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7 CAPACIDADE DE SUPORTE À INTEGRAÇÃO 

INTERINSTITUCIONAL:  ANÁLISE E DIRETRIZES 

7.1 Introdução 

Em capítulos anteriores foi discutida a complexidade das estruturas 

institucionais ligadas ao planejamento de transportes, principalmente em 

grandes aglomerados urbanos. No capítulo anterior foi proposto um Modelo 

Conceitual de Informação como elemento de suporte tanto ao Planejamento 

Estratégico como Tático, Regional e/ou Local. Esse modelo representa um 

caso “ideal”, de banco de dados centralizado ou distribuído homogêneo. 

Entretanto, no mundo real, tal solução, de modelo único, é na prática bastante 

improvável. Além de analisar tal problema, este capítulo fornece diretrizes para 

a construção de sistemas de dados distribuídos que levam em conta a 

heterogeneidade dos sistemas computacionais e a necessidade de autonomia 

de cada entidade. 

As análises são ilustradas pelo caso do Município de São Paulo e da 

Região Metropolitana de São Paulo – RMSP (na qual ele se insere), devido à 

sua complexidade e proximidade. 

7.2 Informações Compartilhadas 

São duas as esferas de governo responsáveis pelo planejamento e/ou 

operação de transportes, em especial o transporte urbano de passageiros. 

Na esfera estadual temos a Secretaria de Transportes 

Metropolitanos - STM que exerce o planejamento, administração, fiscalização e 

operação de todos os modais de transporte metropolitano, diretamente ou por 

meio das empresas vinculadas (STM, 1997). Foi criada em 1991 pelo Governo 

do Estado de São Paulo com o objetivo de atuar no setor do transporte público 

de forma abrangente, coordenando a atuação das empresas operadoras e 

estabelecendo uma política e um planejamento únicos para o transporte 

metropolitano de passageiros. Estão vinculadas à STM três operadoras: 
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Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM (trens), Companhia do 

Metropolitano de São Paulo - Metrô e Empresa Metropolitana de Transportes 

Urbanos -  EMTU (ônibus), e uma de planejamento: Empresa Metropolitana de 

Planejamento da Grande São Paulo - EMPLASA. 

Além disso, 54 empresas de ônibus operam 394 linhas intermunicipais 

regulares sob permissão da concessionária EMTU. 

A STM possui três coordenadorias técnicas: Planejamento e Gestão, 

Transporte Coletivo e Assistência aos Municípios. A Coordenadoria de 

Planejamento e Gestão é responsável pelo planejamento da integração dos 

transportes metropolitanos e pela captação e gerenciamento de recursos para 

investimentos, em especial o PITU - Programa Integrado de Transportes 

Urbanos. A Coordenadoria de Transporte Coletivo estabelece: políticas para o 

transporte metropolitano, política tarifária e as bases para a concessão dos 

serviços. A Coordenadoria de Assistência aos Municípios faz a articulação dos 

programas e ações na região metropolitana e naquelas que envolvem as 

municipalidades. A STM também administra um fundo de investimento e 

financiamento metropolitano para obras municipais de interesse metropolitano. 

As principais ações de planejamento e gestão, em 1997, compreendem: 

pesquisa origem-destino de 1997 (realizada a cada dez anos, sendo a primeira 

em 1967), formulação e implantação de uma política de gestão tarifária, 

manutenção de um banco de dados que centralize a armazenagem e 

administração de informações e documentos do PITU e permita a comunicação 

entre todos os níveis e entidades envolvidas e a avaliação de impactos de 

intervenções de transporte no tecido urbano a partir de cenários 

sócio-econômicos, pelo uso do modelo START (Roberts e Simmonds, 1997). 

Na esfera municipal temos a Secretaria Municipal de Transportes - SMT. 

Estão vinculadas à SMT dois departamentos: de Operações Sobre o Sistema 

Viário - DSV e de Transportes Públicos - DTP. O DSV possui um braço 

executivo que é a Companhia de Engenharia de Tráfego - CET. Da mesma 

forma, o braço executivo do DTP é a São Paulo Transporte S/A - SPTrans. 

A SPTrans é responsável pelo planejamento e gestão dos transportes 

públicos no Município. A operação das 800 linhas de ônibus é feita por 
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empresas privadas, contratadas para prestar serviços de transporte de 

passageiros pela locação de suas frotas. 

Comumente, há sobreposição das atividades de planejamento, mesmo 

sob a mesma esfera de governo como por exemplo na CPTM, Metrô e 

Emplasa. Ainda que o planejamento não seja integrado, as informações 

pertinentes aos modelos formais ou mesmo mentais utilizados em cada uma 

dessas entidades devem ser coerentes. 

Esta coerência pode ser alcançada pela integração dessas informações 

por meio de um modelo de dados, e sua implantação física em um banco de 

dados, mesmo que distribuído e heterogêneo, onde cada informação é 

alimentada ou alterada por uma única entidade responsável, mas onde todas 

as informações possam ser acessíveis a todas as entidades envolvidas. 

Há entretanto outras considerações de natureza prática que 

condicionam a escolha da arquitetura desse sistema de bancos de dados 

distribuído. É de se esperar que hajam entidades participantes que já possuem 

sistemas computacionais que acessam bancos de dados locais e que também 

desejam preservar os investimentos realizados, tanto em hardware como 

software. Outra questão é a da autonomia local, discutida anteriormente neste 

trabalho. 

Como ilustração desse aspecto é apresentado, a seguir, um caso 

recente da falta de integração do planejamento entre duas esferas de governo 

atuando em uma mesma região, o Município de São Paulo (que está inserido 

na Região Metropolitana de São Paulo). 

A Prefeitura de São Paulo criou, em 1994, um programa para a 

implantação de corredores exclusivos de ônibus tendo selecionado oito 

consórcios de empresas privadas para construir e operar, por um período de 

oito anos, esses corredores. Se analisarmos esses corredores, do programa da 

Prefeitura, as linhas de trens urbanos existentes, da CPTM, e as linhas de 

metrô existentes e planejadas, indicados em Rebelo e Benvenuto (1997), 

veremos que existem sobreposições entre eles. Em 1996, ano de eleições para 

prefeituras, foi apresentado o projeto do fura-fila, um sistema de veículos leves 
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sobre pneus, de média capacidade, substituindo ou complementando linhas do 

programa de corredores de ônibus anteriormente planejadas. 

A falta de planejamento integrado entre duas esferas de governo é 

citada, ou demostrada, em publicações institucionais, de entidades de classe 

ou em reportagens de jornal. 

Para a SPTrans (1996), órgão gestor do transporte coletivo por ônibus 

no Município de São Paulo, defende em publicação institucional o projeto do 

fura-fila ao afirmar que: 

“O programa de corredores e terminais de integração representa 
uma alteração importante no que se refere à atuação do município no 
sistema de transporte em nível metropolitano. Isto se deve ao fato de 
que o sistema metropolitano sobre trilhos (Metrô e trens urbanos) 
sempre foi considerado como o Sistema Estrutural da Região 
Metropolitana; o sistema de transporte, sobre pneus, era encarado 
como serviço complementar. Nos últimos vinte anos, aguardando a 
implantação de uma rede estrutural de Metrô e trens urbanos que não 
se concretizou devido principalmente aos altos custos exigidos, o 
município investiu na construção de apenas três corredores de 
transporte coletivo. Com a expansão do sistema de transporte de massa 
sobre trilhos virtualmente paralisada, a Prefeitura de São Paulo decidiu 
tomar a iniciativa e implantar os corredores necessários à resolução dos 
problemas mais prementes do sistema.” 

A iniciativa isolada é criticada por outros técnicos como Rebelo e 

Benvenuto (1997) em publicação de entidade de classe: 

“O Município de São Paulo, sendo o maior da RMSP, deveria ter 
realizado uma análise econômica detalhada do ponto de vista 
metropolitano, levando em conta o efeito do sistema proposto 
(corredores exclusivos de ônibus urbanos) sobre as outras modalidades 
de transporte coletivo urbano, em vez de fazer apenas uma análise 
financeira.” 

A discordância entre as duas esferas de governo, ambas atuando na 

mesma região, é citada em matéria (OESP, 1997a) publicada em jornal: 

“A primeira linha do fura-fila, que ainda causa polêmica entre os 
técnicos, terá 8,5 quilômetros. Ela vai ligar o Sacomã, na zona sul, ao 
Parque Dom Pedro II, na região central. O governo estadual gostaria 
que Pitta (Prefeito) usasse esse dinheiro para ajudar a Companhia do 
Metropolitano (Metrô) a expandir sua rede na cidade. O secretário dos 
Transportes Metropolitanos, Cláudio de Senna Frederico, acha que - 
antes de investir em sistemas de média capacidade, como é o fura-fila, - 
São Paulo tem de apostar no metrô. Os técnicos da SPTrans, por sua 
vez, garantem que já há lugar para o fura-fila, antecipando uma briga 
que deve se acirrar na eleição do ano que vem.” 
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A necessidade de planejamento integrado de transportes para a RMSP, 

segundo matéria publicada em jornal (OESP, 1997b) fica evidente quando 

passa ser exigência de um dos agentes financeiros. 

“O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social 
(BNDES) está condicionando a liberação de R$ 330 milhões para a 
Prefeitura de São Paulo à criação de um programa conjunto de 
transportes, que integre o metrô, trens urbanos, os corredores de ônibus 
e o Fura-Fila. Com a condição do BNDES não só a Prefeitura será 
beneficiada, mas também o governo do Estado.” 

Conforme visto anteriormente no capítulo referente à Revisão da 

Literatura, trata-se de um caso onde as entidades participantes são autônomas 

(estão subordinadas a forças políticas independentes, como por exemplo o 

Estado de São Paulo e o Município de São Paulo). 

Por um lado pode haver, por parte dos planejadores o desejo de integrar 

dados de diversas origens e, consequentemente, o desejo de simplicidade no 

acesso a esses dados, por outro, deve haver o desejo da autonomia na 

gerência dos seus próprios dados. Além disso, conforme visto anteriormente, 

existe por parte dessas entidades um desejo de preservar os investimentos já 

realizados em hardware e software que se manifesta na resistência à 

imposição de integrar seus sistemas aos demais, quando essa integração 

implica em reconstruir tais sistemas. 

Deve-se, portanto, buscar uma solução para esse problema, da 

integração de bancos de dados autônomos, que é diferente daquela adotada 

para Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados Distribuídos. 

7.3 Estabilidade perante Mudanças Institucionais 

Como foi visto anteriormente, neste trabalho, em grandes aglomerados 

urbanos, o planejamento, a gestão e a operação de sistemas de transporte 

urbanos pode ser responsabilidade de diversas entidades, sob diferentes 

esferas de governo. 

Outro elemento que torna a manutenção de bancos de dados integrados 

complexa é a própria dinâmica dessa estrutura institucional, em constante 

transformação, motivada por questões de ordem técnica e política. Exemplos 
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dessas mudanças, para o caso do Município de São Paulo e da RMSP, são 

indicados resumidamente a seguir. 

• Companhia do Metropolitano de São Paulo - METRÔ 

Em 1966 a Prefeitura do Município de São Paulo criou um grupo 

executivo com o objetivo de implantar um sistema de metrô na cidade. O 

Metrô foi fundado, e suas obras tiveram início, em 1968 tendo a 

operação, da primeira linha, iniciada em 1974. 

Em 1975 houve um desdobramento de parte da equipe do Metrô para 

formar a Companhia de Engenharia de Tráfego - CET. 

O controle do Metrô passou da esfera municipal para a esfera estadual 

em 1978. 

Com a transferência da Diretoria de Transporte da Emplasa para 

a Diretoria de Planejamento e Transportes do Metrô - DM, em 1984, este 

passou a ser responsável pela elaboração do planejamento do 

transporte metropolitano (até 1991 quando foi criada a Secretaria do 

Estado dos Negócios Metropolitanos) e também pelo gerenciamento dos 

serviços das linhas intermunicipais de ônibus da RMSP (até 1988 

quando do restabelecimento da EMTU). 

• Empresa Metropolitana de Transporte Urbano - EMTU 

Em 1978 foi criada a Empresa Metropolitana de Transportes 

Urbanos de São Paulo - EMTU com o objetivo de planejar e coordenar 

as ações nos transportes urbanos na Região Metropolitana de São 

Paulo. 

Com recursos do Fundo Metropolitano de Financiamento de 

Investimentos - FUMEFI, constituído de recursos orçamentários do 

Estado e do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Transportes 

Urbanos, a EMTU apoiou projetos de melhoramentos físicos (e.g. 

construção de terminais de integração) e operacionais (e.g. criação de 

câmaras de compensação tarifária e de bilhetes integrados) no sistema 

metropolitano de ônibus e trolebus. Também apoiou a construção da 

segunda linha do Metrô de São Paulo. 
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A EMTU foi extinta em 1980 devido a conflitos com as diferentes 

esferas de governo e/ou suas concessionárias, em especial a Secretaria 

Municipal de Transportes de São Paulo, a Companhia Municipal de 

Transportes Coletivos, a Companhia do Metropolitano de São Paulo e a 

Ferrovia Paulista S/A, principalmente quando da tentativa de criar um 

orçamento metropolitano que pudesse compatibilizar os diversos 

projetos que eram conduzidos isoladamente e de forma 

compartimentalizada por essas instituições (Barat, 1986). 

Com a extinção da EMTU, a equipe de planejamento de 

transportes foi transferida para a Emplasa e, posteriormente, em 1984, 

para a Diretoria de Planejamento e Transportes Metropolitanos - DM do 

Metrô, tendo, nesse período, realizado os estudos: Plano Metropolitano 

de Transportes - PMT, Plano da Rede Metropolitana de Trolebus - RMT 

e o Modelo de Simulação de Uso do Solo e Transporte - MUT (CET, 

1980a). 

A EMTU foi restabelecida, em 1988, com a finalidade de gerenciar 

os serviços intermunicipais de ônibus urbanos da RMSP e operar as 

linhas de trolebus do corredor São Mateus-Jabaquara. 

• São Paulo Transporte S/A - SPTrans 

A SPTrans, é uma empresa municipal, foi criada em 1993 a partir 

da antiga Companhia Municipal de Transportes Coletivos - CMTC. 

Em 1977 pelo Decreto Municipal 14.629, a cidade de São Paulo 

foi dividida em 23 áreas de operação, atendidas por empresas 

particulares de ônibus, contratadas pela CMTC mediante termos de 

permissão outorgados por ela (PMSP, 1977). As linhas circulares e 

intersetoriais passaram a ser operadas exclusivamente pela CMTC. 

Tanto a CMTC como as empresas privadas eram remuneradas 

diretamente pelo usuário, sendo as tarifas fixadas pelo Prefeito. 

Em 1980 a CMTC implantou dois terminais de transferência 

ônibus-trolebus: Penha e Vila Prudente. Em 1983 teve início a 
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integração ônibus-ferrovia entre a linha Pinheiros-Largo São Francisco e 

os trens metropolitanos da Fepasa. 

Em 1989 tiveram início os estudos de viabilidade do projeto de 

Municipalização dos transportes coletivos da Prefeitura, sendo os 

primeiros testes com empresas municipalizadas realizados em janeiro de 

1990. 

Em julho de 1991 foi assinada a Lei Municipal 11.037 que 

oficializou a municipalização dos transportes coletivos por ônibus, 

determinando licitações para cobrir 42 lotes de áreas de operação, 

substituindo as 23 áreas exclusivas de operação de ônibus. A 

remuneração das empresas contratadas para prestar serviços de 

transporte de passageiros (não mais permissionárias) foi desvinculada 

da tarifa. A Prefeitura e a CMTC assumiram o controle financeiro e 

operacional do sistema, centralizando a arrecadação de toda a tarifa e 

efetuando o pagamento às empresas contratadas por meio de uma 

planilha técnica de apuração de custos, despendidos na realização do 

serviço de transporte, mediante utilização de veículos, instalações e 

pessoal próprios. 

Em 1993 a CMTC foi extinta, tendo sido criada em seu lugar a 

SPTrans. A prefeitura por meio de um aditamento do contrato com as 

contratadas estabeleceu um teto para a remuneração diária pela 

aplicação de um redutor, definido em função da arrecadação do sistema 

e do limite anual previsto na lei orçamentária. As linhas operadas pela 

CMTC, cujas frotas estavam comprometidas , foram transferidas para 

operadoras privadas por meio de concorrências públicas para 

contratação de lotes de veículos para prestação de serviços nesses 

locais. Os ônibus, por sua vez, foram leiloados. As linhas que possuíam 

frota em condição de uso foram também transferidas por concorrência 

para operadoras privadas, porém as planilhas de custo não incluem a 

depreciação e remuneração do capital nos casos em que houve cessão 

de uso da frota da CMTC e das instalações a ela agregadas (SPTrans, 

1996). 
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• Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM 

A CPTM é uma empresa estadual de transporte urbano de 

passageiros sobre trilhos, resultado da fusão, iniciada em 1991 e 

concluída em 1996, entre as linhas Sul e Oeste da Ferrovia Paulista S/A 

- FEPASA (estadual) e as linhas Leste e Noroeste-Sudeste da 

Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU (federal). 

Em 1996 a CPTM assumiu também o sistema sobre trilhos TIM 

(Transporte Intra-Metropolitano da Baixada Santista) que liga a Estação 

Santos à estação Samaritá, passando pela estação São Vicente. 

Portanto, além de atuar na RMSP a CPTM passou a operar na Região 

Metropolitana da Baixada Santista - RMBS, criada em 1996. 

Nos casos em que ocorrem mudanças institucionais sem perda de 

atividade é desejável preservar o conjunto dos dados de modo a facilitar a 

continuidade do planejamento e gestão dos sistemas de transporte pelo 

conjunto das entidades resultantes. 

7.4 Diretrizes para a Construção de Sistemas de Dados Distribuídos 

Conforme visto no capítulo referente à Revisão da Literatura, no item 

correspondente à Taxonomia dos Sistemas de Dados Distribuídos, tais 

sistemas podem ser classificados em: Sistemas Gerenciadores de Bancos de 

Dados Distribuídos e Sistemas de Bancos de Dados Federados. Este último, 

por sua vez, pode ser dividido em: “Fortemente Atados” e “Fracamente Atados” 

(ou Sistemas de Multi-Bancos de Dados). 

A integração dos diversos bancos de dados das diversas entidades, 

envolvidas no planejamento dos transportes urbanos, em uma região como a 

RMSP, por meio de um Sistema Gerenciador de Bancos de Dados 

Distribuídos, ainda que ideal (em teoria), principalmente se for do tipo 

Homogêneo, é na prática difícil de ser obtida. Isto, como já foi visto, por razões 

de autonomia e do desejo de preservar investimentos realizados nos sistemas 

existentes. 
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Também por questões de autonomia, pode haver resistência a se 

submeter a um único Esquema Conceitual de BDG, o que favorece a 

integração por meio de um Sistema de Multi-Bancos de Dados (SMBD). Esta 

abordagem é a que garante a maior autonomia a cada entidade participante na 

gerência de seus bancos de dados locais. 

Em um SMBD, cada local participante seleciona as partes do seu banco 

de dados que serão vistas por cada uma das outras entidades participantes. 

Tal situação é descrita por Ceri e Pelagatti (1984): 

“O compartilhamento de dados entre dois locais quaisquer 

resulta de um acordo entre eles; dois locais, após serem apresentados 

um ao outro, decidem, de forma autônoma, quais partes dos dados de 

cada um deles estarão disponíveis para o outro, e quais as regras a 

serem seguidas por usuários remotos” 

Os dados tornados disponíveis são representados por meio de 

esquemas semelhantes às visões externas de um banco de dados, 

denominados Visões de Exportação, por alguns autores como, por exemplo, 

Blaha e Premerlani (1998). 

Cada local, por sua vez, possui seu próprio Esquema Conceitual de 

Banco de Dados Global, construído a partir dos esquemas de exportação dos 

demais locais, além do seu próprio Esquema Conceitual Local. A arquitetura 

dos esquemas de um Sistema de Multi-Bancos de Dados pode ser 

representada pelo diagrama da Figura 7.1. 



 184 

PARA OUTRO LOCAL

DE OUTRO
 BD COMPONENTE

VISÃO DO
BANCO DE DADOS GLOBAL

VISÃO DO
BANCO DE DADOS GLOBAL���

ESQUEMA CONCEITUAL GLOBAL

ESQUEMA INTERNO GLOBAL

F R A G M E N T A Ç Ã O
INVERSO FRAGMENTAÇÃO
A L O C A Ç Ã O

VISÃO DE EXPORTAÇÃO DO
BANCO DE DADOS

COMPONENTE /  LOCAL

VISÃO DE EXPORTAÇÃO DO
BANCO DE DADOS

C O M P O N E N T E

���

ESQUEMA CONCEITUAL DO
BANCO DE DADOS LOCAL

ESQUEMA INTERNO DO
BANCO DE DADOS LOCAL

VISÃO LOCAL DO
 BANCO DE DADOS LOCAL

���

VISÃO DE EXPORTAÇÃO DO
BANCO DE DADOS LOCAL

���

VISÃO LOCAL DO
 BANCO DE DADOS LOCAL

APLICAÇÕES LOCAIS

APLICAÇÕES QUE ACESSAM
O BANCO DE DADOS GLOBAL

 
Figura 7.1 – Arquitetura de Esquemas de um SMBD 
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Figura 7.2 – Processamento de Consultas em um SMBD 
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Em um SMBD, um usuário ou aplicação global, que efetua uma consulta 

sobre o Banco de Dados Global (BDG), é atendido pelo servidor de dados 

distribuídos do local associado à esse usuário ou aplicação. A consulta é 

desmembrada por meio do Esquema Interno (indicado na Figura 7.1) do BDG 

em consultas a bancos de dados locais ou remotos. Em cada local remoto a 

consulta é atendida por um servidor de dados distribuídos daquele local, 

responsável pelo desmembramento dessa parte da consulta e envio das partes 

resultantes aos bancos de dados daquele local. Tal situação é ilustrada pela 

Figura 7.2. 

A Literatura (Ceri e Pelagatti, 1984; Ceri, Percini e Wiederhold, 1987; 

Özsu e Valduriez,  1991; Kim et al. 1995; Kelley et al. 1995; García-Solaco, M., 

Saltor, F. e Castellanos, M. 1996; e Papazoglou, M., Tari, Z. e Russell, N. 1996) 

apresenta diversos casos-exemplo de integração de esquemas de bancos de 

dados locais em um único esquema conceitual global, ou em diversos 

esquemas globais, um em cada local subordinado a um banco de dados 

distribuído ou participante da federação de bancos de dados. 

Em todos os casos, as preocupações são dirigidas à resolução de 

conflitos de natureza semântica para que alterações efetuadas sobre instâncias 

de relações (ou de classes de objetos) no BDG possam ser efetuadas nos seus 

Bancos de Dados Componentes (BDCs). 

No caso mais geral, de multi-bancos de dados (bancos de dados 

federados fracamente atados), os esquemas de exportação dos diversos BDCs 

são convertidos para o BDG em cada local participante por meio de expressões 

em um Esquema de Transformação e um Esquema Conceitual. Tal arquitetura, 

representada pelo diagrama da Figura 7.3, foi proposta, Kelley et al. (1995) e 

também por outros autores como Papazoglou, M., Tari, Z. e Russell, N. (1996). 
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Em todos os casos, os autores assumem que as estruturas dos 

esquemas conceituais globais resultantes derivam das estruturas dos 

esquemas de exportação dos bancos de dados participantes. Esta visão 

simplista da realidade pode, entretanto, gerar esquemas conceituais globais 

“ruins”, pelas seguintes razões: 

• Os casos-exemplo apresentados na Literatura, referenciada acima, 

além de simples, assumem esquemas ideais para bancos de dados 

participantes. A realidade é outra, como se pode ver no Anexo B 

deste trabalho, em especial no caso esquema do banco de dados do 

sistema OLTP da SPTrans1. A construção de um esquema global pela 

generalização de esquemas participantes “ruins”, pode resultar em um 

esquema global “ruim”; 

• A inclusão de um novo participante pode resultar em alterações no 

esquema conceitual global, se a estrutura de dados do esquema de 

exportação desse participante possuir informações não presentes nos 

outros esquemas, mas que tornam-se importantes também para os 

demais participantes, em razão da própria inclusão do novo 

participante. 

                                            
1 As causas para tal problema, em particular, já foram discutidas anteriormente nesta Tese. 
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Figura 7.3 – Arquitetura de Esquemas de um SMBD como o UniSQL/M 

adaptado de Kelley et al. (1995) 
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Propõe-se, neste trabalho, uma forma alternativa para a definição tanto 

do Esquema Conceitual como do Esquema de Transformação de um BDG, 

descrita a seguir. 

As classes de objetos, do Esquema Conceitual do BDG, diretamente 

acessadas por aplicações globais, devem resultar das necessidades de 

informação da entidade participante, conforme indicado no capítulo anterior, 

deste trabalho. As demais classes de objetos, não acessadas diretamente por 

aplicações globais, devem ser construídas de forma a se obter, a partir do 

Esquema de Transformação, as classes de objetos desejadas, acessadas por 

aplicações globais. 

A alternativa proposta é particularmente vantajosa para o tipo de BDG 

em questão (planejamento estratégico/tático de transportes urbanos a nível 

regional/local), já que as entidades participantes são, como ocorre na RMSP, 

politicamente autônomas mas financeiramente dependentes de outros órgãos. 

Esse contexto dificulta possíveis tentativas de reengenharia visando consertar 

esquemas de bancos de dados considerados ruins. Exemplo disso é que, 

mesmo após a modernização2 do sistema OLTP da SPTrans, as relações do 

seu banco de dados continuam com seus nomes originais “ruins” do ponto de 

vista semântico, por exemplo: T0096 (itinerários das linhas), T0054 

(cabeçalhos das linhas) e T0038 (cadastro de logradouros), conforme pode ser 

notado em SPTrans (1997). Esse fato indica que tal iniciativa, de 

modernização, pode ter tido pouco impacto sobre o esquema do banco de 

dados original. 

7.4.1 Exemplo de Aplicação para o Caso da RMSP 

Para este exemplo, será considerado um BDG hipotético, baseado no 

multi-banco de dados comercial UniSQL/M e sua linguagem de definição de 

dados SQL/M (Kelley et al. 1995), para a Secretaria dos Transportes 

Metropolitanos – STM, atualmente responsável pela coordenação do 

planejamento estratégico de transportes urbanos na RMSP. 

                                            
2 desenvolvimento conjunto da SPTrans com a empresa de consultoria Precision, vencedora, 

em 1996, de licitação para esse fim. 
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O BDG hipotético da STM deve integrar bancos de dados de diversas 

outras entidades que atuam na região: SPTrans, prefeituras de municípios, 

Metrô, CPTM, EMTU, CET, Polícia Militar do Estado de São Paulo, etc. 

Este exemplo serve como ilustração da integração de esquemas de 

diversas entidades em um único esquema global do interesse de uma dessas 

entidades, pela forma proposta acima (alternativa à apresentada na Literatura). 

Por esse motivo utiliza parcialmente o Modelo Conceitual definido no capítulo 

anterior, em especial parte do MOR representado na Figura 6.6. São 

consideradas as seguintes classes de objetos apontadas na figura: Linha 

(juntamente com o Nome e a Capacidade Veicular) e Sentido da Linha 

(juntamente com o Letreiro e o Número de Partidas associadas a cada Período 

do dia). 

Para maior clareza, o exemplo considera também apenas dois bancos 

de dados participantes: o do sistema OLTP da SPTrans, para o Município de 

São Paulo, implantado por meio de um SGBDR, com seu esquema derivado 

daquele indicado no Anexo B3 deste trabalho e o de um município fictício da 

RMSP, denominado Município SA (poderia ser, por exemplo, Santo André ... ), 

no qual teria sido implantado uma versão em SGBDR do SITCO+, 

mantendo-se o mesmo esquema do SITCO+ original, parcialmente indicado no 

Anexo B deste trabalho. 

É interessante observar que a informação referente à Capacidade 

Veicular não está presente em nenhum dos bancos de dados participantes, 

mas foi considerada necessária no capítulo anterior. A falta dessa e de outras 

informações justifica a abordagem proposta neste trabalho para a integração 

de esquemas de bancos de dados, e é objeto de discussão posterior à 

apresentação do exemplo. 

                                            
3 Obtido por um processo de reengenharia sobre as relações do esquema original, por motivos 
já discutidos anteriormente neste trabalho. 
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• Esquema de Transformação do BDC do Município SA para o BDG 

da STM 

As classes de objetos do Esquema de Transformação do BDG da STM 

são definidos a partir das relações do banco de dados do Município SA, 

conforme as expressões em SQL/M abaixo. 

MUN_SA é um alias no BDG da STM, associado à localização e ao 

nome do Banco de Dados do Município SA. 

create vclass LINHA_SA on ldb MUN_SA 
object_id(CODIGO) 
( CODIGO, NOME, ... ) 
as select CODIGO, NOME, ... from LINHA_DE_SERVICO;  

create vclass SENTIDO_SA on ldb MUN_SA 
object_id(CODIGO) 
( LINHA LINHA_SA, CODIGO, DESCRICAO, LETREIRO ) 
as select LINHA, CODIGO, DESCRICAO, LETREIRO from SENTIDO_DE_OPERACAO; 

create vclass TOPERACAO_SA on ldb MUN_SA 
object_id(CODIGO) 
( LINHA LINHA_SA, CODIGO, ... ) 
as select LINHA, CODIGO, ... from TIPO_DE_OPERACAO; 

create vclass OS_SA on ldb MUN_SA 
object_id(CODIGO) 
( LINHA LINHA_SA, CODIGO, ... ) 
as select LINHA, CODIGO, ... from ORDEM_DE_SERVICO;  

create vclass TDIA_SA on ldb MUN_SA 
object_id(TIPO) 
( TIPO, DESCRICAO ) 
as select TIPO, DESCRICAO from TIPO_DE_DIA; 

create vclass TEPOCA_SA on ldb MUN_SA 
object_id(TIPO) 
( TIPO, DESCRICAO ) 
as select TIPO, DESCRICAO from TIPO_DE_EPOCA; 

create vclass ALOPERACAO_SA on ldb MUN_SA 
object_id( TIPO_DE_DIA, TIPO_DE_EPOCA, OS, TOPERACAO ) 
( TIPO_DE_DIA TDIA_SA, TIPO_DE_EPOCA TEPOCA_SA, 
  OS OS_SA, TOPERACAO TOPERACAO_SA ) 
as select TIPO_DE_DIA, TIPO_DE_EPOCA, OS, TIPO_DE_OPERACAO 

from ALOCACAO_DE_OPERACAO; 

create vclass OS_SO_SA on ldb MUN_SA 
object_id(OS, SENTIDO) 
( OS OS_SA, SENTIDO SENTIDO_SA ) 
as select OS, SENTIDO from OS_SO; 
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create vclass VIAGEM_SA on ldb MUN_SA 
object_id(OS_SO, HORARIO_DA_PARTIDA) 
( OS_SO OS_SO_SA, HORARIO, ... ) 
as select OS_SO, HORARIO_DA_PARTIDA, ... from VIAGEM_PROGRAMADA; 

Essas expressões indicam univocamente a correspondência entre as 

relações, do banco de dados relacional do Município SA, e seus atributos e as 

classes de objetos, do BDG da STM, e seus atributos. Isso é exigido pelo 

UniSQL/M para permitir que o processador de consultas do SQL/M possa 

incluir, atualizar ou deletar tuplas nos BDCs se essas operações forem 

efetuadas (desde que permitidas) nos objetos do BDG. 

Nas expressões acima, e também em todas as que são apresentadas 

abaixo, a indicação do tipo de dados de um atributo, quando simples (inteiro, 

string, real, etc. ), foi omitida de propósito por motivo de clareza. Pelo mesmo 

motivo, os atributos que não são utilizados no esquema conceitual do BDG, 

foram também omitidos ( e substituídos por reticências ). 

Em cada classe de objetos é também feita uma associação entre o 

identificador de um objeto e a chave primária da tupla correspondente. 

• Esquema de Transformação do BDC da SPTrans para o BDG da 

STM 

Da mesma forma como foi feito para o Banco de Dados do Município 

SA, as classes de objetos do Esquema de Transformação do BDG da STM são 

definidos a partir das relações do banco de dados da SPTrans, conforme as 

expressões em SQL/M abaixo. 

SPTRANS é um alias no BDG da STM, associado à localização e ao 

nome do Banco de Dados da SPTrans. 

create vclass LINHA_SPT on ldb SPTRANS 
object_id(CODIGO) 
( CODIGO, NOME, ... ) 
as select CODIGO, NOME, ... from LINHA;  

create vclass SENTIDO_SPT on ldb SPTRANS 
object_id(CODIGO) 
( LINHA LINHA_SPT, CODIGO, DESCRICAO ) 
as select LINHA, CODIGO, DESCRICAO from LINHA_SENTIDO;  
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create vclass CARACTERISTICA_SPT on ldb SPTRANS 
object_id(CODIGO, DATA_INICIAL ) 
( CODIGO, DATA_INICIAL, ... ) 
as select CODIGO, DATA_INICIO_DA_OPERACAO, ... 

from CARACTERISTICAS_DA_LINHA;  

create vclass DESATIVADA_SPT on ldb SPTRANS 
object_id(CODIGO) 
( CARACTERISTICA CARACTERISTICA_SPT, CODIGO, DATA_FINAL ) 
as select CARACTERISTICA_DA_LINHA, CODIGO, DATA_DA_ULTIMA_OPERACAO 

from LINHA_DESATIVADA;  

create vclass TERMINAL_SPT on ldb SPTRANS 
object_id(CODIGO) 
( CARACTERISTICA CARACTERISTICA_SPT, CODIGO, TP_TS, LETREIRO, ... ) 
as select CARACTERISTICA_DA_LINHA, CODIGO, TP_TS, LETREIRO, ... 

from TERMINAL_DA_LINHA;  

create vclass CSENTIDO_SPT on ldb SPTRANS 
object_id(CODIGO) 
( CARACTERISTICA CARACTERISTICA_SPT, 
   SENTIDO SENTIDO_SPT, 
   CODIGO, ... ) 
as select CARACTERISTICA_DA_LINHA, LINHA_SENTIDO, CODIGO, ... 

from DATA_DE_VALIDADE_DO_SENTIDO;  

create vclass CARACTERISTICATD_SPT on ldb SPTRANS 
object_id(CODIGO) 
( CARACTERISTICA CARACTERISTICA_SPT, 
  CODIGO, TIPO_DE_DIA, ... ) 
as select CARACTERISTICA_DA_LINHA, CODIGO, TIPO_DE_DIA, ... 

from CARACTERISTICA_DA_LINHA_CONFORME_TIPO_DE_DIA; 

create vclass PARTIDASTD_SPT on ldb SPTRANS 
object_id(CODIGO) 
( CARACTERISTICATD CARACTERISTICATD_SPT, 
  CSENTIDO CSENTIDO_SPT, 
  CODIGO, TIPO ) 
as select CARACTERISTICA_DA_LINHA, DATA_DE_VALIDADE_DO_SENTIDO, 
               CODIGO, TIPO 

from PARTIDAS_DO_TIPO_DE_DIA; 

create vclass PARTIDASFH_SPT on ldb SPTRANS 
object_id(CODIGO) 
( PARTIDASTD PARTIDASTD_SPT, CODIGO, ... ) 
as select PARTIDAS_DO_TIPO_DE_DIA, CODIGO, ... from 

PARTIDAS_DA_FAIXA_HORARIA; 

create vclass PARTIDA_SPT on ldb SPTRANS 
object_id(PARTIDAS_DA_FAIXA_HORARIA, HORA) 
( PARTIDASFH PARTIDASFH_SPT, HORA, ... ) 
as select PARTIDAS_DA_FAIXA_HORARIA, HORA, ... from PARTIDA; 
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• Subclasses do Esquema de Transformação do BDG da STM 

Para facilitar a construção do Esquema Conceitual do BDG da STM, 

foram criadas, diversas subclasses das classes de objetos definidas acima. 

A subclasse OSDUN_SA da classe de objetos OS_SA definida acima, 

foi criada, porque interessam apenas as Ordens de Serviço de Dias Úteis e em 

Época Normal (demanda maior e consequentemente oferta também maior). 

create vclass OSDUN_SA 
as subclass of OS_SA 
as select distinct OS.LINHA, OS.CODIGO, ...  

from A   in ALOPERACAO_SA, 
         OS in A.OS 
where A.TIPO_DE_EPOCA.TIPO = “NORMAL” 
    and A.TIPO_DE_DIA.TIPO = “DU”;  

As subclasses SENTIDOTP_SPT e SENTIDOTS_SPT, da classe 

SENTIDO_SPT, indicadas a seguir, permitem distinguir entre os sentidos de 

operação de uma linha, respectivamente, Ida/Circular e Volta. 

create vclass SENTIDOTP_SPT 
as subclass of SENTIDO_SPT 
as select LINHA, CODIGO, DESCRICAO 

from SENTIDO_SPT 
where DESCRICAO in (“IDA”, “CIRCULAR”); 

create vclass SENTIDOTS_SPT 
as subclass of SENTIDO_SPT 
as select LINHA, CODIGO, DESCRICAO 

from SENTIDO_SPT 
where DESCRICAO = “VOLTA”;  

Essa distinção foi feita para permitir a associação de um sentido de 

operação de uma linha com o respectivo terminal: Terminal Principal (TP) para 

os sentidos Ida/Circular e Terminal Secundário (TS) para o sentido Volta. 

Pela mesma razão, as subclasses TP_SPT e TS_SPT, da classe 

TERMINAL_SPT, indicadas a seguir, permitem distinguir entre os terminais, 

respectivamente, principal e secundário ,de uma linha. 

create vclass TP_SPT 
as subclass of TERMINAL_SPT 
as select CARACTERISTICA, CODIGO, TP_TS, LETREIRO 

from TERMINAL_SPT 
where TP_TS = “TP”;  
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create vclass TS_SPT 
as subclass of TERMINAL_SPT 
as select CARACTERISTICA, CODIGO, TP_TS, LETREIRO 

from TERMINAL_SPT 
where TP_TS = “TS”;  

No BDG da STM, todas as informações estão associadas ao tipo de dia 

DIA ÚTIL (DU). Portanto, criou-se a subclasse CARACTERISTICADU_SPT 

como um subconjunto da classe CARACTERISTICATD_SPT, conforme a 

expressão a seguir. 

create vclass CARACTERISTICADU_SPT 
as subclass of CARACTERISTICATD_SPT 
as select CARACTERISTICA, CODIGO, TIPO_DE_DIA 

from CARACTERISTICATD_SPT 
where TIPO_DE_DIA = “DU”;  

• Classes Virtuais do Esquema Conceitual do BDG da STM 

A parcela do Esquema Conceitual do BDG da STM, objeto desse 

exemplo, é composta, conforme indicado anteriormente neste capítulo, de 

classes de objetos, necessárias para as atividades de planejamento da STM: 

LINHA, SENTIDO_DA_LINHA e PARTIDAS. 

O Esquema Conceitual contém também outras classes, derivadas das 

classes definidas no Esquema de Transformação e necessárias para a 

construção das classes: LINHA, SENTIDO_DA_LINHA e PARTIDAS, conforme 

indicado abaixo. As estruturas dessas três classes deriva do Modelo Conceitual 

apresentado no capítulo anterior deste trabalho, em especial na Figura 6.6. 

Dessa forma, alterações nos esquemas de cada banco de dados local não 

devem4 afetar as aplicações que fazem uso do BDG. 

As estruturas de dados das demais classes estão sujeitas às alterações 

decorrentes de mudanças que podem ocorrer nos BDCs. Essas classes, 

entretanto, não são acessadas diretamente por aplicações que utilizam o BDG, 

e por esse motivo essas aplicações não devem ser afetadas5. 

                                            
4 Se as alterações nos bancos de dados componentes não resultarem em perda de informação. 
5 Idem. 
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A classe de objetos LINHA, mostrada a seguir, resulta da união dos 

objetos das classes LINHA_SA e LINHA_SPT, criadas a partir dos bancos de 

dados MUN_SA e SPTRANS, respectivamente. 

create vclass LINHA 
( CODIGO, NOME ) 
as 
select CODIGO, NOME from LINHA_SA 
select CODIGO, NOME from LINHA_SPT; 

A classe de objetos SENTIDOV_SPT é necessária para compatibilizar a 

estrutura da classe SENTIDO_DA_LINHA do BDG com as estruturas, de 

classes do Esquema de Transformação, derivadas do BDC SPTRANS. 

create vclass SENTIDOV_SPT 
( LINHA, DESCRICAO, DATA_INICIAL, DATA_FINAL, LETREIRO ) 
as 
select distinct S.LINHA, S.DESCRICAO, S.DATA_INICIAL, D.DATA_FINAL, 
                       T.LETREIRO 

from  CS in CSENTIDO_SPT, 
            S in SENTIDOTP_SPT, 
            C in CS.CARACTERISTICA, 
            T in TP_SPT, 
            D in DESATIVADA_SPT 
where CS.SENTIDO == S 
and      C == D.CARACTERISTICA 
and      C == T.CARACTERISTICA 

select distinct S.LINHA, S.DESCRICAO, S.DATA_INICIAL, D.DATA_FINAL, 
                       T.LETREIRO 

from  CS in CSENTIDO_SPT, 
            S in SENTIDOTS_SPT, 
            C in CS.CARACTERISTICA, 
            T in TS_SPT, 
            D in DESATIVADA_SPT 
where CS.SENTIDO == S 
and      C == D.CARACTERISTICA 
and      C == T.CARACTERISTICA; 

create vclass SENTIDO_DA_LINHA 
( LINHA, DESCRICAO, DATA_INICIAL, DATA_FINAL, LETREIRO ) 
as 
select LINHA, CODIGO, DESCRICAO, null, null, LETREIRO 

from SENTIDO_SA 
select LINHA, CODIGO, DESCRICAO, DATA_INICIAL, DATA_FINAL, LETREIRO 

from SENTIDOV_SPT; 

As classes de objetos PHORARIOAP_SA, PHORARIOPM_SA, 

PHORARIOEP_SA, PHORARIOPT_SA, PHORARIOPP_SA e PARTIDAS_SA 

são necessárias para compatibilizar a estrutura da classe PARTIDAS do BDG 

com as estruturas, de classes do Esquema de Transformação, derivadas do 

BDC MUN_SA. 
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create vclass PHORARIOAP_SA 
( LINHA, SENTIDO, PERIODO, HORARIO ) 
as 
select distinct L, S, “ANTES DO PICO DA MANHÃ”, V.HORARIO 

from  V in VIAGEM_SA, 
          SO in V.OS_SO, 
          OSD in OSDUN_SA, 
          L in LINHA_SA, 
         S in SO.SENTIDO 
where SO.OS == OSD 
and     V.HORARIO between “00:00” and “05:29”; 

create vclass PHORARIOPM_SA 
( LINHA, SENTIDO, PERIODO, HORARIO ) 
as 
select distinct L, S, “PICO DA MANHÃ”, V.HORARIO 

from  V in VIAGEM_SA, 
          SO in V.OS_SO, 
          OSD in OSDUN_SA, 
          L in LINHA_SA, 
         S in SO.SENTIDO 
where SO.OS == OSD 
and     V.HORARIO between “05:30” and “08:30”; 

create vclass PHORARIOEP_SA 
( LINHA, SENTIDO, PERIODO, HORARIO ) 
as 
select distinct L, S, “ENTRE OS PICOS”, V.HORARIO 

from  V in VIAGEM_SA, 
          SO in V.OS_SO, 
          OSD in OSDUN_SA, 
          L in LINHA_SA, 
         S in SO.SENTIDO 
where SO.OS == OSD 
and     V.HORARIO between “08:31” and “16:29”; 

create vclass PHORARIOPT_SA 
( LINHA, SENTIDO, PERIODO, HORARIO ) 
as 
select distinct L, S, “PICO DA TARDE”, V.HORARIO 

from  V in VIAGEM_SA, 
          SO in V.OS_SO, 
          OSD in OSDUN_SA, 
          L in LINHA_SA, 
         S in SO.SENTIDO 
where SO.OS == OSD 
and     V.HORARIO between “16:30” and “19:30”; 

create vclass PHORARIOPP_SA 
( LINHA, SENTIDO, PERIODO, HORARIO ) 
as 
select distinct L, S, “APÓS O PICO DA TARDE”, V.HORARIO 

from  V in VIAGEM_SA, 
          SO in V.OS_SO, 
          OSD in OSDUN_SA, 
          L in LINHA_SA, 
         S in SO.SENTIDO 
where SO.OS == OSD 
and     V.HORARIO between “19:31” and “24:00”; 
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create vclass PARTIDAS_SA 
( LINHA, SENTIDO, PERIODO, NUMERO_DE_PARTIDAS ) 
as 
select LINHA, SENTIDO, PERIODO, count(*) from PHORARIOAP_SA 

group by LINHA, SENTIDO, PERIODO 
select LINHA, SENTIDO, PERIODO, count(*) from PHORARIOPM_SA 

group by LINHA, SENTIDO, PERIODO 
select LINHA, SENTIDO, PERIODO, count(*) from PHORARIOEP_SA 

group by LINHA, SENTIDO, PERIODO 
select LINHA, SENTIDO, PERIODO, count(*) from PHORARIOPT_SA 

group by LINHA, SENTIDO, PERIODO 
select LINHA, SENTIDO, PERIODO, count(*) from PHORARIOPP_SA 

group by LINHA, SENTIDO, PERIODO; 

As classes de objetos PHORAAP_SPT, PHORAPM_SPT, 

PHORAEP_SPT, PHORA_SPT, PHORAPP_SPT e PARTIDAS_SPT são 

necessárias para compatibilizar a estrutura da classe PARTIDAS do BDG com 

as estruturas, de classes do Esquema de Transformação, derivadas do BDC 

SPTRANS. 

create vclass PHORAAP_SPT 
( LINHA, SENTIDO, PERIODO, DATA_INICIAL, DATA_FINAL, HORA ) 
as 
select distinct L, S, “ANTES DO PICO DA MANHÃ”, C.DATA_INICIAL, D.DATA_FINAL, 
                       P.HORA 

from  P in PARTIDA_SPT, 
          PTD in P.PASTIDASFH.PARTIDASTD, 
          CS in PTD.CSENTIDO, 
          S in CS.SENTIDO, 
          L in S.LINHA, 
          CDU in CARACTERISTICADU_SPT, 
          C in CDU.CARACTERISTICA, 
          D in DESATIVADA_SPT, 
          T in TERMINAL_SPT 
where PTD.CARACTERISTICATD == CDU 
    and C == D.CARACTERISTICA 
    and C == T.CARACTERISTICA 
    and P.HORA between “00:00” and “05:29”; 

create vclass PHORAPM_SPT 
( LINHA, SENTIDO, PERIODO, DATA_INICIAL, DATA_FINAL, HORA ) 
as 
select distinct L, S, “PICO DA MANHÃ”, C.DATA_INICIAL, D.DATA_FINAL, P.HORA 

from  P in PARTIDA_SPT, 
          PTD in P.PASTIDASFH.PARTIDASTD, 
          CS in PTD.CSENTIDO, 
          S in CS.SENTIDO, 
          L in S.LINHA, 
          CDU in CARACTERISTICADU_SPT, 
          C in CDU.CARACTERISTICA, 
          D in DESATIVADA_SPT, 
          T in TERMINAL_SPT 
where PTD.CARACTERISTICATD == CDU 
    and C == D.CARACTERISTICA 
    and C == T.CARACTERISTICA 
    and P.HORA between “05:30” and “08:30”; 
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create vclass PHORAEP_SPT 
( LINHA, SENTIDO, PERIODO, DATA_INICIAL, DATA_FINAL, HORA ) 
as 
select distinct L, S, “ENTRE OS PICOS”, C.DATA_INICIAL, D.DATA_FINAL, P.HORA 

from  P in PARTIDA_SPT, 
          PTD in P.PASTIDASFH.PARTIDASTD, 
          CS in PTD.CSENTIDO, 
          S in CS.SENTIDO, 
          L in S.LINHA, 
          CDU in CARACTERISTICADU_SPT, 
          C in CDU.CARACTERISTICA, 
          D in DESATIVADA_SPT, 
          T in TERMINAL_SPT 
where PTD.CARACTERISTICATD == CDU 
    and C == D.CARACTERISTICA 
    and C == T.CARACTERISTICA 
and P.HORA between “08:31” and “16:29”; 

create vclass PHORAPT_SPT 
( LINHA, SENTIDO, PERIODO, DATA_INICIAL, DATA_FINAL, HORA ) 
as 
select distinct L, S, “PICO DA TARDE”, C.DATA_INICIAL, D.DATA_FINAL, P.HORA 

from  P in PARTIDA_SPT, 
          PTD in P.PASTIDASFH.PARTIDASTD, 
          CS in PTD.CSENTIDO, 
          S in CS.SENTIDO, 
          L in S.LINHA, 
          CDU in CARACTERISTICADU_SPT, 
          C in CDU.CARACTERISTICA, 
          D in DESATIVADA_SPT, 
          T in TERMINAL_SPT 
where PTD.CARACTERISTICATD == CDU 
    and C == D.CARACTERISTICA 
    and C == T.CARACTERISTICA 
    and P.HORA between “16:30” and “19:30”; 

create vclass PHORAPP_SPT 
( LINHA, SENTIDO, PERIODO, DATA_INICIAL, DATA_FINAL, HORA ) 
as 
select distinct L, S, “APÓS O PICO DA TARDE”, C.DATA_INICIAL, D.DATA_FINAL, 
                       P.HORA 

from  P in PARTIDA_SPT, 
          PTD in P.PASTIDASFH.PARTIDASTD, 
          CS in PTD.CSENTIDO, 
          S in CS.SENTIDO, 
          L in S.LINHA, 
          CDU in CARACTERISTICADU_SPT, 
          C in CDU.CARACTERISTICA, 
          D in DESATIVADA_SPT, 
          T in TERMINAL_SPT 
where PTD.CARACTERISTICATD == CDU 
    and C == D.CARACTERISTICA 
    and C == T.CARACTERISTICA 
    and P.HORA between “19:31” and “24:00”; 
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create vclass PARTIDAS_SPT 
( LINHA, SENTIDO, PERIODO, DATA_INICIAL, DATA_FINAL, 
   NUMERO_DE_PARTIDAS ) 
as 
select LINHA, SENTIDO, PERIODO, DATA_INICIAL, DATA_FINAL, count(*) 

from PHORAAP_SPT 
group by LINHA, SENTIDO, PERIODO, DATA_INICIAL, DATA_FINAL, 

select LINHA, SENTIDO, PERIODO, DATA_INICIAL, DATA_FINAL, count(*) 
from PHORAPM_SPT 
group by LINHA, SENTIDO, PERIODO, DATA_INICIAL, DATA_FINAL, 

select LINHA, SENTIDO, PERIODO, DATA_INICIAL, DATA_FINAL, count(*) 
from PHORAEP_SPT 
group by LINHA, SENTIDO, PERIODO, DATA_INICIAL, DATA_FINAL, 

select LINHA, SENTIDO, PERIODO, DATA_INICIAL, DATA_FINAL, count(*) 
from PHORAPT_SPT 
group by LINHA, SENTIDO, PERIODO, DATA_INICIAL, DATA_FINAL, 

select LINHA, SENTIDO, PERIODO, DATA_INICIAL, DATA_FINAL, count(*) 
from PHORAPP_SPT 
group by LINHA, SENTIDO, PERIODO, DATA_INICIAL, DATA_FINAL; 

create vclass PARTIDAS 
( LINHA, SENTIDO, PERIODO, DATA_INICIAL, DATA_FINAL, 
   NUMERO_DE_PARTIDAS ) 
as 
select LINHA, SENTIDO, PERIODO, null, null, NUMERO_DE_PARTIDAS 

from PARTIDAS_SA 
select LINHA, SENTIDO, PERIODO, DATA_INICIAL, DATA_FINAL, 
NUMERO_DE_PARTIDAS 

from PARTIDAS_SPT; 

As classes de objetos LINHA, SENTIDO_DA_LINHA e PARTIDAS do 

Esquema Conceitual parcial acima, não possuem todas as ligações 

necessárias com as outras classes indicadas na Figura 6.6 do capítulo anterior. 

Isto porque, em alguns casos essa informação não está presente ou não pode 

ser obtida diretamente dos esquemas dos BDCs SPTRANS e MUN_SA. 

Não é o caso das classes ÓRGÃO_GESTOR, SISTEMA e ITINERÁRIO, 

omitidas propositalmente neste exemplo, mas das classes 

CAPACIDADE_VEICULAR e CENÁRIO (ou mais especificamente VERSÃO e 

no caso de MUN_SA a DATA_INICIAL e a DATA_FINAL). 

Neste exemplo ilustrativo, as capacidades dos veículos, em passageiros, 

a serem associadas à classe LINHA devem portanto ser obtidas de um banco 

de dados da STM. 

Instâncias de DATA_INICIAL e DATA_FINAL puderam ser obtidas do 

banco de dados componente SPTrans, mas não do BDC MUN_SA, onde essas 

classes devem ser instanciadas como dados fornecidos pela própria STM, A 
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VERSÃO, em ambos casos, pode ser instanciada com “REAL”, o que, no caso 

do BDC SPTRANS, engloba tanto os esquemas operacionais passados como o 

presente ou os programados. 

As situações ilustradas acima, mas características de casos reais, 

sugerem que, no exemplo, a STM deveria também manter um banco de dados 

próprio (um Banco de Dados Local) para planejamento continuado, fiel ao 

Modelo (Conceitual) de Objetos e Relacionamentos (MOR) proposto no 

capítulo anterior, mas instanciado sempre que necessário, com dados próprios 

(nos casos em que eles não podem ser extraídos diretamente de outros BDs ) 

e também obtidos de bancos de dados das outras entidades por meio do seu 

BDG, conforme descrito acima. 

Tal diretriz é particularmente útil se considerarmos também as seguintes 

questões: 

• as classes de objetos definidas no Esquemas de Transformação e no 

Esquema Global são todas Visões (ou Classes Virtuais); 

• em determinado instante um BDC pode não estar acessível por 

problemas técnicos; 

• perda de informação sobre o estado do sistema de transportes 

anterior a uma atualização em alguns BDCs (ausência de séries 

temporais); 

• em determinado instante um BDC pode não estar acessível por causa 

de alterações no esquema dos BDCs; 

• em determinado período um ou mais BDCs podem estar sendo 

realocados fisicamente por causa de uma mudança de ordem 

institucional; 

No penúltimo item acima, apesar dessas mudanças poderem ser 

resolvidas por meio de alterações em classes de objetos do Esquema de 

Transformação e nas classes de objetos do Esquema Conceitual do BDG, não 

acessadas diretamente por aplicações globais, essas alterações, ainda que 

localizadas, levam tempo para serem efetuadas pelos analistas de sistemas. 



 202 

O último item está associado ao problema da estabilidade do BDG 

perante mudanças institucionais, citado anteriormente do capítulo referente à 

Metodologia e analisado neste capítulo. 

Se a mudança não envolve perda de atividade e os dados 

correspondentes às atividades realocadas forem considerados importantes, 

sua manutenção deverá ser assumida pela(s) nova(s) entidade(s) 

responsável(is) por essas atividades ou por terceiros. Há necessidade, neste 

caso de, uma vez que tenha sido resolvida a questão das mudanças 

institucionais, restabelecer os acordos existentes até então com o(s) novo(s) 

responsável(is) por cada parcela do(s) BDC(s) original(is). 

Essas ações são traduzidas em alterações nas indicações dos caminhos 

através das redes de comunicação e nos nomes das servidoras de banco de 

dados associadas armazenados no BDG. Podem também haver alterações nos 

esquemas do(s) BDC(s) realocado(s), recaindo-se portanto no caso do 

penúltimo item acima. 

O exemplo de aplicação apresentado acima foi feito considerando-se as 

necessidades de uma das entidades participantes, a STM, mas poderia ter sido 

feito para qualquer um dos demais participantes (SPTrans, CET, etc.), casos 

em que a visão de exportação do banco de dados local da STM poderia ser 

derivada do Modelo Conceitual (MOR) proposto no capítulo anterior. 


