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1. Introdução
Basicamente, qualquer modelo poderia ser construído com 
um mínimo suficiente de semântica baseado nos conceitos 
de ENTIDADES, ATRIBUTOS e RELACIONAMENTOS 
aprendidos até agora em nosso curso. Essa era a proposta 
inicial de Peter Chen.

Acontece que, com o passar do tempo, surgiram elementos 
adicionais de caracterização semântica  que podem ser 
agregados aos modelos básicos de E-R  para um completo e 
melhor  entendimento dos modelos de dados em si. 

Se  optarmos por não usar esses elementos, sob o aspecto 
CONCEITUAL, podemos deixar os modelos bastante 
deficientes.



2. Estrutura de Generalização e Especialização

Semanticamente, ao observarmos um universo qualquer, 
podemos reconhecer agrupamentos e distinções entre 
conjuntos de objetos identificados. Esse é o principal objetivo 
do processo de abstração e identificação dos objetos.

Entretanto, devemos estar atentos para o fato de que nem 
sempre a separação de instâncias desses objetos, ou 
elementos, se dará por conjuntos estritamente distintos.

Caso tenhamos reconhecido conjuntos distintos, teremos 
identificado entidades ou objetos distintos. Mas, e no caso da 
identificação de subconjuntos distintos dentro de conjuntos 
únicos, como tratá-los?

Resposta: GENERALIZAÇÃO-ESPECIALIZAÇÃO (Gen-Espec)  



2. Estrutura de Generalização e Especialização

A estrutura de Generalização-Especialização 
procura representar graficamente o fato de que:

Dado um elemento pertencente a um subconjunto 
de um conjunto maior. Este elemento deve ser 
claramente visto como um elemento tanto 
pertencente ao subconjunto como ao conjunto 
completo.

Exemplo Conjunto: MÉDICO; Subconjunto 1: 
RESIDENTE; Subconjunto 2: EFETIVO 



2. Estrutura de Generalização e Especialização

Convém, entretanto, perguntar: Apesar de um 
elemento poder estar simultaneamente presente 
no conjunto (global) e em um dos subconjuntos, ele 
(elemento) nunca pode estar em dois ou mais 
subconjuntos?

Resposta: 
2.1 Especializações Mutuamente Exclusivas
2.2 Especializações Não-mutuamente Exclusivas 



2.1  Especializações Mutuamente Exclusivas

O enquadramento de uma estrutura de Gen-Espec como 
MUTUAMENTE EXCLUSIVA se dará quando, a partir da 
observação e identificação dos elementos e subconjuntos 
existentes em um conjunto, percebemos que, sempre que um 
elemento do conjunto global pertencer a um dos 
subconjuntos, não poderá pertencer, simultaneamente, a 
outro. 



2.1  Especializações Mutuamente Exclusivas

Exemplo: Conjunto global é CARRO. Subconjuntos são 
CARRO PARTICULAR, CARRO OFICIAL e CARRO 
CORRIDA. Se um elemento pertence a um subconjunto não 
pode pertencer a outro. São CATEGORIAS distintas.    

CARRO

CARRO
CORRIDA

CARRO
OFICIAL

CARRO
PARTICULAR

C

CARRO
CORRIDA

CARRO
OFICIAL

CARRO
PARTICULAR

CARRO C

Notação 1
Notação 2

*C: categoria



2.2  Especializações Não-Mutuamente Exclusivas

O enquadramento de uma estrutura de Gen-Espec como 
Não-MUTUAMENTE EXCLUSIVA se dará quando, dado um 
elemento pertencente a um conjunto global, diz-se que ele 
pertence a uma especialização não-mutuamente exclusiva se 
este puder pertencer a um ou mais subconjuntos do 
conjunto global SIMULTANEAMENTE.



2.2  Especializaçãoes Não-Mutuamente Exclusivas

Exemplo: Conjunto global é FUNCIONÁRIO. Quando há alto volume de 
vendas, FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS são alocados para 
efetuar entregas, bem como FUNCIONÁRIOS ENTREGADORES são 
recrutados para VENDA. Temos então PAPÉIS, ou seja , um elemento
atua simultaneamente como dois personagens.    

FUNCIONÁRIO

FUNCIONÁRIO
ENTREGADOR

FUNCIONÁRIO
ADMINISTRATIVO

P

FUNCIONÁRIO P

Notação 1
Notação 2

*P: papel

FUNCIONÁRIO
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FUNCIONÁRIO
ENTREGADOR



3. MCD com Generalização-Especialização

Para a elaboração do MCD, devemos considerar: 

Características (atributos e relacionamentos) que 
sejam comuns a todos os elementos devem ser 
alocados na entidade generalizadora, e 
características que sejam específicas de um 
subgrupo devem ser alocadas a ele.



3. MCD com Generalização-Especialização

Exemplo:
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3. MCD com Generalização-Especialização 

Exemplo:
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3. MCD com Generalização-Especialização 

Entretanto, para a elaboração do MCD, não podemos 
NUNCA esquecer: 

Incuir SEMÂNTICA em um modelo não significa 
incluir EXCESSO de informação, mas sim informação 
necessária e suficiente a compreensão exata dos 
conceitos a serem transmitidos



4. Agregação

A estrutura de agregação é outro  recurso que poderá ser aplicado aos 
modelos para facilitar o entendimento semântico e tornar mais claros 
os graus dos relacionamentos ternários, ou de maior número. Em 
nosso curso, focaremos APENAS os ternários.

Relembramos que, ao tratarmos o número de elementos que 
participam de um relacioanamento, vimos que poderíamos ter um, 
dois, três, quatro ou mais tipos de objetos envolvidos.

Com isso em mente, observamos em aulas passadas que: (1) a 
existência de somente um tipo de objeto implicava o estabelecimento 
de AUTO-RELACIONAMENTOS entre diferentes instâncias desse 
objeto; (2) dois tipos de objetos, tínhamos a situação PADRÃO; (3) 
três ou mais elementos deveríamos pensar na ESTRUTURA DE 
AGREGAÇÃO.



4. Agregação

Exemplo: Vamos modelar a situação abaixo TERNÁRIO
1- Admita as seguintes entidades: FUNCIONÁRIO; FUNÇÃO e 
PROJETO.
2 - Suponha o caso onde um FUNCIONÁRIO pode exercer diversas 
FUNÇÕES e uma FUNÇÃO possa ser exercida por diversos 
FUNCIONÁRIOS. 
3 - Suponha também que a definição da FUNÇÃO exercida pelo 
FUNCIONÁRIO seja feita em cada um dos PROJETOS onde esse 
FUNCIONÁRIO esteja alocado. 
4 - O FUNCIONÁRIO poderá estar alocado a diversos PROJETOS, 
mas em cada PROJETO cada FUNCIONÁRIO só pode exercer uma 
FUNÇÃO. Isso não impede, entretanto, que um FUNCIONÁRIO 
acabe alocado a diversas FUNÇÕES em diferentes PROJETOS.



4. Agregação

Se pensarmos em algo como o mostrado abaixo, não conseguimos 
estabelecer claramente a regra: Um FUNCIONÁRIO pode exercer 
várias FUNCÕES em diversos PROJETOS, mas somente uma em 
um dado PROJETO. 

PROJETOFUNCIONÁRIO

é alocado

FUNÇÃO

NM

M



4. Agregação

Solução formal de AGREGAÇÃO:

Deseja-se estabelecimento ternário entre A, B e C. Temos o 
procedimento:

1 – Estabelecimento inicial de um relacionamento R entre A e B
2 – Transformação do relacionamento R em uma nova entidade
3- Estabelecimento de um novo relacionamento (Z) entre a 
entidade criada (R) e a terceira entidade envolvida (C)   

Assim, todos os relacionamentos existentes (R e Z) se processam 
entre duas entidades. R é a associação de A e B. Z é a associação 
de AB e C.  



4. Agregação

Graficamente obtemos:

BA R

C

Z



4. Agregação

Graficamente para o problema inicialmente apresentado obtemos:

PROJETOFUNCIONÁ
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4. Agregação

Graficamente para o problema inicialmente apresentado obtemos 
(alternativamente):

PROJETOFUNCIONÁ
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5. Notação no MCD

De modo bem resumido, mencionaremos a seguir a 
notação BÁSICA de Peter Chen  e  de James Martin. 

5.1 Notação Peter Chen

5.2 Notação James Martin



5.1 Notação Peter Chen

ENTIDADE FORTE

ENTIDADE FRACA

 ATRIBUTO

ATRIBUTO 1
ATRIBUTO 2



5.1 Notação Peter Chen

1 : 1

1 : N

M : N

1 1 1 : 1

1 : N

M : N

1 11 1
1

M

N

N

Relacionamentos Incondicionais



5.1 Notação Peter Chen

• Relacionamentos Condicionais:

1,1 1,1 1,1 : 1,1

0,1 1,1 0,1 : 1,1

1,1 0,1 1,1 : 0,1

0,1 0,1 0,1 : 0,1



5.1 Notação Peter Chen

• Ex: Um aluno recebe uma e sempre uma 
apostila, mas uma apostila é recebida por 
zero ou um aluno.

ALUNO APOSTILA
0,1 1,1

recebe



5.2 Notação James Martin

ENTIDADE

ATRIBUTO 1
ATRIBUTO 2

RELACIONAMENTO M:N

RELACIONAMENTO 1:1

RELACIONAMENTO 1:N

RELACIONAMENTO 0,1:1,N

RELACIONAMENTO 1,1:0:N
(PÉ-DE-GALINHA)

(PÉ-DE-GALINHA)

(PÉ-DE-GALINHA)



5. Notação no MCD

Qual a melhor notação?

Toda personalização ou alteração de critérios de representação já 
existentes nas técnicas conhecidas pode levar a erros de interpretação 
ou ao desconhecimento futuro do significado desses símbolos por 
outras pessoas.

Todos deverão procurar falar uma mesma língua e, mesmo quando 
isso não for possível, todos deverão ser capazes de se comunicar com 
os demais, seja com sua própria linguagem, com a linguagem do outro 
ou até através de uma terceira linguagem comum a ambos.



5. Notação no MCD

Que tal inventar um MCD próprio?
• Um mal necessário ?
• Por que inventar se já existem padrões no mercado ?
• Como disseminar nossos padrões ?

Atenção :
—O importante é o padrão, seu entendimento, seu 

uso e sua  disseminação !
—Estamos em busca de semântica !
—Semântica não significa excesso de informação, 

mas a informação  necessária  ao entendimento !



5. Notação no MCD

• Atenção :
—Se o padrão do próximo é diferente do seu, 

busque seu significado, traduza-o ou torne-se 
um poliglota !

—Não critique, entenda !
—Lembre-se : apesar do esperanto ser uma 

grande idéia,  ele não se tornou  de fato uma 
linguagem universal !



6. Conclusão

Estamos prontos para a 
DERIVAÇÃO do MLD.

FIM
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