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RESUMO
 

Devido a grande importância que as informações passaram a ter nas organizações como 

ferramenta de apoio á tomada de decisão e do fator limitante tempo em função da concorrência, os  

métodos de modelagem de banco de dados se tornaram fundamentais para os Sistemas de 

Informação. Os modelos de banco de dados tradicionais não conseguem incorporar integralmente 

as informações dinâmicas. Com isso vêm surgindo novas tendências no tratamento dos dados. O 

principal objetivo deste trabalho é agregar as características da modelagem de dados existente, bem 

como reunir o que há de melhor em cada metodologia, e, com base nas características, apresentar 

propostas da modelagem de aspectos temporais que permitam uma aproximação metodológica 

unificada a fim de especificar os aspectos estáticos e dinâmicos associados a um sistema de 

informação, aproveitando as propriedades mais relevantes de cada um dos modelos enfocados neste 

trabalho.
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<!--[if supportFields]><span style='mso-element:field-end'></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='mso-element:field-begin'></span> PAGEREF _Toc501181364 \h <span
style='mso-element:field-separator'></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500300031003100380031003300360034000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='mso-element:field-end'></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='mso-element:field-begin'></span> PAGEREF _Toc501181363 \h <span
style='mso-element:field-separator'></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500300031003100380031003300360033000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='mso-element:field-end'></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='mso-element:field-begin'></span> PAGEREF _Toc501181362 \h <span
style='mso-element:field-separator'></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500300031003100380031003300360032000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='mso-element:field-end'></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='mso-element:field-begin'></span> PAGEREF _Toc501181361 \h <span
style='mso-element:field-separator'></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500300031003100380031003300360031000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='mso-element:field-end'></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='mso-element:field-begin'></span> PAGEREF _Toc501181360 \h <span
style='mso-element:field-separator'></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500300031003100380031003300360030000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='mso-element:field-end'></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='mso-element:field-begin'></span> PAGEREF _Toc501181359 \h <span
style='mso-element:field-separator'></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500300031003100380031003300350039000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='mso-element:field-end'></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='mso-element:field-begin'></span> PAGEREF _Toc501181358 \h <span
style='mso-element:field-separator'></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500300031003100380031003300350038000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='mso-element:field-end'></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='mso-element:field-begin'></span> PAGEREF _Toc501181357 \h <span
style='mso-element:field-separator'></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500300031003100380031003300350037000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='mso-element:field-end'></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='mso-element:field-begin'></span> PAGEREF _Toc501181356 \h <span
style='mso-element:field-separator'></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500300031003100380031003300350036000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='mso-element:field-end'></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='mso-element:field-begin'></span> PAGEREF _Toc501181355 \h <span
style='mso-element:field-separator'></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500300031003100380031003300350035000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='mso-element:field-end'></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='mso-element:field-begin'></span> PAGEREF _Toc501181354 \h <span
style='mso-element:field-separator'></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500300031003100380031003300350034000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='mso-element:field-end'></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='mso-element:field-begin'></span> PAGEREF _Toc501181353 \h <span
style='mso-element:field-separator'></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500300031003100380031003300350033000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='mso-element:field-end'></span><![endif]-->



 

 

 

 

 

 

1.      INTRODUÇÃO

Com o advento da Administração de dados nos anos 80 e a conseqüente  introdução das técnicas 

de modelagem, os dados passaram a desempenhar papel de maior relevância nos sistemas de informações, 

e por conseguinte, a ter  maior participação nos processos de tomada de decisão [BAR 94].

Ao longo destes anos os métodos e técnicas de análise [DEM89] e modelagem de sistemas de 

informações vem apresentando evolução contínua, incorporando novos conceitos e introduzindo ou 

adaptando metodologias vindo de outras áreas da ciência da computação. O desenvolvimento dessas 

novas técnicas visa principalmente obter vantagens competitivas  na velocidade de resposta às variáveis 

externas que afetam os negócios da organização e encontrar novos meios de gerenciar seus 

relacionamentos com os clientes. 

As novas estratégias requerem que as empresas captem e mantenham dados atualizados sobre seus 

clientes e processos através de sistemas de informações.

Na especificação destes sistemas de informações, não só a estrutura dos dados deve ser definida, 

mas também sua dinâmica permitindo que todos os aspectos relacionados ao tempo possam ser 

modelados. 

A Modelagem Temporal é um importante tópico da área de modelagem de dados que propõe 

suprir estas necessidades possibilitando a recuperação de informações referentes ao tempo em que as 

informações foram definidas [EDE94].

 

 

 

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><b
style='mso-bidi-font-weight:normal'><span style='font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:
10.0pt'><span style='mso-element:field-end'></span></span></b><![endif]-->



1.1.   Objetivos

O presente trabalho tem por objetivo discutir a evolução dos modelos de Bancos de Dados desde 

os convencionais até os modelos orientados a objetos, bem como sua utilidade na especificação de 

aplicações em sistemas de informações, e apresentar uma nova tendência na especificação dos dados 

através dos modelos e Bancos de Dados Temporais.

1.2.   Organização do documento

O desenvolvimento deste trabalho iniciará com o estudo da modelagem de dados convencional, 

exibindo alguns modelos de dados e Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados e logo após serão 

apresentados a modelagem de aspectos temporais e propostas de Bancos de Dados Temporais, no qual 

será adotada uma abordagem direcionada ao paradigma de Orientação a Objetos.

O capítulo 2 apresenta os métodos de modelagem de dados clássico. São introduzidos os conceitos 

básicos de sistemas de informações, características dos modelos de dados, vantagens e desvantagens  

desses modelos.

No capítulo 3 serão apresentados alguns modelos de Bancos de Dados tais como: Hierárquicos, de 

Rede, Relacionais e Orientado a Objetos. Não se trata aqui de mostrar de forma completa o 

funcionamento de cada um destes mas traçar um paralelo entre os modelos existentes.

O capítulo 4 abordará conceitos básicos, características, restrições de aspecto temporal e proposta 

de Bancos de Dados Temporais.

O capítulo 5 apresenta modelos temporais propostos aplicados em sistemas de informações.

Por fim, no capítulo 6 traz a análise conclusiva de todo o trabalho apresentado.



 

 

 

 

 

2.      ASPECTOS GERAIS  DE SISTEMA DE BANCO DE 

DADOS

Os sistemas de Bancos de Dados vem evoluindo a cada dia que passa, cada um com suas 

particularidades, por isso, neste capitulo será apresentado a evolução destes sistemas de Bancos de Dados 

com ênfase nos Sistemas Gerenciadores de Banco de dados (SBGD’s) .

2.1.    Considerações iniciais

Genericamente pode-se definir Bancos de Dados como um conjunto de arquivos (base de dados) 

relacionados entre si que armazenam de maneira organizada os dados, visando a otimização dos sistemas 

e facilitando a manutenção dos dados.

O surgimento da tecnologia de Banco de Dados (BD) se deve principalmente ao fato de que os 

especialistas em desenvolvimento de sistemas nas organizações sentiram a necessidade de um 

armazenamento de dados mais eficiente que os arquivos tradicionais, pois, estes apresentavam poucos 

métodos de acesso e predominantemente seqüencial.

2.2.   Vantagens dos Bancos de Dados

O uso da tecnologia de Bancos de Dados traz inúmeras vantagens, entre elas pode-se citar :

Ø      O Banco de Dados  permite armazenar os dados em um único local na organização 

sendo assim, eliminam-se redefinições de dados semelhantes e reduz-se drasticamente a redundância , 

que antes estavam duplicadas nas diversas aplicações.

Ø      O compartilhamento de dados facilita a integração de novas aplicações à organização, 

uma vez que não é necessário redefinir o que já existe, nem incluir dados já presentes no Banco de 



Dados.

Ø      Todos os procedimentos para tratamento de dados são agora realizados pelo Banco de 

Dados  causando  uma independência  dos  dados,  isto  é,  os  dados  não  precisam estar  na  área  de 

armazenamento onde executa a aplicação. Além disso, modificações nestes procedimentos não afetam 

a aplicação, ou seja, esta não necessita ser recompilada.

Ø      O acesso ao Banco de Dados é realizado através de linguagens de alto nível. Onde antes 

era necessário programar um procedimento para realizar uma operação sobre os dados, agora basta 

apenas escrever um pequeno comando nesta linguagem de manipulação.

 

A necessidade de redução no tempo de acesso aos dados e a importância das informações na 

maioria das organizações, bem como novos conceitos para o gerenciamento eficaz dos dados, foram 

primordiais para o surgimento do Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD), o qual serão 

abordado com maior ênfase na próxima seção.

2.3.   Sistema Gerenciador de Banco de Dados - SGBD

É um conjunto de programas inter-relacionados cujo objetivo principal é prover um ambiente que 

seja adequado e eficiente para recuperar e armazenar informações de Banco de Dados, além de gerenciar 

o acesso e a correta manutenção dos dados armazenados. Este acesso ocorre através de uma linguagem 

que permite a comunicação com aplicação por meio de uma interface amigável ao usuário. Os SGBD’s 

garantem a integridade, segurança e concorrência, de maneira a evitar dados inconsistentes.

Historicamente, os Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados (SGBD’s) surgiram no início da 

década de 70 com o objetivo de facilitar a programação de aplicação de Banco de Dados (BD). Os 

primeiros sistemas eram caros e difíceis de usar, requerendo especialistas treinados para utilizar o SGBD 

específico.

No decorrer dos anos, os SGBD’s foram evoluindo através de pesquisas e novas tecnologias foram 

desenvolvidas melhorando as interfaces e, portanto, facilitando o manuseio dos dados; consequentemente 

os SGBD’s tornaram mais populares entre as classes de profissionais da área de desenvolvimento.

Estas pesquisas resultaram em um tipo de SGBD, que passaria a dominar o mercado, tendo se 

convertido em padrão internacional,  o Sistema Gerenciador de Banco de Dados Relacional  (SGBDR)

Além do SGBDR as pesquisas na área de Banco de Dados resultaram também em um conjunto de 



técnicas, processos e notações para projeto de Banco de Dados que serão citados no restante  deste 

capítulo.

Um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) geralmente interage com diversas 

aplicações de uma organização através da Linguagem de Manipulação de Dados (DML) embutidos no 

seu código e a comunicação com os meios de armazenamento de dados geralmente é efetuada por meio 

de interface com o sistema operacional do equipamento, para leitura e gravação de dados. 

Todo o gerenciamento de dados, no que diz respeito ao acesso, integridade, segurança, 

concorrência, autorização, etc. é incumbência do Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD). Na 

próxima seção serão apresentados as principais funções dos SGBD’s.

2.3.1.      Funções Básicas dos SGBD’s 

a)      Métodos de acesso: os SGBD’s devem executar suas operações de maneira eficaz, procurando 

minimizar o número de acessos ao meio de armazenamento secundário. Eles suportam duas categorias de 

linguagens, são elas:

Ø      Linguagem de definição de dados  (DDL) permite a modelagem lógica dos dados, ou 

seja,  entidades  com  seus  atributos  e  tipos  de  dados  associados;  os  relacionamentos  entre  estas 

entidades e os índices de acesso associados aos atributos. 

Ø      Linguagem  de  manipulação  de  dados  (DML) permite  as  operações  usuais  de 

manipulação de dados (inclusão, alteração, exclusão e consulta), executados pelas aplicações.

 

b)      Restrições de integridade: os SGBD’s devem manter os dados sempre coerentes, verdadeiros com a 

realidade em questão afim de se ter dados consistentes no Banco de Dados.

c)      Segurança: os SGBD’s evita a violação da consistência dos dados por agentes (usuários ou 

aplicações) e falhas involuntária pois possui módulos de gerenciamento que controlam a autorização de 

acessos e a recuperação de falhas. Para tanto, o Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) deve 

manter, por exemplo, arquivos históricos (chamados logs) que cadastram todas as atualizações realizadas 

no Banco de Dados por transações. Já para falhas de meio de armazenamento, que tornam inoperantes, 

por exemplo, as unidades de disco onde se encontra o Banco de Dados, deve-se restaurá-lo a partir do 

último backup (cópia de segurança) realizado e consultar o log para refazer ou desfazer as transações 

cadastradas após este backup. 

 



d)      Controle de concorrência: nos SGBD’s é feito o controle de transação afim de evitar conflitos de 

acesso simultâneo a um dado por mais de uma transação. Este controle geralmente é feito através do uso 

de estratégias de bloqueio (lock), que garantem que apenas uma transação manipule um dado, durante o 

espaço de tempo que necessitar, sem que ocorra interferência de outras transações. 

 

e)      Independência dos dados: os SGBD permite a transparência de gerenciamento e armazenamento, 

fazendo com que a aplicação não se preocupe com detalhes de localização física dos dados ou controles 

de integridade e segurança. 

 

Os SGBD’s, apesar de oferecerem todas estas vantagens para os desenvolvedores de aplicações, 

necessitam ser devidamente escolhidos, de forma a se adequarem com a plataforma computacional onde a 

aplicação executará. Muitas vezes, dependendo desta plataforma, os SGBD’s podem ser mais ou menos 

poderosos.

2.3.2.      Arquitetura Básica de um SGBD 

Um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) pode visto como um sistema que fornece ao 

usuário uma abstração dos dados armazenados, isto é, o sistema omite certos detalhes de como os dados 

são armazenados e mantidos simplificando a interação do usuário com os dados  Pode-se dizer que o 

SGBD tem um nível interno, onde é descrito a estrutura de armazenamento físico dos dados,  um nível 

intermediário, onde tem-se a descrição lógica dos dados e um nível externo onde são descritas as visões 

para grupos de usuários.

1) Nível Físico: corresponde ao nível menos abstrato, onde se sabe detalhes físicos da organização 

de um dado. É uma estruturação de baixo nível, onde é descrito como os dados estão armazenados, em 

termos de bytes ( tamanho de registros, tamanho e posição de campos ). O módulo de gerenciamento de 

arquivos do SGBD lida com este nível de visão dos dados, uma vez que localiza, lê e grava registros; 

2) Nível Conceitual: corresponde ao nível intermediário, que suporta uma descrição de mais alto 

nível em relação ao nível físico, onde a preocupação está em descrever quais dados são significativos para 

uma organização. Neste caso, lida-se com os dados a nível de entidades e relacionamentos, tal qual estão 

definidos  no  esquema.  É  similar,  por  analogia,  à  descrição  de  um  registro  em  uma  linguagem  de 

programação, ou seja, lida-se com nomes de arquivos e campos e não com seqüências de bytes.

3)  Nível  de  Visão:  É  o  nível  mais  alto  de  abstração,  sendo particular  de  cada  aplicação  que 



manipula dados do BD. Este universo de dados pode ser uma porção do esquema global da organização. 

 

Para suportar a manipulação de dados nestes 3 níveis, o Sistema Gerenciador de Banco de Dados 

(SGBD) deve realizar mapeamentos entre os mesmos, de maneira a deixar transparente, para o usuário de 

um nível mais alto, a organização do dado nos níveis mais baixos. 

Esta habilidade de modificar a definição da estrutura do Banco de Dados (esquema), em um nível 

sem afetar a definição de esquemas num nível mais alto é chamada de independência de dados.

O inter-relacionamento entre estes três níveis de abstração é ilustrado na Figura 2.1.

 

 

Figura 2.1 – Níveis de Abstração

Os Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados  vem evoluindo a cada dia que passa e no decorrer 

desses processos de aperfeiçoamento foi surgindo novos tipos de Bancos de Dados para suprimento das 

necessidades das organizações e maior eficácia no processo de armazenamento de informações. 

Entre os modelos de Bancos de Dados existentes, podem ser citados: rede, hierárquico, relacional, 

orientado a objetos, corporativo, distribuído. Cada um desses modelos serão abordados no próximo 

capítulo afim de apresentar suas particularidades.
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3.      MODELOS DE DADOS

O Modelo de (Banco de) dados é basicamente um conjunto de conceitos utilizados para descrever 

os diversos tipos de Banco de Dados, e cuja finalidade é permitir maior interação das organizações com 

os sistemas informatizados, trazendo mais segurança, rapidez, confiabilidade nas informações obtidas, e 

maior   qualidade nos projetos desenvolvidos.

Como foi dito no capítulo anterior, não existe uma única forma de representação dos modelo de 

dados, porém, qualquer forma que permita a correta compreensão das estruturas de dados compreendidas 

no Banco de Dados, pode ser considerada adequada.

Existem muitos modelos de dados que tem sido propostos, sendo que uma das principais 

diferenças entre eles é o tipo de estruturas lógicas de dados que podem ser suportadas. Eles dividem-se 

nos seguintes grupos : modelos lógicos baseados em registros, modelos lógico baseados em objetos e 

modelos físicos de dados.

3.1.   Modelos Lógico Baseado em Registros

São modelos que representam esquematicamente as estruturas das tabelas de forma bastante 

próxima a existente fisicamente, e são usados nas descrições de dados nos níveis conceitual e visual. 

Modelos baseados em registros são assim chamados porque o Banco de Dados é estruturados em registros 

de formato fixo de diversos tipos. Cada tipo de registro define um numero fixo de campos ou atributos e 

cada campo é usualmente de um tamanho fixo.

Os três modelos de dados mais aceitos são o relacional, de rede e o hierárquico, que serão 

detalhados nas próximas seções deste capítulo.



3.2.   Modelo de dados Relacional

O modelo de dados Relacional apresenta estruturas de dados simples e uniformes, onde o Banco 

de Dados é representado como uma coleção de tabelas. As tabelas são chamadas de relações, que são 

compostas de linhas (tuplas) e essas linhas tem colunas (atributos). Estas relações contém informações 

sobre as entidades representadas e seus relacionamentos.

Tabelas são na verdade conjuntos. Cada linha ou registro da tabela corresponde a uma elemento 

do conjunto. Consultas e alterações na base de dados correspondem a operações realizadas sobre estes 

conjuntos. Estas operações são definidas pela álgebra relacional.

O cálculo e a álgebra relacional representam os requisitos básicos numa linguagem de consulta 

relacional. A álgebra define as operações básicas utilizadas dentro da linguagem e o cálculo relacional é 

uma linguagem de consulta formal, a qual é baseada na lógica matemática. 

O modelo relacional representa dados e relacionamento entre os dados através de um conjunto de 

tabela, cada uma tendo um numero de colunas com nomes únicos, como mostra a figura 3.1 O 

relacionamento entre os dados é feita através de valores de referência contidos nas tabelas.

CLIENT
E

      

Nome Endereç
o

Cidade Cont
a

   

João Rua T Araxa 123  CONTA  

Maria Av.  U Ibia 456  NroCta Saldo

José Rua A Uberab
a

789  123  1.000,0
0 

Joaquim Av.  N Romari
a

789  456     
500,00 

Ana Rua I Perdize
s

456  789     
250,00 

Rairna Av.  R Itabira 321    

 

Figura 3.1 – Estrutura de Dados Relacional



Para recuperar uma informação necessária ao usuário, deve-se buscá-la em várias tabelas 

diferentes, estabelecendo-se um relacionamento entre elas. Esta é a origem do nome deste paradigma de 

Banco de Dados.

Muitos Bancos de Dados Relacionais tem linguagem de alto nível e dá suporte a uma forma 

limitada de visões do usuário. Usualmente, os esquemas conceituais e internos não são distinguíveis e a 

Linguagem de Definição de Dados (DDL) é utilizada para descrever todos os aspectos de estrutura do 

Banco de Dados.

Por exemplo, determinar quais os correntista de cada conta-bancária, significa determinar um 

subconjunto da união do conjuntos CLIENTE e CONTA, onde todos os elementos possuam uma 

determinada propriedade.

Quando o Banco de Dados precisa montar uma expressão algébrica para encontrar um resultado, 

ele deve escolher uma entre várias expressões.  Apesar de apresentarem o mesmo resultado, as expressões 

são diferentes, e a diferença fará com que o Banco de Dados adote um diferente caminho para resolver 

cada uma.

Um vasto número de produtos de Banco de Dados Relacionais está disponível no mercado. Eles 

incluem entre outros, IBM DB2, Oracle, Sybase, Informix, Progress,etc.

3.3.   Modelo de Banco de Dados Rede

O modelo rede utiliza como elemento básico de dados a ocorrência de registro. Um conjunto de 

ocorrências de registros de um mesmo tipo determina um tipo de registo. Um conjunto de tipos de 

registro relacionados entre si, através de ligações (associação entre dois registros) especiais, forma uma 

estrutura de dados em rede que por sua vez podem ser implementadas sob a forma de ponteiros, listas de 

ponteiros, etc.

Uma rede é essencialmente um conjunto de ilimitado de nós (tipos de registros neste caso) e de 

ramais de ligação, ou bordas. Na verdade, uma hierarquia é apenas um tipo particular de rede. Uma rede 

não apresenta o conceito de nó ‘raiz’ e os registros podem ter diversos tipos de registros-pais, assim como 

diversos tipos de registros-filhos.

As referências ou ligações estão normalmente inseridas junto com as ocorrências de registro, 

assim, todo acesso à um próximo registro utiliza o ponteiro inserido no registro corrente disponível. Neste 

modelo, tem-se sempre um elemento distintivo, o registro base, a partir dele são dispostos os demais 

registros.



Um diagrama de estrutura de dados é o esquema para um Banco de Dados de Rede. Tal diagrama 

consiste em dois componentes básicos: caixa, que corresponde a tipo registro, e linha, que corresponde a 

ligação conforme Figura 3.2

 

 

Figura 3.2 – Estrutura de Dados de Rede

 

O modelo de rede difere do modelo relacional, ao representar os dados através de coleções de 

registros e os relacionamentos entre os dados através de ligações. No modelo relacional, os dados e os 

relacionamentos entre os dados são representados por uma coleção de tabelas. 

No modelo de rede, somente as ligações um-para-um e um-para-muitos podem ser utilizadas. As 

ligações muitos-para-muitos não são permitidas a fim de simplificar a implementação.

As restrições impostas pelo Modelo de Redes podem ser descritas como de ordem de entrada e de 

existência. Em relação as restrições de entradas cita-se a obrigatoriedade de cada novo registro estar 

conectado (ou apontado) ao conjunto indicado. Em relação a restrições de existência pode-se dizer que 

um componente de um tipo de registro pode existir de forma independente de outros desde que esteja 

conectado a algum outro registro fazendo parte de algum conjunto, ou sendo base de um novo conjunto.

Uma modalidade especial deste modelo foi apresentada pelo Data Base Task Group (DBTG) da 

Conference on Data Systems and Languages (CODASYL). Uma crítica feita a este modelo é a inclusão 

de detalhes que tem mais a ver com implementação física do que com estrutura lógica. 
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3.4.   Modelo de dados Hierárquico

O Modelo Hierárquico é similar ao modelo de rede, pois os dados e relacionamentos são 

representados por registros e ligações, respectivamente. Cada registro neste modelo é uma coleção de 

campos, cada um contendo somente uma informação. Uma ligação é uma associação entre precisamente 

dois registros.

Um diagrama de estrutura de árvore é um esquema para o Banco de Dados Hierárquico. Um 

diagrama consiste de dois componentes básicos: caixa, que corresponde o tipo registro e linha, que 

corresponde a ligação. Um diagrama de estrutura de árvore é similar a um diagrama de estrutura de dados 

no modelo de rede.

Quando se fala em hierarquia de dados, o acesso aos dados é feito através do segmento “raiz” em 

que um campo é escolhido como campo-chave e os outros são baseados em índices ou acesso aleatório.

 

Figura 3.3 – Estrutura Hierárquica  de Dados

O modelo hierárquico difere do modelo de redes no sentido em que os registros são organizados 

como coleções de arvores composta de conjuntos de registros interligados descrevendo uma hierarquia, 

conforme mostra figura 3.3.

O modelo hierárquico, juntamente com o modelo relacional e de rede são considerados modelos 

de dados mais utilizados comercialmente. 

3.5.   Modelos lógicos baseados em objetos

São modelos que procuram representar as informações através dos paradigmas da orientação a 

objetos, utilizando o conceito de Classes que irão conter os objetos. Eles se caracterizam pelo fato de 
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fornecerem capacidades de estruturação flexíveis e admitirem restrições de dados. 

Serão apresentados apenas os modelos de Entidade-Relacionamento e Orientado a objeto, apesar 

da existência de vários modelos pertencentes a este grupo.

3.6.   Modelo entidade-relacionamento

O modelo lógico mais difundido é o modelo entidade-relacionamento, que é baseado em uma 

percepção de um mundo real que consiste em uma coleção de objetos básicos chamados entidades e em 

relacionamentos entres esses objetos[KOR95]. Uma entidade é um objeto que é  distinguível de outro 

objetos  por  um conjunto  especifico  de  atributos.  Um relacionamento  é  uma  associação  entre  várias 

entidades.

A estrutura lógica geral de um Banco de Dados pode ser expressa graficamente por um diagrama 

E-R que consiste nos seguintes componentes segundo a notação de Peter Chen:

(a)    Retângulo que representam conjuntos de entidades;

(b)   Elipse que representam atributos;

(c)    Losangos que representam relacionamentos entre conjuntos de entidades;

(d)   Linhas que ligam atributos a conjunto de entidades e conjunto de entidades a relacionamento.

Cada componentes é rotulado com a entidade ou o relacionamento que representa, como mostra o 

exemplo da Figura 3.4.
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Figura 3.4 – Estrutura de Entidade-Relacionamento

3.7.   Modelo Orientado a Objeto

Sumariamente, pode-se dizer que orientação a objetos corresponde à organização de sistemas 

como uma coleção de objetos que integram estruturas de dados e comportamento. Além desta noção 

básica, a abordagem inclui um certo número de conceitos, princípios e mecanismos que a diferenciam das 

demais. 

O paradigma de Orientação a Objetos surgiu na busca constante dos desenvolvedores de software 

por maior qualidade e novas soluções para os problemas de baixa produtividade. Este paradigma possui 

características que podem melhorar a qualidade e a produtividade no desenvolvimento de software, pois 

possibilitam maior reutilização, confiabilidade, modularização e rapidez de desenvolvimento [COA96]. 

Semelhante ao modelo E-R, o modelo orientado a objeto é baseado no conceito de objeto ( dados 

encapsulados em forma de códigos e métodos ) que operam trocando mensagens entre si, e esses objetos 

são estruturados em classes, e as classes estão baseadas em uma hierarquia de subclasse e superclasse, 

herdando propriedades e métodos das classes superiores.

Uma classe pode ser vista como uma definição de tipo para objetos. Esta combinação de dados e 

código em uma definição de tipo é similar ao conceito de tipos abstratos de dados em linguagem de 

programação.

A maneira pela qual um objeto pode fazer o acesso ao dado de outro objeto é invocando o método 

deste outro objeto enviando uma mensagem ao objeto. 

Os modelos de dados orientados a objetos introduzem um conjunto muito rico de primitivas de 

estruturação que suportam abstrações tais como classificação, generalização, especializações e agregação.

Os modelos de dados orientados a objetos tem um papel importante nos SGBD porque, em 

primeiro lugar, são mais adequados para o tratamento de objetos complexos (textos, gráficos, imagens) e 

dinâmicos (programas, simulações). Depois, por possuírem maior naturalidade conceitual e, finalmente, 

por estarem em consonância com fortes tendências em linguagens de programação e engenharia de 

software. O casamento entre as linguagens de programação e Banco de Dados é um dos problemas que 

estão sendo tratados de forma mais adequada no contexto de orientação a objetos. 

Em modelos de dados orientados a objetos um objeto é criado como uma instância de uma classe, 

apresentando as propriedades e comportamento desta classe. O objeto apresenta um identificador único 



que o distingue dos demais objetos. Uma vez criado, o objeto pertence a esta classe durante todo o seu 

tempo de vida, mesmo se, com o passar do tempo, suas características comportamentais evoluam de 

modo a ser identificado com as características de outra classe.

 

Um Banco de Dados Orientado a Objetos se caracteriza por :

Ø      ser formado por um conjunto de tipos abstratos de dados, com operações definidas sobre 

estes tipos, as quais caracterizam as propriedades ou o comportamento dos tipos, sendo os objetos 

instâncias destes tipos; 

Ø      serem os objetos acessados e manipulados somente através das operações definidas para 

os tipos, ficando a estruturação dos dados e os detalhes da implementação, totalmente escondidos. Os 

objetos são definidos, portanto, somente através de suas propriedades ( seus comportamento).

Os Bancos de Dados Orientado a Objetos apresentam a semântica da aplicação em seu esquema 

conceitual e permitem modelar entidades do mundo real como objetos armazenados, devido esta 

facilidade têm sido portanto um dos grandes alvos de interesse em aplicações complexas de sistemas de 

informações.

Tem-se observado a necessidade constante de aumento de produtividade, sendo que, para isso, as 

equipes de desenvolvedores têm procurado criar padrões de programas, bibliotecas de classes e softwares 

que gerem aplicações semi-prontas que auxiliem neste objetivo. Entretanto, uma dificuldade é enfrentada 

por estes desenvolvedores: não é possível programar orientado a objetos sem levar em conta o Banco de 

Dados em que os objetos serão armazenados. Deve existir uma preocupação com o mapeamento entre os 

diferentes modelos.

O desenvolvimento do Sistema Gerenciador de Banco de Dados Orientado a Objetos (SGBDOO) 

teve origem na combinação de idéias dos modelos de dados tradicionais e de linguagens de programação 

orientada a objetos. 

O Sistema Gerenciador de Banco de Dados Orientado a Objeto simplifica muito a integração com 

as linguagens de programação deste paradigma orientada a objetos, porque ele apoia o modelo de dados 

diretamente.

Há duas propriedades fundamentais para a construção de um SGBDOO: 

Ø      Extensibilidade - garante que o conjunto de tipos oferecidos pelo sistema permite a 



definição de novos tipos e não há distinção entre os tipos pré-definidos e os definidos pelo usuário.

Ø      Completude computacional - implica que a linguagem de manipulação de um Banco de 

Dados Orientado a Objetos pode exprimir qualquer função computacional.

 

No SGBDOO, a noção de objeto é usada no nível lógico e possui características não encontradas 

nas linguagens de programação tradicionais, como operadores de manipulação de estruturas, 

gerenciamento de armazenamento, tratamento de integridade e persistência dos dados. 

As linguagens de programação orientada a objetos, tratam a interface dos sistemas e buscam os 

dados necessariamente em Banco de Dados Relacionais, idéia consolidada no mercado. Os dados 

recuperados nesses bancos, são então trabalhados pelo programador e encapsulados em métodos e 

propriedades definidas na linguagem e não sobre os dados.

Levando em conta o grande desenvolvimento tecnológico que ocorreu na área de Sistema 

Gerenciador de Banco de Dados Relacional, na última década, tornando-os um padrão de armazenamento 

e recuperação de grandes volumes de informações, e o crescente desenvolvimento de softwares 

orientados a objeto para a construção de aplicações flexíveis e escaláveis, surgiu nos últimos tempos, uma 

tendência em unir as melhores características dessas duas tecnologias para criar aplicações orientadas a 

objetos com seus dados armazenados em um Banco de Dados Relacional.

Os sistemas objeto-relacionais, agregam uma série de novas facilidades características dos 

sistemas orientados a objetos, acrescentando uma camada de abstração de dados acima dos métodos 

relacionais comuns de representação de dados e de programação. 

A completa migração dos Sistemas Relacionais para um Sistema de Banco de Dados totalmente 

orientada a objeto pode ser inviável devido aos custos.

Por isso, acredita-se que tendência atual é optar-se por soluções híbridas, usando-se sistemas 

relacionais que aos poucos incorporam características de orientação a objetos.

 

3.8.   Modelo de Banco de dados Distribuído

Um Banco de Dados Distribuído é um conjunto de Banco de Dados armazenados em diferentes 

nodos de uma rede de computadores, sendo esses Banco de Dados correlacionados logicamente, seja por 



relações funcionais, seja porque são no todo ou em parte, cópias múltiplas das mesmas informações, de 

modo a constituir em qualquer caso uma única coleção de dados. 

O modelo de Banco de Dados Distribuído permite o compartilhamento e acesso de dados de uma 

maneira segura e eficiente, sendo este um dos benefícios da utilização deste modelo [COU84].

O critério de localização dos dados é influenciada pela estrutura de controle adotada na rede. Um 

dos benefícios da utilização de Banco de Dados Distribuído é a capacidade de compartilhar e acessar 

dados de uma maneira segura e eficiente.

Na estrutura hierárquica, os computadores executam tarefas que interagem de modo mais ou 

menos estruturado e controlado pelos membros de mais alto nível na hierarquia. 

Na estrutura simétrica, todos os computadores cooperam a um mesmo nível lógico, embora 

relações proprietário-usuário possam ser criadas dinamicamente na execução de algumas tarefas e a 

tendência é colocar junto a cada nodo os dados mais utilizados. Para dados utilizados com freqüência por 

dois ou mais nodos, pode-se criar cópias residentes em cada um desses nodos.

É um problema difícil manter a consistência entre as cópias quando ocorre uma atualização em um 

nodo contendo uma das cópias. A atualização deve atuar corretamente, independentemente da velocidade 

de transmissão dos dados, o nodo que vai empreender a atualização deve notificar a todos os demais que 

contenham cópias sua intenção de atualizar o nodo, e se houver algum conflito, este deve ser resolvido 

nesse momento.

A principal desvantagem do Sistema de Banco de Dados Distribuído é o acréscimo de 

complexidade exigida para assegurar coordenação própria entre os locais. Este aumento de complexidade 

tem como conseqüência:

Ø      Custo de desenvolvimento de software mais elevado;

Ø      Maior potencial para erro, uma vez que os locais que compõem o sistema distribuído 

operam em paralelo.

3.9.   Modelo de Bancos de Dados Corporativo

Defini-se como Banco de Dados Corporativo o armazenamento de todos os arquivos e 

informações de uma empresa agrupados de uma forma que seja possível consultá-los com uma maior 

exatidão e rapidez de qualquer parte da empresa.



Esse Banco de Dados não é uma mudança nas características fundamentais de um Banco de 

Dados, mas sim, a disponibilidade de novas tecnologias para o seu acesso e armazenamento, ele vai além 

das fronteiras de um Banco de Dados, aonde é aperfeiçoado o acesso aos dados através de uma melhoria 

nas tecnologias de processamento com componentes mais rápidos, terminais remotos, além da aceitação 

cada vez maior de aceitação compartilhadas, ou seja, os dados podem ser gerenciados como um recurso 

[DAT88].

Esses dados podem ser considerados recursos porque uma mesma informação ou dado possuem 

uma duração e sua importância e pode ser requisitado ou necessário para várias partes da empresa, com 

isso se torna importante gerenciá-los, sendo o único recurso que mantém a pista dos demais.

O Banco de Dados Corporativo é gerenciado por um departamento cuja atribuições, em geral tem 

a responsabilidade pelo Banco de Dados que inclui segurança, projeto, desempenho e publicidade. 

3.10.                   Considerações finais

Os modelos de dados orientado a objeto não baseiam a estruturação dos dados em conceitos de 

registros lógicos, como é feito nos modelos relacionais, hierárquico e de rede, mas apresentam o ambiente 

da aplicação através de objetos (entidades). Estes objetos são relacionados através de atributos e 

classificados através de classes e de subclasses. 

 



 

 

 

4.      ASPECTOS DE MODELAGEM TEMPORAL DE 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

 

Com o avanço da tecnologia permitiu-se que se abrisse a possibilidade de armazenar novas formas 

de informações que estão ligadas diretamente ao fator tempo, tais como: imagens espaciais, variação de 

índices financeiros, tempo de validade da informação no Banco de Dados, etc. Os modelos de dados 

tradicionais muita vezes não conseguem representar a variável tempo nos sistemas de informações por 

isso neste capítulo serão abordados aspectos da modelagem temporal que corresponde a uma nova visão 

de modelagem de dados em sistemas de informações [EDEa00]. 

A especificação da informação temporal consiste de um esquema conceitual, composto de um 

modelo conceitual e de uma linguagem formal. Através do modelo conceitual devem estar representadas 

todas as características do sistema, tanto as estáticas como as dinâmicas. As características estáticas 

descrevem os aspectos estruturais, tais como documentos, objetos, mensagens, agentes, etc. As dinâmicas 

descrevem a evolução das entidades estáticas no esquema do sistema, ou seja, descrevem o fluxo válido 

de informação. Esta descrição é feita através de um conjunto de conceitos e de regras formais, regras estas 

que incluem restrições temporais.

Segundo [EDE94], os componentes essenciais de um método de especificação são:

(i)                  os  modelos,  definidos  pelo  conjunto  de  conceitos  e  de  regras  relativas  à  utilização  do 

método, fixando o vocabulário e o tipo de abstração; 

(ii)                as  linguagens,  descrições formais das imagens dos sistemas de informações  segundo os 

respectivos modelos;

(iii)               a  seqüência  de aplicação do método, que guia  o  trabalho do analista  na descrição e  na 



especificação dos sistemas;

(iv)              sas  ferramentas  disponíveis,  que  podem auxiliar  na  especificação,  na  documentação,  na 

avaliação, na tradução e na simulação das especificação.

4.1.   Características de aspectos temporais 

A utilização de um modelo de dados temporal para especificação de uma aplicação não implica, 

necessariamente, na utilização de um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) específico para o 

modelo. Os Bancos de Dados convencionais podem ser utilizados se existir um mapeamento adequado 

entre o modelo temporal e o modelo do Banco de Dados utilizado, além disso, especial atenção deve ser 

dada às regras de integridade e as respectivas transições de estados dos dados. 

Na prática da modelagem de dados de sistemas, convivem dois paradigmas, o da modelagem 

estruturada clássica e o da orientação a objetos. A diferença central reside no fato de, na análise clássica, 

dados e procedimentos serem tratados independentemente, enquanto que na análise orientada a objetos 

procedimentos estão encapsulados junto com dados, formando objetos.

Não há razões objetivas para afirmar que uma abordagem de análise é melhor que a outra. Por este 

motivo é importante estudar a relação entre modelos construídos nas duas abordagens.

A representação  dos aspectos temporais na especificação de um sistema de informação  é 

importante por mais de um motivo:

(i)                  o sistema pode apresentar informações temporais a serem introduzidas no Banco de Dados 

que o representa, sob forma de informação propriamente dita;

(ii)                processos a serem executados podem apresentar interações temporais, interações que devem 

também ser representadas;

(iii)               determinadas tarefas podem apresentar pré-condições à sua execução, as quais podem ser 

representadas através de restrições temporais;

(iv)              condições de integridade temporal do Banco de Dados podem ser necessárias.

 



4.2.   Formas de Representação Temporal

Diferentes formas de representação temporal podem ser utilizadas. A definição de tempo pode ser 

feita de forma explícita, geralmente através da associação de um instante (ponto) de tempo a uma 

informação, ou de forma implícita através da utilização de uma lógica temporal. Para a representação 

explícita de tempo é necessária a definição de uma entidade temporal primitiva a ser adotada pelo modelo 

utilizado, sendo as mais comuns: 

a)      um ponto no tempo;

b)      um intervalo, definidos por um par de pontos no tempo;

c)      elemento temporal, constituído por uma união finita de intervalos temporais[SAR00].

 

Os sistemas nos quais os mecanismos de raciocínio a respeito de tempo são de fundamental 

importância, tais como sistema de agendamento de tarefa, a noção de intervalo temporal é tomada como 

primitiva; nestes casos os eventos são representados como intervalos muito pequenos. Os eventos são 

representados por intervalos de tempo. Estes intervalos são relacionados entre si através de 

relacionamentos temporais, descritos por predicados de uma linguagem de lógica temporal.

Diversos modelos de dados  temporais têm sido apresentado na literatura, sendo a maioria 

constituída de extensões temporais a modelos de dados já existentes. Entre estes podem ser encontrados 

modelos relacionais, orientados a objetos e, particularmente, modelos ER-temporais.

Uma outra forma de representação temporal é através da associação de conjuntos de instantes 

temporais a cada informação – conjunto de pontos no tempo representando os diferentes tempos de 

validade. Essa forma de representação temporal foi introduzida por Gadia, sendo utilizado em diversos 

outros modelos, como por exemplo no modelo relacional de Tansel. 

Os primeiros trabalhos realizados na área de modelagem temporal foram os de incorporar a 

dimensão temporal a modelos que apresentavam a abordagem relacional. De forma análoga, várias 

extensões de modelos Entidades-Relacionamento(ER) com aspectos temporais foram propostas. 

Em um modelo de dados ER convencional, os conjuntos de entidades e relacionamentos 

apresentam duas dimensões: a primeira refere-se às instâncias (linhas) e a segunda aos atributos (colunas). 

Em um modelo ER temporal, uma nova dimensão é acrescentada: a dimensão temporal. 



 

 

 

5.      BANCOS DE DADOS TEMPORAIS

Num sentido mais amplo, um Banco de Dados que permite armazenar e recuperar todos os estados 

de um objeto, registrando sua evolução ao longo do tempo é chamado de Banco de Dados Temporal 

[HUB00].

Os Bancos de Dados convencionais foram projetados para armazenar e processar os dados mais 

recentes, ou seja, os dados atuais. À medida que novos valores se tornam disponíveis através das 

atualizações, os valores que existiam antes são removidos do Banco de Dados pois trabalham com o 

conceito de transação, no qual leva o Banco de Dados de um estado consistente a outro descartando os 

estados anteriores. Assim esses Bancos de Dados capturam apenas uma imagem instantânea da realidade. 

Os Bancos de Dados convencionais são insuficientes para aquelas aplicações que necessitam dos 

dados passados. A inexistência de um sistema temporal força essas aplicações a criar seus próprios 

métodos para gerenciar suas informações temporais. 

Um Banco de Dados Temporal pode ser implementado sobre um Banco de Dados Relacional, 

Orientado a Objeto, Objeto-Relacional e outros. Em cada um deles devem ser preservadas as 

características individuais, bem como, as regras que regem cada Banco de Dados.

5.1.   Classificação de Bancos de dados Temporais 

Dependendo da possibilidade de representação de informações históricas, os Bancos de Dados são 

classificados em:

(i)                  Bancos de Dados Instantâneos, os mais utilizados comercialmente, onde ao se alterar uma 

informação, a antiga é sobrescrita pela nova ;

(ii)                Bancos de Dados de Tempo de Transação, os quais associam aos dados apenas o tempo em 



que a informação foi inserida no Banco de Dados, recuperando somente o passado e o presente 

das informações;

(iii)               Banco  de  dados  de  Tempo  de  Validade,  que  associam  aos  dados  o  tempo  em que  a 

informação  será válida no Banco de Dados, possibilitando a recuperação das informações tanto 

do passado quanto do presente;

(iv)              Banco de Dados Bitemporais, que associam tempo de transação e tempo de validade aos 

dados, permitindo a recuperação de todos os estados das informações.

 

A consistência de Banco de Dados é assegurada através da definição de regras, as quais controlam 

a integridade e a evolução dos dados. Para cada tipo de Banco de Dados utilizado, as regras de tratamento 

deverão ser de maneira diferenciada, pois cada Banco de Dados possui características distintas conforme 

mencionadas anteriormente.

Em Bancos de Dados Temporais, as propriedades determinadas pelo fator tempo  são atualizadas 

pela inserção de um novo evento no Bancos de Dados.

Quando utilizados Bancos de Dados Temporais  as regras deverão tratar das informações 

dinâmicas segundo o tempo em que elas se encontram. O sucesso da manipulação dos dados é assegurado 

por regras específicas de integridade e transições de estados somadas à manipulação dos tempos de 

validade e transação. Desta maneira a manipulação de dados (inserção, remoção e atualização) agrega um 

valor maior de complexidade em relação aos Bancos de Dados convencionais.

Estudos recentes mostram que para se obter uma representação completa e precisa do mundo real 

é necessário um Banco de Dados onde não só os dados mas também o esquema conceitual seja temporal e 

portanto tenha sua história armazenada. Para isto é preciso incorporar aos Bancos de Dados Temporais os 

conceitos de evolução de esquemas. 

A evolução de esquema ocorre quando o SGBD permite a modificação na definição do esquema 

de uma base de dados populada, sem causar perda de informações, o versionamento ocorre quando as 

várias versões do esquema ficam disponíveis[FER00]. 

O gerenciamento sobre versões possuem dois níveis : 

•                    de aplicação - onde o usuário pode editar a seqüência de versões, informando onde 

deve ser incluída uma versão.



•                    de sistemas - o histórico de versão reflete a seqüência de alteração realizadas sobre 

um objeto, neste caso o usuário não edita.

 

Em um ambiente temporal que suporta evolução de esquemas existe um aspecto ainda pouco 

explorado que é o problema da resolução de consultas temporais que envolvem mais de um esquema 

conceitual.

A implementação de Bancos de Dados Temporais em SGBD’s convencionais deve-se à 

inexistência de um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) totalmente temporal. Algumas 

implementações de Bancos de Dados Temporais em SGBD’s Relacionais e Orientados a objetos já foram 

realizadas. Estas implementações possuem características distintas e buscam armazenar as informações 

em seus diferentes estados: passado, presente, em alguns casos, futuro.

Tratando-se de um Banco de Dados Temporal, quando uma determinada informação é inserida, 

deve-se criar mecanismos capazes de fornecer os rótulos temporais necessários. Tais rótulos referem-se 

aos tempos de validade e/ou transação. Para esta operação, regras podem ser necessárias para manter a 

integridade das informações.

Apesar de vários protótipos terem sido construídos, ainda não existem Bancos de Dados 

Temporais  comercialmente disponíveis. Entre as possíveis razões para este fato pode-se citar :

Ø      Ao contrário de outras  áreas  de pesquisa sobre Bancos de Dados (  por  exemplo os 

Bancos de Dados Orientados a Objetos), o suporte ao tempo pode ser visto como um incremento aos 

paradigmas atuais e não um novo paradigma por si só. Por este motivo os usuários e fabricantes, estão 

convencidos de que o suporte ao tempo seja uma motivação suficiente para modificação dos produtos 

existentes.  Ao  contrário  eles  preferem  usar  as  vantagens  proporcionadas  pelo  uso  dos  aspectos 

temporais de forma a ser definida pelo próprio usuário.

Ø      Em Banco de Dados Temporal nenhuma informação é descartada, isto gera problemas 

de desempenho, o que contribui para que sua utilização seja restrita.

A operação de atualização deve considerar, em primeiro lugar, o tempo associado à informação. 

Dependendo deste tempo, mecanismos diferentes deve ser criados para que se mantenha o estado 

consistente do Banco de Dados. Tais mecanismos referem-se a regras que restrinjam a atualização. Por 

exemplo, caso se deseja manter, sempre, o passado das informações, as regras devem ser implementadas 

de forma que não se permita a atualização do passado.



Quanto à remoção, uma solução para manter a história das informações e fazer com que tuplas que 

iniciaram sua validade no passado e que são válidas no presente sejam teoricamente removidas, é encerrar 

a sua validade, fazendo com que o atributo “data de validade final” receba a data na qual a tupla deixará 

de valer. Quanto à remoção física de tuplas, pode ser um mecanismo importante quando se deseja excluir, 

do Banco de Dados, informações muito antigas ou sem relevância para a aplicação.

 

5.2.   Alguns Modelos Temporais

Nos últimos anos o tempo passou a ser um fator relevante nos sistemas de informações, por isso, 

foram propostos diversos modelos de dados que buscam representá-lo na modelagem, alguns destes 

modelos, na verdade, são extensões dos modelos de dados relacional, ER e orientado a objeto ou utilizam 

os paradigmas de modelagens já existentes.

Neste capítulo são abordados alguns modelos de dados temporais propostos, onde o propósito é 

apresentar de maneira sumária formas de representação e a linguagem de recuperação dos dados quando 

existente.

Apesar de terem sido criados vários modelos de dados temporais, pouco tem sido feito para 

unificar as característica comuns desses modelos e formar uma base de conceitos. A comunidade 

cientifica tem trabalhado no sentido de criar um vocabulário padrão para aumentar a eficiência de 

cooperação entres os pesquisadores, propiciando a definição de uma linguagem de consulta temporal 

consensual, seja estendendo a linguagem SQL, para suportar as dimensões temporais, ou desenvolvendo 

uma nova linguagem SQL orientada a objetos mais apta a incorporar o melhor modelo de dados temporal.

A seguir serão apresentados alguns dos modelos de dados propostos:

 

5.2.1.      TDM ( Temporal Data Model) – Modelo Temporal 

de Dados 

 

O modelo de dados temporal  propõe uma especificação diferenciada dos modelos já existentes 

pois não se fundamenta nos eventos temporais de causa e de efeito, mas busca capturar o significado dos 

dados no domínio temporal através do ponto no tempo, o valor do atributo considerado e dos  valores de 



dados temporal que é definido por um identificador único que identifica a instância de entidade 

considerada (um objeto qualquer).

Neste modelo, todos os dados temporais são completamente ordenados no tempo formando uma 

seqüência temporal. Esta seqüência é uma coleção de valores de dados assumidos por uma instância de 

uma entidade em diversos momentos no tempo, sendo portanto,  a estrutura básica deste modelo. Podem 

ser referenciadas por meio de valores de atributo ou através de propriedades temporais da seqüência 

temporal.

No TDM são definidas coleção de seqüência temporais que é utilizada no modelo como um 

construtor para representar valores temporais associados a um classe, por exemplo, a coleção de 

seqüências temporais das vendas de todos os vendedores  de uma empresa, por meio destas coleções 

podem ser referenciados simultaneamente os atributos temporais de todos os objetos de uma classe. 

As  seqüências temporais apresentam as seguintes propriedades:

Ø      Os pontos no tempo de uma seqüência temporal podem apresentar granularidade 

temporal ordinal ou de calendário. A granularidade ordinal representa que os potenciais pontos no 

tempo são apresentados através de uma ordem de posição dos números inteiros (1,2,3,...) A 

representação de calendário pode assumir os indicadores usuais do nosso calendário ( ano, mês, dia, 

horas, minutos, segundo).

Ø      A seqüência temporal apresenta um tempo de vida a ela associado. O tempo de vida é 

definido por um tempo inicial e um tempo final de pontos no tempo válido. Usualmente a 

granularidade temporal e o tempo de vida apresentam a mesma representação ( ordinal, calendário). O 

tempo de vida geralmente pode ser constituído de segmentos disjuntos, não contíguos. Esta 

propriedade pode também ser representada através da utilização do valor nulo associado aos dados 

nos períodos de não validade de o tempo de vida.

Ø      O tipo de uma seqüência temporal define os valores de dados desta seqüência para os 

pontos no tempo que não possuem valores de dados explícitos. Geralmente um tipo apresenta uma 

função de interpolação associada á seqüência temporal. Os mais comuns são tipos de variação 

constante, continua, discreta e definida pelo usuário.

 

5.2.2.      TEMPER (Temporal entity relationship)

O modelo TempER (Entidade e Relacionamento Temporal), é uma extensão do modelo ER 



convencional, que permite a modelagem dos dados em relação ao tempo (modelagem dinâmica). 

Utilizando o modelo TempER é possível representar, em um mesmo diagrama, elementos 

(entidades, relacionamentos e atributos) não temporalizados (estáticos ou perenes) e temporalizados 

(dinâmicos ou transitórios). 

A primitiva de tempo utilizada é o elemento temporal (união disjunta de intervalos de tempo), 

sendo a dimensão temporal assumida como um eixo de pontos discretos (isomórfico ao conjunto dos 

números inteiros). 

Como o modelo é conceitual, existe apenas um eixo temporal e este representa o tempo de 

validade. O tempo de transação não é representado, porém irá aparecer na fase de implementação física. 

Os elementos gráficos utilizados no modelo TempER são os mesmos definidos para o modelo ER, 

adicionando-lhes informações necessárias para a definição das características temporais dos objetos 

modelados. 

No modelo TempER as instâncias dos conjuntos-entidades possuem um identificador interno 

único chamado OID (objeto identificador), invisível ao usuário e gerado automaticamente pelo sistema. A 

função do OID é implementar um identificador único, retirando esta característica da chave-primária, que 

somente será única em um instante do tempo.

5.2.3.      TEER (Temporal Enhanced Entity-Relationship) 

O modelo de dados  TEER (Entidade-Relacionamento Estendido Temporal) está fundamentado no 

modelo EER(Enhanced Entity-Relationship) e incorporou propriedades temporais, tais como: intervalo 

temporal, granularidade temporal e tempo de validade além de incluir informações temporais para 

entidades, relacionamentos, atributos. 

No modelo TEER, cada entidade é associada a um elemento temporal, representando este a 

duração de vida da entidade. Este tempo de vida pode ser um intervalo de tempo contínuo ou a união de 

intervalos de tempo disjuntos. 

Os atributos das entidades são tratados de forma similar aos atributos dos relacionamento, o valor 

temporal de cada atributo de um relacionamento é uma função parcial que mapeia o tempo de vida do 

relacionamento para o domínio do atributo. Para que a instância de um relacionamento que é associada a 

um elemento temporal exista em um determinado instante de tempo, todas as entidades envolvidas no 

relacionamento devem também existir neste mesmo instante de tempo.



Na linguagem de consulta TEER uma consulta temporal pode envolver uma seleção temporal, 

uma projeção temporal, ou ambas. Podem ser especificadas consultas sobre intervalos temporais e sobre 

elementos temporais. 

A linguagem de consulta deste modelo utiliza expressões lógicas temporais e os operadores de 

conjunto ( igual, diferente, está contido e contém). Uma expressão lógica temporal é uma condição 

expressa que avalia as atribuições temporal dos elementos temporais desta entidade para o conjunto 

(verdadeiro, falso, desconhecido). 

Exemplo :         GET  <Nome, Cargo>  of   PROFESSOR:[1/1/00,12/31/00]

                        WHERE  Dnome  of  departamento  of  PROFESSOR =  ’Informática’

 

O termo PROFESSOR:[1/1/00,12/31/00] faz com que sejam  recuperados todos os cargos dos 

professores em um determinado intervalo de tempo.

5.2.4.      Modelo de Dados Relacional Histórico ( HRDM)

O HRDM é uma extensão do modelo relacional tradicional e caracteriza pela incorporação da 

dimensão temporal às duas dimensões usuais (valor x atributo). Este modelo permite além da definição de 

dados variando em função do tempo, a evolução temporal de esquemas (conjunto de atributos da relação). 

Para representar a dimensão temporal é necessário aplicar o conceito de duração de vida (lifespan) 

que consiste de todos os instantes no tempo nos quais existem informações relevantes para associação dos 

objetos. Estes instantes são limitados por intervalos fechados, sendo permitido que um dos limites seja o 

momento atual. 

 Enquanto a implementação dos relacionamentos  nos modelos relacionais tradicional ocorre entre 

as entidades, nos modelos históricos os relacionamentos são representados através da variação temporal  

dos elementos, logo é possível definir o início de um relacionamento e seu término.

No HRDM, o valor de um atributo fica constante até o instante em que um novo valor é definido, 

passando este novo valor a valer a partir deste instante e assumindo uma variação de valores de atributos 

do tipo escada.

Para concepção do modelo HRDM foi definida uma álgebra relacional histórica a qual se pode 

acessar as informações armazenadas. A álgebra relacional padrão apresenta dois operadores unários, são 



eles : select (usado para dimensão de valores) e project (para dimensão de atributos). Para a dimensão 

temporal foi acrescentada o operador unário time-slice (reduz uma relação histórica na dimensão temporal 

a um intervalo de tempo).

Um dos motivos pela dificuldade de implementar este modelo, está no fato de que a álgebra 

relacional histórica do HRDM não é uma álgebra completa, existindo algumas consultas que não podem 

ser expressas através dela.

 

5.2.5.      HSQL ( SQL histórico)

A linguagem de consulta definida para este modelo, denominada HSQL (historical SQL) mantém 

a estrutura básica de um comando SQL acrescido de alguns operadores adicionais e um conjunto de 

funções pré-definidas para manipular informações temporais, tais como extrair intervalos de tempo de 

tuplas, medir o tempo decorrido entre dois instantes e fazer comparações entre intervalos

Os modelos de dados históricos que utilizam a HSQL suportam diretamente operações temporais, 

além disso, apresenta facilidades para definição, armazenamento, recuperação e atualização de relações 

históricas.

Esta linguagem permite que os modelos de dados adotem uma visão orientada a estados do Banco 

de Dados Histórico correspondente, em lugar de uma terceira dimensão conforme o modelo HRDM.

Um estado tem, portanto, uma determinada duração, que é o intervalo de tempo durante o qual 

nenhum  valor de atributo foi alterado.

O modelo apresenta um tipo especial de objeto denominado evento. Um evento persiste somente 

por uma unidade de tempo. O conceito de história não se aplica a este tipo de objeto, assim como não 

podem ocorrer atualizações sobre ele, deixa de existir no instante seguinte à sua ocorrência, por exemplo, 

se a granularidade escolhido for a correspondente a um dia, eventos ocorridos em horas diferentes deste 

dia serão tratados como correndo ao mesmo tempo.

A linguagem de definição de dados é da forma de um SQL estendido. Como exemplo de sua 

utilização, na definição da relação histórica EMP (empregado) do tipo estado, tem-se :

create state table emp

  (cd_emp char(10)  not null



    cd_proj char(10)

    vr_sal decimal(5)

    unique (cd_emp)

with time granularity date.

 

Neste modelo, somente o tempo de transação é representado, uma vez que se destina à modelagem 

de sistemas de tempo real, para os quais o tempo de transação geralmente corresponde ao de validade.

É definida uma álgebra relacional histórica que estende a álgebra relacional convencional através 

de operadores unários que utilizados em conjunto com os operadores padrão da álgebra relacional, podem 

definir outros operadores úteis para a manipulação de relações históricas.

Além de permitir a recuperação de informações (consulta) a linguagem HSQL apresenta 

facilidades para definição de relações históricas, para manipulação de dados e para atualização 

retrospectiva.

5.2.6.      TQuel (Temporal Query Language) 

A linguagem de consulta temporal, TQuel, herdou características da linguagem Quel, utilizada no 

Sistema Gerenciador de Banco de Dados Relacional do Ingres.

O Modelo de dados Relacional Temporal, TRDM, utiliza a linguagem TQuel e é representado  

através de atributos adicionais ao modelo de dados relacional tradicional, estes atributos temporais (p. ex. 

tempo de validade, tempo de transação) possuem características que permitem a relação instantânea.

São definidos neste modelo dois tipos de relações, são eles:

1)      relações de evento consistem de tuplas representando ocorrências instantâneas, para esta relação, o 

atributo contém um único valor temporal.

2)      relações de intervalo consistem de tuplas representando um estado válido durante um intervalo 

temporal.

O atributo temporal representado pelo tempo de validade pode ter um único valor nos casos 

relações do tipo evento; ou dois valores quando se tratar de relações do tipo intervalo.



Outro atributo temporal, o tempo transação (consiste no momento em que a informação foi 

incluída no Banco de Dados Temporal)  pode ter dois valores temporais: o tempo em que a tupla foi 

incluída no Banco de Dados e o tempo em que foi removida.

Desse modo, os dados estão presentes no Banco de Dados desde o momento de sua definição até 

um momento antes de sua remoção. A granularidade dos tempos de validade e de transação é arbitrária.

Como a lógica do modelo não incorpora a representação de tempo; a função de tratamento das 

informações temporais passa a ser da linguagem de recuperação de informação.

A linguagem TQuel, recupera as informações relativas ao estado atual do Banco de Dados. 

Consultas temporais são possíveis através de três novos componentes acrescentados á linguagem Quel.

I.                    uma cláusula when que substitui a cláusula where, seguida de um predicado temporal a ser 

avaliado sobre os valores das variáveis das tuplas e que representa os atributos temporais implícitas das 

relações associadas;

II.                 uma cláusula de validade que tem a mesma finalidade da lista de destino, especificando o 

valor de um atributo na relacao derivada. No caso, este atributo é um dos atributos temporais implícito;

III.               uma cláusula of que permite a recuperação de estados instantâneos passados.

 

Exemplo :         range  of  a  is  Assistente

                        Retrieve  into  Professor (Nome = a.Nome)

                        When a overlap “setembro”

 

O operador overlap identifica que, durante o intervalo determinado pelos dias do mês de setembro, 

em pelo menos um dia o professor identificado pelo nome tinha o cargo de assistente.

5.2.7.      ERAE  (Entity, Relation, Attribute, Event) 

O modelo ERAE (Entidade,  Relacionamento, Atributo, Evento) utiliza a representação do 

conhecimento orientada a objetos em combinação com o modelo entidade-relacionamento (ER) de Peter 

Chen [CHE90]. Na representação deste modelos é dado ênfase em instância no lugar de classes, além dos 



mecanismos de abstração e de estruturação. 

Pode-se esquematizar o modelo ERAE como sendo constituído de declarações e comandos. As 

declarações, portanto, identificam e fazem a classificação dos conceitos para a análise dos requisitos que é 

feita através de objetos que são subdivididos em entidades, eventos e valores. Uma declaração pode ser 

textual ou gráfica; nesta última forma é utilizado uma forma de representação semelhante a usual em 

diagramas ER.

Enquanto as declarações definem os possíveis componentes de eventos e de estados, os comandos 

restringem as possíveis configurações de estados e suas possíveis ordens.

Os comandos escritos em ERAE definem propriedades estáticas e dinâmicas de um conjunto de 

histórias admissíveis, isto é, de seqüência de estados dos sistemas separadas pela ocorrência de eventos. 

Propriedades estáticas expressam condições que devem ser verdadeiras em todos os estados de todas as 

histórias admissíveis. Propriedades dinâmicas especificam a interação dos componentes de estado e de 

ocorrência de eventos e a ordenação das histórias de estados.

Uma entidades é um conceito percebido individualmente, apresentando interesse por si só, e tendo 

uma determinada duração; um evento é um conceito percebido individualmente, de interesse por si só e 

instantâneo; um valor é um conceito percebido individualmente, mas que apresenta interesse somente 

quando associado com outra entidade ou evento.

Uma relação é uma associação temporária ou permanente entre entidades e/ou eventos, podendo 

também envolver valores; e um atributo é uma associação temporária ou permanente entre uma entidade 

ou evento  e um valor. e comandos expressando restrições sobre estes fenômenos. 

No modelo ERAE a história passada é dada em conjunção com a propriedade a ser provada, 

obtendo um modelo do mundo enfocado. Entretanto, verificação de modelos é difícil, não existindo uma 

ferramenta automática completa para esta tarefa, por isso utiliza-se apenas provas formais. 

ERAE não apresenta muitas possibilidades de análise de propriedade temporais. Por exemplo, 

sendo baseado em lógica temporal, os comando adicionais não podem afetar deduções que já foram feitas. 

Não podem ser representados modelos que evoluem com o passar do tempo, nem informações 

incompletas. 

 



5.2.8.      OODAPLEX

O modelo OODAPLEX é baseado no modelo de dados funcional DAPLEX e apresenta 

características do modelo orientado a objeto, sendo que os objetos são a única forma de modelagem 

conceitual das entidades do mundo real.

Neste modelo o estado de um objeto é capturado nas variáveis de instância. A ação de um objeto é 

capturado em mensagens para os quais um objeto responde. As mensagens define completamente a 

semântica de um objeto.Todo objeto apresenta uma identidade única, imutável durante toda a existência  

do objetos e independente das propriedades e do comportamento deste objeto. Possuem existência própria 

no Banco de Dados e podem ser referenciados independentemente dos valores de seus atributos.

Todos os objetos são abstratos, consistindo de um interface, o tipo do objeto, e de uma 

implementação, a representação do objeto. São classificados por tipo: objetos compartilhando 

propriedades comuns pertencem ao mesmo tipo. Podem servir como argumentos e/ou resultados de 

operações.

O tipo especifica o conjunto de funções que podem ser aplicadas às instância do tipo. Devido as 
características do paradigma orientado a objeto,  este modelo suporta o encapsulamento, uma vez que os 
objetos somente podem ser manipulados através das funções definidas para seus tipos. Podem ser: literais 
(tais como cadeias de caracteres e números) que são diretamente representáveis ou não literais que são 
representados internamente através de identificadores gerados pelo sistema. 

Objetos servem como argumentos para funções e podem ser retornados como resultados de funções. A 
função pode somente ser aplicada para objetos que tem tipos requisitados pela função. 

Os tipos tem nomes únicos e são utilizados para categorizar objetos em conjuntos que são capazes de 
participação no conjunto específico de funções. Objetos servem como argumentos para funções e podem 
ser retornados como resultados de funções. A função pode somente ser aplicada para objetos que tem 
tipos requisitados pela função.

Alem disso podem ser definidos pelos usuários tipos de objetos abstratos, tais como o tipo pessoa 
definido abaixo:

type pessoa is object

function nome (P:pessoa-> N:string)

function filhos (P:pessoa-> C:{pessoa})

function idade (P:pessoa-> A:integer)

 

Os elementos temporais são considerados como pontos de referência ao longo dos quais os estados dos 
objetos evoluem, por exemplo: a referência para existência de um objeto num Banco de Dados Histórico 
inicia quando o objeto é criado e termina quando ele é destruído.



Algumas características deste modelo com aspectos temporais podem ser citadas, são elas: 

Ø      Ordenação temporal pode ser parcial ( tempo, versões de objetos em Bancos de Dados 

de projeto, eventos em Sistemas distribuídos) ou total (tempo linear) ; 

Ø      Pode apresentar uma ou mais dimensões temporais (como tempo de validade, de 

transação); 

Ø      Aceita diferentes granularidades temporais.

 

O modelo OODAPLEX apresenta uma linguagem de consulta poderosa que combina, de uma 

maneira uniforme, a recuperação e a atualização de objetos individuais e de agregados de objetos. 

Exemplo de uma consulta temporal expressa na linguagem de consultas do OODAPLEX 

considere “qual foi o salário de João quando ele trabalhava no departamento de sapatos?”

 

for the e in extent(empregado) where Nome(e) = ‘João’

for each t where nome(dept(e)(t)=’sapatos’
salário(e)(t)

end

 

5.2.9.      Modelo de Dados TF-ORM

O modelo de dados TF-ORM (Temporal Functionality in Objects with Roles Model) [EDE94] 

trata-se de um modelo temporal orientado a objetos que utiliza o conceito de papéis para modelar 

separadamente diferentes comportamentos que um objeto pode apresentar e pode ser utilizado para a 

modelagem dos sistemas de informações. 

O TF-ORM (Temporal Functionality in Objects With Roles Model) , permite a modelagem dos 

aspectos  estáticos  e  dinâmicas  da  aplicação,  pois  considera  todos  os  estados  do  objeto,  associando 

informações temporais às propriedades que podem mudar de valor ao longo do tempo.

Utiliza o conceito de papéis [EDEb00], que tem por objetivo separar a representação dos aspectos 

dinâmicas de um objeto, dos seus aspectos estáticos. O Objeto poderá assumir, ao longo de sua existência, 

um ou mais papéis, em diferentes tempos, continuando a ser uma instância de uma única classe. O objeto, 

com o conceito de papéis, pode apresentar, simultaneamente, diversas instâncias de um mesmo papel, o 

que possibilita a representação de variações do seu comportamento.



Dois tipos de regras podem ser definidas  em TF-ORM [MAR00]: 

a)      Regras de transição de estados definem quais são as mudanças de estados que podem ocorrer em 

instâncias  de um papel. 

De modo geral, quando a instância recebe uma ou mais mensagens de requisição, se a instância estiver no 

estado inicial e se a condição de transição for satisfeita, então a instância envia uma ou mais mensagem 

de resposta e muda de estado, assumindo um novo estado.

b)      Regras de integridade devem ser sempre satisfeita por todas as instâncias do papel. 

Esquema:  constraint  ( <pré-condição> => <pós-condição>)

A representação mostra que sempre que a pré-condição de uma regra de integridade for satisfeita, 

sua pós-condição também deve ser satisfeita.

Entre as diferenças de uma regra de transição e uma regra de integridade está o momento de sua 

avaliação. As regras de integridade devem ser avaliadas toda vez que um novo estado do Banco de Dados 

é criado – correspondendo ao momento logo após a execução de uma transição. O momento de avaliação 

de uma regra de transição, é anterior à execução da transição não permitindo a ocorrência de violações.

Atualmente,  o  TF-ORM  não  possui  um  aparato  de  ferramentas  que  auxilie  em  um 

desenvolvimento mais prático de aplicações de sistemas de informações.

 

5.3.   Aplicações com características temporais

Nesta seção, serão abordadas algumas aplicações utilizando os modelos temporais propostos.

5.3.1.      Modelagem de Empresas usando TF-ORM

Este caso foi desenvolvido segundo [MAN98] e permite exemplificar o modelo TF-ORM.

 Embora diferentes visões de uma empresa sejam melhor modeladas por diferentes ferramentas, é 

fundamental que a representação final seja feita através de um só modelo, que integre os demais. Desta 

forma, a maioria das informações que devem ser modeladas nas empresas seriam representadas através de 

um único formalismo, facilitando seu entendimento e sua eventual manutenção.

O método utilizado para a representação deste modelo único deve permitir a representação não 

somente dos aspectos estruturais da aplicação, tais como recursos e dados, mas também possibilitar a 



modelagem de sua evolução temporal, além do possível sincronismo entre diferentes processos. Para que 

isto seja possível, é necessária a utilização de um modelo temporal. O TF-ORM trata  de um modelo 

semanticamente rico, possibilitando a representação de todas (ou quase todas) as informações contidas 

nos diversos modelos, gerados através de diferentes ferramentas. O modelo final é expresso através de 

uma pseudo-linguagem, facilmente assimilada por pessoas que conheçam o paradigma de orientação a 

objetos, e que pode ser mapeada para Bancos de Dados comerciais.

Cada uma das visões poderá ser modelada através de um método diferente, não importando qual o 

método ou ferramenta escolhido.  A modelagem de cada uma das visões conduzirá a quatro modelos 

diferentes, que posteriormente deverão ser integrados através do TF-ORM. Para que seja possível mapear 

estes quatro modelos para o TF-ORM, devem ser extraídos destes modelos informações necessária para o 

modelo final, tais como: classes de agentes, classes de recursos, classes de processos, mecanismos de 

agregação e/ou especialização, subclasses, definição de papéis e a estrutura dos objetos. A tabela 1 mostra 

exemplos de como cada uma das visões pode ser modelada através do TF-ORM. 

 TF-ORM

Visão da

Organização

Estrutura organizacional

Responsáveis  pela  tomada  de 
decisão

Tomada de decisões

Informações para tomada de decisão

Classe de recurso

Propriedades dinâmicas

Decisões de classes de recursos 

Regras

Visão dos 

Processos

Área funcional

Processos gerenciais

Atividades dos processos

Operações das atividades

Classes de processos

Subclasses de classes de processos

papéis 

subpapéis

Visão dos

Recursos

Pessoas

Máquinas, equipamentos, produtos

Configuração de produtos

Ciclo de vida dos produtos

Classes de agentes

Classes de recursos

Propriedades da classe de recurso 

Condição  temporal  definida  em 
regras

Visão da

Informações

Dados de negócio

Documentos (pedidos, formulário)

Classes de recursos

Classes de recursos

Tabela 5.1 -  Exemplos de cada uma das visões através dos TF-ORM
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Proposta de modelagem

A proposta consiste em um processo para conduzir a construção de modelos de empresas através 

do  modelo  TF-ORM.  Este  processo  apresenta  várias  etapas,  e  fará  uso  de  ferramentas  e  métodos 

existentes,  baseando-se  no  paradigma  de  orientação  a  objetos.  A  proposta  não  é  uma  metodologia 

completa, não está preocupada com fases de projeto, níveis de abstração nem com a definição do método 

a ser utilizado. Não possui notações próprias para construção de documentação mas servirá como um 

manual de como se chegar a um modelo TF-ORM fazendo uso dos conceitos e métodos existentes. 

 

1- Definição do escopo: o ponto de partida para qualquer processo de modelagem é a  definição do 

escopo, tendo como objetivos criar uma abstração adequada do problema. Nesta etapa deve-se definir o 

problema,  identificar  objetivos,  coletar  exigências  e  restrições  externa.  É  composta  pela  análise  do 

domínio,  onde  somente  os  domínios  de  interesse  do  usuário  são  analisados,  juntamente  com  seus 

relacionamentos e a identificação de cenários, que identifica operações críticas, áreas atuais e potenciais 

mais carentes de informação ou de maior valor estratégico.

 

2- Análise de ambiente: devem ser identificadas classes de objetos que façam parte do cenário definido 

na etapa anterior. O resultado desta etapa deverá ser um documento com classes distintas e separadas 

entre si,  e possivelmente com a identificação de alguns atributos e métodos,  ou seja,  um modelo de 

objetos inicial da empresa com uma respectiva descrição.

 

3- Análise de visões: após definido o escopo e identificados os objetos do ambiente, deve-se partir para 

análise da cada uma das visões. A empresa é analisada sob perspectivas diversas, utilizando métodos e 

ferramentas  da modelagem conceitual  existentes.  O resultado final  desta  fase são vários  modelos  de 

objetos, uma para cada uma das visões e a identificação da estrutura dos objetos.

 

4- Mapeamento para TF-ORM: deve-se refinar as informações extraídas do modelo de objetos de cada 

uma das visões. O resultado desta etapa é um modelo de objetos final, contendo uma descrição detalhada 

e o modelo de empresa representado através do TF-ORM.

 



5.3.2.      Sistemas de Informações Geográficas (SIG)

Um SIG [CAM00] é uma ferramenta para captação, armazenamento, verificação, manipulação, 

análise e apresentação de dados espaciais.

Embora os Sistemas de Informações Geográficas sejam utilizados há vários anos no 

gerenciamento de recursos naturais, planejamento ambiental, entre outros, apenas recentemente eles 

começaram a ser aplicados em uma grande quantidade de funções de negócio e gerenciamento como 

logística, gerenciamento de infra-estrutura, marketing, tomada de decisões e planejamento.

Algumas das atividades que podem se beneficiar da utilização de SIG são basicamente:

(a)    coleta de dados espaciais e geração automática de mapas;

(b)   gerenciamento de infra-estrutura: rede elétrica, aplicações na área de saúde e segurança, centros de 

distribuição de produtos, entre outros;

(c)    análises demográfica e de mercado.

Os SIG’s (Sistemas de Informações Geográficas) requerem análises complexas do ambiente, bem 

como, tecnologia de computação com alta performance. Armazenam grandes volumes de dados os quais 

são derivados dos modelos e de medidas diretas do ambiente.

Os dados possuem múltiplas escalas (por exemplo, a visualização de mapas), assim como, tempo 

associado aos mesmos, ou seja, a história de uma entidade (por exemplo, um fração de terreno urbano).

Muitas pesquisas estão sendo realizadas, principalmente as que focalizam estruturas de dados, 

protocolos de consulta, arquitetura dos computadores, entre outros. Porém, persiste a necessidade da 

integração de dados espaço-temporal e da análise em múltiplas escalas. 



 

 

 

6.       CONCLUSÕES

Neste universo de mudança contínua, que caracteriza o início do próximo milênio, o uso 

estratégico da informação passou a desempenhar um papel fundamental na sobrevivência de organizações 

de todo o porte. 

Devido a natureza diferente dos sistemas de informações surgido ao longo destes anos, os métodos 

e as técnicas de análise e modelagem de sistemas de informações vem apresentando evolução contínua, 

incorporando novos conceitos e introduzindo ou adaptando metodologias oriundas de outras áreas da 

ciência da computação, como inteligência artificial e lógica temporal.

Além dos conceitos introduzidos em cada geração, esta evolução pode ser comprovada por meio 

dos diferentes modelos de Banco de Dados existentes, desde os modelos convencionais (Hierárquico, 

Rede,  Relacional, etc.) até os modelos Orientados a Objetos.

Devido a necessidade de gerenciamento de dados, no que diz respeito ao acesso, integridade, 

segurança, concorrência e autorização, surgiram os Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados (SGBD) 

que semelhante aos modelos de Banco de Dados foram evoluindo até que chegassem a um padrão, os 

SGBD’s Relacionais.

Pode-se observar que os modelos de dados orientados a objetos têm sido muito utilizado para 

representar sistemas de informações. Esses modelos são mais apropriados a estes tipos de aplicações do 

que outros tipos de métodos, tais como especificação de funções, tipos abstratos de dados, lógica de 

predicado e especificação de processos.

No entanto, com o avanço da tecnologia permitiu-se que se abrisse a possibilidade de armazenar 

novas formas de informações que estão ligadas diretamente ao fator tempo e espaço, tais como : variação 

de índices financeiros, tempo de validade de informação, mapeamento de áreas geográficas, etc., porém 

estas características dinâmicas, geralmente, não são suportados pelas arquiteturas dos modelos de dados 



tradicionais. Em virtude desta limitação, foram propostos os modelos temporais que possibilitam  a 

representação destas informações.

Além disso, em Bancos de Dados convencionais os únicos valores perceptíveis são os valores 

presentes. Cada modificação no valor de uma propriedade pode ser percebida como uma transição do 

Bancos de Dados. Em uma transição o valor anteriormente armazenado é destruído e somente o último 

valor está disponível. Já em modelos de dados temporais os valores presentes e passados são mantidos 

através de um rótulo que registra a cada mudança de estado o instante temporal em que foi realizada a 

transação.

Ao analisar as características dos modelos temporais percebe-se que correspondem aos modelos 

de dados convencionais estendidos de atributos adicionais e propriedades temporais, porém estas 

incorporações permitem que os Bancos de Dados Temporais armazenem cada valor definido no instante 

temporal em que foi realizada a transação. Neste caso a alteração do valor de uma propriedade não destrói 

o valor anteriormente definido. Esta característica pode ser avaliada como benefício se for observada a 

vantagem de se manter o histórico da informação, porém, se for observado por outro lado esta 

característica sobrecarrega os meios magnéticos de armazenamento.

Sendo assim, tanto os modelos convencionais quanto os modelos temporais apresentam vantagens 

e desvantagens na sua implementação e,  portanto, é de suma importância que o especialista faça uma 

análise das necessidades de modelagem dos sistemas de informações bem como da escolha adequada e 

criteriosa do método de especificação para esta tarefa. 

Pode-se afirmar que  na implantação dessas novas técnicas o sistema de informações pode passar a 

ser facilitador ou inibidor a flexibilidade que se deseja.

Afinal é a análise de informações confiáveis que formam as base das atividades de planejamento, 

controle e tomada de decisão.

É necessário ressaltar que o mercado ainda precisa adquirir uma metodologia madura sobre a 

modelagem temporal e este foi um dos motivos da elaboração deste trabalho. 
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8.      ANEXO

 

Abstração é a consideração apenas das propriedades comuns de um conjunto de objetos, omitindo os 

detalhes, utilizada com freqüência na definição de valores similares e na formação de um tipo a partir de 

outro, em diferentes níveis de abstração. O uso de abstrações permite a geração de tipos baseada em 

hierarquias de tipos e de relacionamentos.

 

Chronon – São intervalos temporais consecutivos, que não podem ser decompostos.

 

Classes é conjunto de objetos que possui o mesmo tipo (atributos, relacionamentos, operações) e que 

pode ser agrupados. A noção de classe é associada ao tempo de execução, podendo ser vista como uma 

representação por extensão, enquanto que o tipo é uma representação intencional. Cada classe tem um 

tipo associado, o qual especifica a estrutura e o comportamento de seus objetos. Assim, a extensão da 

classe denota o conjunto dos objetos atualmente existentes na classe e o tipo provê a estrutura destes 

objetos.

 

Dados : são fatos, eles se tornam informações quando são vistos dentro de um contexto e transmitem 

algum significado às pessoas.

 

Encapsulamento possibilita a distinção entre a especificação e a implementação das operações de um 



objeto,  além  de  prover  a  modularidade  que  permite  uma  melhor  estruturação  das  aplicações  ditas 

complexas, bem como a segurança dentro do sistema. Em Banco de Dados se diz que um objeto está 

encapsulado  quando  o  estado  é  oculto  ao  usuário  e  o  objeto  pode  ser  consultado  e  modificado 

exclusivamente por meio das operações a ele associadas.

 

Granularidade Temporal – consiste na duração de um Chronon, podendo assumir valores diferentes 

(minuto, hora, dias, etc.) afim de se adequar á representação da realidade. É possível manipular estas 

diferentes granularidade através de funções e operações disponíveis no SGBD que implementam o 

modelo. 

 

Herança é um mecanismo que permite ao usuário definir tipos de forma incremental, por refinamento de 

outros já existentes, permitindo composição de tipos em que as propriedades de um ou mais tipos são 

reutilizadas  na  definição de  um novo tipo.  De fato,  ela  corresponde a  transferência  de  propriedades 

estruturais e de comportamento de uma classe para suas subclasses.

As principais  vantagens  de herança são prover  uma maior  expressividade na  modelagem dos dados, 

facilitar a reusabilidade de objetos e definir classes por refinamento, podendo fatorar especificações e 

implementações como na adaptação de métodos gerais para casos particulares, redefinindo-os para estes, 

e simplificando a evolução e a reusabilidade de esquemas de Banco de Dados.

 

Informação : É o significado dos dados de forma tal que possa ser interpretado pelas pessoas. 

 

Instante no tempo – É um ponto no tempo que depende da forma de variação temporal considerada. 

Quando o instante possui o tempo contínuo, este assume a duração infinitesimal. Neste caso os instantes 

são isomórficos com números reais.

 

Intervalo Temporal – Caracteriza pelo tempo decorrido entre dois instantes. 

Dependendo da pertinência ou não dos instantes limites ao intervalo este pode ser: 

(i)      intervalo aberto quando os limites não pertencem ao intervalo;

(ii)    intervalo semi-aberto quando uns dos limites pertence o intervalo;



(iii)   fechado, ambos os limites pertencem ao intervalo.

 

Limite do Tempo – refere a todo ponto no tempo que apresenta sempre um sucessor e um antecessor. Por 

exemplo : nos modelos orientado a objetos corresponde ao tempo de vida de um objeto.

 

Mensagens são a forma mais usada para se ativar os métodos. Num SGBDOO os objetos se comunicam e 

são ativados através de mensagens enviadas entre eles.

 

Métodos  -  Um  método,  em  relação  a  um  objeto,  corresponde  ao  comportamento  dos  objetos, 

implementando  uma  operação  associada  a  uma  ou  mais  classes,  de  forma  similar  aos  códigos  dos 

procedimentos usados em linguagens de programação tradicionais, que manipula o objeto ou parte deste. 

Cada objeto tem um certo número de operações para ele definida. Para cada operação pode-se ter um ou 

mais métodos de implementação associados. 

 

Modelagem de Dados :  É a atividade desenvolvida em fases variadas do processo metodológico de 

desenvolvimento de sistema, com a finalidade de garimpar informações para a obtenção do Modelo de 

dados.

A modelagem de dados tem por objetivo expressar as necessidades da organização de uma forma precisa 

e  independente  da  implementação  a  ser  e  efetuada,  de  modo a  não  sofrer  a  influência  dos  avanços 

tecnológicos que ocorrem.

 

Modelo de Dados : É um conjunto de conceitos utilizados para descrever um Banco de Dados através da 

representação gráfica e textual das estruturas, dos operadores e das regras que definem os dados.

 

Objeto  são abstrações de dados do mundo real, com uma interface de nomes de operações e um estado 

local que permanece oculto. As abstrações da representação e das operações são ambas suportadas no 

modelo de dados orientado a objetos, ou seja, são incorporadas as noções de estruturas de dados e de 

comportamento. Um objeto tem um estado interno descrito por atributos que podem apenas ser acessados 

ou modificados através de operações definidas pelo criador do objeto. Um objeto individual é chamado de 



instância ou ocorrência de objeto. A parte estrutural de um objeto (em Banco de Dados) é similar à noção 

de entidade no modelo Entidade-Relacionamento.

A Identidade de Objeto elimina as anomalias de atualização e de integridade referencial, uma vez que a 

atualização de um objeto será automaticamente refletida nos objetos que o referenciam e que o 

identificador de um objeto não tem seu valor alterado.

 

Objetos Complexos são formados por construtores (conjuntos, listas, tuplas, registros, coleções, arrays) 

aplicados  a  objetos  simples  (inteiros,  booleanos,  strings).  Nos  modelos  orientados  a  objetos,  os 

construtores são em geral ortogonais, isto é, qualquer construtor pode ser aplicado a qualquer objeto. No 

modelo relacional este não é o caso, visto que só é possível aplicar o construtor de conjuntos às tuplas e o 

construtor de registro a valores atômicos.

 

Ordem no Tempo – É determinado por dois diferentes pontos no tempo (t e t’) onde a ordem de 

precedência é determinado pelo símbolo “<” . Considerando que o tempo cresce linearmente pode-se 

afirmar que uma das seguintes expressões é verdadeira: t < t’ ou t’ < t. 

Numa representação temporal a definição de uma ordem no tempo é fundamental a ser seguida. Quando é 

necessário modelar eventos e processos recorrentes a ordenação temporal passa a considerar o tempo 

como circular.

 

Tempo absoluto - um tempo específico, associado a um fato 

Ex.: José nasceu em 30/08/73.

 

Tempo de transação – tempo no qual é feita a atualização do Banco de Dados.

 

Tempo definido pelo usuário – caracteriza através de propriedades temporais definidas pelo usuário e 

manipuladas pelos programas de aplicação.

 

Tempo ramificado - dois ou mais pontos diferentes podem ser sucessores (ramificação no passado) ou 



antecessores (ramificação no futuro) imediatos de um determinado ponto no tempo.

 

Tempo relativo - quando o tempo é relacionado ao tempo de ocorrência de outro fato, ou ao momento 

atual.

Ex.: Considerando as seguintes afirmativa salário aumentou ontem ou a Revolução Francesa ocorreu 397 

anos depois do descobrimento da América.

 

Tempo Válido – corresponde ao tempo de validade da informação armazenada.

 

Tipos de Herança - Os dois tipos de herança, simples e múltipla, são descritos a seguir: 

•        Herança Simples: Na herança simples um certo tipo pode ter apenas um supertipo, da mesma 

forma uma subclasse só herda diretamente de uma única classe. Pode-se classificar esta herança 

em quatro subtipos: de substituição, de inclusão, de restrição e de especialização. 

•        Herança Múltipla: Nesta herança um tipo pode ter supertipos e os mesmos refinamentos de 

herança simples. Há basicamente dois tipos de conflitos referentes à herança múltipla: entre o tipo 

e o supertipo e entre múltiplos supertipos. O primeiro pode ser resolvido dando-se prioridade à 

definição presente no tipo, e não a no supertipo. Com os conflitos entre múltiplos supertipos, 

como uma resolução por default pode causar heranças não desejadas, a abordagem mais segura é 

baseada na requisição explícita da intervenção do usuário. 

 

Tipo de Objetos pode ser visto como a descrição ou especificação de objetos. Um tipo possui duas 

partes, interface (visível para o usuário do tipo) e implementação (visível só para o usuário construtor do 

tipo).  Existem várias  vantagens  em se  ter  um sistema  de  tipos  em um modelo  de  dados.  Além de 

modularidade e segurança,  do ponto de vista  da evolução do sistema os tipos são especificações do 

comportamento  que  podem  ser  compostos  e  modificados  incrementalmente,  para  formar  novas 

especificações.

 

Variação temporal – corresponde ao tempo de permanência de um valor desde a sua definição até o 

instante que outro valor é definido.
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