
Modelagem de Dados 
 

A Informática é a Ciência da Informação. 
Os computadores e programas surgiram devido à necessidade de manipular informações de forma 
cada vez mais eficiente e veloz. 
As informações são tão relevantes que, ganharam uma linha de estudo dentro da Ciência dos 
Computadores, com desenvolvimento de uma larga gama de conceitos e técnicas.  
Além disso, foram desenvolvidos sistemas de gerenciamento de dados com alto grau de sofisticação. 
 
Os dados das organizações 
 
As empresas possuem seu patrimônio distribuído entre bens ativos, capital, ações, imóveis, carros, 
cartela de clientes, entre outros. 
Porém, o mais valioso recurso de uma empresa são sua informações. 
 
Objetivos do Estudo de Dados 
 
Um investimento nos patrimônio “Informações” de uma empresa, é certamente uma manobra que 
trará retornos certos em confiabilidade e produtividade. 
Mas enfim, qual é o objetivo de se estudar os dados?  
Buscamos com esse estudo evitar uma série de fatores que precisarão inevitavelmente ser corrigidos 
posteriormente, com uma grande vantagem: prever e prevenir esses erros hoje, são a garantia de não 
haver perdas ou inexatidão nos dados de amanhã. 
 
O que precisamos evitar: 
 
Redundância   
 
 
Inconsistência de 
dados 
 
Dificuldade de 
Acesso 
 
Usuários 
Múltiplos  
 
Segurança 
 

 aumento de custos de armazenamento e acesso  
 performance baixa 
 
incoerência de informações nas alterações de dados 
 
 
buscas sem exatidão 
perda de informações 
 
perda ou inexatidão de informações acessadas ao mesmo tempo 
 
perda de dados por problemas físicos ou lógicos 
exposição de dados à pessoas não autorizadas

 
 

Conceitos 
 
 
DBMS 
 
 
 
 

  Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados 
  Consistem em uma Coleção de dados inter-relacionados e um           
  Conjunto de Programas para acesso aos dados, com o objetivo    
  de  prover um ambiente que seja adequado e eficiente para uso  
  no armazenamento e recuperação de dados 
 
 

 



Banco de Dados 
Coleção de dados organizados de forma lógica e com um propósito específico. 
 
Modelo de Dados 
“Coleção de ferramentas conceituais para descrição de dados, relacionamento entre os 
dados, semântica e restrições de dados.” 
(Henry F. Korth) 
 
Conjunto de conceitos que são usados para descrever a estrutura física e lógica. 
Estruturas são tipos de dados, relacionamentos e restrições. 
 
Modelagem de Dados 
• Desenvolver um Banco de Dados sólido 
• Eliminar redundâncias 
• Abranger todos os dados necessários 
• Fácil compreensão 
• Poder de realização de transações com alto desempenho 
 
Abstração de Dados 
“Habilidade mental que permite aos seres humanos visualizarem os problemas do mundo real 
com vários graus de detalhe, dependendo do contexto do problema.”  
(J. Rumbaugh - Modelagem e Projetos Baseados em Objetos) 
 
Modelo lógico: é o mais alto nível da abstração, onde é fornecido uma visão mais próxima do modo 
como os usuários visualizam os dados. 
 
Modelo Físico: é o mais baixo nível da abstração, onde são fornecidos detalhes de como os dados 
estão armazenados no computador. 
 
Independência de Dados 
“É a capacidade de modificar uma definição de esquema em um nível, sem afetar a definição de 
esquema em um nível mais alto”  
 
Independência de dados FÍSICA: capacidade de modificar o esquema físico sem precisar 
reescrever os programas de aplicação 
Independência de dados LÓGICA: capacidade de modificar o esquema conceitual sem a 
necessidade de reescrever os programas de aplicação 
Instâncias e Esquemas 
Esquema: concepção global do banco de dados. 
Instância: coleção de informações armazenadas no banco de dados em um instante particular.  
 
Esquema 
 
Definição, Modelo 
 
Cliente (Saldo, Idade) 
 
 

Instância  
 
Valor, Conteúdo 
 
João (500.00, 35)  
Ana (1200.00, 29)

Produto(Código, Cor) 
 

Camisa(00125, vermelho)  
Casaco(00147, azul)



Linguagem de Definição de Dados - (Data Definition Language - DDL) 
Linguagem que define as aplicações, arquivos e campos que irão compor o banco de dados 
(comandos de criação e atualização da estrutura dos campos dos arquivos). 
 
EX: 
Create Table (comando SQL que cria tabela) 
Create Index (comando SQL que cria índice em uma tabela) 

 
Dicionário de Dados (Data Dictionary - DD) 
É onde ficam armazenadas as Definições de Dados (DDL). 
 
São arquivo que contém metadados; isto é, “dados acerca de dados”.  
Este arquivo é consultado antes de dados reais serem lidos ou modificados no sistema de banco de 
dados. 
 
Linguagem de Manipulação de Dados - (Data Manipulation Language - DML) 
“Linguagem que permite aos usuários acessar ou manipular dados organizados por um modelo de 
dados apropriado.” 
 
O que é a manipulação de dados?  
• A recuperação da informação armazenada no banco de dados. 
• A inserção de novas informações no banco de dados. 
• A remoção de informações do banco de dados. 
 
Modelo Entidade-Relacionamento 
“O modelo de dados entidade-relacionamento baseia-se na percepção de um universo constituído por 
um grupo básico de objetos chamados entidades e por relacionamentos entre estes objetos. Ele foi 
desenvolvido a fim de facilitar o projeto de banco de dados permitindo a especificação de um 
esquema de empreendimento. Tal esquema representa a estrutura lógica global do banco de dados.” 
 
Conceitos 
 
Entidade 
É um objeto que existe e é distinguível de outros objetos. 
 
Conjunto de Entidades 
É um grupo de entidades do mesmo tipo. 
 
Atributo 
Um conjunto de diferentes atributos caracteriza uma entidade. 
 
Domínio dos Atributos 
Conjunto de valores permitidos ao atributo. 
 
Relacionamento 
É uma associação entre várias entidades. 
 
Conjunto de Relacionamentos 
É um grupo de relacionamentos do mesmo tipo. 
 
Cardinalidade 
Restrição que expressa o número de entidades ao qual outra entidade pode estar associada via um  
relacionamento. 
 



Tipos de Cardinalidade: 
• Um-para-um (1:1): uma entidade em A está associada a no máximo uma entidade em B, e uma 

entidade em B está associada a no máximo uma entidade em A. 
• Um-para-muitos (1:N): uma entidade em A está associada a qualquer número de entidades em B, 

entretanto uma entidade em B está associada a no máximo uma entidade em A. 
• Muitos-para-muitos (N:N): uma entidade em A está associada a qualquer número de entidades 

em B, e uma entidade em B está associada a qualquer número de entidades em A. 
 
Atributo-chave (Chaves Primárias) 
É um atributo ou conjunto de atributos, cujos valores individualizam uma única ocorrência da 
entidade. 
• Chaves Candidatas: conjuntos com o menor número possível de atributos que permite identificar 

unicamente uma entidade no conjunto de entidades. 
• Chave Primária: chave candidata escolhida como identificação de entidades no conjunto de 

entidades. 
• Chave Estrangeira: atributo de uma entidade que é chave primária da entidade com a qual possui 

relacionamento. 
 
Tipos de Entidades 
• Entidade Primária (Entidade Forte): é uma entidade que possui chave primária, por definição é 

uma entidade dominante. 
• Entidade Dependente (Entidade Fraca): é uma entidade que não possui chave primária, por 

definição é uma entidade subordinada. Para formarmos a chave primária de uma entidade fraca, 
utilizamos a chave primária da entidade forte da qual ela é existencialmente dependente mais um 
conjunto mínimo de atributos que possa identificar uma entidade em um conjunto de entidades 
fracas. 

• Entidade Associativa: É aquela cuja chave primária é obtida através da concatenação das 
chaves primárias das entidades que ela associa. 

 
 
A importância da Modelagem de Dados 
 

 





 
 
Chave Primária 
Um atributo que identifica inequivocamente cada tupla de uma tabela. 
 
Chave Primária Composta 
Mais de um atributo que identificam inequivocamente cada tupla de uma tabela. 
 

DICA: “Chaves primárias composta por caracteres são menos eficientes que as 
compostas por dados numéricos. 

 
Chave Estrangeira 
São atributos que migram através de um relacionamento da entidade mãe, para uma entidade filha. 
 

 
 
Integridade Referencial 
É um sistema de regras que permite assegurar que os relacionamentos entre as tuplas das tabelas 
relacionadas sejam válidos, impedindo a exclusão ou alteração de dados relacionados. 
Quando uma determinada linha da tabela mãe for eliminada, podemos definir que todas as linhas 
com referência à mesma nas tabelas-filhas, também sejam excluídas automaticamente. 
 



Formas Normais 
São regras estabelecidas para garantir a consistência no modelo de dados.  
Cada uma delas refere-se a um tipo de duplicação em uma ou mais colunas de uma tabela. 
Conforme normalizamos um modelo de dados, as tabelas vão se fragmentando e, embora a 
consistência dos dados aumente, na implementação do modelo pode ocorrer lentidão no acesso aos 
dados, devido à navegação adicional nos dados, atingindo assim a performance da aplicação. Assim, 
precisamos aplicar a normalização de tal forma que consigamos sanar também esse problema. 
 

 1ª FORMA NORMAL: 
“Uma entidade está na 1ª FORMA NORMAL se, e somente se, os atributos possuírem 

valores simples, ou seja, atributos não multi-valorados.” 
 
O objetivo da 1ª FORMA NORMAL é eliminar repetições, logo uma tabela estará na sua 1ª FORMA 
NORMAL quando nenhum atributo possuir valor repetido. 
 

 2ª FORMA NORMAL: 
“Uma entidade está na 2ª FORMA NORMAL se, e somente se, estiver na 1ª FORMA 

NORMAL e cada tupla tiver uma chave-primária.” 
 
O objetivo da 2ª FORMA NORMAL é fazer com que, além de satisfazer a 1ª FORMA NORMAL, cada 
tupla possua uma chave primária e cada coluna, deve ser totalmente dependente dessa chave. 
 

 3ª FORMA NORMAL: 
“Uma entidade está na 2ª FORMA NORMAL se, e somente se, estiver na 2ª FORMA 

NORMAL e cada atributo não-chave primária depender diretamente da chave primária.” 
 
O objetivo da 3ª FORMA NORMAL é fazer com que, além de satisfazer a 1ª e a 2ª FORMA NORMAL, 
cada atributo dependa diretamente da chave primária, isto é, não poderá existir uma dependência 
transitiva. 
  
A Normalização na prática 

 
Na tabela PEDIDO, os atributos ITEM, DESCRIÇÃO, QUANT e PREÇO são atributos que possuem 
valores repetidos. 
 
 



Assim, aplicamos a 1ª FORMA NORMAL, para eliminar as repetições. 
 

 
Com isso, criamos uma nova tabela, tendo como chave estrangeira a coluna PEDIDO, que é a chave 
primária da tabela a ser normalizada. 
 
Nesse estágio da normalização, a tabela PEDIDO já encontra-se na 2ª FORMA NORMAL, pois todos 
os atributos dependem da chave primária, que é a coluna PEDIDO. Porém, na tabela ITEM, as 
colunas PREÇO e DESCRIÇÃO dependem da coluna ITEM, mas não têm dependência com a coluna 
PEDIDO. 
 
Assim, aplicamos a 2ª FORMA NORMAL, cada que tupla possua uma chave primária e cada coluna, 
seja totalmente dependente dessa chave. 
 

 
Com isso, agora temos 3 tabelas: PEDIDO, ITEM e ITEM_ PEDIDO. 
 



Agora, se verificarmos a tabela PEDIDO, o nome do cliente depende do identificador de cliente, o 
qual não faz parte da chave primária, portanto é preciso transferir essa coluna não-dependente da 
chave primária para uma nova tabela. Fazendo isso, estamos aplicando a 3ª FORMA NORMAL. 
 

 
 
E ENFIM, SEU MODELO DE DADOS ESTÁ NORMALIZADO, COM AUSÊNCIA DE ERROS E 
REDUNDÂNCIAS. 
 
 
 

DICAS: 
1ª FN – “ENTIDADE” pode ter mais de um “ATRIBUTO 1”, “ATRIBUTO 2”, “ATRIBUTO n” 
2ª FN – “ATRIBUTO 1”, “ATRIBUTO 2”, “ATRIBUTO n” dependem da “ENTIDADE” 
3ª FN – “ATRIBUTO 1”, “ATRIBUTO 2”, “ATRIBUTO n” dependem da “CHAVE PRIMÁRIA” 
 
 
 


