
Modelagem e Projeto de 

Banco de Dados I

Modelo Entidade-Relacionamento
Parte I



Sumário

1 Introdução

2 Embasamento

3 Entidade

4 Atributo

5 Relacionamento

6 Conclusão



1. Introdução

• Em março de 1976, Peter P. Chen publicou um trabalho intitulado 
“The Entity-Relationship Model: Toward the unified view of 
data”, o qual definia uma possível abordagem para o processo de 
modelagem de dados, doravante referenciada com Abordagem E-R 
(Entidade-Relacionamento).

• A abordagem E-R defende, basicamente, a elaboração de um 
modelo que represente os objetos observados e seus relacionamentos, 
independentemente de preocupações com implementações  lógicas 
ou físicas.

• A abordagem E-R entende que os aspectos lógicos e físicos devem 
ser agregados a posteriori, pois são alheios à estrutura inerente dos 
dados observados em um ambiente ou em um conjunto de objetos



1. Introdução

• A abordagem E-R é composta de uma técnica de diagramação e de 
um conjunto de conceitos.  A técnica de diagramação é simples e 
serve como meio de representação dos próprios conceitos por ela 
manipulados. Utiliza basicamente, um retângulo para representar as 
entidades, um losango para representar os relacionamento e balões 
para indicar os atributos. 

ENTIDADE 1 ENTIDADE 2

ATRIBUTO 1
ATRIBUTO 2

Relacionamento

Retângulo

Balão

Losango



2. Embasamento

• A formalização do óbvio é princípio básico da 
Abordagem E-R.

• Existe grande simplicidade e objetividade na 
Abordagem E-R

• A Lei do Mundo: O mundo está cheio de coisas 
que possuem características próprias e que se 
relacionam entre si.



2. Embasamento

• LEI DO MUNDO:
— o mundo: universo observado
— coisas: objetos
— características próprias: atributos
—se relacionam entre si: relacionamentos

• LEI DO MUNDO:
— objetos semelhantes: entidades
— características dos objetos: atributos
— relacionamentos entre objetos: relacionamentos



2. Embasamento

• Exemplos da Lei do Mundo:
— átomos reunidos formando moléculas
— pessoas reunidas formando famílias
— areia, cimento, água e pedra formando concreto
— um homem e uma mulher formando um casal



2. Entidade

• Como reconhecer uma Entidade?
• Podemos ver a Entidade como um conjunto de 
objetos devidadamente selecionados.
• Devemos procurar reconhecer objetos, ou 
elementos individualizados, através da observação 
de cinco grandes grupos (classes) de elementos:

• 2.1  Coisas Tangíveis
• 2.2  Funções 
• 2.3  Eventos ou ocorrências
• 2.4  Interações
• 2.5  Especificações



2. Entidade

• As classificações propostas têm como 
objetivo servir como um meio de 
discernimento para casos não facilmente  
enquadráveis ou mesmo para verificação e 
validação do processo de modelagem.



2.1 Coisas Tangíveis

• Tangível é tudo aquilo que pode ser tocado

• Coisas tangíveis engloba todos os elementos que 
tenham existência concreta, que sejam manipuláveis, 
que possam ser tocados, que ocupem lugar no espaço, 
ou qualquer outro tipo  visão que nos leve a 
considerá-lo como fisicamente existente.

• Exemplos: um avião, um automóvel, um cavalo, um 
elefante,  uma garrafa, uma mesa, um telefone, um 
livro, um lápis, uma borracha, um computador, uma 
máquina de escrever, uma chave, uma mala, etc.



2.1 Coisas Tangíveis



2.1 Coisas Tangíveis

• O agrupamento dos objetos em conjuntos, formando as 
ENTIDADES, dependerá do ponto de vista adotado pelo 
processo de modelagem.

• O nível de abstração a ser adotado para o agrupamento 
poderá ser de maior (mais generalista, i.e., desconsiderando 
mais detalhes) ou de menor grau (mais especializado), o que 
nos levará a formação de diferentes conjuntos 
(ENTIDADES).



2.1 Coisas Tangíveis

chave,malaPertence pessoal

Computador, 
máquina de escrever

Equipamento

livro,lápisUtensílio Escolar

garrafa, 
mesa,telefone

Utensílio Doméstico

cavalo, elefante, 
cachorro

Animal

avião, automóvelMeio de Transporte

OBJETOSENTIDADE

NÍVEL DE ABSTRAÇÃO 1



2.1 Coisas Tangíveis

avião, automóvel, 
computador,máquina 
de escrever

Produto
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NÍVEL DE ABSTRAÇÃO 2: MAIS GENERALISTA



2.1 Coisas Tangíveis

NÍVEL DE ABSTRAÇÃO 3: MAIS ESPECIALIZADA

Todos os exemplares de cavalos 
observados individualmente

Cavalo

Todos os exemplares de 
automóveis observados 
individualmente

Automóvel

Todos os exemplares de aviões 
observados individualmente

Avião

OBJETOSENTIDADE



2.1 Coisas Tangíveis

• Com os exemplos anteriores, pode-se 
verificar que mesmo dentro do grupo de 
coisas tangíveis, existem possíveis níveis de 
abstração a serem aplicados na definição dos 
conjuntos (ENTIDADES)

• Esse nível de abstração deverá ser definido 
em função da abrangência definida no 
processo de especificação dos requisitos



2.2 Funções

• Muitas vezes percebemos os objetos, ou elementos 
individualizados, através das funções PERMANENTES 
(que não dependem do tempo) por eles exercidas.

• Nesses casos, um objeto que, muito provavelmente, 
estaria sendo caracterizado como COISA TANGÍVEL
passará a ser enquadrado na classificação de FUNÇÕES

• Por FUNÇÕES, definiremos todo o tipo de papel, 
atribuição, classificação, capacitação, ou outra 
característica qualquer que, para um dado elemento, 
especifique não sua existência,  mas sua atuação no 
ambiente  em que está inserido.   



2.2 Funções

Exemplos:
Um médico cirurgião, um engenheiro naval, um 
departamento de comparas, um professor de inglês, o 
autor de um livro, a gerência de suporte técnico, etc.

Pode-se perceber que, nesses casos, existem FUNÇÕES
sendo desempenhadas por pessoas  (médico, autor, etc) e 
por órgãos funcionais (departamento, gerência, etc).

Como em COISAS TANGÍVEIS, a formação de conjuntos 
(ENTIDADES)  depende do grau de abstração  definido na 
especificação dos requisitos  da modelagem.



2.2 Funções

Alunos, pacientes,etc Cliente

Professor de inglês, 
gerente do hotel, etc
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2.2 Funções

NÍVEL DE ABSTRAÇÃO 2: MAIS BAIXO NÍVEL

Gerência de suporte, divisão 
de suporte, etc

Área de Suporte 

Autor de um livro, autor de 
uma novela, etc

Autor

Professor de inglês, profesor 
de matemática, etc

Professor

Departamento de compras, 
seção de compras, etc.

Área de Compras

Engenheiro naval, engenheiro 
civil, etc.

Engenheiro

Médico cirurgião, médico 
pediatra, etc.

Médico

OBJETOSENTIDADE



2.3 Eventos ou Ocorrências

• Alguns objetos, ou elementos individualizados, só
conseguem ser percebidos ou caracterizados, enquanto uma 
certa ação se DESENVOLVE NO TEMPO.

• Em outras palavras, quando alguma ação, ou fato, acontece 
conseguimos definir características que os tornam 
materializáveis. 

• DURANTE sua execução ou após encerrado, esse OBJETO 
caracteriza-se como um EVENTO ou OCORRÊNCIA ao qual 
podemos fazer referência.  



2.3 Eventos ou Ocorrências

• Exemplos: um vôo comercial, um vôo turístico,  um 
acidente de trânsito, um acidente doméstico, uma 
apresentação técnica de um fornecedor, um jogo de 
futebol,  um jogo de basketball,  uma viagem de férias, 
uma festa comemorativa, etc.

• Como antes, a formação de conjuntos (ENTIDADES)  
depende do grau de abstração  definido na especificação 
dos requisitos  da modelagem.



2.3 Eventos ou Ocorrências

Viagem de férias, viagem 
turística, viagem de negócios, 
etc

Viagem

Apresentação artística, 
apresentação técnica, etc

Apresentação

Acidente de trânsito, acidente 
doméstico, etc.

Acidente

Vôo panorâmico, vôo turístico, 
vôo de exibição, etc

Vôo

OBJETOSENTIDADE

Diferentemente de FUNÇÕES, aqui existe um PERÍODO
DE TEMPO associado a caracterização efetuada ao objeto



2.3 Eventos ou Ocorrências

• Considerando EVENTOS ou OCORRÊNCIAS, é
importante perceber que existem vários dados relevantes
a ele associados que são na verdade dados de outros 
objetos participantes do próprio EVENTO.

• Por exemplo: Em uma apresentação técnica
• Dados do próprio evento: data da realização, horário 
de início, duração prevista, tema, etc
• Dados de outros objetos: nome do apresentador, 
especialidade do apresentador, nome do produto 
apresentado, finalidade do produto, etc.



2.3 Eventos ou Ocorrências

• Idealmente esses dados de outros objetos seriam mais 
fielmente enquadrados se colocados  juntos aos  próprios 
conjuntos (ENTIDADES) aos quais pertencem e então 
RELACIONADOS com o próprio EVENTO.

• Não detalharemos, contudo, esse ponto de discussão 
agora, deixando-o  para  o tópico RELACIONAMENTO 
ENTRE ELEMENTOS a ser discutido oportunamente.



2.4 Interações

Os objetos ou elementos individualizados,  aqui 
designados como OBJETOS-INTERAÇÃO, são 
resultantes da associação de objetos em função de um 
processo executado.

Exemplos:compra de um imóvel por uma mulher, adoção 
de uma criança por um casal, venda de produto  realizada 
por um fornecedor, etc.

Perceba que em todos os casos temos INTERAÇÕES 
entre OBJETOS (explícitos e implícitos), por exemplo, 
imóvel e mulher; criança e casal; produto e fornecedor.



2.4 Interações

Em outras palavras, temos então INTERAÇÕES entre 
OBJETOS sendo materializadas como novos OBJETOS, 
designados como OBJETOS-INTERAÇÃO.

Em nosso curso, consideraremos NÃO representar 
OBJETOS-INTERAÇÕES e sim substituí-los por 
RELACIONAMENTOS (tópico a ser dicutido mais 
oportunamente).

A substituição de OBJETOS-INTERAÇÕES por 
RELACIONAMENTOS não ocasiona  comprometimento 
do modelo de dados. 



2.4 Interações

É vendido porFornecedor, produto, 
cliente, etc.

Venda realizada por 
um fornecedor

É adotada porFamília cedente, 
família receptora, 
criança, etc

Adoção de uma criança

É comprado porComprador, imóvel, 
proprietário, corretor, 
etc 

Compra de um imóvel

RELACIONAMENTOOBJETOS (implícitos 
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OBJETO-
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2.5 Especificações

O último grupo de objetos a ser analisado é aquele 
formado por Objetos- Especificação.

Os OBJETOS-ESPECIFICAÇÃO definem características 
de outros objetos.

Isoladamente, os OBJETOS-ESPECIFICAÇÃO não 
representam objetos, mas sim especificações que quando 
aplicadas ou seguidas dão origem a objetos.



2.5 Especificações

Exemplos: Modelo do refrigerador,  modelo do automóvel, 
Padrão do Prédio,  azulejo da piscina, etc.

Observe que as eventuais características que poderíamos 
dar a um OBJETO-ESPECIFICAÇÃO seriam perfeitamente 
alocáveis no próprio OBJETO a que se referem. Veja o 
exemplo a seguir:

Tipo: OBJETO-ESPECIFICAÇÃO: Modelo do refrigerador
(características: capacidade, voltagem, altura, profundidade, 
largura, etc.)

Tipo: COISA TANGÍVEL: Refrigerador (características: 
capacidade, voltagem, altura, profundidade, largura, etc.) 



2.5 Especificações

Em nosso curso, consideraremos NÃO representar 
OBJETOS-ESPECIFICAÇÕES no MODELO 
CONCEITUAL DE DADOS (MCD).

As características dos OBJETOS-ESPECIFICAÇÕES
serão naturalmente alocadas aos OBJETOS aos quais se 
referenciam no MCD.

A supressão dos OBJETOS-ESPECIFICAÇÕES não 
ocasiona  comprometimento do modelo de dados. 



2.6 Dicionarização

Até o momento, discutimos algumas estratégias e 
abordagens  possíveis para a identificação e 
caracterização de OBJETOS que fomos capazes de 
observar em um universo de investigação (AMBIENTE).

Esses OBJETOS passaram por um processo de 
abstração de suas características e deram origem às  
ENTIDADES.

Cada ENTIDADE deverá, em um segundo instante, ser 
definida claramente para que, associando-se seu nome, 
sua representação e sua definição, sejamos capazes de 
ter o completo entendimento do conceito que 
procuramos transmitir.



2.6 Dicionarização

Devemos evitar AMBIGÜIDADE. Por AMBIGÜIDADE
entenda-se; falta de clareza, falta de precisão, 
incerteza, dúvida, dualidade de interpretação, conceitos 
equivocados, etc.

Em síntese:
A representação e denominação dos elementos que 
compõem um modelo de dados  não são suficientes, na 
grande maioria dos casos, para traduzir todos os 
conceitos necessários, podendo vir a ser gerado um 
certo grau de ambigüidade em sua interpretação se 
cuidados adicionais não forem tomados. 



2.6 Dicionarização

Exemplo: Entidades Identificadas: ÓRGÃO e PESSOA

PESSOA ÓRGÃO

identificação nome

possui

telefonenível social

grau de

classificação

nomeidentificação



2.6 Dicionarização

Exemplo: Entidades Identificadas: ÓRGÃO e PESSOA

Entendimento elementar: 
- PESSOA possui ÓRGÃO; 
- ÓRGÃO pertence à PESSOA; 

Pergunta elementar: O que  é ÓRGÃO ? 
Respostas possíveis:

- Instrumento musical; 
- Setor ou repartição funcional de uma empresa; 
- Item a ser doado por um ser humano após sua 
morte cerebral, etc

Conclusão: Há ambigüidade!



2.6 Dicionarização

Observe SEMPRE que:

1)  Nenhum modelo é suficientemente claro se não for 
acompanhados de definição formal dos elementos �

DICIONÁRIO DE DADOS

2) Não existem conceitos TRIVIAIS

3)   Ao apresentarmos  conceitos, devemos ser PRECISOS, 
CLAROS e ESPECÍFICOS



2.6 Dicionarização

Para a dicionarização das ENTIDADES, devemos ter em 
mente algo que satisfaça, senão todas, a grande parte 
das seguintes perguntas:

1) O que é?
2) O que faz?
3) Para que serve?
4) O que engloba?
5) O que está excluído?
6) Quando um objeto passa a ser, ou deixa de ser, um 

elemento dessa ENTIDADE?
7) A permanência do objeto nessa ENTIDADE é

imutável?



2.6 Dicionarização
Exemplo 1:
Ambiente: Uma empresa
ENTIDADE identificada: ATLETA

- Definição 1: Contém todos os dados relativos aos atletas 
que participam do torneio

- Definição 2: É todo funcionário da empresa que, para 
fins desportivos, representa-a em uma ou mais 
modalidades individuais ou coletivas. São considerados 
atletas todos aqueles que participam oficialmente do 
grêmio desportivo da empresa, quer por adesão 
voluntária ou por indicação de terceiros. Não é permitida 
a participação de pessoas externas à empresa como 
atletas.



2.7 Entidades Fortes e Entidades Fracas

A caracterização em ENTIDADE FORTE ou FRACA se dá
através da análise de duas condições básicas:

1 – Dependência de Existência
2 – Dependência de Identificador

Dizemos que uma entidade é fraca SE um desses dois tipos 
de dependência se verificar entre uma ENTIDADE A e uma 
ENTIDADE B.



2.7.1 Dependência de Existência

Essa situação denota o estabelecimento de um 
vínculo de existência entre  duas ENTIDADES A 
e B.

Se B depender de A para existir � B é uma 
entidade fraca, enquanto que A, se não depender 
de ninguém para existir, será uma entidade forte



2.7.1 Dependência de Existência

Exemplo:
Ambiente: Administradora de consórcios
Entidades:  GRUPO,  COTA  e PARCELA PAGA

Uma COTA só existe desde que seu GRUPO tenha sido 
criado. Se acabarmos com o GRUPO, as COTAS não poderão 
continuar a existir.  Também as PARCELAS PAGAS de cada 
uma das COTAS só podem existir desde que a COTA 
previamente exista.

Conclusão: GRUPO (Entidade Forte); COTA e 
PARCELA (Entidades Fracas)



2.7.2 Dependência de Identificador

Essa situação denota o estabelecimento de um 
vínculo de dependência de uma ENTIDADE A
sobre o IDENTIFICADOR de uma ENTIDADE B.

Por IDENTIFICADOR, de forma preliminar, 
entenda-se uma característica que possa fazer 
uma identificação de forma unívoca

Se A depender do identificador de B � A é uma 
entidade fraca.



2.7.2 Dependência de Identificador

Exemplo:
Ambiente: Escritório Contábil
Entidades:  DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA (A)  e 
CONTRIBUINTE (B)

Considere que, em nossa modelagem,  ENTIDADE B tem 
IDENTIFICADOR sendo CPF, e que ENTIDADE A tem 
IDENTIFICADOR sendo CPF do Contribuinte mais ANO de 
Exercício � ENTIDADE A, portanto, depende do 
IDENTIFICADOR da ENTIDADE B.

Conclusão: DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA 
é uma Entidade Fraca.



Nas próximas notas de aula 

continuaremos o assunto.

FIM


