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Bases de dados Relacionais

▪ Uma Base de Dados pode ser definida como um conjunto estruturado de dados 

armazenados num suporte informático, de uma forma acessível à consulta e 

manipulação por parte dos utilizadores.

▪ Um SGBD (Sistema de Gestão de Bases de Dados) é um software que 

permite criar e/ou gerir uma base de dados segundo um determinado modelo, 

desde a década de 80 que o modelo mais difundido e utilizado nos sistemas de 

informação e em geral é o Modelo Relacional, tendo como estrutura básica 

a Tabela.
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▪ Uma Tabela é uma estrutura de dados (para armazenar informação sobre uma 

entidade ou classe) formada por:

▪ um conjunto de colunas/campos/atributos;

▪ um conjunto de linhas, registos (ou ainda tuplos, na linguagem do modelo 

relacional).

▪ Quando falámos de entidades (diagramas ER) e de classes (diagramas de 

classes), já tínhamos em vista em vista que tanto umas como outras vão, em 

principio dar origem a tabelas de bases de dados
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Relacionamentos entre Tabelas

Neste item vou apresentar o conceito de relação  entre tabelas, este um conceito é 

fundamental para o Modelo ER.

Uma base de dados é composto por diversas tabelas, como por exemplo: Clientes, 

Produtos, Pedidos, Detalhes do Pedido, etc. Embora as informações estejam separadas 

em cada uma das Tabelas, na prática devem existir relacionamentos entre as tabelas. Por 

exemplo: Um Pedido é feito por um Cliente e neste Pedido podem existir diversos itens, 

itens que são gravados na tabela Detalhes do Pedido. Além disso cada Pedido possui um 

número único (Código do pedido), mas um mesmo Cliente pode fazer diversos pedidos e 

assim por diante.

Em uma base de dados, precisamos de alguma maneira para representar estes 

relacionamentos da vida Real, em termos das tabelas e de seus atributos. Isto é possível 

com a utilização de "Relação entre tabelas", os quais podem ser de três tipos:

• Um para Um

• Um para Vários

• Vários para Vários
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Modelo E_R

▪ Representa a realidade através dos seguintes conceitos:

▪ Entidade, como por exemplo aluno e disciplina

▪ Relacionamento: faz a ligação entre várias entidades, como por exemplo

▪ Atributos: elementos que compõem uma entidade, como o número de aluno, 

nome, morada, contacto fazem parte de entidade Aluno.
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▪ Entidade – abstração feita para a descrição de um grupo de 

objetos ou conceitos segundo determinadas características 

comuns a esse grupo, pode representar: pessoas (alunos, 

professores, empregados, ETC.), organizações (escola, 

empresa, cinema, ETC.), objetos ( livros, carros, etc.).
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Relacionamentos entre Entidades

▪ Após definir as entidades e seus atributos definem-se os relacionamentos.

▪ A relação entre as entidades é efetuada pela ligação de atributos em comum.

▪ Exemplo: O atributo número de aluno faz o relacionamento entre a entidade 

Aluno e a entidade Disciplinas inscritas.

Tipos de Relações:

▪ Unárias – Ligação entre atributos da própria entidade, como por exemplo o 

Chefe de cada empregado.

▪ Binárias – Relação entre duas entidades, como por exemplo encomendas de 

produtos .

▪ Ternárias – Relação entre três entidades, como por exemplo produto Z do 

fornecedor X vendidos ao cliente Y.
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Atributos – elementos ou propriedades escolhidas para definir/caracterizar uma 

entidade e estes devem pertencer a um domínio (conjunto de valores que um 

atributo pode tomar).

Tipos de atributos:

▪ Atónicos – não é possível dividi – los em vários campos, exemplo o peso,

preço unitário, etc.

▪ Compostos – é possível decompor o atributo em vários como por

exemplo: nome (1º e último nome), morada (rua, código postal).

▪ Identificados (chave primária) – Identifica inequivocamente um registo numa

entidade, como por exemplo o B.I. na entidade pessoa, matricula na entidade

carro.

▪ Candidatos (chave candidata) – são atributos que estão em condições de ser

chave primária, como por exemplo o número contribuinte na entidade pessoa.

▪ Chave Estrangeira ou Externa – atributo ou conjunto de atributos que

aparecem como chave primária numa outra tabela (normalmente campos do

relacionamento entre tabelas).
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Normalização

▪ O processo de identificação dos agrupamentos necessários e da localização 

correta de cada atributo consiste num conjunto de técnicas designadas por 

normalização. A normalização converte cada entidade gradualmente para 

“Formas Normais”, através da aplicação sucessiva de regras que alteram o 

formato dos dados da 1ªForma Normal até à 5ª Forma normal. 
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Formas Normais 

1ª Forma Normal 

Uma relação está na 1ª forma normal (1FN) quando: 

▪ os domínios de todos os atributos consistem apenas em valores atómicos

▪ não existem subgrupos de atributos repetidos 

Passagem de uma entidade à 1FN:

Eliminar subgrupos repetidos, decompondo a relação em duas (ou mais) relações. 



z 2ª Forma Normal

Uma relação está na 2ª forma normal (2FN) quando:

▪ estiver na 1FN;  

▪ todos os atributos que não pertencem à chave dependem de toda a chave (e 

não de um subconjunto da chave). 

Passagem de uma relação à 2FN: 

Separar os atributos que dependem de um subconjunto da chave, decompondo a 

relação em duas (ou mais) relações. 
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3ª Forma Normal 

Uma relação está na 3ª forma normal (3FN) quando:

▪ • estiver na 2FN;

▪ • os atributos que não pertencem à chave não dependem de nenhum atributo 

que também não pertence à chave. 

Passagem de uma relação à 3FN: 

Separar os atributos que dependem de outro atributo não pertencente à chave, 

decompondo a relação em duas (ou mais) relações.
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Planeamento de uma base de dados

A conceção e o planeamento de uma base de dados pode passar por três fases 

de modelação:

▪ Modelo Conceptual;

▪ Modelo Lógico;

▪ Modelo Físico.
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Modelo Conceptual

▪ Comecemos com o diagrama acima – um modelo conceptual para a nossa 

base de dados.

▪ No diagrama temos representada uma situação em que um cliente pode fazer 0 

ou várias encomendas de produtos e um produto pode ser encomendado por 0 

ou vários clientes. Neste diagrama, Encomenda aparece como uma entidade ou 

classe de relacionamento entre Cliente e Produto.

▪ Se cada encomenda puder ter vários produtos, então, será necessário incluir 

mais uma tabela, por exemplo, Item_Encomenda.
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Modelo Lógico

▪ O passo seguinte será elaborar o diagrama do modelo lógico da nossa base 

de dados. PAra isso, vamos indicar todos os atributos de cada uma das 

entidades ou classes, bem como a chave de cada classe (CK = Class Key).
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Modelo Físico

▪ Nesta fase, as entidade ou classes passam a ser assumidas como tabelas e os 

seus atributos como campos.

▪ As chaves das classes passam a ser consideradas chaves primárias das 

respetivas tabelas. Outra questão fundamental é a indicação das chaves 

estrangeiras, pois é através delas que se farão os relacionamentos entre as 

tabelas.


