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4 CAPACIDADE DE SUPORTE À INTEGRAÇÀO ENTRE AS DIFERENTES 

ATIVIDADES DA GESTÃO OPERACIONAL: ANÁLISE E PROPOSIÇÕES 

4.1 Introdução 

Este capítulo aborda inicialmente a análise da capacidade de suporte, 

por parte de bancos de dados, à integração entre as diferentes atividades da 

gestão operacional: planejamento, programação e acompanhamento da 

operação. Esse foi um dos aspectos críticos citados anteriormente no capítulo 

referente à Metodologia. 

Em seguida, são indicadas, diretrizes para a solução do problema de 

integração de bancos de dados, utilizados na Programação e 

Acompanhamento Operacional. É também desenvolvido um exemplo de 

solução prática utilizando um SGBDR. Finalmente esse exemplo é estendido 

de modo a possibilitar a integração dessas atividades com o Planejamento 

Operacional. 

A Gestão Operacional é composta essencialmente de Planejamento, 

Programação e Acompanhamento Operacional. É tarefa do Planejamento 

Operacional detalhar o disposto no Plano Tático em termos de estudo e 

escolha de alternativas operacionais que atinjam o resultado desejado (definido 

no Plano Tático). É tarefa da Programação Operacional definir as ações e 

emitir as ordens de modo a cumprir o que foi planejado. É tarefa do 

Acompanhamento Operacional verificar se o que foi programado foi executado 

e se o resultado foi o esperado. 

Dentre alternativas operacionais formuladas e analisadas, em 

planejamento operacional, uma é escolhida, programada para uma 

determinada data ou período. A atividade de acompanhamento operacional 

deve poder distinguir, em cada dia, o esquema operacional a ser seguido. Da 

mesma forma, a programação deve poder distinguir dentre as alternativas, 

consideradas em cada estudo, na fase de planejamento, a escolhida. 

No Brasil, em especial no Estado de São Paulo, a partir da década de 

oitenta, com a necessidade de uma atuação efetiva dos órgãos de gerência de 



 75 

transportes (conforme citado anteriormente na Capítulo da Revisão da 

Literatura), aliado à oferta de equipamentos de processamento de dados (a 

preços compatíveis com o porte desses órgãos), foram desenvolvidos diversos 

sistemas de gestão operacional de transportes. Dois deles, o SITCO – Sistema 

de Informações para o Transporte Coletivo por Ônibus (Pietrantonio, 1989; 

Pietrantonio, 1991 e Bussamra, 1992) e o sistema em uso pela São Paulo 

Transporte S.A. – SPTrans1, efetivamente implantados (no Município de São 

Paulo e em municípios do Estado de São Paulo, respectivamente), são 

analisados segundo esse aspecto, considerado crítico conforme visto no 

capítulo referente à Metodologia. 

4.2 Análise da Capacidade de Suporte à Integração entre Planejamento, 

Programação e Acompanhamento Operacional 

O Projeto de um sistema informatizado que integre programação e 

acompanhamento operacional de transporte deve tratar a questão das 

mudanças que ocorrem, naquele sistema de transporte, ao longo do tempo. 

Cada mudança deve poder ser previamente registrada para poder analisar 

seus impactos nos serviços e elaborar, com a antecedência desejada, novas 

ordens, tabelas, notificações, etc. sobre as alterações programadas, sem que 

isso afete a operação do sistema no período entre o registro da alteração e sua 

data de vigência. 

O Projeto de um sistema informatizado que integre planejamento, 

programação e acompanhamento operacional de transporte deve tratar a 

questão do tratamento de estados simulados, isto é, das diferentes alternativas 

operacionais naquele sistema de transporte de maneira a atender, em detalhe, 

o que já foi decidido no Plano Tático. Cada esquema operacional alternativo 

deve poder ser cadastrado e analisado, sem que isso afete a operação do 

sistema. 

                                            
1 Sistema desenvolvido e mantido internamente pela São Paulo Transporte S.A. – SPTrans até 
1996 quando iniciou-se sua substituição por outro desenvolvido em conjunto com a empresa de 
consultoria Precision, vencedora de licitação para esse fim. 
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Exemplos de sistemas concebidos para uso em planejamento, 

programação e acompanhamento operacional, são o SITCO e o sistema da 

SPTrans. 

O SITCO foi desenvolvido inicialmente em linguagem de programação 

Basic e, mais tarde, como SITCO+, em Clipper, para uso em 

microcomputadores, pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de 

São Paulo S/A - IPT, para ser usado por órgãos de gerência de transporte de 

prefeituras. A estrutura do banco de dados do SITCO não permite registro e 

análise de alterações futuras ao mesmo tempo em que é feito o 

acompanhamento da operação. Após efetuar as alterações planejadas e sua 

análise deve-se desfazer essas alterações para que o sistema possa ser 

utilizado no acompanhamento operacional. As alterações só podem ser 

efetivadas no banco de dados "na véspera" do dia em que elas ocorrem no 

sistema de transporte. Caso necessário, são gerados arquivos com a 

programação para os dias anteriores ao das mudanças, para que se possa 

comparar o realizado com o programado nesses dias. 

A estrutura do banco de dados do SITCO inicialmente não permitia o 

registro e a análise de alternativas de alterações futuras ao mesmo tempo em 

que é feito o acompanhamento da operação. Pode-se entretanto, da mesma 

forma que é feito o estudo de uma alteração programada, introduzir as 

alternativas, uma de cada vez, a partir do estado existente (real ou definido 

para uma alternativa estudada anteriormente). Neste caso, após efetuar os 

estudos é necessário restaurar o banco de dados ao seu estado original para 

que o sistema possa ser utilizado para Acompanhamento Operacional. 

A SPTrans, responsável pela gestão de serviços de transporte público 

por ônibus no município de São Paulo, possui um sistema implantado em 

computador AS-400, em banco de dados DB2. Apesar do DB2 ser um banco 

de dados relacional, o sistema implantado não faz uso de recursos como: 

manipulação via SQL, stored procedures e triggers. Algumas relações (tabelas) 

possuem data de início de validade, o que em tese permite efetuar inclusões e 

alterações necessárias para registro e análise de mudanças futuras no sistema 

de transporte. A eliminação de alguns dos tipos de elementos do sistema de 
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transporte é indicada pela exclusão do seu registro em uma relação e inclusão 

dele em outra. A programação de cada dia é armazenada em outras relações 

(tabelas) para que, em caso de necessidade, possa ser recuperada. Essa 

forma de tratar a questão, aliada à não utilização de recursos de banco de 

dados relacionais, faz com que o desenvolvimento e a manutenção das 

aplicações seja penosa. 

O esquema conceitual do banco de dados do sistema da SPTrans, 

apresentado no Anexo B, é um tipo de Diagrama de Entidades e 

Relacionamentos (Everest, 1986 apud Koshafian, 1994), obtido por engenharia 

reversa, a partir das relações presentes em seu banco de dados. 

Na SPTrans o estudo de alternativas é um módulo integrante do Sistema 

implantado, citado neste capítulo no item anterior. Dessa forma, alternativas de 

programação, testadas e analisadas para uma linha, são cadastradas em 

relações à parte com estrutura muito semelhante às das relações utilizadas 

para a programação e o acompanhamento operacional. As informações 

relativas à alternativa escolhida são transferidas posteriormente para as 

relações utilizadas pela Programação Operacional, juntamente com a data de 

início de validade. Essa solução não é a ideal porque sua implantação requer o 

uso de programas semelhantes, isto é, com diversos trechos idênticos, mas 

também contendo trechos diferentes para o tratamento de estruturas de dados 

(das relações) quase idênticas, para as mesmas atividades (por exemplo, 

cadastro das partidas e frota utilizada e cálculo do número de horas de 

utilização de veículos por dia para remuneração dos serviços). Quaisquer 

alterações, de programação, que se façam necessárias tem que ser 

duplicadas, atentando-se ainda para as diferenças existentes em cada versão 

do programa. 

Ao término do desenvolvimento da segunda versão do SITCO, 

denominada SITCO+ (em 1995), na tentativa de possibilitar o estudo de 

alternativas operacionais, e por estarem a estrutura do banco de dados e as 

aplicações já desenvolvidas, decidiu-se2 que o estudo de alternativas seria feito 

                                            
2 sugerido por Giacaglia, M. E., em 1995, em reunião com a equipe do IPT responsável na 
época pelo desenvolvimento do SITCO+. 
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por meio de cópias das relações, objeto de alterações nos estudos de cada 

alternativa, para diretórios (locais lógicos) diferentes dos utilizados para o 

Acompanhamento Operacional. 

No SITCO+, cada relação pode ser associada a um alias e sua 

localização lógica individual é indicada em uma relação. O que se fez foi criar 

diferentes relações de localização, uma para cada alternativa estudada, assim 

como uma aplicação que efetuava a manutenção dessas relações e as cópias 

de arquivos para as localizações indicadas nessas relações. 

A solução adotada para o caso do SITCO+ não é a ideal mas foi a 

melhor possível em termos do tempo de implantação das alterações 

correspondentes (o desenvolvimento desse sistema já tinha ultrapassado, em 

muito, os prazos e custos inicialmente previstos para sua implantação). Isso 

porque, alterações ocorridas no sistema de transporte, e registradas no banco 

de dados, após a elaboração de alternativas teriam que ser repetidas 

(cadastradas) para todas as alternativas, passíveis de serem adotadas. 

Entretanto, ao contrário do caso da SPTrans, uma única versão (e não duas) 

de cada aplicação pode ser utilizada, tanto para os dados reais como para 

alternativas simuladas. 

A versão original SITCO permitia estudos operacionais (individuais por 

linha e tipo de dia) e estudos tarifários (para um dado conjunto de linhas) por 

meio de um mecanismo semelhante que produzia cópias de algumas das 

tabelas, com nomes diferentes para distinguí-las das tabelas com dados reais, 

associadas a períodos de vigência futuros fornecidos pelo(s) usuário(s). 

4.3 Diretrizes para o Suporte à Integração entre Programação e 

Acompanhamento Operacional: Tratamento das Mudanças de 

Estado 

Segundo Snodgrass (1995), existem duas abordagens para se lidar com 

informações que variam com o tempo. A primeira consiste em estender 

modelos de dados existentes: Relacional (Codd, 1970), 

Entidade-Relacionamento (Chen, 1976) e Orientado-a-Objeto (Cattell, 1996) 

assim como suas linguagens de manipulação de dados. A segunda abordagem 
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utiliza estes modelos diretamente, isto é, a incorporação dos tempos de 

validade na estrutura do banco de dados, fica a cargo do seu projetista. 

Snodgrass (1995) questiona se a maior eficiência e facilidade de uso, 

apresentada pela primeira abordagem, justifica a complexidade adicional de 

construções temporais explícitas nos modelo e nas suas linguagens de 

manipulação de dados. Além disso, os bancos de dados relacionais mais 

utilizados hoje em dia, como, por exemplo, DB2, Oracle e Sybase, não 

incorporam essas extensões. 

Um exemplo de solução genérica pela primeira abordagem, em bancos 

de dados orientados-a-objeto, é proposta na Tese de Doutorado defendida 

recentemente por De Souza (1998). 

A seguir é desenvolvido um exemplo de solução, em um banco de dados 

relacional, pela segunda abordagem acima, ilustrada por meio de um caso 

exemplo simples da área de Gestão Operacional de Transportes. 

4.4 Exemplo de Implantação de Mecanismo de Tratamento de 

Mudanças de Estado em SGBDRs Convencionais 

A solução desenvolvida abaixo consiste de: 

• utilizar um sistema gerenciador de banco de dados relacional em 

arquitetura cliente/servidor e todos os recursos disponíveis para esse 

tipo de sistema; 

• implantar um mecanismo que permita a definição e a utilização de 

períodos de validade para cada elemento do sistema de transporte 

representado no banco de dados, descrito a seguir. 

Cada elemento do sistema de transporte cadastrado em uma relação 

possui um identificador interno de sistema (ID) distinto. O uso de identificadores 

internos para relações foi introduzido no modelo relacional estendido (RM/T) 

proposto por Codd (1979). 
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Figura 4.1 – Tratamento da dimensão tempo: exemplo para o 
Modelo de Dados Relacional 



 81 

A definição de períodos de validade se faz pela inclusão dos atributos 

(colunas) data de início de validade (DIV) e data de fim de validade (DFV) em 

todas as relações. Cada elemento do sistema de transporte está associado a 

uma ou mais instâncias de uma relação, uma para cada período de validade 

dos seus diferentes estados. O ID de um elemento, entretanto, é o mesmo para 

todas as tuplas (instâncias) correspondentes a esse elemento. A Figura 4.1 

sintetiza a solução proposta. 

4.4.1 Mapeamento das alterações de estado do sistema de transportes 

para as relações do banco de dados 

O registro das alterações que ocorrem no sistema de transporte devem 

poder ser feitas pelo usuário final sem que este necessite preocupar-se com os 

detalhes de implementação das operações correspondentes no banco de 

dados. Dessa forma o registro de cada tipo de alteração seja: a inclusão de um 

novo elemento, a alteração em características de elementos já cadastrados ou 

a indicação de que um elemento não mais pertence ao sistema de transporte, a 

partir de uma certa data, deve poder ser feito com transparência pelos 

usuários. 

Os usuários indicam o que desejam fazer, por meio de uma interface 

amigável, desenvolvida por programadores de aplicações. As alterações 

indicadas pelos usuários são traduzidas em comandos de manipulação de 

dados de alto nível, escritas pelos programadores de aplicações (por exemplo 

em SQL), que alteram o estado do banco de dados. Ao alterar o estado do 

banco de dados, são automaticamente acionados mecanismos de controle da 

integridade referencial. 

Os detalhes de implementação dos comandos de manipulação de 

dados, desenvolvidos por programadores de aplicações, devem ser 

“escondidos” dos usuários pela interface desenvolvida pelos primeiros. Os 

detalhes de implementação dos mecanismos de controle da integridade 

referencial no banco de dados devem ser “escondidos” dos programadores de 

aplicação. Dessa, forma não necessitam (e nem devem) ser implementados 

nas aplicações escritas pelos programadores. 
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As alterações que ocorrem no sistema de transporte, de interesse para 

os usuários, podem ser classificadas em: 

• inclusão de uma nova entidade no sistema de transporte; 

• alteração de uma ou mais características de uma entidade que já 

pertence ao sistema de transporte; 

• remoção de uma entidade do sistema de transporte. 

Essas alterações devem poder ser executadas pelos usuários através 

das interfaces das aplicações, que permite associar as entidades do sistema de 

transporte às suas correspondentes representações no banco de dados e 

traduzir as ações desejadas em comandos de manipulação de dados de alto 

nível, respectivamente: 

• inclusão de tupla(s), com novo(s) ID(s), no banco de dados, para 

representar a nova entidade do sistema de transporte; 

• a inclusão de nova(s) tupla(s) cujos valores dos atributos representam 

as alterações informadas e o período correspondente (por meio da 

DIV e da DFV); 

• remoção de tuplas que representam a entidade removida, cujas DIVs 

são posteriores à data indicada para a remoção da entidade do 

sistema de transporte. 

Há casos em que um usuário deseja indicar que há necessidade de se 

alterar os valores de uma ou mais características de uma entidade do banco de 

dados para um determinado período, por esses valores não corresponderem às 

características da entidade correspondente no sistema de transporte nesse 

período; não houve alteração no sistema de transporte, mas no registro do(s) 

estado(s) do sistema de transporte. Esses casos, como veremos a seguir, 

podem ser tratados como casos de alteração de características em entidades 

do sistema de transporte. 

Há necessidade de indicar de forma precisa os períodos associados a 

cada alteração do estado do sistema de transporte e as correspondentes 
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alterações no banco de dados. Para tanto, é necessário definir duas datas de 

referência: 

• Dia Considerado: data escolhida por um usuário para a visualização 

do sistema de transporte (por meio de uma seção transversal); 

• Dia Muito Distante: data distante o suficiente do período de uso do 

sistema para ser considerada final dos tempos. 

O funcionamento do mecanismo de controle da integridade, 

implementado no banco de dados por meio de triggers e stored procedures 

referente a cada alteração efetuada no banco de dados é descrito a seguir. 

• criar um novo elemento do sistema de transporte. 

O usuário indica, por meio da interface de uma aplicação, que se trata 

da inclusão de uma nova entidade, informando o seu período inicial de 

existência. 

A aplicação requisita ao banco de dados, por meio de instruções de 

manipulação de dados, a inclusão de uma ou mais tuplas nas relações 

correspondentes à nova entidade. O valor inicialmente atribuído ao atributo ID 

de cada relação deve ser nulo , para que a entidade seja considerada uma 

nova entidade caso em que o seu valor será atribuído pelo próprio SGBD. 

O SGBD atribuí valores aos atributos DIV e DFV que dependem do tipo 

de cada relação3: Kernel, Característica ou Associativa. 

- para uma relação do tipo Kernel, a DIV é a fornecida pelo usuário e a 

DFV, se não for fornecida, será igual ao Dia Muito Distante; 

- para uma relação do tipo Característica, a DIV será igual ao máximo 

entre a menor DIV, dos períodos da entidade ao qual ela está 

associado, e a DIV fornecida pelo usuário; a DFV será igual à maior 

DFV dos períodos da entidade à qual ela está associada (desde que a 

DFV seja maior que a DIV); 

                                            
3 A classificação adotada baseia-se naquela utilizada no modelo RM/T, proposta por 
Codd (1979), onde as relações correspondem a entidades do tipo Kernel, Característica ou 
Associativa. 
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- para uma relação do tipo Associativa, a DIV será igual ao máximo 

entre a menor DIV dos períodos de validade de cada entidade 

associada e a DIV fornecida pelo usuário; a DFV será igual ao 

mínimo, entre a maior DFV dos períodos de uma entidade para cada 

entidade associada (desde que a DFV seja maior que a DIV). 

• alterar características de um elemento do sistema de transporte em 

um determinado período. 

O usuário indica que uma ou mais características de uma entidade do 

sistema de transporte, representada no banco de dados, foram alteradas a 

partir de uma certa data, ou durante um determinado período. 

A aplicação requisita ao banco de dados, por meio de instruções de 

manipulação de dados, a inclusão de uma ou mais tuplas nas relações 

correspondentes ao novo estado da entidade. O valor do atributo ID de cada 

relação é o mesmo para todos os estados da entidade considerada. 

O SGBD cria, em cada relação, uma instância com o ID do elemento em 

questão, com a DIV e a DFV (ou Dia Muito Distante) fornecidas pelo usuário. 

Antes porém o SGBD deve efetuar as operações indicadas a seguir. 

Remover quaisquer instâncias com a DIV maior ou igual à DIV fornecida 

pelo usuário e a DFV menor ou igual à DFV da alteração. Se houver instância 

com a DIV entre a DIV e a DFV fornecidas pelo usuário e com a DFV maior que 

a DFV fornecida, a sua DIV deve ser alterada para a DFV da alteração mais um 

dia. Se houver instância com a DIV menor que a DIV fornecida pelo usuário e a 

DFV entre a DIV e a DFV fornecidas pelo usuário (inclusive), sua DFV deve ser 

alterada para a DIV fornecida pelo usuário menos um dia. 

Entretanto, se houver instância cuja DIV é menor que a DIV fornecida 

pelo usuário mas cuja DFV é maior do que a DFV fornecida pelo usuário 

(período da alteração está totalmente contido em um outro período) o SGBD 

deve efetuar as operações indicadas a seguir. 

Deve-se alterar a DIV dessa instância para a DIV da alteração mais um 

dia e inserir nova instância com a DIV igual à DIV original e a DFV igual à DIV 
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da nova instância menos um dia, sendo os demais atributos iguais aos da 

instância original. 

• Remover uma entidade do sistema de transporte a partir de uma 

data. 

O usuário indica que uma entidade deixa de existir a partir de uma certa 

data (DFV). 

Remover todas as instâncias desse elemento cujas DIVs sejam maiores 

que a DFV fornecida pelo usuário. A DFV da última instância restante, em 

ordem cronológica, se houver, deve ser alterada para a DFV fornecida pelo 

usuário menos um dia. 

4.4.2 Visualização do banco de dados por parte dos usuários 

Um aspecto importante é o da visualização das relações por parte dos 

usuários. Tendo especificado um Dia Considerado, um usuário espera ver, 

para cada elemento do sistema de transporte, apenas o seu estado no 

Dia Considerado. A visualização de todos os estados de cada elemento do 

sistema de transporte, cada um com seu período de validade, sem que isto 

tenha sido solicitado pelo usuário, constitui ruído. 

O software Delphi 2 (Borland, 1996), por exemplo, permite especificar 

um filtro para cada relação. No caso exemplo deste trabalho, ao definir um Dia 

Considerado, ele é utilizado na definição dos filtros. Para o usuário tudo se 

passa como se só houvesse uma instância em cada relação usada para 

representar cada entidade do sistema de transporte. A expressão do filtro é a 

mesma para todas as relações. Sua implementação em Delphi 2, para uma 

relação genérica Table1, é indicada abaixo, pelo do trecho de código em object 

pascal: 

Periodo :=  '(DIV <= ’ + DateToStr(DiaConsiderado)+ 
           ‘ and (DFV > ’ + DateToStr(DiaConsiderado)+ ‘)'; 
Table1.Filter   := Periodo; 
Table1.Filtered := True; 
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4.4.3 Caso Exemplo 

Para melhor compreensão da solução apresentada, foi elaborado um 

caso exemplo simples de um sistema inspirado nos dois sistemas acima 

citados: o SITCO e o que está sendo utilizado pela SPTrans. É importante 

ressaltar que trata-se apenas de uma ilustração da aplicação do mecanismo 

proposto, sem a preocupação excessiva com o modelo em si. 

O Sistema é utilizado em Planejamento, Programação e 

Acompanhamento da Operação de Transporte Público por Ônibus. Assim como 

na SPTrans, entre outras atividades, a área de planejamento operacional é 

responsável pela criação, alteração e eliminação de linhas de ônibus, e a área 

de programação operacional é responsável pela definição dos quadros de 

partida. A área de acompanhamento operacional, entre outras atividades, é 

responsável pela medição dos serviços e comparação entre o programado e o 

realizado. 

As linhas possuem sentidos de ida e volta. Para cada sentido de uma 

linha existe um terminal inicial. Os ônibus podem percorrer itinerários 

diferentes, em uma mesmo sentido, por causa de variações cíclicas da 

demanda, isto é, em função de: época do ano, tipo de dia (por exemplo: útil, 

sábado, domingo ou feriado) e período do dia (por exemplo: pico da manhã, 

entre picos, pico da tarde). Cada itinerário é definido por uma seqüência de 

trechos de logradouros. 

Para cada itinerário de um sentido de uma linha existe um quadro de 

partidas programadas. As partidas programadas podem ser comparadas com 

as partidas realizadas. Os tempos de viagem programados e realizados podem 

ser também comparados. 

A partir dessa descrição pode-se derivar o Modelo de Objetos e 

Relacionamentos (MOR) indicado na Figura 4.2, onde os diversos tipos de 

entidade do sistema de transporte são representadas por meio de conjuntos de 

objetos. 
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Figura 4.2 – MOR (parcial) do Caso Exemplo 
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Uma Linha de ônibus está associada a um código (e vice-versa) e a dois 

sentidos (ida e volta). Cada sentido de uma linha (Linha Sentido) está 

associado a um Letreiro (e vice-versa), um Terminal, um ou mais Itinerários e 

pode estar associado a diversas viagens realizadas. Um Terminal está 

associado a um Nome e também pode estar associado a diversos sentidos de 

linhas de ônibus. 

Cada Viagem Realizada está associada a um de cada um dos seguintes 

conjuntos de objetos: Data (de início da viagem), Horário da Partida, Horário da 

Chegada e número de Passageiros Catracados. 

Um Itinerário está associado a uma Descrição (e vice-versa), a diversos 

trechos de logradouros (cuja seqüência é determinada pelo objeto Ordem em 

cada associação) e a diferentes períodos. Um Itinerário-Período está associado 

a um de cada um dos seguintes conjuntos de objetos: Época do Ano, Tipo de 

Dia, Período do Dia e Tempo de Percurso. 

No MOR, conforme indicado na Figura 4.2, relacionamentos entre 

objetos de mais de duas classes de entidades são indicados por losangos. 

Losangos coloridos são utilizados para indicar que uma ou mais classes não 

estão sendo representadas por retângulos, mas por seus nomes (no caso a 

classe Ordem). 

Cada Itinerário Período está associado a um Itinerário e também pode 

estar associado a diversas Partidas (programadas). Cada Partida está 

associada a um Tipo de Partida (operação ou reservada) e a um Horário. 

Um Trecho de Logradouro está associado a um de cada um dos 

seguintes conjuntos de objetos: Logradouro, Número Inicial, Número Final e 

Extensão. 

Um Logradouro está associado a um ou mais trechos (cuja seqüência é 

determinada pelo objeto Ordem em cada associação) e também a um de cada 

um dos seguintes conjuntos de objetos: Tipo de Logradouro (Rua, Avenida, 

Túnel, Viaduto, etc.) e Nome. 
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Para este caso exemplo, utilizando-se o SGBDR Interbase da 

Borland (1995), derivou-se, a partir do MOR, um esquema de banco de dados 

relacional que permite implementar a solução proposta. 

Conforme dito acima, além das variações cíclicas da demanda, existem 

outras não cíclicas, devido à constante evolução do sistema de transporte, 

traduzida por mudanças do seu estado. 

Dado que o banco de dados é utilizado tanto para Programação 

Operacional como para Acompanhamento Operacional, deve ser possível 

efetuar alterações que permitam analisar mudanças futuras, na programação 

operacional (por exemplo: alteração de quadros de partidas), sem que essas 

alterações prejudiquem o acompanhamento da operação, no período entre o 

registro e a data de vigência de cada alteração. 

A seguir temos uma descrição parcial das relações desse esquema, 

para terminais, linhas de ônibus, sentidos das linhas, itinerários, logradouros, 

trechos dos logradouros e trechos dos itinerários. 

/* Table: LINHA, Owner: SYSDBA */ 
create table LINHA (ID integer not null, 
        DIV date not null, DFV date not null, 
        CODIGO char(10) not null); 

/* Table: LSENTIDO, Owner: SYSDBA */ 
create table LSENTIDO (ID integer not null, 
        DIV date not null, DFV date not null, 
        LINHA integer not null, 
        TERMINAL integer not null, 
        CODIGO char(1) not null, LETREIRO char(25) not null); 

/* Table: TERMINAL, Owner: SYSDBA */ 
create table TERMINAL (ID integer not null, 
        DIV date not null, DFV date not null, 
        NOME char(25) not null); 

/* Table: ITINERARIO, Owner: SYSDBA */ 
create table ITINERARIO (ID integer not null, 
        DIV date not null, DFV date not null, 
        LSENTIDO integer not null, 
        DESCRICAO char(25) not null); 

/* Table: LOGRADOURO, Owner: SYSDBA */ 
create table LOGRADOURO (ID integer not null, 
        DIV date not null, DFV date not null, 
        TIPO char(10) not null, NOME char(25) not null); 
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/* Table: TRECHO_DO_LOGRADOURO Owner: SYSDBA */ 
create table TRECHO_DO_LOGRADOURO (ID integer not null, 
        DIV date not null, DFV date not null, 
        LOGRADOURO integer not null, 
        ORDEM integer not null, EXTENSAO float not null, 
        NÚMERO_INICIAL integer not null, NÚMERO_FINAL integer not null); 

/* Table: ITINERARIO_TRECHO Owner: SYSDBA */ 
create table ITINERARIO_TRECHO (ID integer not null, 
        DIV date not null, DFV date not null, 
        ITINERARIO integer not null, 
        TRECHO_DO_LOGRADOURO integer not null, 
        ORDEM integer not null); 

/* Table: ITINERARIO_PERÍODO Owner: SYSDBA */ 
create table ITINERARIO_PERÍODO (ID integer not null, 
        DIV date not null, DFV date not null, 
        ITINERARIO integer not null, 
        ÉPOCA_DO_ANO integer not null, 
       TIPO_DE_DIA integer not null, 
        PERÍODO_DO_DIA integer not null, 
        TEMPO_DE_PERCURSO float not null,); 

/* Table: PARTIDA Owner: SYSDBA */ 
create table PARTIDA (ID integer not null, 
        DIV date not null, DFV date not null, 
        ITINERARIO_PERÍODO integer not null, 
        TIPO char(1) not null, HORÁRIO date not null); 

/* Table: VIAGEM_REALIZADA Owner: SYSDBA */ 
create table VIAGEM_REALIZADA (ID integer not null, 
        LSENTIDO integer not null, 
        DATA_HORA_PARTIDA date not null, 
        DATA_HORA_CHEGADA date not null, 
        PASSAGEIROS_CATRACADOS integer not null); 

A relação Viagem_Realizada, dada sua finalidade neste Caso Exemplo, 

não necessita dos elementos necessários para definir Períodos de Validade. As 

definições das relações Epoca_do_Ano, Tipo_de_Dia e Periodo_do_Dia foram 

omitidas. 

Se analisarmos as relações acima derivadas do MOR da Figura 4.2 

podemos concluir que, pela classificação dada por Codd (1979), Linha, 

Terminal e Logradouro são do tipo Kernel, Trecho do Logradouro, Itinerário, 

Partida e Viagem Realizada são do tipo Característica, e LSentido, 

Itinerário-Trecho e Itinerário-Período são do tipo Associativa.  

Por questões de desempenho devem ser criados Índices para o Banco 

de Dados. Para as relações do tipo Kernel há necessidade de se criar três 

índices: o primeiro com o ID da relação, o segundo agrega o ID com a DIV e o 
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último agrega DIV, DFV e ID. Para relações correspondentes dos tipos 

Característica e Associativa, deve ser criado um índice (com o ID) para cada 

relação apontada. A seguir são indicados exemplos de criação de índices para 

uma relação de cada tipo: Kernel e Característica/Associativa. 

create index LINHA_ID on LINHA(ID); 
create  index LINHA_DIV on LINHA(ID, DIV); 
create index LINHA_DFV on LINHA(ID, DFV); 
create index LINHA_PERIODO on LINHA(DIV, DFV, ID); 
 
create index LSENTIDO_ID on LSENTIDO(ID); 
create index LSENTIDO_DIV on LSENTIDO(ID, DIV); 
create index LSENTIDO_DFV on LSENTIDO(ID, DFV); 
create index LSENTIDO_PERIODO on LSENTIDO(DIV, DFV, ID); 
create index LSENTIDO_LINHA on LSENTIDO(LINHA); 
create index LSENTIDO_TERMINAL on LSENTIDO(TERMINAL); 

Os IDs das relações devem ser, no caso do Interbase, criados por 

mecanismo(s) denominado(s) Generator(s). Pode-se manter um Generator 

para cada relação, para conjuntos de relações ou para todas as relações. 

Neste Caso Exemplo é utilizado um único Generator para todo o banco, 

conforme indicado a seguir. 

create generator G_UNIVERSAL; 
SET generator G_UNIVERSAL to 1; 

No caso de uma relação não ter períodos de validade definidos o ID 

pode ser atribuído, automaticamente pelo SGBDR, quando da inclusão de um 

nova instância, por meio de triggers simples, como no caso da 

Viagem_Realizada. Deve-se também impedir, em qualquer situação, que se 

altere o ID: 

create trigger TI_VIAGEM_REALIZADA for VIAGEM_REALIZADA 
before insert position 0 as 
begin 

new.ID = gen_id(G_UNIVERSAL,1); 
end 

create trigger TU_VIAGEM_REALIZADA for VIAGEM_REALIZADA 
before update position 0 as 
begin 

if (new.ID <> old.ID) then exception ID_NAO_ALTERAVEL; 
end 
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Caso a relação possua períodos de validade, torna-se necessário 

triggers mais elaborados, como os indicados abaixo (inserção e remoção de 

tuplas) para a relação Linha ( a estrutura do trigger de atualização de tuplas é 

igual à da apresentada acima). 

create trigger TI_LINHA for LINHA before insert position 0 as 
declare variable DIV date; 
declare variable DFV date; 
declare variable CODIGO char(10); 
declare variable aDIV date; 
declare variable aDFV date; 

begin 
if (new.DFV is null) then 
begin 

execute procedure DIA_MUITO_DISTANTE returning_values DFV; 
new.DFV = DFV; 

end 
if (new.ID is null) then /* elemento novo */ 

new.ID = gen_id(G_UNIVERSAL,1); 
else begin /* trata-se de novo periodo para elemento ja existente */ 

/* trata-se de novo periodo contido em outro periodo ? */ 
select DIV, DFV, CODIGO from LINHA 

where ID = new.ID and DIV < new.DIV and DFV > new.DFV 
into :DIV, :DFV, :CODIGO; 

if (DIV is not null) then 
begin 

execute procedure INCREMENTA_DIA new.DFV returning_values :aDIV; 
execute procedure DECREMENTA_DIA new.DIV returning_values :aDFV; 
update LINHA set DIV = :aDIV 

where ID = new.ID and DIV = :DIV and DFV = :DFV; 
insert into LINHA (ID,DIV,DFV,CODIGO) 

values (new.ID, :DIV, :aDFV, :CODIGO); 
end 
else begin 

/* elimina periodos contidos no novo periodo */ 
delete from LINHA where ID = new.ID and DIV >= new.DIV and DFV <= new.DFV; 
/* acerta sobreposicoes */ 
execute procedure INCREMENTA_DIA new.DFV returning_values DIV; 
execute procedure DECREMENTA_DIA new.DIV returning_values DFV; 
update LINHA set DIV = :DIV 

where ID = new.ID and DIV > new.DIV and DIV < new.DFV and 
DFV >= new.DFV; 

update LINHA set DFV = :DFV 
where ID = new.ID and DIV < new.DIV and 
DFV > new.DIV and DFV =< new.DFV; 

end 
end 

end; 
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create trigger TD_LINHA for LINHA after delete position 0 as 
declare variable DIV date; 
declare variable DFV date; 
declare variable DEPOIS integer; 

begin 
/* verificar se ultimo periodo da LINHA caso em que deleta em cascata */ 
select count(*) from LINHA where ID = old.ID and DFV >= old.DFV into :DEPOIS; 
if (DEPOIS = 0) then 
begin 

/* eliminar LSENTIDO apos DIV */ 
delete from LSENTIDO where LINHA = old.ID and DIV >= old.DIV; 
/* atualizar ultimo LSENTIDO antes de DIV */ 
execute procedure DECREMENTA_DIA old.DIV returning_values :DIV; 
select max(DFV) from LSENTIDO where LINHA = old.ID into :DFV; 
if (DFV is not null) then 

update LSENTIDO set DFV = :DIV where LINHA = old.ID and DFV = :DFV; 
end 

end; 

A relação Linha é do tipo Kernel. Para relações do tipo Característica ou 

Associativa, como a relação LSentido, indicada a seguir, há necessidade de se 

elaborar triggers mais complexos, para inclusão de tuplas (as estruturas dos 

triggers de atualização e remoção de tuplas são iguais às da relação Linha 

acima). 
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create trigger TI_LSENTIDO for LSENTIDO before insert position 0 as 
declare variable DIV date; 
declare variable DFV date; 
declare variable CODIGO char(1); 
declare variable LETREIRO char(25); 
declare variable DIV_F date; 
declare variable aDIV date; 
declare variable aDFV date; 
declare variable bDIV date; 
declare variable bDFV date; 

begin 
if (new.DFV is null) then 
begin 

execute procedure DIA_MUITO_DISTANTE returning_values DFV; 
new.DFV = DFV; 

end 
/* ajuste do periodo para Entidades Associativas */ 
DIV_F = new.DIV; */ DIV fornecido pelo usuário é passado por DIV */ 
select min(DIV), max(DFV) from LINHA where ID = new.LINHA into :aDIV, :aDFV; 
select min(DIV), max(DFV) from TERMINAL where ID = new.TERMINAL into :bDIV, :bDFV; 
if (aDIV > DIV_F) then DIV_F = aDIV; 
if (bDIV > DIV_F) then DIV_F = bDIV; 
new.DIV = DIV_F; 
if (DFV > aDFV) then DFV = aDFV; 
if (DFV > bDFV) then DFV = bDFV; 
if (DFV < new.DIV) then exception DFV_MENOR_QUE_DIV; 
new.DFV = DFV; 
if (new.ID is null) then new.ID = gen_id(G_UNIVERSAL,1); /* elemento novo */ 
else begin /* trata-se de novo periodo para elemento ja existente */ 

/* trata-se de novo periodo contido em outro periodo ? */ 
select DIV, DFV, CODIGO, LETREIRO from LSENTIDO 

where ID = new.ID and DIV < new.DIV and DFV > new.DFV 
into :DIV, :DFV, :CODIGO, :LETREIRO; 

if (DIV is not null) then 
begin 

execute procedure INCREMENTA_DIA new.DFV returning_values :aDIV; 
execute procedure DECREMENTA_DIA new.DIV returning_values :aDFV; 
update LSENTIDO set DIV = :aDIV where ID = new.ID and DIV = :DIV and DFV = :DFV; 
insert into LSENTIDO (ID,DIV,DFV,LINHA, TERMINAL, CODIGO, LETREIRO) 

values (new.ID, :DIV, :aDFV, new.LINHA, new.TERMINAL, :CODIGO, :LETREIRO); 
end 
else begin 

/* elimina periodos contidos no novo periodo */ 
delete from LSENTIDO where ID = new.ID and DIV >= new.DIV and 

DFV <= new.DFV; 
/* acerta sobreposicoes */ 
execute procedure INCREMENTA_DIA new.DFV returning_values DIV; 
execute procedure DECREMENTA_DIA new.DIV returning_values DFV; 
update LSENTIDO set DIV = :DIV 

where ID = new.ID and DIV > new.DIV and DIV < new.DFV and DFV >= new.DFV; 
update LSENTIDO set DFV = :DFV 

where ID = new.ID and DIV < new.DIV and DFV > new.DIV and DFV <= new.DFV; 
end 

end 
end; 
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Os mecanismos indicados acima (stored procedures, triggers, geradores 

de identificadores unívocos, etc) foram previamente desenvolvidos, 

implantados e testados por este autor em seu microcomputador pessoal, tendo-

se obtido os resultados esperados. 

Em ambientes cliente-servidor, two-tier, o programador de aplicações 

deve verificar os Períodos de Validade, em todas as relações utilizadas em um 

comando SQL Select, como, por exemplo, na Query abaixo utilizada para 

determinar a extensão de um Itinerário de uma Linha, para que a extensão de 

um ou mais trechos de logradouros não seja contabilizada mais de uma vez. 

select sum(TDL.EXTENSAO) 
   from   ITINERARIO I, ITINERARIO_TRECHO IT, 
          TRECHO_DO_LOGRADOURO TDL 
   where  I.ID          =  :wITINERARIO 
   and    IT.ITINERARIO =  I.ID 
   and    IT.TRECHO     =  TDL.ID 
   and    I.DIV   <= :wDATA and I.DFV   > :wDATA 
   and    IT.DIV  <= :wDATA and IT.DFV  > :wDATA 
   and    TDL.DIV <= :wDATA and TDL.DFV >  :wDATA 
   into :wEXTENSAO; 

A utilização de servidores de aplicação em sistemas cliente-servidor 

multi-tier, por outro lado, permite escrever Queries mais simples com o mesmo 

resultado: 

select sum(TDL.EXTENSAO) 
   from   ITINERARIO I, ITINERARIO_TRECHO IT, 
          TRECHO_DO_LOGRADOURO TDL 
   where  I.ID          =  :wITINERARIO 
   and    IT.ITINERARIO =  I.ID 
   and    IT.TRECHO     =  TDL.ID 
into :wEXTENSAO; 

A inclusão dos predicados correspondentes aos trechos de SQL, que 

fazem com que apenas as instâncias válidas para um Dia Considerado, 

indicados abaixo, são acrescentados por um servidor de aplicação antes da 

Query ser repassada a servidores de banco de dados. 

and    I.DIV   <= :wDATA and I.DFV   > :wDATA 
and    IT.DIV  <= :wDATA and IT.DFV  > :wDATA 
and    TDL.DIV <= :wDATA and TDL.DFV >  :wDATA 
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4.5 Extensão do Exemplo para a Integração entre Planejamento, 

Programação e Acompanhamento Operacional: Tratamento de 

Estados Simulados 

Uma forma de solucionar o problema da coexistência de dados reais e 

simulados (versões diferentes para os dados) consiste numa extensão do 

exemplo de solução indicado para o tratamento das mudanças de estado. 

Às relações são acrescidos os atributos NomeDaVersão e Pai. O 

NomeDaVersão permite ao usuário distinguir entre as diferentes versões. O 

atributo Pai permite indicar a árvore de derivação das versões. O domínio do 

atributo Pai são os nomes das versões do atributo NomeDaVersão da própria 

relação em questão. Os dados originais são aqueles em que o conteúdo do 

atributo Pai é igual ao do NomeDaVersão. 

Como resultado da análise e da seleção entre alternativas, uma versão 

poderá ser “promovida” futuramente como dado real, substituindo o original 

anterior a partir de uma determinada data. Portanto, deve-se estabelecer um 

critério para o Banco de Dados saber quando uma alteração em um dado real 

deva ser propagada para a sub-árvore de versões derivadas. O mesmo vale 

para uma determinada versão. Isto para que alterações ocorridas no sistema 

de transporte, ou comuns a partir de uma determinada versão, após a 

elaboração de versões derivadas não necessitem ser repetidas pelo usuário. 

Por outro lado, um elemento de dado correspondente a uma alteração pode ser 

justamente um dos fatores que distingue a versão do real, ou versão, da qual 

ela deriva, caso em que seu valor não deve ser alterado. 

No caso da mudança de estados, o estado do sistema desejado para 

visualização e análise era indicado por uma data, o Dia Considerado. Para o 

caso de estados simulados, há a necessidade de se indicar em cada relação 

do tipo Kernel, qual a versão desejada. 

Portanto, para que um usuário possa selecionar o cenário desejado, há 

necessidade de uma relação indicando as versões existentes para cada 

relação utilizada para representar o sistema de transportes e uma outra relação 

indicando a correspondência entre as versões das relações e as versões das 
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relações Kernel em relação às quais elas são Características ou Associativas, 

conforme indicado a seguir. 

/* Table: TABELA_VERSAO Owner: SYSDBA */ 
create table TABELA_VERSAO ( TABELA char(32) not null, 
        NOME_DA_VERSAO char(32) not null, 
        PAI char(32) not null); 

/* Table: TABELA_REF_VERSAO Owner: SYSDBA */ 
create table TABELA_REF_VERSAO ( TABELA char(32) not null, 
        TABELA_REF  char(32) not null, 
        NOME_DA_VERSAO char(32) not null); 

create unique index TABELA_V on TABELA_VERSAO(TABELA, VERSAO); 
create index TABELA_PAI on TABELA_VERSAO(TABELA,PAI) 
create unique index TABELA_RV on 

TABELA_REF_VERSAO(TABELA, TABELA_REF, VERSAO); 

Nas aplicações, os filtros das relações, que representam elementos do 

sistema de transportes, devem ser estendidos para mostrar apenas as versões 

desejadas. 

Versao :=  '(DIV <= ’ + DateToStr(DiaConsiderado)+ 
         ‘ and (DFV  > ’  + DateToStr(DiaConsiderado)+ 
       ‘) and (NomeDaVersao = ’ + Tabela1.NomeDaVersao; 
Table1.Filter   := Versao; 
Table1.Filtered := True; 

Os índices das relações, indicados para o caso do tratamento das 

mudanças de estado, vistas anteriormente devem ser também revistos. 

• índice ID: mantido, permite identificar univocamente cada elemento do 

sistema de transporte, e agregar seus diferentes estados ou versões; 

• índice DIV+DFV+NomeDaVersão+ID: anteriormente DIV+DFV+ID, 

permite a visualização dos dados, segundo a data e a versão 

desejadas, pelos usuários pela aplicação de filtros; 

• índice NomeDaVersão+ID+DIV: substitui ID+DIV, indicando diferentes 

estados de um dado real ou de versões derivadas de um dado real ou 

versão; 

• índice NomeDaVersão+ID+DFV: substitui ID+DFV, indicando 

diferentes estados de um dado real ou de versões derivadas de um 

dado real ou versão; 
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Em relações que representam entidades do tipo Característica ou 

Associativa, de entidades do tipo Kernel, os índices que correspondem às 

conexões com as demais relações devem ser também modificados: 

• NomeDaVersão<Tabela Referenciada>+ID (da outra entidade): 

substitui ID (da outra entidade) para indicar que uma dada versão de 

uma entidade está associada a uma dada versão de outra entidade. 


