
Apêndice III - Glossário 

ABAG - Associação dos Governos da Região da Baía de San Francisco. 

AS-400 - modelo de computador fabricado pela IBM. 

ASSOCIATIVA - tipo de entidade cuja existência depende da existência 

associações entre outros tipos, segundo classificação adotada no RM/T (veja 

também CARACTERÍSTICA e KERNEL). 

BD - banco de dados. 

BDC - banco de dados componente, em um SMBD (veja também BDG). 

BDG - banco de dados global, em um SMBD (veja também BDC). 

BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social. 

CAD - computer aided design (projeto auxiliado por computador). 

CALTRANS - California Transportation Department (Departamento de 

Transportes do Estado da Califórnia). 

CAM - computer aided machinery (comando numérico auxiliado por 

computador). 

CARACTERÍTICA - tipo de entidade cuja existência depende da existência de 

outro tipo, segundo classificação adotada no RM/T (veja também 

ASSOCIATIVA e KERNEL). 

CASE - computer aided software engineering (projeto de sistemas 

computacionais auxiliado por computador). 

CBTU - Companhia Brasileira de Trens Urbanos. 

CET - Companhia de Engenharia de Tráfego (subordinada ao DSV). 

CETESB - Companhia de Tecnologia de Saneamento Básico do Estado de 

São Paulo. 

CHAVE CANDITATA – identificador unívoco para uma relação, isto é, um 

conjunto de um ou mais atributos cujos valores correspondem a uma única 

tupla em uma Relação. 
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CHAVE ESTRANGEIRA – subconjunto de atributos de uma Relação R que 

corresponde a uma Chave Candidata (normalmente a Chave Primária) em uma 

Relação T (R e T não necessariamente distintas). 

CHAVE PRIMÁRIA – uma dentre as Chaves Candidatas de uma Relação, 

escolhida pelo(s) projetista(s) do SGBDR. 

CIP - Conselho Interministerial de Preços. 

CMA - Congestion Management Agency (Agência de Gestão de 

Congestionamento de Tráfego). 

CMP - Congestion Management Program (Programa de Gestão de 

Congestionamento de Tráfego, elaborado por uma CMA). 

CMTC - Companhia Municipal de Transportes Coletivos (do Município de São 

Paulo, atualmente SPTrans). 

COGEP - Coordenadoria Geral de Planejamento (da Prefeitura Municipal de 

São Paulo). 

CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (subordinada à STM). 

DDW - dimensional data warehouse (tipo de sistema computacional 

tipicamente utilizado no suporte à decisões dos níveis tático e estratégico de 

uma organização). 

DB2 -  IBM Database 2 (um aplicativo comercial para a construção e a 

manutenção de SGBDRs). 

DELPHI - um aplicativo (programa de computador) comercial utilizado para o 

desenvolvimento de outros aplicativos. 

DEPENDÊNCIA FUNCIONAL – Seja uma relação R, e sejam X e Y 

subconjuntos arbitrários de atributos de R. Dizemos que Y é dependente 

funcional de X se e somente se para cada valor de X em R corresponde um 

único valor de Y em R. 

DER - diagrama de entidades e relacionamentos. 

DFV - data de fim de validade. 

DIV - data de início de validade. 
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DFD - diagrama de fluxos de dados. 

DoT - United States Department of Transportation (Departamento de 

Transportes dos Estados Unidos da América). 

DSV - Departamento de Operações Sobre o Sistema Viário (subordinado à 

SMT). 

DTP - Departamento de Transportes Públicos (subordinado à SMT). 

EFM - External Forecasting Model (modelo de projeção de viagens do conjunto 

de modelos START). 

EMPLASA - Empresa Metropolitana de Planejamento (da Grande São Paulo). 

EMTU - Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (subordinada à STM). 

EMURB – Empresa Municipal de Urbanização (do Município de São Paulo). 

FEPASA - Ferrovia Paulista S.A. 

FURA-FILA - apelido de sistema de transporte do tipo VLP proposto para o 

Município de São Paulo. 

HVD - hora-veículo/dia (indicador utilizado pela SPTrans para o cálculo da 

remuneração das empresas de ônibus). 

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (do Governo Federal). 

IBM - International Business Machines (empresa multinacional). 

INTERBASE – um aplicativo comercial para a construção e a manutenção de 

SGBDRs. 

IPK - índice passageiro/quilômetro (indicador de desempenho tradicionalmente 

utilizado pelo setor de transportes). 

IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S.A. 

ISGLUTI - International Study Group on Land-Use/Transport Interaction (grupo 

internacional para o estudo da interação entre uso do solo e transportes). 

ISTEA - Intermodal Surface Transportation Efficiency Act (Ato para a Eficiência 

dos Transportes Intermodais de Superfície) 
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KERNEL - tipo de entidade cuja existência não depende da existência de 

outros tipos, segundo classificação adotada no RM/T (veja também 

CARACTERÍSTICA e ASSOCIATIVA). 

LUS - Modelo de Simulação do Uso do Solo do MUT. 

MCO - modelo de comportamento de objetos (veja também MIO e MOR). 

MCS - Regional Modeling Coordination Study (Estudo da Coordenação da 

Modelagem Regional). 

METRÔ - Companhia do Metropolitano de São Paulo (subordinada à STM). 

MIO - modelo de interação entre objetos (veja também MCO e MOR). 

MOR - modelo de objetos e relacionamentos (veja também MCO e MIO). 

MPO - metropolitan planing organization (organização de planejamento 

metropolitano). 

MTC - Metropolitan Transportation Committee (Comitê dos Transportes 

Metropolitanos da Região da Baía de San Francisco). 

MULTI-TIER - sistema computacional do tipo cliente-servidor com múltiplas 

camadas (veja também TWO-TIER e THREE-TIER). 

MUT - Modelo de Uso do Solo e Transportes. 

OD77 - Pesquisa Origem-Destino de 1977. 

O/D 87 - Pesquisa Origem-Destino de 1987. 

O/D 97 - Pesquisa Origem-Destino de 1997. 

OLTP - on-line transaction processing (tipo de sistema computacional 

tipicamente utilizado no suporte à atividades do nível operacional de uma 

organização). 

ORACLE - um aplicativo comercial para a construção e a manutenção de 

SGBDRs. 

PITU - Plano Integrado de Transportes Urbanos (para a RMSP). 

PMM - percurso médio mensal (indicador utilizado pela SPTrans para o cálculo 

da remuneração das empresas de ônibus). 
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PRIMEIRA FORMA NORMAL – condição necessária em BDs Relacionais, 

requer que todos os atributos possuam domínios atômicos (que não 

necessitam ser decompostos pelo SGBD). 

PVD - passageiro-veículo/dia (indicador utilizado pela SPTrans para o cálculo 

da remuneração das empresas de ônibus). 

RMSP - Região Metropolitana de São Paulo. 

RM/T - Modelo Relacional Estendido. 

SABESP - Companhia do Saneamento Básico do Estado de São Paulo. 

SECT - Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia (do Governo Federal). 

SEI - Secretaria Especial de Informática (do Governo Federal). 

SETEPLA - Setepla Tecnometal Engenharia Ltda. 

SITCO - Sistema de Informações para o Transporte Coletivo por Ônibus 

(aplicativo de computador desenvolvido pelo IPT). 

SITURB – Sistema de Informação em Transporte Urbano para o Modal Ônibus. 

SMBD - sistema de multi-bancos de dados (composto de um ou mais BDGs e 

mais de um BDC). 

SMBDOO - Sistema de Multi-Bancos de Dados Orientado-a-Objeto (SMBD, 

onde os BDGs baseiam-se no modelo orientado-a-objeto). 

SGBD - sistema gerenciador de bancos de dados. 

SGBDD - sistema gerenciador de banco de dados distribuído. 

SGDD - sistema gerenciador de dados distribuídos (denominação genérica 

para SGBDDs, SGBD Federados e SMBDs) 

SGBDOO - sistema gerenciador de bancos de dados (baseado no modelo) 

orientado-a-objeto. 

SGBDR - sistema gerenciador de bancos de dados (baseado no modelo) 

relacional. 

SMT - Secretaria Municipal de Transportes (da Prefeitura do Município de São 

Paulo). 
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SPITS - São Paulo Integrated Transport Study (estudo de transportes no nível 

estratégico realizado na RMSP). 

SPTrans - São Paulo Transporte S. A. (subordinada ao DTP). 

SQL - structured query language (linguagem de alto nível para definição e 

manipulação de dados, em bancos de dados, especialmente aqueles baseados 

no modelo relacional). 

START - Strategic and Regional Transport Model (Modelo de Transportes 

Estratégico e Regional). 

STORED PROCEDURE - trecho de programa de computador armazenado em 

um BD e executado via seu respectivo SGBD. 

STM - Secretaria dos Transportes Metropolitanos (subordinada ao Governo do 

Estado de São Paulo). 

SYBASE – um aplicativo comercial para a construção e a manutenção de 

SGBDRs. 

TRIGGER - trecho de programa de computador armazenado em um BD e 

executado por um SGBD, em resposta a uma tentativa de alterar o estado 

desse BD. 

TRRL - Transportation and Road Research Laboratory (Laboratório de 

Pesquisa de Transportes e Rodovias do Reino Unido). 

TWO-TIER - forma mais simples para um sistema computacional do tipo 

cliente-servidor, constituída de 2 camadas (veja THREE-TIER e MULTI-TIER). 

THREE-TIER - sistema computacional do tipo cliente-servidor constituído de 3 

camadas (veja TWO-TIER e MULTI-TIER). 

UniSQL/M - um aplicativo comercial para a construção e a manutenção de 

SMBDOOs. 

UTPS - Urban Transportation Planing Software (modelo matemático e 

aplicativo computacional utilizado em planejamento de transportes). 

VLP - veículo leve sobre pneus. 


