more as a form of solving subjects of the 

transport. This work has as end to develop space consultations, on the transport subjects 

using a space database. The space bank adopted for the object of the research is Oracle 

Spatial, that possesses space functions for treatment of space objects. The functionality 

tests objectified to verify like Oracle Spatial it supports certain types of space 

consultations. For accomplishment of the tests one of the sceneries of the collective and 

selected transport system was chosen some types of consultations that aid in the taking of 

the transport managers' decision. The obtained results allowed to conclude that Oracle 

Spatial supports the space consultations used in the cases of test, but with some restriction 

in its visualization way. 
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1  INTRODUÇÃO 
 
 
A disseminação cada vez mais intensa de Sistemas de Informações Geográficas (SIG) tem 

despertado o interesse dos profissionais da área de transporte como auxílio a facilitar o 

processo de análise do planejamento do transporte.  

 

Os profissionais de transporte buscam o SIG para responder questões como “O que 

acontece com o padrão de fluxo de malha se”...? “O que acontece se for adicionado uma 

faixa de tráfego a uma rodovia?“, “Qual o raio de abrangência de um ponto de ônibus 

em determinado logradouro?”, ou  “Qual a distância entre pontos de ônibus?” 

 

Todas estas perguntas têm três características em comum: elas necessitam de dados 

espaciais como insumo para solução do problema, suas respostas podem ser apresentadas 

de uma forma bastante eficiente através de mapas, e elas requerem um conjunto de 

ferramentas para a formulação, análise e solução do problema. 

 

O SIG tem sido largamente utilizado para construir e manter bancos de dados referentes a 

sistemas de transporte. Rodovias, ferrovias, interseções, dentre outras entidades de 

transporte, podem ser representadas por pontos ou linhas. Numa base de dados em um SIG 

atributos tais como número de faixas, tipo de pavimento, pontos de ônibus, linha de ônibus 

e sentido do tráfego podem ser associados às entidades gráficas da rede de transporte. As 

entidades pertencentes à rede de transporte podem ser modeladas em qualquer SIG. 

 

Entretanto, o que muitos pacotes de SIG não contêm são as ferramentas necessárias 

para formular e resolver problemas sofisticados de análise de redes e sistemas viários. 

As questões referentes a sistema de transporte poderão ser respondidas com a utilização de 

um SIG. O SIG utiliza de funções internas para resolver operações espaciais. Mas os 

bancos de dados com suporte espacial também tem mecanismos para resolverem 

problemas espaciais.   

 

Desta forma o objetivo desta pesquisa é estudar o Oracle Spatial para análise de problemas 

e situações do sistema de transporte público. Problemas de roteirização como, rotas com 
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menor custo entre dois pontos de uma rede, auxílio à busca de melhor caminho à um ponto 

de ônibus, poderão também ser resolvido pelo Oracle Spatial. Mas o intuito principal da 

pesquisa é analisar os problemas básicos de sistema de transporte. 

 

São estudados inicialmente os conceitos sobre a representação dos dados geográficos, as 

formas como os dados geográficos são armazenados no banco de dados espacial, e os 

recursos espaciais do Oracle Spatial. Para análise do estudo de caso foi criado um esquema 

conceitual e realizada sua transformação para um esquema físico. E para exemplificar o 

modelo, alguns exemplos foram demonstrados para auxílio à análise de sistemas de 

transporte. 

 

A pesquisa será dividida em cinco tópicos: 

1) Introdução  

Descreve o foco da pesquisa, apresentando de uma forma sucinta os objetivos e resultados 

desejados. 

 

2) Conceitos básicos  

Sistemas de Transporte: Neste tópico são abordados os princípios básicos de uma rede de 

transporte, as necessidades dos analistas de transporte para a tomada de decisão e os 

recursos necessários para facilitar o processo do planejamento do transporte. 

 

Representação dos dados Geográficos: Descreve como os dados espaciais (ponto, linha, 

polígono) são representados geometricamente e apresenta conceitos de redes arco-nó. 

 

Oracle Spatial : Principais recursos do Oracle Spatial 

 

3) Metodologia adotada 

Neste tópico é apresentado um estudo de caso específico. Foi criada a modelagem 

conceitual e realizada sua transformação para a modelagem física. Para exemplificar o 

modelo, alguns testes foram realizados para análise de redes de transporte. 
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4) Análise dos Resultados 

Após os testes, os resultados foram analisados, e verificado as vantagens e desvantagens da 

metodologia adotada para o estudo de caso. 

 

5) Conclusões e Trabalhos futuros 

Apresenta as conclusões da pesquisa e possíveis trabalhos a serem realizados para o 

enriquecimento da pesquisa atual. 
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2 CONCEITOS BÁSICOS 
 
 
Nesta seção são abordados os principais conceitos para o entendimento da pesquisa. Para a 

execução das consultas é necessária uma compreensão das necessidades espaciais dos 

sistemas de transporte coletivo, conceitos sobre a representação dos dados espaciais e a 

forma que o Oracle Spatial trata os objetos espaciais.  

 

2.1 Sistemas de Transporte coletivo 
 

Os sistemas de informação geográfica (SIG) têm demonstrado ser uma ferramenta de 

integração de banco de dados informatizados e de visualização de informações, facilitando 

sobremaneira as atividades de planejamento, projeto, operação  e monitoração do sistema 

de transporte coletivo. ( ZUPPO, 1996) 

 

Dados georreferenciados, como paradas de ônibus, linhas de ônibus, entrada e saída de 

passageiros podem ser utilizados para o auxilio no planejamento do transporte, através do 

SIG, aparelhos como GPS e outros dispositivos de controle de passageiros. 

 

As informações espaciais auxiliam os gestores do transporte a resolver problemas de 

acessibilidade ao transporte público, redimensionar linhas de ônibus superlotadas, 

distribuir os pontos de ônibus em bairros, determinar raio de acesso ideal a um ponto de 

ônibus, auxiliar na escolha de melhor caminho para uma linha de ônibus, verificar o 

cumprimento do itinerário programado, dentre outros problemas de transporte. 

  

Dessa forma, um sistema de transporte com uma extensão espacial terá grande 

funcionalidade para resolução de tais problemas, pois terá como dados a quantidade e 

posicionamento do fluxo (entrada/saída) de passageiros por bairro, número de passageiros 

por ponto de parada, a população usuária de transporte coletivo por região dentre outros. 

Com estas informações é possível realizar análises sofisticadas, dando aos profissionais da 

área a possibilidade de uma tomada de decisão mais rápida e eficaz. 
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2.2 Representação dos Dados Espaciais 
 

Os termos dado espacial ou dado geográfico são utilizados para significar a representação 

de fenômenos do mundo real para os quais a localização espacial é importante. Essa 

representação inclui localização geográfica do objeto de interesse, ou seja, sua posição em 

um sistema de coordenadas conhecido, e atributos descritivos, como, por exemplo, nome, 

custo, etc. Utilizam-se sistemas de coordenadas específicos para a localização geográfica 

do fenômeno ligado ao dado. 

 

Dado espacial é qualquer tipo de dado que descreve fenômenos aos quais esteja associada 

alguma dimensão espacial. Dados geográficos ou georreferenciados são dados espaciais 

em que a dimensão espacial está associada à sua localização na superfície da Terra, num 

determinado instante ou período de tempo (CÂMARA, 1996) 

 

O dado espacial pode ser representado por dois modelos distintos: vetorial e matricial. O 

modelo de dados vetorial é utilizado para representar os dados com um conjunto de 

entidades descritivas (geo-objetos) e seus atributos descritivos. O dado vetorial é 

representado pelo ponto, linha e polígono. Pontos são representados por um par de 

coordenadas, linhas são representadas por uma seqüência de pontos e polígonos por uma 

seqüência de linhas onde a coordenada do ponto inicial e final coincide. As redes são casos 

especiais de dados vetoriais, onde são utilizados arcos e nós conectados na representação 

do fluxo e da direção da rede (BORGES, 2002). Por exemplo, as estações pluviométricas 

podem ser representadas geograficamente como ponto, tendo associados seus atributos 

descritivos, como nome da estação, localização, índice pluviométrico e outros atributos. O 

modelo de dados matricial representa o espaço geográfico com uma superfície continua 

(geo-campo). Este espaço de variação continua pode ser representado, dentre outras 

formas, por uma matriz P (m, n), formado por m linhas e n colunas, onde cada célula 

possui a sua localização e um valor correspondente ao fenômeno estudado. 

 

O modelo OMT-G é uma técnica orientada a objetos voltada para modelagem de 

aplicações geográficas proposta inicialmente em (BORGES, 1997), para trabalhar 

elementos do nível de representação. O modelo OMT-G parte das primitivas definidas para 

o diagrama de classes da UML, introduzindo primitivas geográficas com o objetivo de 
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aumentar a capacidade de representação dos dados. Além disso, o modelo permite a 

especificação de atributos alfanuméricos e métodos associados para cada classe. A mais 

importante característica do modelo é sua expressividade gráfica e suas capacidades de 

notação. 

 

As classes básicas do OMT-G são: classes georreferenciados e classes convencionais. Uma 

classe georreferenciada são objetos que possuem representação espacial e estão associados 

a regiões da superfície da terra. Uma classe convencional descreve um conjunto de objetos 

com propriedades, comportamentos, relacionamentos e semântica semelhantes, e que 

possuem alguma relação com os objetos espaciais, mas que não possuem propriedades 

geométricas. As classes Georrefenciadas podem ser especializadas em geo-campo e geo-

objetos. Classes do tipo geo-campo representam objetos distribuídos pelo espaço 

(topografia, tipo de solo) e geo-objetos são objetos geográficos individualizados lotes, rios, 

escolas). 

 

Segundo DAVIS (2000), independente da escolha de geo-objetos ou geo-campos, a 

complexidade e a natureza da representação geométrica  dependem fundamentalmente 

do uso que se pretende dar ao elemento  da aplicação. Por exemplo, para uma aplicação 

que pretenda apenas  localizar postos de gasolina e uma cidade, pode ser suficiente 

representar cada posto como um ponto, usando apenas um par de coordenadas geográficas. 

A representação do relevo de uma região também pode ser feita com maior ou menor grau 

de detalhamento, dependendo da aplicação. 
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Ponto  

 

É um par ordenado (x, y) de coordenadas espaciais. Para comunicar visualmente com um 

usuário, a melhor forma é a utilização de símbolos para representar o objeto. Desta forma a 

localização do objeto que o mais relevante é mostrado de uma forma mais explicita. Um 

exemplo do uso de pontos é a representação de paradas de ônibus de uma linha de 

transporte coletivo. A representação está sendo utilizada para informar ao usuário a  

Localização dos pontos de parada de uma linha. 

 
Figura 1 -  Representação de Ponto 
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Linha  
 

A linha é uma entidade definida por no mínimo dois pares de coordenadas (x, y), ou seja, 

dois pontos. 

 

A linha é utilizada para representar objetos onde o comprimento é sempre muito superior à 

largura. Para objetos que tem muitas curvas, vários vértices são inseridos para aproximar 

os objetos de sua forma real. Deve-se observar se a inserção de vértices desnecessários está 

sobrecarregando o objeto. 

 

Exemplos de linhas: No ambiente urbano podemos observar elementos físicos que podem 

ser representados como linha, como por exemplo, ruas, rios, meio fio, linha de ônibus etc. 

 
Figura 2 - Representação de Linha 
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Polígono  
 

Um polígono é a região do plano limitada por uma linha poligonal fechada. 

Nos polígonos não é permitida a interseção de segmento fora dos vértices, onde isso ocorre 

são denominados polígonos complexos. O polígono divide o plano em duas regiões: o 

interior e o exterior. Alguns SIG permitem a criação de objetos formados por vários 

polígonos, sendo que um deles é considerado o polígono “básico” e as demais ilhas ou 

buracos. 

 

Exemplos de polígonos: quadras, edificações, praças, lagoas, parques, etc. 

 
Figura 3 - Representação de Polígono 
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Nó de Rede, Arco Unidirecional e Arco bidirecional 
 

Nas aplicações geográficas os nós e arcos são localizados geograficamente, por este 

motivo o modelo OMT-G considera que nós e arcos são sempre localizáveis, tendo 

natureza semelhante a pontos e linhas.  

 

Existem arcos bidirecionais e unidirecionais. O modelo OMT-G propõe uma representação 

distinta entre as duas classes como uma forma de aproximar mais o esquema conceitual de 

aplicações geográficas. Esta forma de representar auxilia na redução dos números de arcos 

para representar redes bidirecionais e evita a redundância na representação. 

 

No sistema de transporte urbano as redes viárias podem ser representadas como arcos 

unidirecionais. A regra de representação é dada pelas regras de circulação e transito. Na 

rede de transporte coletivo, os nós são associados aos pontos de paradas e os arcos aos 

trechos de itinerário. Desta forma um ponto de ônibus pode servir a várias linhas de 

ônibus, enquanto o trecho pertence a apenas uma. Este tipo de representação pode auxiliar 

em buscas espaciais entre pontos de paradas ou buscas de uma determinada localização. 

 
 

2.3 Oracle Spatial 

O modelo relacional estendido, também conhecido por modelo objeto-relacional (mistura 

do relacional com orientado a objetos) veio para atender a necessidade da criação de novos 

tipos de dados não suportados pelo modelo relacional e de operadores para manipular esses 

tipos. O modelo relacional só permitia tipos de dados alfanuméricos convencionais, tais 

como: inteiros, reais, strings, data dentre outros. A abordagem objeto-relacional suporta 

tipos de dados complexos, tais como dados espaciais e multimídia. Por isso, um SGBDOR 

é mais adequado para tratar dados complexos, como dados geográficos, do que um 

SGBDR, o qual não oferece esses recursos. 

O Oracle Spatial segundo MURRAY (2003) é uma extensão espacial desenvolvida sobre o 

modelo objeto-relacional do SGBD Oracle. Esta extensão é baseada nas especificações do 

OpenGIS Consortium e contém um conjunto de funcionalidades e procedimentos que 
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permitem manipular dados espaciais de representação vetorial em um banco de dados 

Oracle. 

O modelo de dados do Oracle Spatial é constituído por elementos, geometrias e planos de 

informação (layers). Os planos de informação são compostos por um conjunto de 

geometrias, e estas são formadas por um conjunto de elementos. 

Segundo REIS (2003) , um elemento pode ser do tipo Ponto, linha ou polígono (com ou 

sem ilhas). Uma geometria pode ser formada por único elemento ou por um conjunto 

homogêneo (multipontos, multilinhas ou multipoligonos) ou heterogêneo (coleção) de 

elementos. 

O Spatial, de acordo com o modelo objeto-relacional, define um tipo de objeto para 

armazenar sua geometria, chamado SDO_GEOMETRY. Este objeto contém a sua 

geometria, o par de coordenadas e informações sobre seu tipo e projeção. Na tabela 

espacial existem atributos alfanuméricos da geometria que são definidos com tipos 

convencionais (number, varchar2, etc.) e outro atributo com a geometria, que é uma coluna 

do tipo SDO_GEOMETRY. 

Um plano é composto pelo conjunto de todas as instâncias armazenadas em uma mesma 

tabela. Cada instância da geometria é armazenada em uma linha. 

De acordo com QUEIROZ (2005) o SDO_GEOMETRY é composto pelos seguintes 

atributos: 

• SDO_GTYPE: formado por quatro números, onde os dois primeiros indicam a 

dimensão da geometria e os outros dois o seu tipo. Os tipos podem ser: 00 (não 

conhecido), 01 (ponto), 02 (linha ou curva), 03 (polígono), 04 (coleção), 05 

(multipontos), 06 (multilinhas) e 07 (multipolígonos); 

 

• SDO_SRID: utilizado para identificar o sistema de coordenadas, ou sistema de 

referência espacial, associado à geometria; 

 

• SDO_POINT: é definido utilizando um objeto do tipo SDO_POINT_TYPE, que 

contém os atributos X, Y e  Z para representar as coordenadas de um ponto. 
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Somente é preenchido se a geometria for do tipo ponto, ou seja, se os dois últimos 

números do SDO_GTYPE forem iguais a “01”; 

 

• SDO_ELEM_INFO: é um vetor de tamanho variável que armazena as 

características dos elementos que compõem a geometria. As coordenadas de cada 

elemento são armazenadas em um vetor variável chamado SDO_ORDINATES e 

são interpretadas através de três números armazenados no SDO_ELEM_INFO: 

- SDO_STARTING_OFFSET: indica qual a posição da primeira coordenada do 

elemento no  SDO_ORDINATES; 

 - SDO_ETYPE: indica o tipo do elemento; 

- SDO_INTERPRETATION: indica como o elemento deve ser interpretado 

juntamente com o SDO_ETYPE. 

- SDO_ORDINATES: é um vetor de tamanho variável que armazena os valores das 

coordenadas da geometria. 
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A Tabela 1 apresenta os tipos de elementos possíveis. 

SDO_TYPE SDO_INTERPRETATION DESCRIÇAO DO TIPO 

0 Nenhum Valor Tipo não suportado 

1 1 Ponto 

1 n>1 Conjunto de n pontos 

2 1 Linha formada por vértices 

conectados por segmentos 

retos 

2 2 Linha formada por vértices 

conectados por arcos 

circulares 

1003 ou 

2003 

1 Polígono simples composto 
por vértices 
Conectados por segmentos 
retos 
 

1003 ou 

2003 

2 Polígono simples composto 
por vértices 
conectados por arcos 

circulares 

1003 ou 

2003 

3 Retângulo otimizado 
composto por dois 
pontos 

1003 ou 

2003 

4 Círculo formado por três 
pontos da 
circunferência 

4 n>1 Linha composta por alguns 
vértices 
conectados por segmentos 

de reta e outros por arcos 

1005 ou 

2005 

n>1 Polígono composto por 
alguns vértices 
conectados por segmentos 
de reta e outros por 
arcos 

Tabela 1- Tipos de elementos possíveis 
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As tabelas de metadados são utilizadas para funcionalidades internas da extensão. Como 

por exemplo, para consultas espaciais. As tabelas sobre geometrias armazenam o seu nome 

(TABLE_NAME); o nome da coluna do tipo geométrico (COLUMN_NAME); todas as 

dimensões das geometrias, cada uma com um mínimo retângulo envolvente e uma 

tolerância (DIMINFO); e o sistema de coordenadas (SRID). 

Para realizar consultas espaciais, o Oracle Spatial utiliza duas etapas para obter o resultado, 

chamados de primeiro e segundo filtro. O primeiro filtro considera a aproximação das 

geometrias através do critério do mínimo retângulo (Minimum Bounding Rectangle, MBR), 

para reduzir a complexidade computacional. O primeiro filtro é utilizado para selecionar 

um conjunto menor de geometrias candidatas que serão passadas para o segundo filtro. O 

segundo filtro é computacionalmente mais caro por trabalhar com as geometrias exatas e 

este só é aplicado ao subconjunto resultante do primeiro filtro. 

Segundo REIS (2003), para consultar relações espaciais e realizar operações espaciais, o 

Oracle Spatial fornece um conjunto de operadores e funções que são juntamente utilizados 

com a linguagem SQL. Para realizar consultas espaciais são utilizados operadores que 

utilizam os dois filtros de consulta: 

• SDO_RELATE: consulta relações topológicas entre objetos geográficos. Recebe 

como parâmetro o tipo da relação a ser computada, na qual pode ser: equal, 

disjoint, touch, inside, overlapdyintersect, overlapbdydisjoint, anyinteract, contains, 

on, covers e coveredby; 

• SDO_WITHIN_DISTANCE: verifica se duas geometrias estão a uma determinada 

distância passada por parâmetro; 

• SDO_NN:  Identifica n vizinhos mais próximos de um objeto; 

O Oracle possui funções que auxiliam nas consultas como: SDO_BUFFER, gera uma nova 

geometria em torno de uma outra de acordo com o parâmetro de distância passado; 

SDO_AREA E SDO_LENGTH calculam a área e o perímetro de um objeto; 

SDO_DISTANCE calcula a distância entre duas geometrias; SDO_INTERSECTION, 
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SDO_UNION, SDO_DIFFERENCE geram uma nova geometria a partir da interseção, 

união e diferença, respectivamente entre outras duas. 

De acordo com MURRAY (2003), o operador SDO_RELATE e na função 

SDO_GEOM.RELATE apresenta os seguintes relacionamentos topológicos: 

•  TOUCH: dois objetos se tocam quando suas fronteiras se interceptam, mas o 

interior não. Em outras palavras, suas fronteiras compartilham pelo menos um 

ponto comum, mas não há nenhum ponto comum a ambos os interiores. 

• OVERLAPBDYDISJOINT: dois objetos têm um relacionamento do tipo 

‘OVERLAPBDYDISJOINT’ (Overlap Boundaries Disjoint) quando o interior de 

um objeto intercepta a fronteira e o interior do outro, mas as duas fronteiras não se 

interceptam. É aplicável quando o teste é efetuado entre objetos do tipo linha e 

polígono. 

 

• OVERLAPBDYINTERSECT: dois objetos têm um relacionamento do tipo 

OVERLAPBDYINTERSECT’ (Overlap Boundaries Intersect) quando a fronteira e 

o interior de ambos se interceptam. É aplicável quando ambos os objetos testados 

são do tipo polígono. 

 

• EQUAL: dois objetos são iguais quando elas possuem a mesma fronteira e o 

mesmo interior. 

 

• INSIDE: ocorre quando o primeiro objeto está totalmente dentro do segundo e suas 

fronteiras não se tocam. É o oposto de CONTAINS. 

 

• CONTAINS: ocorre quando o segundo objeto está totalmente dentro do primeiro e 

suas fronteiras não se tocam. 

 

• COVEREDBY: ocorre quando o primeiro objeto está totalmente dentro do  

segundo e suas fronteiras se tocam em um ou mais pontos. É o oposto de COVERS. 
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• COVERS: ocorre quando o segundo objeto está totalmente dentro do primeiro e 

suas fronteiras se tocam em um ou mais pontos. É o oposto de CONTAINS. 

 

• ANYINTERACT: dois objetos têm algum tipo de interação quando não são 

disjuntos.   

 

• DISJOINT: dois objetos são disjuntos quando nem o interior nem a fronteira de 

ambos se interceptam, ou seja, não há relacionamento entre eles. 

 

 
 
 
Figura 4 - Relacionamentos topológicos em (MURRAY,2003) 
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3 METODOLOGIA ADOTADA 
 

Para o desenvolvimento desta pesquisa foi utilizada a base de bairros e trechos da 

Prodabel. Utilizou-se o SIG Mapinfo for Windows (Desktop Mapping) e o SIG Arcview 

para montar a base de dados da área de estudo. A descrição de itinerários e pontos de 

ônibus foi obtida no site da BHTRANS. Foi utilizada somente a parte do itinerário e pontos 

contemplados pela área de estudo.  Após montada a base de dados no Arcview (formato 

shp), esta foi importada para o Oracle utilizando o aplicativo shp2sdo.exe, que converteu 

os arquivos shp para comandos interpretados pelo Oracle. Com as tabelas criadas no 

Oracle foi possível realizar as consultas espaciais para analisar a área de estudo. 

 

3.1 Descrição da Área de Estudo 
 
 

 
Mapa 1 -Município de Belo Horizonte com os Bairros de estudo 
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Esse trabalho utiliza como área de estudo o município de Belo Horizonte (Mapa 1), sendo 

os bairros Fernão Dias, Eymard, São Marcos, Pirajá, Dom Silvério, Maria Goretti, Ipê, São 

Paulo, Goiânia (Mapa 2) a principal área de estudo. 

 
Mapa 2 - Bairros em estudo 
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3.2 Base de Dados Georreferenciada 
 

3.2.1 Modelo de dados Geográfico 
 

Para aplicação das consultas foi utilizada a base geográfica que está representada na Figura 

5. Para a representação do modelo foi utilizado o modelo de dados OMT-G (BORGES, 

1997) 

 
Figura 5 - Modelagem de Dados - OMT-G 
 

Abaixo, uma descrição detalhada das classes em estudo, já mapeadas para o esquema 

físico: 
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Nome da Classe: Trecho 

Descrição: Representa o trecho do Logradouro 

Tipo: Geo-Objeto                                      Forma de Representação: Linha 

Atributos 

Nome Tamanho Formato Descrição 

Id_Trecho 5 C Identificador do 

Trecho 

Desc_Trecho 50 C Descrição trecho do 

logradouro 

 

Nome da Classe: Linha 

Descrição: Representa as linhas de ônibus 

Tipo: Geo-Objeto                                      Forma de Representação: Linha 

Atributos 

Nome Tamanho Formato Descrição 

Id_Linha 5 C Identificador da 

linha 

Sigla_Linha 15 C Descrição da Linha 

de ônibus 

 
 
 

Nome da Classe: Bairro 

Descrição: Representa o limite de cada Bairro em estudo 

Tipo: Geo-Campo                                         Forma de Representação: Polígono 

Atributos 

Nome Tamanho Formato Descrição 

Id_Bairro 5 C Identificador do 

Bairro 

Desc_Bairro 25 C Nome do Bairro 
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Nome da Classe: Trecho_Linha 

Descrição: Representa os trechos de logradouro das linhas de ônibus 

Tipo: Geo-Objeto                                      Forma de Representação: Linha 

Atributos 

Nome Tamanho Formato Descrição 

Id_Trecho_Linha 5 C Identificado do 

trecho da linha 

Id_Linha 5 C Identificador da 

linha 

Desc_Trecho_Linha 50 C Descrição do 

Trecho da Linha 

 

Nome da Classe: Ponto Ônibus 

Descrição: Representa os pontos de ônibus 

Tipo: Geo-Objeto                                      Forma de Representação: Ponto 

Atributos 

Nome Tamanho Formato Descrição 

Id_Ponto 5 C Identificado do 

ponto de ônibus 

 

Nome da Classe: Referência 

Descrição: Representa um ponto de referência 

Tipo: Geo-Objeto                                      Forma de Representação: Ponto 

Atributos 

Nome Tamanho Formato Descrição 

Id_Referencia 5 C Identificador do 

ponto de referência 
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3.2.2 Esquema Físico 
  
As tabelas do modelo foram criadas no Oracle a partir dos scripts abaixo: 
 
 
CREATE TABLE TRECHOS ( 
  NULOG   VARCHAR2(7),  
  NOMLOG   VARCHAR2(50),  
  SPATIAL_DATA  MDSYS.SDO_GEOMETRY 
); 
 
 
CREATE TABLE BAIRROS ( 
  NUBAIPOP   NUMBER,  
  NOBAIPOP   VARCHAR2(14),  
  TPBAIPOP   VARCHAR2(7),  
  SPATIAL_DATA  MDSYS.SDO_GEOMETRY 
); 
 
CREATE TABLE TRECHOS_LINHAS ( 
  NULOG   VARCHAR2(7),  
  NOMLOG   VARCHAR2(50),  
  IDLINHA   VARCHAR2(5),  
  SPATIAL_DATA  MDSYS.SDO_GEOMETRY 
); 
 
 
CREATE TABLE PONTOS_ONIBUS ( 
  ID_PONTO   NUMBER,  
  SPATIAL_DATA  MDSYS.SDO_GEOMETRY 
); 
 
 
CREATE TABLE REFERENCIA ( 
  ID_REFERENCIA  NUMBER,  
  SPATIAL_DATA  MDSYS.SDO_GEOMETRY 
); 
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3.2.3 Construção dos Mapas 
 
 
 
Para cadastramento dos itinerários das linhas, dos pontos de ônibus e do ponto de 

referência é necessário que haja o mapa de malha viária de Belo Horizonte composta por 

trecho de logradouros.  

 

O mapa georreferenciado de trechos de logradouro e de bairros utilizada na pesquisa foi 

obtido através da Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte 

(Prodabel). 

 

Para realização das consultas foi criada uma tabela de trechos_linha que contém todos os 

itinerários das linhas de ônibus em estudo. 

 

Na pesquisa serão utilizadas 3 linhas de ônibus sendo elas: 

8207 – Maria Goretti/ Estrela Dalva 

8205 – Maria Goretti/ Nova Granada 

8501 – Maria Goretti/Enhenho Nogueira 

 

Para o cadastramento do Itinerário foi consultado o site da BHTRANS 

(www.bhtrans.pbh.gov.br), que informa detalhadamente os logradouros dos itinerários. 

Abaixo o itinerário das linhas dentro dos bairros em análise: 
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Itinerário da Linha 8205 (Mapa 3) 
 
RUA HERCULANO SOARES ROCHA 
RUA PENIDO 
RUA REGINA 
RUA SANTA EUFEMIA 
RUA TRINTA E UM 
RUA JORNALISTA OSVALDINA NOBRE 
RUA EXPEDICIONARIO JOSE ZEFERINO 
RUA JANETE HELENA 
RUA EXPEDICIONARIO JOSE SILVA 
RUA LUIZ DE ABREU 
RUA FLAVIO FERREIRA GUIMARAES 
RUA GERALDA DINIZ MIRANDA 
RUA MOREIRA 
RUA ANGOLA 
RUA EXPEDICIONARIO INOCENCIO ROSA 
RUA DOS BAMBUS 
RUA LIDIA 
RUA FERREIRA 
RUA IMPERIO 
RUA GERALDA MARTINS MIRANDA 
PCA ESMERALDA 

 

Itinerário da Linha 8207 (Mapa 4) 

RUA MARIA DAS GRACAS 
RUA CHASQUIEL ZINQUIER 
RUA JORNALISTA OSVALDINA NOBRE 
RUA EXPEDICIONARIO JOSE ZEFERINO 
RUA PENIDO 
RUA FRANCELINA ALVES DE MIRANDA 
RUA REGINA 
RUA JANETE HELENA 
RUA GERALDA DINIZ MIRANDA 
RUA MOREIRA 
RUA EDSON LUIZ MIRANDA 
RUA ANGOLA 
RUA EXPEDICIONARIO INOCENCIO ROSA 
RUA JOSE ISIDORO MIRANDA 
RUA FERREIRA 
RUA LIDIA 
RUA IMPERIO 
PCA ESMERALDA 
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Itinerário da Linha 8501 (Mapa 5) 
 
RUA MARIA DAS GRACAS 
RUA PENIDO 
RUA CHASQUIEL ZINQUIER 
RUA EXPEDICIONARIO JOSE ZEFERINO 
RUA JOSE MOREIRA BARBOSA 
RUA SANTA ALIANCA 
RUA MOREIRA 
RUA ANGOLA 
RUA EXPEDICIONARIO INOCENCIO ROSA 
RUA EDSON LUIZ MIRANDA 
RUA HELE AMARAL VALADAO 
RUA LIDIA 
RUA JOSE ISIDORO MIRANDA 
PCA ESMERALDA 

 

 
Mapa 3 - Itinerário da Linha 8205 
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Mapa 4 - Itinerário da Linha 8207 
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Mapa 5 - Itinerário da Linha 8501 
 

Alguns pontos de embarque e desembarque foram representados nos logradouros de 

acordo com os dados pesquisados na BHTRANS. Os pontos (Mapa 6) não estão 

exatamente na posição original, mas estão representados nos logradouros correspondentes. 
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Mapa 6 - Pontos de Ônibus das linhas 8205, 8207, 8501 
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Foi criada uma tabela de referência (Mapa 7) para realizar consultas com os pontos de 

ônibus.  

 
Mapa 7- Referência “Casa Eduardo” 
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3.3 Teste 
 
Os testes de funcionalidades objetivam verificar como o Oracle Spatial suporta 

determinados tipos de consultas espaciais. Foi utilizado um pequeno cenário do Sistema de 

transporte para a realização das consultas, de maneira que algumas perguntas básicas 

poderão ser respondidas. As consultas foram geradas via SQL*PLUS, que são interfaces de 

linhas de comando do Oracle. 

 

Os casos a serem analisados: 

Caso 1 – Distância entre pontos de ônibus; 

Caso 2 – Linhas de ônibus que passam por um ponto de ônibus; 

Caso 3 – Pontos de ônibus pertencentes a um determinado bairro; 

Caso 4 – Quais bairros estão a uma determinada distância de um ponto; 

Caso 5 – Qual o ponto de ônibus mais perto de uma dada referência 

Caso 6 – Identificar opões de pontos de ônibus mais perto de uma dada referência 

Caso 7 – Quantidade de pontos de ônibus por Bairro 
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Caso 1 – Distância entre pontos de ônibus 

  

Um exemplo para esta consulta é na necessidade de criação de um novo ponto de ônibus. 

Este não pode estar muito distante do seu anterior para não dificultar o acesso do ponto de 

ônibus a população. A consulta poderá ser resolvida utilizando a função 

SDO_DISTANCE, que retorna a distância entre duas geometrias. Foi tomada como base 

para a consulta a distância entre os pontos de ônibus 6 e 7 (Mapa 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado:

SELECT SDO_GEOM.SDO_DISTANCE 

  (A.SPATIAL_DATA,  

     B.SPATIAL_DATA,  

          0.005) AS DISTANCIAPONTO 

FROM PONTOS_ONIBUS A,  

     PONTOS_ONIBUS B  

WHERE A.ID_PONTO = '6'  

  AND B.ID_PONTO = '7' 

 

DISTANCIAPONTO 
---------------------------- 
    92,4989646 
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Caso 2 – Linhas de ônibus que passam por um ponto de ônibus; 

Para consulta das linhas de ônibus que passam por um ponto, com o intuito de verificar se 

um determinado ponto de ônibus está sendo bem atendido ou não, foi exemplificada abaixo 

uma consulta no Oracle Spatial utilizando o relacionamento ANYINTERACT do operador 

SDO_GEOM.RELATE . Este relacionamento é utilizado para consultar dois objetos que 

tem algum tipo de interação quando não são disjuntos. Para o exemplo foram consultadas 

as linhas de ônibus que passam pelo ponto de ônibus 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado: 

 

 

 

SELECT DISTINCT L.ID_LINHA AS LINHAS 

FROM TRECHOS_LINHAS L 

WHERE  

 SDO_GEOM.RELATE(L.SPATIAL_DATA, 

       'ANYINTERACT',          

    (SELECT SDO_GEOM.SDO_BUFFER               

          ( P.SPATIAL_DATA,50,5) 

                 FROM PONTOS_ONIBUS P  

                 WHERE P.ID_PONTO = 6),5 

     ) = 'TRUE' 

LINHAS 
----------- 
8207 
8501 
8205 
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Caso 3 – Pontos de ônibus pertencentes a um determinado bairro; 

 

Para verificar se a distribuição de pontos de ônibus em um determinado bairro está 

coerente geograficamente, a consulta abaixo pode estar sendo utilizada para auxílio a 

análise. Nesta consulta também foi utilizado o relacionamento ANYINTERACT do 

operador SDO_GEOM.RELATE. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultado: 
 
 
 
 

 

 

SELECT P.ID_PONTO AS PONTOS 

FROM PONTOS_ONIBUS P, 

 BAIRROS B 

WHERE B.NOBAIPOP = 'PIRAJA'  

AND   SDO_GEOM.RELATE(P.SPATIAL_DATA, 

                  'ANYINTERACT', 

                      B.SPATIAL_DATA, 

         0.005 

                      )= 'TRUE' 

 

 PONTOS 
------ 
     1 
     2 
     3 
     4       
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Caso 4 – Quais bairros estão a uma determinada distância de um ponto; 

 

Esta consulta é utilizada para se criar um raio de influência em torno de um ponto de 

ônibus e descobrir quais bairros estão contidos no raio de influência gerado. Foi utilizado o 

operador SDO_BUFFER para gerar o buffer em torno do ponto e o relacionamento 

INSIDE para verificar os bairros que estão dentro deste buffer. 

Para o exemplo foram verificados quais bairros estão dentro do buffer de 2km do ponto de 

ônibus 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultado: 
 
 
 
 
 

 

 

 

SELECT B.NOBAIPOP as NOMEBAIRRO 

FROM BAIRROS B 

WHERE MDSYS.SDO_RELATE 

  (B.SPATIAL_DATA, 

      (SELECT SDO_GEOM.SDO_BUFFER           

     (P.SPATIAL_DATA, 

             2000, 

             0.05) 

       FROM PONTOS_ONIBUS P 

       WHERE P.ID_PONTO = 5 

       ), 

      'MASK=INSIDE QUERY=WINDOW' 

      )='TRUE' 

NOMEBAIRRO 
-------------- 
FERNAO DIAS 
EYMARD 
SAO MARCOS 
PIRAJA 
DOM SILVERIO 
MARIA GORETTI 
IPE 
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Caso 5 – Qual o ponto de ônibus mais perto de uma dada referência 

 

Para o usuário do transporte público esta informação é de suma importância. Dado um 

ponto de referência quer saber-se qual ponto de ônibus está mais de um ponto de origem. 

Para esta consulta foi utilizado o operador SDO_DISTANCE e MIN para identificar qual a 

menor distância e o valor desta. Foi tomada como exemplo a referência “Casa Eduardo” 

(Mapa 7) para realizar-se a consulta.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Resultado: 

 

 

SELECT M.DISTANCIAPONTO AS MENORDISTANCIAPONTO,   
   A.ID_PONTO AS PONTO 
FROM 
 (SELECT MIN(SDO_GEOM.SDO_DISTANCE     
                  (A.SPATIAL_DATA,              
         B.SPATIAL_DATA,  
                   0.005)) DISTANCIAPONTO 
  FROM REFERENCIA A,  
   PONTOS_ONIBUS B 
  ) M, 
 
 (SELECT SDO_GEOM.SDO_DISTANCE 
    (A.SPATIAL_DATA,   
             B.SPATIAL_DATA, 
             0.005) DISTANCIAPONTO, 
         B.ID_PONTO 
  FROM REFERENCIA A,  
          PONTOS_ONIBUS B 
 ) A 
WHERE M.DISTANCIAPONTO = A.DISTANCIAPONTO 

MENORDISTANCIAPONTO             PONTO 
-------------------        --------- 
         536,834121           12 
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Caso 6 – Identificar opções de pontos de ônibus mais perto de uma dada referência 

 

Este caso é bem parecido com o caso 5, mas estou querendo saber 2 opções de ponto de 

ônibus mais perto da referência “Casa Eduardo” (Mapa 7). Foi utilizado o operador 

SDO_NN, que identifica “n” vizinhos mais próximos de um objeto. Para o exemplo foi 

utilizada a referência “Casa Eduardo” (Mapa 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado: 

 

 

 

  

SELECT P.ID_PONTO as PONTOS 

FROM PONTOS_ONIBUS P,  

 REFERENCIA B 

WHERE SDO_NN(P.SPATIAL_DATA,                           

     B.SPATIAL_DATA, 

            'SDO_NUM_RES = 2' 

             ) = 'TRUE' 

PONTOS 
------- 
     11 
     12 
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Caso 7 – Quantidade de pontos de ônibus por Bairro 

 

Para fins de análise e comparação pode-se querer saber a quantidade de pontos de ônibus 

(Mapa 6) por bairro (Mapa 2). Foi utilizado o relacionamento ANYINTERACT e COUNT 

para verificar a quantidade de pontos por Bairro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Resultado: 

 

 

 

 

 

SELECT COUNT(*) AS QUANTIDADE,  

   B.NOBAIPOP AS NOMEBAIRRO 

FROM PONTOS_ONIBUS P,  

 BAIRROS B 

WHERE SDO_GEOM.RELATE(P. SPATIAL_DATA,      

                  'ANYINTERACT', 

                      B.SPATIAL_DATA, 

                      0.005)= 'TRUE' 

GROUP BY B.NOBAIPOP 

  QUANTIDADE               NOMEBAIRRO 
----------------------  ------------ 
         7      EYMARD 
         2        SAO PAULO 
         5     PIRAJA 
         2       SAO MARCOS 
         2       MARIA GORETTI 
         3                 IPE 
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4 RESULTADO 
 

Com as consultas realizadas foi verificado que o Oracle Spatial para o cenário em questão 

atendeu muito bem às consultas espaciais. Foram testadas consultas de distância, buffer, e 

relacionamento entre geometrias, e os resultados obtidos foram apresentados corretamente, 

porém de forma textual. O que não foi possível realizar com Oracle é a forma de mostrar 

os resultados espacialmente.  

 

Para visualizar o resultado seria necessário o desenvolvimento de um visualizador básico, 

utilizando o Mapserver conectado ao Oracle, para que os resultados fossem exibidos na 

tela. O Oracle possui uma API (Application Programming Interface) J2EE (Java 2 

Platform, Enterprise Edition ), denominada Mapviewer, que poderia estar sendo utilizado 

para a realização das consultas e o resultado ser mostrado na tela. Mas na pesquisa em 

questão o foco principal não era desenvolver um visualizador para o Oracle Spatial, mas 

sim analisar os seus recursos de consultas espaciais.  

 

Desta forma, no que tange a consultas espaciais, o Oracle Spatial atendeu o objetivo 

proposto. 
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5 CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS 
 

O trabalho abordou conceitos fundamentais sobre uns dos Sistemas Gerenciadores de 

Banco de dados Geográficos (Oracle Spatial) e os seguintes tópicos foram base para a 

formulação das consultas espaciais : Tipos de dados espaciais, operadores espaciais e a 

linguagem de consulta espacial do Oracle.  

 

O Oracle Spatial possui funções e operadores específicos para a realização de consultas 

espaciais. 

 

Para o estudo de caso foi escolhido um cenário do Sistema de Transporte coletivo para 

realização das consultas. Com o Oracle Spatial foi possível realizar consultas espaciais 

como interseção (parâmetro ANYNTERACT do operador SDO_RELATE), distância 

(SDO_DISTANCE), vizinho mais próximo (SDO_NN), buffer ou raio de influência 

(SDO_BUFFER), geometria que está contida na outra (parâmetro INSIDE do operador 

SDO_RELATE).   

 

Para a forma textual o Oracle Spatial resolveu corretamente as consultas com as operações 

espaciais. No entanto, o Oracle não possui recursos para que as consultas espaciais 

efetuadas possam ser apresentadas na tela. As consultas foram geradas via SQL*PLUS, 

que é uma interface de linhas de comando do Oracle, mas a linguagem SQL não é uma 

linguagem de visualização de dados. Para cobrir esta lacuna, seria necessário utilizar um 

visualizador como o MapViewer, que funciona acoplado ao servidor de aplicação do 

Oracle, ou MapServer, um visualizador de código livre, ou ainda algum sistema WebGIS. 

 

É importante pontuar que o Oracle auxilia ao usuário na visualização do resultado através 

de consultas alfanuméricas o que leva um ganho de conhecimento, mas o principal aspecto 

do geoprocessamento é a espacialização dos fenômenos e a construção de informação que 

não poderiam ser construídos apenas com consultas SQL. 

 

Como continuação do trabalho sugere-se, um estudo de visualizadores e de interfaces para 

a formulação de consultas SQL, para usuários leigos. Isto possibilitará ao usuário montar a 
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sua consulta espacial e ao mesmo tempo visualizar os resultados produzidos e apresentá-

los na tela. 

 

O conjunto destes estudos acima possibilitará ao gestor de transporte coletivo efetuar as 

consultas sobre o sistema de transporte, visualizar o resultado na tela e tomar decisões mais 

precisas e eficazes no que tange a rotina de transporte. 
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