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RESUMO

 

A maioria dos sistemas de banco de dados desenvolvidos nos últimos anos foram os Relacionais 

(SGBDR). Porém, com o surgimento de sistemas mais avançados como: Banco de Dados Multimídia, 

Banco de Dados Hipertexto, Sistemas de Automação de Escritório entre outros, houve, a necessidade de 

assimilar estruturas que suportassem tais sistemas. Por este motivo, o padrão para bancos de dados se 

lançou para a tecnologia Objeto Relacional e Orientados a Objetos onde, os Bancos de Dados Orientados 

à Objetos (SGBDOO) se caracterizam pela herança entre os diversos níveis e os Banco de Dados Objeto 

Relacionais (SGBDOR) dão suporte aos modelos Relacionais com aspectos de orientação à objetos 

tornando-se, uma tecnologia evolucionária. Atualmente, não será possível a existência de um só padrão de 

mercado pela natureza das aplicações que ambos estão destinados. A tendência indica que os SGBDOR 

irão substituir os SGBDR, enquanto os SGBDOO suprem a necessidade de solução para novos tipos de 

aplicações que surgiram nos últimos anos. Este trabalho contribuiu para deixar clara a necessidade de 

migração dos métodos estruturados de projeto de sistemas, onde através de regras de  mapeamento, um 

modelo Relacional possa ser melhorado usando a tecnologia Objeto Relacional. Contribuiu também, para 

auxiliar o entendimento e migração dos administradores de bancos de dados e desenvolvedores de 

sistemas que estão habituados a trabalhar com métodos estruturados, e sentem a necessidade da mudança 

para esta tecnologia totalmente nova para eles, mas encontram dificuldade nesta migração por falta de 

material existente que demonstre de forma clara esta passagem.

 

 

 

 
 

1 –  INTRODUÇÃO:
 

Nos últimos anos, a maior parte dos sistemas de gerência de bancos de dados foram baseados no 

Modelo Relacional. No entanto, devido a grande demanda de novas aplicações, outros modelos de 

SGBD’s  foram ganhando espaço no mercado. 



Com  o  surgimento  dos  primeiros  Bancos  de  Dados  Orientados  a  Objetos,  muitas  pessoas 

acreditavam que seria o fim do Modelo Relacional, e que, haveria uma nova revolução , uma vez que, no 

paradigma Orientado a Objetos se tinha uma maneira muito mais natural para se modelar qualquer objeto 

do mundo real. Esses objetos considerados “complexos” que antes eram um verdadeiro tormento para os 

analistas, seriam tratados como quaisquer outros objetos, com seus atributos e métodos próprios.

Essa impressão começou a ser modificada quando se viu que esses Banco de Dados, por serem 

totalmente  diferentes  dos  Bancos  Relacionais,  estavam  muito  aquém  dos  Bancos  Relacionais  em 

características  fundamentais  que  os  clientes  exigiam  como  robustez,  performance,  capacidade  de 

armazenamento,  facilidades  de  consultas,  entre  outras,  que  os  Bancos  Relacionais  tinham  anos  de 

desenvolvimento e aperfeiçoamento constante, e todo esse know how , tinha que ser jogado fora para se 

utilizar outro tipo de Banco de Dados. 

Para  os  clientes  e  para  as  empresas  que  estavam  acostumados  com  todas  as  facilidades  e 

potencialidades  dos  grandes  Bancos  Relacionais  e,  que  investiram  milhões  de  dólares  e  anos  de 

desenvolvimento em banco de dados, essa mudança brusca de paradigma não foi nada agradável, já que 

teriam que começar tudo de novo.

Neste contexto é que nasce o paradigma Objeto Relacional , que veio com a proposta de suprir as 

carências do Modelo Relacional,  proporcionando ao cliente  toda a naturalidade para modelar objetos 

complexos e suas características peculiares que os banco de dados Orientados a Objetos propunham, e ao 

mesmo tempo, não abrindo mão de toda a carga tecnológica adquirida para os Bancos Relacionais em 

anos de desenvolvimento. A proposta é oferecer ao cliente uma interface Orientada a Objetos  de forma 

transparente para que esse possa modelar tudo, usando o paradigma Relacional.

Os banco de dados  Objeto Relacionais além de, continuarem oferecendo uma interface relacional 

para as aplicações que foram desenvolvidas neste paradigma, também dispensam a necessidade de dois 

bancos de dados, um para aplicações Relacionais e outro para aplicações Orientadas a Objetos.

Os principais conceitos e relações de um SGBDR, SGBDOO e SGBDOR serão mostrados no 

Capítulo 2. O Capítulo 3 irá demonstrar  dois tipos de modelos de banco de dados: o Modelo de Versões 

que utiliza a modelagem Orientada à Objetos e o Modelo de Dados Oracle 8 que utiliza a modelagem 

Objeto Relacional. E, finalmente, o Capítulo 4 aborda técnicas de mapeamento onde estas, apresentam 

regras que identificam quais estruturas de um Modelo Relacional podem ser migradas para tecnologia 

Objeto Relacional.

     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.       Conceitos  de  um  SGBDOR  (Sistema 

Gerenciador  de  Banco  de  Dados  Objeto 

Relacional) 

 



Para iniciarmos a descrição dos conceitos de SGBDOR (Sistema Gerenciador de Banco de Dados Objeto 

Relacional), é necessário o conhecimento de alguns conceitos utilizados em SGBDR(Sistema Gerenciador de 

Banco de Dados Relacionais) e SGBDOO(Sistema Gerenciador de Banco de Dados Orientado a Objetos). 

Esses conceitos serão explicados de forma superficial neste trabalho.

 

2 . 1 -  Conceitos de um SGBDR:
 

“A maioria dos sistemas de banco de dados desenvolvidos nos últimos anos foram os relacionais  DATE 
(1990 ).” É fato, que quase todas as pesquisas de bancos de dados basearam-se em conceitos relacionais. Os 
dados são percebidos pelos usúarios como tabela, onde esta é demonstrada na Figura 2 . 1 

 

Figura 2 . 1 -  Modelo de Tabela em um Sistema Relacional

2 . 1 . 1 –  Relações em um SGBDR

 

As relações DATE (1990), em um SGBDR compõe-se de um cabeçalho e de um corpo e são exemplificados 

na  Figura 2 . 2 

ü      O Cabeçalho é formado de um conjunto fixo de atributos N1, N2 ...Nn e, cada atributo 

corresponde a um dos domínios básicos Di ( i = 1, 2,..., n );

ü      O Corpo é composto de um conjunto de tuplas ( linhas ) onde, cada tupla, por sua vez, 

compõe-se de um conjunto de pares com o valor de atributo ( Ni : vi ) ( i = 1, 2,..., n ), um par para cada 

atributo Ni no cabeçalho. 
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Figura 2 . 2 – Exemplo de Relação DATE (1990)

 

2 . 2  –  Conceitos de um SGBDOO
 

A Orientação a Objetos promove o compartilhamento em diversos níveis. A herança da estrutura de 

dados e do seu comportamento permite que a estrutura comum seja compartilhada por diversas subclasses 

semelhantes sem redundâncias. 

O compartilhamento de código, com utilização de herança, é uma das principais vantagens da OO. 

A OO permite não somente a reutilização de informações, internamente em um sistema, como em 

sistemas e projetos futuros. 

E com isso, é possível reutilizar classes de objetos ou pacotes de classes mais genéricos.

2 . 2 . 1 – Objetos

 

“Segundo  MEYER (1996), os objetos podem ser qualquer coisa do mundo real que faça parte do 

contexto do sistema”. Um objeto pode ser uma pessoa, um carro, um departamento de uma empresa, uma 

conta  bancária,  um parágrafro  em um texto,  etc.  Os  objetos  facilitam  a  compreensão  do  mundo  real  e 

oferecem uma base real para a implementação em computador. É muito mais fácil para as pessoas trabalharem 
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com sistemas se estes estiverem mais próximos de nossa visão do mundo real. É mais fácil entender o que a 

propriedade cor de um objeto carro significa, do que uma variável com nomenclatura obscura em um bloco do 

sistema. Os objetos são entidades que encapsulam informação de estado ou dados e têm um conjunto de 

operações associadas que manipulam estes dados.

Cada objeto do sistema é único, dois carros são distintos, mesmo tendo cor, marca, ano de fabricação, modelo, 

etc, iguais. Isto define a identidade de objetos, a identidade de um objeto se distinguem pela sua existência, e 

não pelos valores que suas propriedades possam assumir.

 

2 . 2 . 2 – Classes 

 

“As classes  MEYER (1996), são responsáveis pela utilização de abstração em orientação a objetos”. 

Para simplificar a  criação de objetos em um sistema, hierarquias de classes  são utilizadas.  As classes  de 

objetos descrevem as propriedades, métodos e relacionamentos de um grupo de objetos similares. Quando 

objetos são agrupados em conjuntos são denominados Classes. Na Figura 2.3, a classe  Professor engloba 

todos os objetos que satisfaçam os critérios para ser professor. 

 

 

 

 

 

 

Figura  2 . 3 – Representação Gráfica de uma Classe MEYER (1996)

2 . 2 . 3 - Diagramas de Objetos e Classes

 

Os diagramas de classes e de objetos RUMBAUGH (1994), apresentam uma notação gráfica formal 

para a modelagem de classes de objetos. Estes diagramas são a base para a modelagem conceitual (abstrata) e 
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também são extremamente úteis para o projeto. Muitos outros diagramas são utilizados nos métodos. Por 

exemplo:  diagramas  de  interação de  objetos,  diagramas  de  estado,  etc.  Vários  métodos  podem utilizar  o 

mesmo diagrama (muito comum é o de classes),  mas cada um pode optar  por uma notação diferente.  A 

Figura 2 .4 mostra um exemplo de diagrama de classes e objetos.  

 

Figura  2 . 4 - Diagrama de Classes e Objetos

 

2 . 2 . 4 - Atributos 

 

            Os atributos RUMBAUGH (1994), são os dados, características de um objeto. Os atributos guardam 

os valores do objeto. O conjunto de atributos de um objeto definem o seu estado. Nome e Data_Nascimento  

são exemplos de atributos.

Cada atributo possui um valor para cada instância de objeto. Por exemplo, o atributo Nome tem o 

valor "João" no objeto João, e "Maria" no objeto Maria. Os nomes que identificam um atributo (ex:  Nome, 

Data_Nascimento)  são únicos dentro de uma classe.  Classes diferentes  podem conter nomes de atributos 

iguais. Por exemplo, a classe Pessoa e a classe Empresa podem ter o mesmo atributo chamado "endereço".

 

2 . 2 . 5 - Relacionamentos e Associações
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“Os relacionamentos MEYER (1996), e associações indicam as ligações de um objeto com outro”. Os 

relacionamentos podem conter atributos e algumas vezes métodos. 

Na Figura 2 . 5, temos o relacionamento Ministra, existente entre a classe Professor e a classe Disciplina.

 

 

Figura  2 . 5 –  O Relacionamento Ministra

 

2 . 2 . 6 - Herança, Generalização e Especialização Múltipla

 

2 . 2. 6 . 1 – Herança 

 

Segundo RUMBAUGH (1994), um dos mais importantes conceitos da OO é o da herança. É através 

deste mecanismo que grande parte da reutilização de informações acontece.   A herança, numa hierarquia de 

generalização/especialização, é o meio pelo qual características de um objeto mais geral são herdadas pelos 

objetos 

 

 Herança Simples 

            A herança simples ocorre quando uma subclasse herda características  de apenas uma superclasse 

diretamente. 

            Herança Múltipla
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            A herança múltipla ocorre quando subclasse herda características de várias super classes. A herança 

múltipla é uma prática desaconselhada por muitos autores, por ter a tendência de tornar a implementação 

confusa, e correr o risco de entrar em uma forma de "herança cíclica”.

 

2 . 2 . 6 . 2 – Generalização

 

 

 

Figura  2 . 6 – Subtipos Disjuntos MEYER (1996).

 

“A generalização MEYER (1996),  é uma forma de abstração, em que um conjunto de objetos semelhantes é 

considerado um objeto de nível mais alto”.

A generalização de certa forma faz o processo inverso da especialização. Através da identificação de 

um conjunto de classes com comportamento, atributos e associações semelhantes, generaliza-se, isto é, cria-se 

uma super classe com estas semelhanças. A generalização deve ser utilizada com cuidado, para não agrupar 

em uma mesma hierarquia, classes de natureza muito diferente. Algumas vezes esta prática justifica-se para 

reutilizar comportamentos com implementação muito complexa, ou para reutilização de classes em sistemas 
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diferentes. A notação para generalização de uma classe utiliza um triângulo preenchido, o qual conecta esta 

classe supertipo a seus subtipos.  A  Figura 2 . 6 mostra um exemplo simples de generalização.  A classe 

Disciplina representa  um  supertipo  com  dois  subtipos,  Disciplina  de  Graduação e  Disciplina  de  Pós-

Graduação. 

 

2 . 2 . 6 . 3 – Especialização Múltipla

 

 

 

Figura  2 . 7 – Exemplo de Especialização Múltipla  MEYER (1996 ).

 

“A Especialização Múltipla MEYER (1996), permite que um novo subtipo seja definido como uma 

especialização de mais de um subtipo imediato. Isso permite que informações sejam mescladas a partir de 

mais de uma fonte”. A subclasse herda os atributos e os relacionamentos de todas as suas superclasses.

A  Figura 2.7,   modela a situação de um professor auxiliar de ensino, que é, ao mesmo tempo, 

membro do corpo docente e aluno. Assim, um objeto da classe Assistente possui um atributo nome e dois 

atributos  número.  Os  dois  números  podem ter  a  ambigüidade  resolvida  considerando-se  o  nome da 

classe, ou seja número@Aluno e número@professor.
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2 . 2 . 7 – Polimorfismo

 

O  polimorfismo  RUMBAUGH  (1994),  possibilita  que  um  método  seja  implementado  de  forma 

diferente em várias classes. Determina-se um método em uma super classe, e novamente em cada uma de suas 

subclasses que necessitam de uma implementação diferente.  Pôr exemplo, o método  Calcula_Área possui 

implementações diferentes para as subclasses Quadrado e Triângulo da super classe Polígono. Desta forma, o 

método é descrito na super classe, e em cada uma das subclasses para que possa se comportar de forma 

adequada.  Note  que  estes  métodos  devem  obedecer  a  interface  descrita  na  super  classe,  apenas  o 

comportamento deverá ser implementado de forma diferente para cada subclasse.

 

2 . 3 –  O Surgimento de um SGBDOR 

 

Na época em que os conceitos de bancos de dados relacionais foram criados, não se esperava que muitas das 
aplicações e necessidades que encontramos hoje fossem existir  TONSIG (1998 ). Essas Aplicações, citadas 
são:

ü      Computer-Aided Design (CAD) - projeto auxiliado por computador;

ü      Computer-Aided  software  Engineering  (CASE)  -  engenharia  de  software  auxiliada  por 

computador;

ü      Office Information Systems (OIS) - sistemas de informação de escritórios;

ü      Bancos de dados hipertexto;

            Devido a natureza destas aplicações,  os bancos de dados devem trabalhar com processamento de 

transações longas. Diferente do modelo relacional (SGBDR), onde uma transação ocorre em um período de 

tempo  relativamente  curto,  e  não  há  interação  em  uma  transação,  os  SGBDOO  devem  trabalhar  com 

documentos  de  CAD por  exemplo,  que  terão  longas  atualizações  dentro  de  transações,  e  deverão  ter  a 

capacidade de retornar ao estado que estavam, antes de uma transação destas iniciar.

Desta forma também é implementado em SGBDOO o versionamento, que cuida das várias versões 

criadas através de alterações concorrentes ( já que as aplicações devem ser desenvolvidas para trabalhos em 

grupo ). Os SGBDOO possuem uma avançada capacidade de controle destas características, mas não possui a 

grande vantagem de uma rica forma de consulta a dados como os SGBDOR; Tornando-o, um banco de dados 

mais complexo e eficiente do que os outros. 



 

2 . 4 – Conceito de  SGBDOR em relação aos SGBDR e SGBDOO

 

Os  bancos  de  dados  objeto  relacionais  são  capazes  de  suportar  grande  parte  dos  conceitos  de 

orientação a objetos descritos anteriormente. Diferente dos SGBDOO, os SGBDOR são desenvolvidos com 

base em SGBDR, desta forma, conforme  TONSIG (1998), é possível unir conceitos de OO como: definição 

de supertabelas, supertipos; herança; reutilização de códigos de criação; encapsulamento.

Com algumas características de controle dos SGBDOO: controle de identidade de objetos, referência a 

objetos, etc. E ainda características dos SGBDR como a capacidade de consulta avançada e a alta proteção a 

dados, devido a natureza declarativa da SQL que nos permite isto. 

 

2 . 5 – Conclusão:
 

Este capítulo através de seus conceitos, procurou caracterizar de uma forma simplificada a estrutura de 

cada banco de dados (Relacional, Orientado a Objetos e Objeto Relacional) além de mostrar a relação entre 

eles de uma forma comparativa.

Em suma,  estes  conceitos contribuíram para deixar clara a  necessidade de migração dos métodos 

estruturados de projeto de sistemas (em especial a ferramenta de modelagem entidade relacionamento), para 

os métodos de projeto orientados a objeto. 

Concluindo,  o  SGBDOR  tende  a  substituir  os  SGBDR,  enquanto  os  SGBDOO  suprem  a 
necessidade de solução para novos tipos de aplicações que surgiram nos últimos anos. O próximo passo 
deste  trabalho  será  exemplificar  dois  modelos  de  SGBD’s:  O  Modelo  de  Versões,  que  utiliza  a 
modelagem Orientada à Objetos e o Modelo de Dados do Sistema Oracle 8 que utiliza a modelagem 
Objeto Relacional.

 

 
 

 



 

 

 

3 –   Modelagem de um SGBDOR
 

Como modelos orientados a objetos tornaram-se uma tendência no desenvolvimento de aplicações 

e  os bancos de dados relacionais um padrão em armazenamento e recuperação de dados.  Estas duas 

tendências estão motivando a construção de aplicações orientadas a objetos que acessam bancos de dados 

relacionais. Assim, o objetivo desse capítulo será exemplificar através, do modelo de dados do Sistema 

Oracle 8, algumas especificações de esquemas com versões para Bancos de Dados Objeto Relacional 

(SGBDOR),  bem  como  a  proposição  do  respectivo  conjunto  de  regras  de  mapeamento  do  modelo 

estendido para o modelo de dados do Oracle 8. 

 

3 . 1 - Introdução 
 

O gerenciamento de bancos de dados relacionais tornou-se, nos últimos dez anos, uma solução 

aceita para o armazenamento e recuperação dos dados FONG (1997). Baseados no conceito matemático 

de relação, estes sistemas usam tabelas (relações) e campos de tamanho fixo (domínios) para representar a 

informação e seus relacionamentos. 

Por outro lado, temos o paradigma orientado a objetos baseado na construção de aplicações a 

partir de objetos abstraídos da realidade. Em domínios de aplicações cujo o desenvolvimento é evolutivo, 

existe a necessidade de acesso à vários estados de um objeto, em tempos distintos ou sob diferentes 

pontos de vista, característica modelada através do conceito de versão. 

Porém,  a  tecnologia  de  implementação  dos  bancos  de  dados  orientados  a  objetos  ainda  está 

atrasada em relação a dos bancos de dados relacionais. Assim, o objetivo do trabalho será aprimorar as 

regras definidas em SAGGIORATO  (1997) para obter um conjunto de regras de mapeamento capaz de 

traduzir um esquema orientado a objetos com versões, definido em  GOLEDZINER (1995),  para um 

esquema Objeto Relacional, de acordo com o modelo de dados do Sistema Oracle 8. 

 



3 . 2 - O Modelo de Versões
 

O  modelo  de  versões  descrito  em  GOLEDZINER  (1995),  utiliza  herança  por  extensão, 

permitindo o versionamento em todos os níveis da hierarquia. Característica não encontrada na maioria 

dos demais modelos, que utilizam a herança por refinamento, permitindo o versionamento dos objetos 

apenas nas classes mais especializadas (folhas) da hierarquia de herança. 

No modelo proposto, a característica de versionamento está associada aos objetos e não às classes. 

Assim,  um objeto  não  versionado pode  passar  a  ser  versionado dinamicamente.  Cada  versão  criada 

poderá possuir um ou mais ascendentes, criando-se correspondências entre versões de um objeto em uma 

classe e versões de seu objeto ascendente na superclasse. Essas correspondências estabelecem restrições 

de integridade e podem formar três tipos de estruturas: lista, árvore ou grafo acíclico dirigido. 

Toda versão tem um status associado, que pode ser: em trabalho, estável ou consolidada. 

Em  objetos  compostos,  as  referências  do  composto  aos  seus  componentes  podem  ser 

representadas de duas maneiras: por referência estática ou específica ou por referência dinâmica. 

Tanto objetos versionados,  como não versionados podem participar  da  hierarquia  de herança, 

permitindo, dessa forma, que um objeto não versionado seja ascendente ou descendente de um objeto 

versionado. 

A  correspondência  dos  objetos  com  seus  ascendentes  e  descendentes  é  feita  através  do 

identificador do objeto (OID). O identificador possui um componente comum a todos os objetos que 

representam a entidade modelada. A estrutura do identificador proposta em GOLEDZINER (1995), é a 

seguinte: 

 

OID = < id entidade, classe, número da versão >

 

Na maioria dos modelos de dados orientados a objetos, a hierarquia de herança é constituída, 

primeiramente, de uma classe raiz (normalmente denominada Object). A partir dela, vários descendentes 

são apresentados como especializações da classe raiz. 

O modelo de versões proposto em GOLEDZINER (1995), apresenta as seguintes extensões: 

•        A classe  raiz  é  chamada  de  Object,  e  é  estendida  com novas  operações  para  suportar  as 

características de versionamento do modelo; 



•         Duas novas classes são definidas como subclasses da classe Object, e são elas: 

VersionedObject: criada  para  permitir  a  modelagem  de  objetos  versionados;  

Version: criada para permitir a modelagem de versões.

A hierarquia de herança fica representada como na Figura 3 .1 :

 

 

 

 

Figura 3 .1 - Nova Hierarquia Definida pelo Modelo.

3 . 3 - O Modelo de Dados Objeto Relacional do Sistema Oracle 8 
 

Na sua versão mais recente, lançada em junho de 1997, o sistema gerenciador de banco de dados 

da  Oracle  evoluiu de um sistema puramente relacional  para  um sistema de Banco de Dados Objeto 

Relacional, buscando combinar o melhor das abordagens relacional e orientada a objetos, permitindo que 

dados relacionais sejam vistos como objetos e objetos sejam vistos como dados relacionais. Ao mesmo 

tempo, a linguagem SQL do Oracle também foi estendida para suportar o paradigma objeto relacional. 
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O modelo de dados objeto relacional  do sistema Oracle  8  permite  aos usuários  definir  tipos, 

especificando a estrutura dos dados e os métodos de operação sobre os dados, além de permitir que estes 

tipos de dados sejam utilizados dentro do modelo relacional. Um tipo é similar ao mecanismo de classe 

suportado por linguagens como Java e C++. 

Tipos são abstrações de entidades do mundo real. Um tipo é composto por: 

 

•        Um nome, que serve para identificá-lo unicamente. 

•        Um ou mais  atributos, que são tipos de dados embutidos/próprios do banco ou outros tipos 

definidos pelo usuário. Atributos modelam a estrutura da entidade do mundo real. 

•        Zero ou mais métodos, que são funções ou procedimentos escritos em PL/SQL e armazenados 

no banco de dados, ou escritos numa linguagem como o C e armazenados externamente. 

 

Um  tipo pode  ser  usado na  definição de  uma tabela  ou de  uma coluna,  tornando possível  o 

armazenamento de instâncias de objetos em tabelas ou como valores de colunas de uma tabela. Quando 

um objeto é armazenado em uma tabela, tal tabela é chamada de tabela objeto. 

O modelo também permite o uso de referências a linhas de objetos. Essas referências podem ser 

usadas  como  atributos  de  tipos  e  podem  definir  relacionamentos  entre  objetos.  Referências  são 

essencialmente ponteiros  de banco de dados para objetos  e  são muito úteis  para navegar  através  de 

objetos relacionados. 

O sistema Oracle 8 também suporta coleções de duas formas: 

 

•        Na forma de um conjunto de elementos ordenado e limitado, ou seja, uma seqüência de zero ou 

mais elementos do mesmo tipo, denominado varray. 

•        Na forma de uma coleção de elementos não ordenada e ilimitada, denominada  nested table. 

Com esse recurso, pode-se criar uma tabela com colunas cujo tipo de dados contido é outra tabela. 

 

Contudo, a herança, um dos principais mecanismos de modelagem orientada a objetos, não é uma 

característica  presente  nesta  versão do sistema Oracle,  mas na  próxima versão o recurso de herança 

simples será adicionado ao modelo de dados do Oracle 8. 



 

3 . 4 - Proposta de Mapeamento do Modelo de Versões 
 

O mapeamento de esquemas orientados a objetos com versões para o modelo de dados objeto 

relacional  do  sistema  Oracle  8  torna-se  menos  complexo  do  que  o  mapeamento  proposto  em  

SAGGIORATO (1997), pois este tinha como objetivo armazenar os objetos e suas versões em um banco 

de dados relacional. Com as novas características oferecidas pelo sistema Oracle 8, algumas regras de 

mapeamento utilizadas para representar classes, referências, coleções em um esquema relacional não se 

fazem mais necessárias, uma vez que isso poderá ser representado no banco de dados objeto relacional de 

forma natural. 

Como a herança é um aspecto ainda não suportado pelo modelo de dados objeto relacional do 

Oracle 8, para representá-la nas classes da aplicação será utilizada a idéia da regra de mapeamento de 

particionamento vertical, descrita em SAGGIORATO (1997), onde cada classe do esquema é mapeada 

para uma tabela e a ligação entre essas tabelas é feita através de chaves estrangeiras. Porém, serão usadas 

referências para expressar o relacionamento de herança entre as classes. 

A hierarquia do modelo de versões proposto em GOLEDZINER (1995) será mapeada para três 

tipos:  Object, VersionedObject e Version. A classe  Object, ao ser mapeada para o tipo Object, terá o 

acréscimo de um atributo denominado OID, definido ateriormente.

Essa alteração se fez necessária por dois motivos, primeiro para permitir que todos os objetos, 

representados por linhas da tabela, tenham um OID, e segundo porque o modelo de dados do sistema 

Oracle 8 exige que um tipo possua no mínimo um atributo. 

O versionamento não poderá estar associado aos objetos, mas sim as classes, pois não é possível 

alterar a estrutura de uma única linha da tabela. Porém esta característica do modelo poderá ser tratada da 

seguinte maneira: 

 

•        As classes da aplicação serão mapeadas  para tipos,  contendo todos os atributos e  métodos 

definidos pela classe da aplicação. Para armazenar os objetos desta classe será criada uma tabela 

contendo duas colunas, uma do tipo que define a classe da aplicação e a outra do tipo Object para 

representar  o  relacionamento  de  herança  com a  classe  Object do  modelo,  permitindo que  os 

objetos nela armazenados possam chamar os métodos definidos na tipo Object . E por fim, será 

criada  uma visão  de  objetos  baseada  na  tabela  que  armazena  os  objetos,  para  que  o  usuário 



visualize somente os atributos que definiu na modelagem das classes da aplicação. 

 

•        Quando  o  primeiro  objeto  versionado  for  criado,  uma  tabela  de  objetos  baseada  no  tipo 

VersionedObject será criada, com o objetivo de armazenar as informações a respeito do objeto 

versionado. Em seguida, uma coluna , denominada ObjVer, será adicionada a tabela que armazena 

os objetos da classe da aplicação. Esta nova coluna irá referenciar o tipo VersionedObject, criando 

uma ligação entre as versões de um objeto, armazenadas na tabela que armazena os objetos da 

aplicação,  e  os  atributos  do  objeto  versionado  ao  qual  pertencem,  armazenados  na  tabela  de 

objetos baseada no tipo VersionedObject. 

•        E, quando a primeira versão de um objeto for criada, uma nova coluna denominada Versões do 

tipo  Version será adicionada a tabela que contém os objetos da classe da aplicação. A visão da 

tabela  será  alterada adicionando-se ao Select  uma cláusula  Where para que a  visão selecione 

apenas as versões correntes dos objetos versionados e os objetos não versionados nela contidos. 

 

Dessa maneira, para cada classe da aplicação que possuir versões existirá uma tabela contendo 

suas instâncias e versões, uma tabela de objetos representando os atributos do objeto versionado e uma 

visão contendo as versões correntes de cada objeto e os atributos definidos pelo usuário. Para as classes 

que, inicialmente, não possuem versões existirá apenas uma tabela contendo suas instâncias e uma visão 

contendo os atributos definidos pelo usuário. 

Assim, a identificação dos objetos representados pelas linhas das tabelas será feita através do 

atributo número de versão, da seguinte maneira: 

•        Número de versão -1 identifica um objeto não versionado; 

•        Número de versão 0 identifica um objeto versionado 

•        Número de versão maior que zero identifica uma versão. 

 

As referências estáticas e dinâmicas a componentes de um objeto composto também poderão ser 

identificadas pelo atributo número de versão, da seguinte maneira: 

•        Se o objeto composto faz referência a um objeto cujo número de versão for 0, isto identifica 

uma referência dinâmica. 



•        Se o objeto composto faz referência a um objeto cujo número de versão for -1 ou maior que 

zero, isto identifica uma referência estática. 

 

3 . 5 - Conclusão 
 

O mapeamento do modelo de versões para um esquema Objeto Relacional irá permitir a muitos 

domínios de aplicação a possibilidade de armazenar vários estados de um objeto, utilizando um sistema 

estável como o Oracle 8 e todas as facilidades definidas através do modelo proposto em GOLEDZINER 

(1995). 

Até o momento foram esboçadas soluções para o mapeamento da estrutura das classes e para a 

estrutura  do  OID  do  modelo  de  versões,  proposto  em   GOLEDZINER  (1995). Também  foram 

apresentadas  idéias  para  a  representação  da  herança,  das  referências  dinâmicas  e  estáticas  e  para  a 

identificação dos objetos armazenados nas linhas de uma tabela. O próximo passo deste trabalho será  

especificar  um projeto,  desenvolvendo uma migração de dados Relacionais  para a  tecnologia Objeto 

Relacional.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 . Projeto de um SGBDOR  
 

A maior parte dos sistemas de gerência de bancos de dados (SGBDs) utilizados nos últimos anos, 

são baseados no modelo relacional. No entanto, SGBDs baseados em outros modelos têm surgido devido 

à demanda de novas aplicações. São exemplos destes novos sistemas, os SGBDs orientados a objetos e 

SGBDs objeto relacionais. Há atualmente uma grande demanda de migração de sistemas de bancos de 

dados baseados em SGBDs relacionais para estes novos sistemas. Esta migração ocorre em função de 

certas características técnicas, ou mesmo por simples motivos comerciais. Este capítulo apresenta estudos 

de modelos lógicos objeto relacionais e quais as possíveis transformações de um esquema relacional para 

obter um esquema objeto relacional, mantendo a semântica a nível conceitual. 

 



4 . 1 - Introdução 
 

Uma característica fundamental da abordagem de banco de dados é fornecer diversos níveis de 

abstração dos  dados,  possibilitando,  pôr  exemplo,  a  omissão de detalhes  de armazenamento que são 

desnecessários para os usuários.  Os modelos de dados são algumas das ferramentas que permitem esta 

abstração  ELMASI (1994). Estes modelos são baseados em diversos conceitos fornecidos para descrever 

a estrutura do banco de dados. Os modelos conceituais são utilizados para representar os dados da forma 

como eles são vistos pelos usuários. Os modelos físicos fazem uma descrição em função de um sistema 

de gerência de banco de dados (SGBD) específico. Entre estes dois extremos, estão os modelos lógicos, 

que escondem alguns detalhes de armazenamento dos dados,  mas podem ser implementados de uma 

forma mais direta que os modelos conceituais. 

Atualmente, o modelo de dados lógico mais utilizado por SGBDs comerciais é o relacional; que é 

baseado em extensões matemáticas do conceito de relações.  Estas relações representam entidades ou 

relacionamentos do mundo real e possuem atributos de tipos fixos que descrevem as suas propriedades. 

Entretanto, os fabricantes alegam que os SGBDs relacionais não atendem às demandas – cada vez mais 

estringentes  das novas aplicações, como projetos de engenharia, imagens, bancos de dados científicos, 

sistemas  de  informação  geográficas,  multimídia,  entre  outros.  Estas  aplicações  possuem requisitos  e 

características que diferem do processamento de negócios tradicional, incluindo estruturas para objetos, 

novos tipos de dados para armazenar imagens e grandes itens textuais e a necessidade de definir novas 

operações específicas das aplicações. 

Para suprir as limitações dos SGBDs Relacionais, nos últimos anos novos SGBDs têm surgido. 
Entre os novos sistemas, além dos SGBDs Orientados a Objetos  BERTINO (1993), surgiram os SGBDs 
Objeto Relacionais STONEBRAKER (1996). 

Os SGBDs baseados em modelos orientados a objetos foram propostos para atender às 

necessidades das novas aplicações, incluindo objetos com estruturas mais complexas, novos tipos de 

dados e a definição de operações específicas das aplicações. O modelo orientado a objetos oferece a 

flexibilidade de manipular estes requisitos, sem no entanto, ser limitados pelos tipos de dados e 

linguagens de consultas disponíveis nos sistemas de banco de dados tradicionais. Porém, o modelo 

orientado a objetos é considerado revolucionário em relação ao relacional. 

Recentemente,  surgiram  os  SGBDs objeto  relacionais,  visando  ser  mais  representativo  em 
semânticas e construções de modelagens do que os SGBDs relacionais. Estes SGBDs dão suporte a um 
modelo relacional estendido com certos aspectos de orientação a objetos. A tecnologia objeto relacional é 
evolucionária,  herdando  transação  robusta  e  características  de  gerenciamento  de  performance  da 
tecnologia relacional e adiciona a flexibilidade da tecnologia orientada a objetos. Pode-se trabalhar com 
estruturas  tabulares  familiares,  enquanto  adiciona  novas  possibilidades  de  gerenciamento  de  objetos. 
Entretanto, não se pode afirmar que existe um modelo lógico padronizado que atenda a todos os SGBDs 
objeto relacionais disponíveis no mercado. Diferentemente dos SGBDs relacionais, que são sustentados 



pôr  um modelo formal  como ferramenta de modelagem, os  SGBDs  objeto relacionais  surgiram das 
diversas implementações dos produtos comerciais. 

Sendo  assim,  em função  desta  nova  tecnologia  objeto  relacional  surge  a  necessidade  de  um 

processo que mapea um esquema e relacional existente em objeto relacional, de tal forma que permita a 

migração  também  dos  dados,  considerando  as  novas  características  de  manipulação  de  objetos 

disponíveis. Como destacado por  SILBERSCHATZ (1998) - "Os sistemas de bancos de dados objeto 

relacionais fornecem um conveniente caminho de migração para usuários de bancos de dados relacionais 

que desejam usar características orientadas a objetos". 

 

4 . 2 – Transformando um SGBDR para um Esquema Objeto 
Relacional
 

As transformações, que podem ser aplicadas em um esquema lógico relacional de banco dados 

para obter um esquema objeto relacional que mantenha a semântica a nível conceitual são ilustradas na 

Figura 4 .1, conforme descrito: 

Seja  um projeto  de  um banco  de  dados  relacional,  cuja  representação  conceitual  é  descrita  por  um 

esquema C. Na fase de projeto lógico (1), este esquema é mapeado na representação relacional L, a qual é 

mapeada  em  uma  representação  física  F,  durante  a  projeto  físico  (2)  do  banco  de  dados.  As 

transformações propostas (4) são identificadas no esquema lógico relacional, gerando o esquema objeto 

relacional correspondente L’. Durante este processo, o esquema conceitual C’ (3) deve ser correspondente 

ao esquema C. Esta correspondência tem por objetivo não alterar a semântica da aplicação.  Não foi 

escolhido  em  trabalhar  no  nível  lógico  do  banco  de  dados,  evitando  assim,  entrar  em  aspectos  de 

mapeamento do esquema físico (5), o qual envolve o mapeamento de estruturas específicas dos SGBDs, 

tais  como tablespaces,  índices,  entre  outras.  Pode-se observar que,  ainda o mapeamento do esquema 

conceitual para um esquema lógico objeto relacional (6) não é apresentado neste trabalho. Foi escolhido 

então, em trabalhar a partir do nível lógico da representação do banco de dados, evitando assim, que 

alteração feitas sobre o esquema lógico e não refletidas no esquema conceitual sejam desconsideradas no 

processo de mapeamento. Da mesma forma, o mapeamento do esquema lógico para o esquema físico 

objeto relacional (7) não é apresentado, ficando restrito à implementação de um SGBD específico. 
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Figura 4 .1 – Projeto de Banco de Dados CASANOVA (1993)

 

Conforme exposto, não se pode dizer que existe um modelo lógico objeto relacional aceito como padrão. 

Desta forma, para descrever o esquema L’, é mostrado na seção 2, um modelo lógico objeto relacional, 

baseado em diversos conceitos propostos na literatura. 

Além da definição de um modelo objeto relacional e regras de transformações que permitem o 

mapeamento  de  um  esquema  lógico  relacional  para  objeto  relacional,  desenvolvemos  também  uma 

ferramenta, utilizando o SGBD objeto relacional da Oracle (Oracle8), que incorpora os resultados das 

nossas investigações. 

A ferramenta desenvolvida gera, a partir do dicionário de dados de um sistema de banco de dados 

relacional  implementado  no  SGBD  relacional  Oracle,  as  definições  do  esquema  objeto  relacional 

correspondente no SGBD Oracle8.

Além do esquema, também é gerado um script contendo definições que permitem o mapeamento 

dos dados. Pretendemos utilizar como estudo de caso a base de dados de um aplicativo denominado 

"Gerenciamento da Rotina", desenvolvido pela Samarco Mineração S.A.. Este aplicativo se encontra em 

produção utilizando o SGBD relacional Oracle. 
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Este  artigo  está  organizado  da  seguinte  forma.  A  Seção  2  descreve  o  modelo  lógico  objeto 

relacional; A Seção3 descreve as regras de transformações que podem ser aplicadas no esquema lógico 

relacional,  visando  obter  o  esquema objeto  relacional  correspondente.  Na  Seção  4  é  apresentado,  o 

procedimento de implementação da ferramenta que está sendo desenvolvida, que incorpora as regras de 

transformação identificadas na Seção 3, para o SGBD objeto relacional da Oracle (Oracle8). Finalmente, 

a Seção 5 apresenta algumas conclusões. 

 

4 . 3 - O Modelo Objeto Relacional 
 

O modelo objeto relacional é baseado na idéia de estender o modelo relacional, fornecendo um 

sistema de tipos mais rico – através da inclusão de características de orientação a objetos – e adicionando 

construções às linguagens de consultas relacionais, tal como SQL, para manipular os novos tipos de dados 

adicionados.

Tais  extensões,  tentam preservar  os  fundamentos  relacionais,  enquanto  estendem o  poder  de 

modelagem dos dados. Entretanto, ainda não se pode afirmar que existe um modelo objeto relacional 

aceito  como padrão.  Os  SGBDs baseados  neste  modelo  sofrem o  mesmo problema  que  os  SGBDs 

orientados a objetos, isto é, há muitas diferenças nos produtos disponíveis no mercado. 

Sendo  assim,  a  partir  de  fundamentações  teóricas  STONEBRAKER  (1996)  e  em  modelos 

implementados pôr produtos comerciais, veremos em seguida, os principais conceitos que definem um 

modelo objeto relacional. 

 

4 . 3 . 1 - Tipos de Dados Compostos

 

Os tipos compostos permitem que um único atributo armazene mais de um valor. Estes tipos são 

definidos por: Array e Row  EISENBERG (1999) . 

 

4 . 3 . 1 . 1 - Array 

 



O tipo Array consiste em uma estrutura de dados composta pôr um número definido de elementos 

do mesmo tipo. Os dados em um Array são ordenados e podem conter valores duplicados. 

 

Exemplo: A expressão a seguir define o atributo Meses com 12 posições, onde cada uma pode armazenar 

uma cadeia de caracteres de tamanho 10. 

 

Meses VARCHAR (10) ARRAY[12]

4 . 3 . 1 . 2 -  Row 

 

Um  tipo  Row EISENBERG  (1999) é  formado  por  uma  sequência  de  atributos,  permitindo 

armazenar valores estruturados em uma única coluna. Dois atributos do tipo Row são considerados de 

tipos equivalentes se ambos os tipos têm o mesmo número de campos, e cada par de campos na mesma 

posição é do mesmo tipo.

  Exemplo: 

 

CREATE TABLE Pessoa ( 
CPF NUMBER(13), 
Nome ROW ( PrimeiroNome VARCHAR (30), 
Sobrenome VARCHAR (30)) , 
Idade NUMBER, 
CONSTRAINT pk_pessoa PRIMARY KEY (CPF)); 

 

4 . 3 . 2 - Tipos Coleção

 

Os tipos coleção (Collection Types) em STONEBRAKER (1996) e  SILBERSCHATZ (1998 ), 

definem estruturas de dados que permitem manipular conjuntos de elementos do mesmo tipo. 

Formalmente, se T é um tipo de dado, então Set (T), MultiSet(T) e List(T), também os são, onde: 

Set:  Os elementos não possuem ordem e não é permitido valores duplicados. 

MultiSet: Os elementos não possuem ordem e é permitido valores duplicados. 



List: Os elementos possuem ordem e é permitido valores duplicados. 

Exemplo:

 

CREATE TABLE Gerente ( 

Nome VARCHAR (30), 
Depto VARCHAR (12), 
Relatórios SET (VARCHAR(30) NOT NUL), 
Projetos LIST ( ROW ( Nome_Proj VARCHAR (15), 
Membros_Proj SET (VARCHAR (20) NOT NULL) ) NOT NULL));

 

O usuário deve ser capaz de selecionar e atualizar qualquer elemento ou subconjunto de elementos 

de um atributo do tipo coleção. KIM (1998 ) menciona que a construção de "tabelas derivadas" do SQL-

92 é uma boa base para suportar esta característica. Entretanto, de acordo com a literatura pesquisada, 

ainda não existe a possibilidade de manipular completamente coleções de valores. 

 

4 . 3 . 3 - Tipos de Dados Definidos pelo Usuário 

 

As duas formas básicas de tipos definidos pelo usuário que são tipicamente fornecidos por SGBDs 

objeto relacionais compreendem os Distinct Types e os Tipos Estruturados. 

 

4 . 3 . 3 . 1 - Distinct Types 

 

Os Distinct Types  EISENBERG (1999)  são usados para criar um novo tipo baseado em outro 
tipo já suportado pelo sistema (built-in), o qual define a sua estrutura interna. Esta facilidade permite ao 
usuário  declarar  que  dois  tipos  equivalentes  sejam tratados  como  distintos.  Além  de  serem  usados 
simplesmente para chamar um tipo existente por outro nome, os distinct types também podem ser usados 
para definir novos tipos que têm comportamento ou um conjunto de operações válidas diferentes do seu 
tipo  base.  Exemplo: A  declaração  a  seguir,  define  o  distinct  type  t_IdFuncionário  baseado  no  tipo 
number.

 



CREATE DISTINCT TYPE t_IdFuncionário AS NUMBER; 

 

4 . 3 . 3 . 2 - Tipos de Dados Estruturados Definidos pelo Usuário 

 

Os tipos de dados estruturados  EISENBERG (1999)  definem estruturas formadas por múltiplos 

atributos, de qualquer tipo. Uma instância de um tipo de dado estruturado definido pelo usuário, possui 

um único e imutável identificador, denominado OID (Object Identifier). Dizemos que estas instâncias 

representam objetos. 

Um tipo de dado estruturado definido pelo usuário possui nome, atributos e métodos. Os atributos 

modelam a estrutura e estado dos objetos do tipo. Os métodos são funções ou procedimentos que aplicam 

a cada instância do tipo, fazendo computações baseadas nos valores dos seus atributos. Os métodos 

correspondem ao comportamento dos objetos, implementando as operações associadas ao tipo. Os 

métodos podem ser escritos em uma linguagem de manipulação de dados  como SQL  ou em uma 

linguagem de programação como C ou Java 

Exemplo: A definição a seguir, define o tipo tde_endereço, formado pelos atributos Rua, Cidade e 

Estado.

 

CREATE TYPE tde_endereço AS (
Rua VARCHAR (30),
Cidade VARCHAR (30),
Estado VARCHAR (02));

 

Uma vez definido um tipo de dado estruturado, podemos usá-lo como domínio para atributos de 
outros tipos. Por exemplo, a sentença a seguir define o tipo tde_pessoa com o atributo Endereço do tipo 
tde_endereço e o método Idade que calcula a idade de pessoas representadas pôr este tipo. 

 

CREATE TYPE tde_pessoa AS (
Nome VARCHAR (30),
Endereço tde_endereço,
Telefone VARCHAR (15),
DtNasc DATE,
INSTANCE METHOD Idade( ) RETURN NUMBER; 

 

Os tipos de dados estruturados podem ser  usados para definir  domínios para colunas de uma 



tabela.  Neste  caso,  denominados que as instâncias  destes tipos representam "objetos de coluna".  Pôr 

exemplo, podemos definir a tabela Contatos para armazenar os dados de todas as pessoas que fizeram 

contatos em uma empresa. Utilizamos o tipo tde_pessoa como domínio do atributo Pessoa.

CREATE TABLE Contatos (
Pessoa tde_pessoa,
Data DATE); 

 

Além de utilizarmos os tipos de dados estruturados para definir domínios em colunas de tabelas ou 

em outros tipos, também podemos utilizá-lo para definir a estrutura de uma tabela, conforme discutido na 

próxima seção. 

 

4 . 3 . 3 . 3 - Tabelas de Objetos 

 

Uma tabela de objetos é uma classe especial de tabela cujas linhas são objetos. São as "tabelas 
tipadas" EISENBERG (1999), ou seja, possuem a estrutura definida por um tipo de dado estruturado. 
Desta forma, as linhas das tabelas tornam-se instâncias – ou objetos – do tipo que define a sua estrutura. 
À estes objetos, denominamos "objetos de linha". 

 

Exemplo: Seja o tipo de dado estruturado tde_funcionário definido por:

CREATE TYPE tde_funcionário AS (
Nome VARCHAR (30),
Endereço tde_endereço, 
Telefone VARCHAR (15),
NumMatrícula NUMBER,
Salário FLOAT);

 

Uma tabela que manipula objetos do tipo tde_funcionário pode ser definida por:

 

CREATE TABLE tobj_funcionário OF tde_funcionário; 

 

Como pode ser observado, a identificação de objetos no modelo objeto relacional depende do tipo 

de tabela a qual eles pertencem. No caso de uma tabela de objetos, na qual os objetos são derivados de um 

tipo estruturado, cada objeto possui um OID, e no entanto, são identificados baseado na sua existência, 

conforme  define  o  modelo  orientado  a  objetos.  Desta  forma,  uma  tabela  de  objetos  representa  um 



conjunto de objetos.  No entanto, no caso das tabelas relacionais tradicionais,  as linhas da tabela não 

possuem OID, e desta forma, possuem existência baseada apenas nos valores de seus atributos, conforme 

o modelo relacional. Neste caso, as tabelas representam um multi conjunto de linhas, ou sejam podem 

possuir mais de uma linha com os valores de todos os atributos idênticos. Desta forma, podemos concluir 

que este dois mecanismos de identificação de objetos, coexistem em um esquema objeto relacional. 

 

4 . 3 . 3 . 4 - Herança 

 

Da  mesma  forma  que  as  linguagens  de  programação  orientada  a  objetos,  o  modelo  objeto 

relacional  também  suporta  o  conceito  de  herança  de  tipos  de  dados  estruturados  definidos  pelo 

EISENBERG (1999)  e  SILBERSCHATZ (1998)  permitindo criar um subtipo de um ou mais tipos 

existentes. Desta forma, um subtipo herda especificações de atributos e métodos de todos os supertipos 

associados. 

A  herança  especificada  pela  cláusula  under  agrupa  os  tipos  em uma hierarquia,  permitindo 

modularidade e reuso na definição dos tipos. Considere, por exemplo, o tipo de dado estruturado definido 

pelo usuário, tde_pessoa, composto pelos atributos id, nome, endereço e telefone.

 

CREATE TYPE tde_pessoa AS (
Id NUMBER,
Nome VARCHAR (30),
Endereço tde_endereço,
Telefone VARCHAR (13)); 

 

 

Suponha que precisamos de informações extras, sobre as pessoas que são estudantes e professores. 

Como estudantes  e  professores  também são  pessoas,  podemos  utilizar  herança  para  definir  os  tipos 

tde_estudante e tde_professor, como segue:

CREATE TYPE tde_estudante AS (
NumMatrícula NUMBER,
Departamento VARCHAR (30));
UNDER tde_pessoa; 

CREATE TYPE tde_professor AS ( 
Salário FLOAT, 



Departamento VARCHAR (30)); 
UNDER tde_pessoa;

 

Além da herança simples de tipos, exemplificada acima, um SGBD objeto relacional deve também 

suportar herança múltipla. A herança múltipla permite que um tipo de dado seja derivado de múltiplos 

tipos de dados. 

Suponha, por exemplo, que precisamos armazenar informações sobre os professores assistentes, 

que além de pessoas, são simultaneamente estudantes e professores, talvez em departamentos diferentes. 

Podemos  então,  definir  o  tipo  estruturado  tde_professor_assistente,  que  herda  os  atributos  de 

tde_estudante e tde_professor, e consequentemente, os atributos de tde_pessoa.

 

CREATE TYPE tde_professor_assistente
UNDER tde_estudante, tde_professor; 

 

Um tipo herda todos atributos dos seus supertipos.  Um conflito ocorre  quando atributos com 

mesmo nome são herdados de mais de um supertipo, como por exemplo, o atributo departamento da 

definição acima. Para evitar tal conflito, podemos renomear este atributo, usando a cláusula AS: 

 

CREATE TYPE tde_professor_assistente
UNDER tde_estudante WITH ( departamento AS depto_estudante), 
tde_professor WITH ( departamento AS depto_professor ); 

 

Pode-se observar que não há estrutura de armazenamento associada com os tipos que pertencem à 

hierarquia  descrita.  Deve-se  então,  criar  tabelas  de  objetos  para  manipular  as  instâncias  dos  tipos, 

formando assim uma hierarquia de tabelas, como ilustra o exemplo a seguir. 

CREATE TABLE tobj_pessoa OF tde_pessoa; 
CREATE TABLE tobj_estudante OF tde_estudante 
UNDER tobj_pessoa; 

CREATE TABLE tobj_professor OF tde_professor 
UNDER tobj_pessoa; 

CREATE TABLE tobj_professor_assistente OF tde_professor_assistente 
UNDER tobj_estudante, tobj_professor;

 



Uma definição  diferente  é  apresentada  pôr  SILBERSCHATZ  (1998).  Nesta  referência,  uma 

hierarquia de tabelas não está associada a uma hierarquia de tipos. Uma tabela herda atributos de outras 

tabelas. 

 

4 . 3 . 3 . 5 - Referência ao Tipo como Domínio de um Atributo 

 

O modelo objeto relacional permite que o domínio de um atributo seja uma referência para outro 

objeto de um tipo especificado SILBERSCHATZ (1998).

Desta forma, o valor de uma tupla em uma tabela pode ser um objeto, e objetos podem referenciar outros 

objetos. 

No modelo relacional, as chaves estrangeiras expressam relacionamentos M:1. Os SGBDs objeto 

relacionais podem expressar tais relacionamentos utilizando o OID associado a cada instância de um tipo 

de dados estruturado. O OID permite o objeto correspondente ser referenciado a partir de outros objetos.

Isto  é  feito  através  do  tipo  de  dados  REF,  que  encapsula  uma  referência  para  um  objeto 

especificado. 

 

Exemplo: Seja o tipo de dado estruturado tde_depto e a tabela de objetos tobj_departamento definidos, 

respectivamente, por: 

 

CREATE TYPE tde_depto AS ( 
NumDepto NUMBER, 
Nome VARCHAR (30), 
Endereço tde_endereço); 
CREATE TABLE tobj_departamento OF tde_depto;

 

E a Tabela Funcionário definida por: 

 

CREATE TABLE Funcionário ( 
NumMatrícula NUMBER, 
Nome VARCHAR (30), 
Endereço tde_endereço, 
Telefone VARCHAR (13), 



Salário FLOAT, 
Depto REF tde_depto);

 

Neste  caso,  a  coluna  Depto  definida  na  tabela  Funcionário  contém  uma  referência  –  um 

identificado único – para objetos do tipo tde_depto, que no exemplo acima, representam os objetos da 

tabela tobj_departamento. O valor de cada referência é gerado pelo SGBD. Este exemplo, representa um 

relacionamento M:1 

Para selecionar o nome de um funcionário e o departamento no qual ele trabalha, pode-se fazer: 

 

SELECT Nome, F.Depto -> Nome 
FROM Funcionário F 
WHERE salário > 1000;

 

Em geral, se uma tabela tem uma coluna do tipo REF, então cada valor da coluna pode referenciar 

qualquer  objeto  do  tipo  referenciado,  ou  seja,  pode-se  referenciar  objetos  em  diferentes  tabelas.  A 

cláusula SCOPE restringe o escopo de referências para uma única tabela, conforme ilustra o exemplo:

 

CREATE TABLE Funcionário ( 
Nome VARCHAR (30), 
Endereço tde_endereço, 
Telefone VARCHAR (13), 
NumMatrícula NUMBER, 
Salário FLOAT, 
Depto REF tde_depto SCOPE IS tobj_departamento);

 

Uma importante característica a ser destacada refere-se ao uso do tipo REF como restrição de integridade 
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referencial. Em alguns SGBDs objeto relacionais, como pôr exemplo Oracle8 , embora exista a imposição 

que uma instância do REF (isto é , OID) seja válido quando armazenada em uma tabela, esta imposição 

não permanece válida. Isto é, um objeto referenciado por um tipo REF pode ser excluído da tabela de 

objeto correspondente, e desta forma, a referência a este objeto torna-se inválida, não sendo verificada 

pelo  SGBD.  Tal  verificação  pode  ser  feita  através  de  triggers  que  previnem a  exclusão  de  objetos 

referenciados por REFs ou pela aplicação do usuário. 

 

Figura 4 . 2 – Integridade Referencial x Referências ( SARACCO, 1998 )

 

 

Além disso,  de  acordo  com o  padrão  SQL-92,  uma  restrição  de  integridade  referencial  pode 

especificar inclusão de dependência entre valores de chave estrangeira em uma ou mais tabelas. Ou seja, 

pode-se definir uma coluna X da tabela T1 sendo chave estrangeira das tabelas T2 e T3. Em contraste, 

uma referência está relacionada a apenas um objeto, ou seja, referencia apenas a uma tabela, conforme 

ilustra a Figura 4 . 2.

Note  que,  referências  podem  ser  utilizadas  somente  em  tabelas  de  objetos,  ou  seja,  tabelas 

baseadas em um tipo de dado estruturado definido pelo usuário. Por outro lado, restrição de integridade 

referencial podem ser definidas sobre qualquer tipo de dado. Como se pode observar, embora podemos 

usar referências para representarmos integridade referencial, estes conceitos não representam exatamente 

a mesma coisa. 

KIM  (1998) define  o  conceito  de  referências  à  tuplas  de  uma  tabela  onde  este,  possa  ser 

implementado usando a chave primária. Alternativamente, cada tupla da tabela pode ter um identificador 

como um atributo  implícito,  e  uma referência  para  uma tupla  é  simplesmente  este  identificador.  As 

subtabelas implicitamente herdam o atributo identificador da tupla. 

 

4 . 3 . 3 . 6 - Tabelas Aninhadas 

 

O modelo objeto relacional, permite criar tabelas com colunas cujo tipo de dado de domínio é 

outra tabela. Isto é, as tabelas podem ser "aninhadas" dentro de outras tabelas como valores na coluna. 



Este conceito é definido pelo SGBD Oracle8. Uma tabela aninhada é um conjunto de elementos do 

mesmo tipo. Ela tem uma única coluna cujo domínio é um tipo estruturado definido pelo usuário. Desta 

forma, os relacionamentos M:N podem ser representados por tabelas aninhadas (Nested Tables). 

 

Exemplo: Suponha que um funcionário de uma empresa trabalha em vários projetos e  que em cada 

projeto, trabalham vários funcionários Esta situação, se representada em um esquema conceitual entidade 

relacionamento, ilustra um relacionamento M:N. Este relacionamento (Trabalha Em) possui um atributo 

(Horas) indicando o número de horas que cada empregado trabalha em um projeto. Sejam os tipos de 

dados estruturados tde_funcionário e tde_projeto definidos para representar os funcionários e projetos da 

empresa, respectivamente. 

CREATE TYPE tde_funcionário AS ( 
NumMatrícula NUMBER, 
Nome VARCHAR (30), 
Endereço tde_endereço, 
Telefone VARCHAR (15), 
Salário FLOAT); 

CREATE TYPE tde_projeto AS ( 
NumProjeto NUMBER, 
Descrição VARCHAR (30));

 

As tabelas para manipular instâncias são definidas respectivamente por: 

 

CREATE TABLE tobj_funcionário OF tde_funcionário; 
CREATE TABLE tobj_projeto OF tde_projeto;

 

Um relacionamento M:N é representado por uma tabela aninhada, definida por um tipo de dado 

estruturado. Este tipo é definido por todos os atributos que fazem parte do relacionamento, adicionando-

se um atributo que é uma referência ao tipo que define a estrutura de alguma das tabelas que participam 

do relacionamento. Por exemplo, o tipo da tabela aninhada para representar o relacionamento Trabalha 

Em é composto pelo atributo Horas e por uma referência à objetos da tabela tobj_projeto. 

 

CREATE TYPE tde_TrabalhaEm AS ( 
Ref_Projeto REF tde_projeto SCOPE tobj_Projeto, 
Horas NUMBER);



 

A  definição  a  seguir,  define  o  tipo  da  tabela  aninhada  que  manipula  objetos  do  tipo 

tde_TrabalhaEm. 

 

CREATE TYPE t_TabAn_TrabalhaEm OF tde_TrabalhaEm; 

 

O tipo de dado estruturado tde_funcionário é redefinido por: 

 

CREATE TYPE tde_funcionário AS ( 
NumMatrícula NUMBER, 
Nome VARCHAR (30), 
Endereço tde_endereço, 
Telefone VARCHAR (15), 
Salário FLOAT, 
Projetos t_TabAn_TrabalhaEm);

 

A tabela que manipula objetos do tipo tde_funcionário, é definida por: 

 

CREATE TABLE tobj_funcionário OF tde_funcionário; 
NESTED TABLE Projetos STORE AS tAn_Projetos;

 

Então, Pode-se  verificar que, no SGBD Oracle8, uma tabela pode conter mais que uma tabela 

aninhada, mas nenhuma tabela aninha pode conter outra tabela aninhada.

 

4 . 4 - Mapeamento de um Esquema Relacional para Objeto 
Relacional 
 

Formalmente, o mapeamento de um esquema de origem S1M1 definido no modelo M1 para o 

esquema destino S2M2 definido no modelo M2 pode ser definido como uma transformação T tal que 

T(S1M1) = S2M2. As transformações são usualmente uma coleção de regras que mapeam conceitos do 

modelo fonte para o modelo de destino. 



São apresentadas uma coleção de regras T {T1, .... , Tn}, tal que T(S1M1) = S2M2, onde M1 e 

M2 correspondem aos modelos relacional e objeto relacional, respectivamente. Esta coleção de regras tem 

por objetivo identificar, no esquema lógico de um banco de dados relacional, estruturas que podem ser 

modeladas usando os recursos da tecnologia objeto relacional. Estes recursos incluem tipos de dados 

definidos pelo usuário, herança, tabelas aninhadas, e outros dados menos importantes. 

Entretanto,  um dos  maiores  problemas  com o  mapeamento  do  esquema,  é  que,  à  vezes  este 

mapeamento falha em considerações de projeto de bancos de dados, como por exemplo, o uso de dados 

binários para armazenar atributos multi valorados. 

 

4 . 4 . 1 - Representação do Esquema Relacional 

 

Para  aplicar  as  regras  de  mapeamento  do  esquema  definidas  nas  Seções  anteriores,  pode-se 

considerar que as relações no esquema relacional de origem estão no mínimo na 2ª forma normal, ou seja, 

as relações podem conter dependências funcionais transitivas, mas não dependências parciais. Pode–se 

onsiderar também que, são conhecidas as chaves primárias e estrangeiras das relações que compõe o 

esquema relacional de origem. 

Em relação ao particionamento horizontal de tabelas, verifica-se que se tal particionamento existe 

no esquema relacional de origem, isto foi feito devido à decisões de projeto. Por não conhecermos o 

motivo de tal decisões, estabelecemos que: se duas tabelas A e B são equivalentes, mas são tratadas como 

tabelas diferentes devido ao particionamento horizontal, então estas tabelas continuarão sendo tratadas 

como distintas no esquema objeto relacional. 

Não está sendo considerado o problema de performance durante o mapeamento, uma vez, que a 

tecnologia objeto relacional ainda é recente, e não se pode afirmar, deste ponto de vista, qual a melhor 

estrutura para modelar os dados, diante das diversas possibilidades oferecidas. Ainda com o objetivo de 

minimizar  as  "falhas"  de  projeto  no  esquema  relacional  de  entrada,  será  definido  abaixo,  um 

procedimento de pré-processamento deste esquema, descrito por: 

 

 Sejam as relações R1 e R2. Se a chave primária de R1 é também uma chave estrangeira que 

referencia a chave primária de R2 e, a chave primária de R2 é também uma chave estrangeira que 

referencia a chave primária de R1, então dizemos que as relações R1 e R2 estão particionadas 

verticalmente. Neste caso, podemos considerar que as relações R1 e R2 representam uma única relação 

(R3), cujos atributos são dados pela união dos atributos de R1 e R2. A chave primária de R3 é a mesma 



de R1 (que é a mesma chave primária de R2). Pode-se considerar também, que todas as restrições 

definidas sobre R1 e R2, tornam-se restrições sobre R3, exceto as restrições de chave estrangeira de R1 

para R2 e vice-versa. A relação R3 é então definida por: R3 (A, B, C, D, E). 

A opção de "unir" tabelas particionadas verticalmente deve-se ao seguinte fato: se, aplicando-se 

as regras de mapeamento tais tabelas fossem mapeadas em tabelas de objetos distintas, então, um mesmo 

objeto possuíra OIDs diferentes, ou seja, uma tabela de objetos manipula objetos que possuem um 

identificadores únicos  o OID. Desta forma, mesmo que dois objetos possuam a mesma chave primária, 

mas em tabelas distintas, então estes objetos possuem OIDs diferentes. 

Conforme definido anteriormente, considera-se que as relações do esquema relacional de entrada 

podem estar na 2ª  forma normal.  Desta  forma,  utilizamos o processo descrito em  RAMANATHAN 

(1997) para normalizar estas relações, de tal forma que se encontrem na 3ª forma normal. 

 

4 . 4 . 2 - Regras para Mapeamento 

 

As regras listadas a seguir, para mapear um esquema relacional em objeto relacional, são baseadas 

em um conjunto trabalhos  RAMANATHAN (1997), com algumas adaptações para adequar o modelo 

objeto relacional. A maioria destes trabalhos tratam do mapeamento para estruturas orientadas a objetos. 

Podemos ressaltar  que,  será apresentado apenas as regras que permitem o mapeamento do esquema. 

Entretanto, são apresentados exemplos bem como justificativas da definição destas regras.

Regra T1: Toda tabela em um esquema relacional  que tem somente um atributo na chave primária 

corresponde a uma tabela de objetos no esquema objeto relacional.  Os atributos da tabela relacional 

tornam-se atributos do tipo de dado estruturado que define a tabela de objetos. 

 

Regra T2: Se a chave primária de uma tabela no esquema relacional tem mais que um atributo, mas no 

mínimo  um deles  não  é  chave  estrangeira,  e  além disso,  a  tabela  possua  outros  atributos  que  não 

pertençam à chave primária, então esta tabela relacional corresponde a uma tabela de objetos no esquema 

objeto relacional. Os atributos da tabela tornam-se atributos do tipo de dados estruturado que define a 

estrutura da tabela de objetos. Os atributos de chave primária que representam chaves estrangeiras, devem 

ser  mapeados como uma referência  ao tipo que define  a  estrutura da tabela  referenciada pela  chave 

estrangeira. 

 



Regra T3: Toda tabela em um esquema relacional, cuja chave primária é composta por mais de uma 

atributo, e todos eles representam chaves estrangeiras, corresponde a uma associação entre as tabelas 

referenciadas pelas chaves estrangeiras . Esta associação é representada no esquema objeto relacional 

através de tabelas aninhadas.

 

Regra T4: Toda tabela que possui atributos de chave estrangeira que não fazem parte da chave primária, 

estabelece uma associação entre esta tabela e a cada tabela referenciada por chaves estrangeiras. Esta 

associação é representada no esquema objeto relacional através de referências (tipo de dados ref). 

 

Regra T5: Todo par de tabelas R1 e R2 que têm as mesmas chaves primárias podem ser envolvidos em 

um relacionamento de herança. O relacionamento R1 "é um" R2 existe se a chave primária de R1 é 

também a chave estrangeira que refere a tabela R2. 

 

Regra T6: Quando um relacionamento de herança está embutido em uma única tabela,  é necessário 

extrair  regras  do banco de  dados de  uma maneira  não convencional.  Existem vários  algoritmos que 

podem identificar tais regras, denominadas  "strong rules" em bancos de dados relacionais. Usando-se 

algum destes algoritmos, pode-se identificar as condições que são estabelecidas para que um atributo, ou 

conjunto  de  atributos,  possua  valor  nulo.  Identificadas  estas  regras,  pode-se  extrair  da  tabelas  os 

relacionamentos de herança nela  embutidos.  Foi  utilizado o algoritmo descrito em  RAMANATHAN 

(1997) para determinar relacionamento de herança, em um esquema relacional. 

Regra T7:  Seja R uma tabela cuja chave primária tem mais que um atributo e no mínimo um deles não é 

chave estrangeira, e além disso, R não possui outros atributos que não pertençam à chave primária. Deve-

se então acrescentar um atributo na tabela referenciada pela chave primária, cujo domínio é um tipo 

coleção formado pelos atributos da tabela, exceto o atributo de chave estrangeira. 

 

4 . 5 - Desenvolvimento da Ferramenta
 

A ferramenta que está  sendo desenvolvida utiliza  a  linguagem de programação  C e  o  SGBD 

Objeto Relacional da Oracle (Oracle8). Esta ferramenta tem por objetivo gerar, a partir do dicionário de 

dados de um sistema de banco de dados relacional implementado no SGBD relacional da Oracle,  as 



definições do esquema objeto relacional correspondente. 

A criação efetiva do esquema objeto relacional no SGBD é feita com a intervenção do usuário. 

Esta intervenção é necessária para que o usuário possa adequar o esquema gerado pela ferramenta, às 

características físicas do SGBD, ou seja, para que a partir do esquema lógico gerado pela ferramenta, seja 

criado o esquema físico objeto relacional. 

Além do mapeamento do esquema, que é feito baseado nas regras definidas anteriormente, pode-
se também gerar um script contendo as definições necessárias para o mapeamento dos dados.

Basicamente, o procedimento para o mapeamento do esquema, é composto pelas seguintes etapas: 

 

1ª Etapa - A partir do dicionário de dados de um sistema de banco de dados relacional implementado no 

SGBD Oracle, são extraídas as informações do esquema de origem. As informações incluem tabelas, 

atributos,  restrições,  entre  outras.e  são  armazenadas  em  tabelas  definidas  que  coletam-nas  no 

mapeamento. 

 

2ª Etapa - É feito o pré processamento do esquema relacional, conforme descrito na Seção

 3ª Etapa - As tabelas que compõe o esquema de relacional são classificadas de acordo com as suas 

características. Pôr exemplo, tabelas que possuem apenas um atributo na chave primária, são classificadas 

como  "Tabelas Simples" e tabelas que possuem na chave primárias apenas atributos que representam 

chaves  estrangeiras,  são  classificadas  como  "Tabelas  Associação". Isto  é  feito  para  facilitar  a 

implementação das regras. 

 

4ª Etapa -  As regras de mapeamento, definidas nas seções anteriores são aplicadas sobre o esquema 

relacional. 

 

Entretanto, nem todos os SGBDs objeto relacionais disponíveis no mercado adotaram 

implementar todas as características definidas nas seções anteriores . Pôr exemplo, o SGBD Oracle8 não 

define o conceito de herança. Neste sentido, as regras implementadas pela ferramenta foram adaptadas 

para o modelo adotado pelo SGBD Oracle8. Durante esta etapa, são definidas tabelas de equivalência 

com o objetivo documentar a forma de mapeamento entre as estruturas relacionais e objeto relacionais 

correspondentes.

 



 5ª Etapa -   A partir das tabelas de equivalência criadas na etapa 4, gera-se o script objeto relacional 

correspondente. 

 

4 . 6 - Conclusão 
 

Este capítulo procurou apresentar um modelo lógico objeto relacional visando atender várias 

referências encontradas na neste conteúdo, incluindo os conceitos implementados pelos SGBDs. Pode-se 

observar que, a tecnologia objeto relacional ainda não está completamente amadurecida e que existem 

grandes diferenças nos produtos comerciais, bem como nas referências encontradas.

Entretanto, a maioria dos autores acreditam que os SGBDs objeto relacionais serão os sucessores 

dos SGBDs relacionais. Isto se deve, principalmente, ao fato que os SGBDs objeto relacionais 

preservarem as características relacionais e possibilita a utilização de características orientadas a objetos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 – CONCLUSÃO
 

A tendência atual para banco de dados está voltada para objeto relacional e orientada a objeto. Não 

será possível a existência de um só padrão de mercado pela natureza das aplicações que ambos estão 

destinados. O SGBDOR tende a substituir os SGBDRO, enquanto o SGBDOO suprem a necessidade de 

solução para novos tipos de aplicações que surgiram nos últimos anos.

Estes SGBDs dão suporte a um modelo relacional estendidos com certos aspectos de orientação a 

objetos. A tecnologia objeto relacional é evolucionária, herdando transação robusta e características de 

gerenciamento de performance da tecnologia relacional e adiciona a flexibilidade da tecnologia orientada 

a objetos. Pode-se trabalhar, com estruturas tabulares familiares, enquanto adiciona novas possibilidades 

de gerenciamento de objetos. Entretanto, não se pode afirmar que existe um modelo lógico padronizado 

que atenda a todos os SGBDs objeto relacionais disponíveis no mercado. Diferentemente dos SGBDS 

relacionais,  que  são sustentados  por  um modelo formal  como ferramenta de modelagem, os SGBDs 

objeto relacionais surgiram das diversas implementações dos produtos comerciais.

Pode-se fazer a migração de um modelo Relacional para um modelo Objeto Relacional através de 

um mapeamento que fundamenta 7 regras para identificar  no esquema lógico de um Banco de Dados 

Relacional, quais estruturas podem ser modeladas usando os recursos da tecnologia Objeto Relacional. 

Esses  recursos  incluem  conceitos  como:  Tipos  de  Dados  Definidos  pelo  usuário,  herança,  tabelas 

aninhadas, tabelas de Objetos entre outros. Existe também, uma ferramenta que tem por objetivo gerar a 

partir do dicionário de dados de um sistema de Banco de Dados Relacional implementado no SGBD 

Relacional da Oracle, as definições do esquema objeto relacional correspondente. Através da intervenção 

do usuário, pode-se adequar características físicas do SGBD, ou seja, para que a partir do esquema lógico 

gerado pela ferramenta, seja criado o esquema físico Objeto Relacional.

Em suma, espera-se que este trabalho seja uma contribuição para o processo de utilização da 

tecnologia Objeto Relacional em sistemas já utilizados por organizações. Ou seja, que ele possa definir 

um procedimento de mapeamento em que o esquema relacional original não seja modificado. E que ao 

mesmo tempo deixe clara a necessidade de migração dos métodos estruturados de projeto de sistemas (em 

especial a ferramenta de modelagem entidade de relacionamento), para os métodos de projeto orientados 

a objeto.
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</xml><![endif]-->

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

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
lang=PT-BR style='font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt'><span
style='mso-element:field-begin'></span> PAGEREF _Toc529254426 \h <span
style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500320039003200350034003400320036000000</w:data>
</xml><![endif]-->

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

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
lang=PT-BR style='font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt'><span
style='mso-element:field-begin'></span> PAGEREF _Toc529254425 \h <span
style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500320039003200350034003400320035000000</w:data>
</xml><![endif]-->

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

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
lang=PT-BR style='font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt'><span
style='mso-element:field-begin'></span> PAGEREF _Toc529254424 \h <span
style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500320039003200350034003400320034000000</w:data>
</xml><![endif]-->

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

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
lang=PT-BR style='font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt'><span
style='mso-element:field-begin'></span> PAGEREF _Toc529254423 \h <span
style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500320039003200350034003400320033000000</w:data>
</xml><![endif]-->

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

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
lang=PT-BR style='font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt'><span
style='mso-element:field-begin'></span> PAGEREF _Toc529254422 \h <span
style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500320039003200350034003400320032000000</w:data>
</xml><![endif]-->

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

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
lang=PT-BR style='font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt'><span
style='mso-element:field-begin'></span> PAGEREF _Toc529254421 \h <span
style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500320039003200350034003400320031000000</w:data>
</xml><![endif]-->

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

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
lang=PT-BR style='font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt'><span
style='mso-element:field-begin'></span> PAGEREF _Toc529254420 \h <span
style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500320039003200350034003400320030000000</w:data>
</xml><![endif]-->

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

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
lang=PT-BR style='font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt;font-variant:normal;
text-transform:uppercase'><span style='mso-element:field-begin'></span> PAGEREF
_Toc529254419 \h <span style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500320039003200350034003400310039000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span lang=PT-BR
style='font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt;font-variant:normal;
text-transform:uppercase'><span style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
lang=PT-BR style='font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt;font-variant:normal;
text-transform:uppercase'><span style='mso-element:field-begin'></span> PAGEREF
_Toc529254418 \h <span style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500320039003200350034003400310038000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span lang=PT-BR
style='font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt;font-variant:normal;
text-transform:uppercase'><span style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
lang=PT-BR style='font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt;font-variant:normal;
text-transform:uppercase'><span style='mso-element:field-begin'></span> PAGEREF
_Toc529254417 \h <span style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500320039003200350034003400310037000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span lang=PT-BR
style='font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt;font-variant:normal;
text-transform:uppercase'><span style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
lang=PT-BR><span style='mso-element:field-begin'></span> PAGEREF _Toc529254416
\h <span style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500320039003200350034003400310036000000</w:data>
</xml><![endif]-->

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