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Modelo ER – O que é?

• O modelo ER é um modelo de dados para descrever os dados ou 
aspectos de informação de um domínio ou os seus requisitos de 
processos, de uma maneira abstracta que em última fase se presta a 
ser implementada em uma base de dados, como uma base de dados 
relacional.

• Os principais componentes do Modelo ER são as entidades.



Modelo Entidade Relacionamento - ER

• Modelo usado para desenho conceptual de uma BD, empregando os 
conceitos de entidades, atributos e relacionamentos. 

• Tem associadas uma sintaxe textual e também uma sintaxe visual na 
forma de diagramas ER.



Conceitos do Modelo ER

• Entidades

Objetos ou conceitos do mundo real com uma existência independente. 

ALUNO PESSOA CURSO CARRO EMPRESA FACULDADE PRODUTO …

• Atributos

Propriedades que caracterizam as entidades. 

Atributos exemplo para um ALUNO: NumMec Nome Sexo DataNasc

• Relacionamentos

Representam ligações entre duas ou mais entidades. Relacionamento exemplo ESTUDA: um ALUNO estuda em 
uma FACULDADE.



Relação entre tabelas

• 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 deve existir relações 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.



Relação entre tabelas

• A relação entre tabelas podem ser de 3 tipos:

• Um para Um;

• Um para Vários;

• Vários para Vários.



Normalização de uma Base de Dados

• A normalização de dados é uma série de passos que se segue no 
projeto de uma base de dados que permite um armazenamento 
consistente e um eficiente acesso aos dados numa base de dados 
relacional. Esses dados reduzem a redundância de dados e as 
possibilidades dos dados se tornarem inconsistentes.

• Inicialmente foram estabelecidas três formas normais:

• 1.ª Forma Normal (1FN);

• 2.ª Formal Normal (2FN);

• 3.ª Forma Normal (3FN).



1° Forma normal

• A normalização de uma tabela na 1.ª Forma Normal (1FN) exige que a 
tabela tenha uma estrutura bidimensional correta, ou seja, cada linha 
deve corresponder a um só registo e cada coluna a um só campo.

• Além disso, cada campo deve conter dados atómicos, ou seja, um só 
dado por cada registo. Cada dado só deve tomar um valor dentro do 
domínio definido para esse campo.



• Consideremos a tabela acima como exemplo. Nesta tabelas, estão 
registadas encomendas feitas por clientes; mas a tabela não tem uma 
estrutura bidimensional correta (segundo a 1FN). Por exemplo, na 
linha onde está o registo do cliente Aníbal, temos dois conjuntos de 
encomendas; deveria ser um registo por linha.



• Por outro lado, a coluna com o nome Encomendas abrange quatro 
campos; deveria existir somente um campo por coluna.

• Corrigindo então, a tabela correta de modo a apresentar-se na 1FN 
segue-se abaixo.

• Contudo, esta tabela, estando na 1FN, apresenta problemas de 
redundância de informação, ou seja, repetição desnecessária de 
alguns dados.



2° Forma Nomal

• A 2.ª Forma Normal diz que a tabela tem de estar na 1FN e que cada 
atributo não chave tem de ser funcionalmente dependente da 
totalidade da chave primária e não apenas de uma parte dessa chave.

• Assim depois de identificarmos a chave primária de uma tabela, pode 
dar-se um dos dois casos apresentados a seguir:



• A chave primária é constituída por um só atributo (chave elementar) 
– neste caso, a tabela está seguramente na 2FN (nenhum atributo 
depende de uma parte da chave, visto que a chave não e composta 
por partes);

• A chave primária é constituída por mais que um atributo (chave 
primária composta) – neste caso, se existe algum ou alguns atributos 
que dependem de uma parte da chave (ou seja, de algum atributo 
que constitui a chave), então a tabela não está na 2FN.



• Considerando de novo a tabela Alunos, recordemos que a chave 
primária desta tabela é composta por N_Aluno e CodDiscip. Verifica-
se que temos atributos não chave que dependem funcionalmente de 
parte da chave:

• Nome e Morada dependem de N_Aluno;

• Disciplina depende de CodDiscip.



• Para normalizar a referida tabela de acordo com a 2FN, teremos de a 
dividir em duas tabelas:

• Alunos (N_Aluno, Nome, Morada);

• Disciplinas (CodDiscip, Disciplina).



• Dessa forma, cada uma das tabelas resultantes passa a ter uma chave 
primária elementar, constituida por um só atributo o que é suficiente 
para que essas tabelas se encontrem na 2FN: todo o atributo não 
chave depende da totalidade da chave (a chave não é composta por 
partes).



• Entretanto, para podermos relacionar as tabelas Alunos e Disciplinas, temos que 
criar uma terceira tabela; por exemplo, assim:

• Aluno_Disciplina (N_Aluno, CodDiscip, DataInsc).

• Os relacionamentos entre alunos e disciplinas serão efetuados através dos 
seguintes dois campos (com dados comuns):

• N_Aluno – que é a chave primária na tabela Alunos e chave externa em 
Aluno_Disciplina;

• CodDiscip – que é a chave primária na tabela Disciplinas e chave externa em 
Aluno_Disciplina.



3° Forma Normal

• A 3.ª Forma Normal (3FN) diz que a tabela tem de estar na 2FN e que 
nenhum atributo não chave pode depender funcionalmente de algum 
outro atributo que não seja a chave primária.

• Portanto, para normalizar uma tabela de acordo com a 3FN, devemos 
analisar todos os atributos não chave e verificar se existem algumas 
dependências funcionais entre eles:

• se não existir nenhuma dependência funcional entre os atributos não 
chave, a tabela está na 3FN;

• se existir alguma dependência funcional entre atributos não chave, 
então, é necessário retirar esse conjunto de atributos da tabela e 
construir com eles uma tabela à parte.



• Analisemos a tabela Alunos:

• Alunos (N_Aluno, Nome, Morada, CodCurso, NomeCurso)

• Nesta tabela, a chave primária é só N_Aluno. Cada aluno só pode 
estar inscrito num curso.



• Podemos constatar que existe um atributo não chave que é 
funcionalmente dependente de um outro atributo: NomeCurso 
depende do campo CodCurso. Dado um código de um curso, sabemos 
qual o nome do curso, pois este depende funcionalmente daquele.

• Nestas situações de dependências funcionais, devemos retirar o ou os 
atributos que dependem funcionalmente de outro ou outros e 
constituir uma tabela em separado.

• No caso em análise, o conjunto formado por CodCurso e NomeCurso 
deve constituir uma tabela independente.



• Entretanto, na tabela Alunos deve continuar o campo CodCurso, pois 
é ele que vai permitir relacionar esta tabela com a nova tabela Cursos. 
Na verdade, o campo CodCurso é a chave primária da tabela Cursos e, 
na tabela Alunos, ele vai assumir o papel de chave 
estrangeira/externa. Quando se regista, na tabela Alunos, o código do 
curso que um aluno frequenta, esse código remete para a tabela 
Cursos, onde estão os nomes dos respetivos cursos.



Planeamento de uma BD

O planeamento de uma BD pode passar por 3 fases de modelação:

• Modelo Conceptual;

• Modelo Lógico;

• Modelo Físico.



Modelo Conceptual

• 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.



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).



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.



• Como se pode ver no diagrama, a tabela encomenda inclui as 
seguintes referências a chaves estrangeiras (<<FK>>):

• CodCliente – a chave primária na tabela Cliente;

• CodProd – a chave primária na tabela Produto;

• Por fim, para podermos implementar a nossa base de dados num 
SGBD relacional falta apenas definirmos os tipos de dados dos 
campos, bem como uma ou outra propriedade adicional 
relativamente a alguns desses campos.


