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Resumo 
 
 

A modelação conceptual é um passo essencial no processo de construção de uma base de 

dados. Das várias técnicas de modelação possíveis, a abordagem orientada ao objecto é a que, nos 

dias de hoje, mais interesse desperta. A sua característica principal consiste na identificação dos 

objectos relevantes para o sistema, seus relacionamentos, interacções e operações. 

 
Por outro lado, na tecnologia de bases de dados, o modelo relacional é o mais popular. Além da 

sua simplicidade e eficácia para a maior parte dos problemas, é também onde já existe uma 

estabilidade na tecnologia. Isto reflecte-se numa maior oferta de mercado. A tecnologia da base de 

dados teve como antecedente, os sistemas de ficheiros, onde os dados e os processos constituíam 

uma aplicação, agrupando-se numa única unidade lógica. Na evolução para as bases de dados, 

houve uma separação entre os dados e as aplicações, onde os processos ficam separados dos dados, 

com todas as vantagens desta aproximação. Os sistemas de bases de dados mais recentes evoluíram 

no sentido de permitirem armazenar, para além de dados, também operações, que podem ser 

utilizadas nas aplicações da base de dados.  

 
O objectivo deste trabalho é identificar, experimentar e definir um conjunto de regras que 

permita transformar uma modelo conceptual orientado ao objecto num modelo relacional genérico, 

aproveitando as características mais recentes dos sistemas de bases de dados, que permitem 

armazenar além dos dados, também os processos. As regras permitem transformar as estruturas, os 

relacionamentos e todas as classes existentes num modelo orientado ao objecto, em relações 

genéricas, onde também são definidas as características essenciais relacionadas com o modelo 

relacional. Com as novas características dos SGBD’s também são definidas regras para a definição 

e posterior armazenamento das operações associadas aos objectos. 

 
Para a validação de todas as regras definidas, foi usado um caso prático. Neste exemplo usou-

se um problema académico para a construção de um modelo conceptual OO, ao qual foram 

aplicadas as regras anteriormente definidas. Na implementação prática do modelo relacional 

abstracto resultante da aplicação das referidas regras foi usado o SGBD Oracle 7. Como resultado, 

para além de verificar a aplicabilidade das referidas regras, foram registadas as dificuldades e 

definido um conjunto de sugestões a usar num processo destes, de modo a permitir uma mais 

simples e eficaz implementação do modelo. 
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Abstract 
 
 
The conceptual modelling constitutes an essential step in the process of a database construction. 

Nowadays, the object oriented analysis is the most interesting of the modelling approaches. The 

main feature of this approach consist in identifying the relevant objects of the system, their 

relationships, interactions and operations. 

 

On the other hand, in what concerns to database technology, the relational model is the most 

popular. Besides its simplicity and efficiency for most problems, the technology that supports the 

use of the relational model has already some stability. This is reflected in a greater offer in the 

market. The database technology was preceded by the file systems, where data and processes 

formed an application, thus grouped in a single logic unit. In the evolution to the databases there 

was a separation between data and applications, separating processes from data, bringing all the 

advantages associated to this approach. The most recent database systems evolved making it 

possible, to store not only data but also operations, that can be used in database applications. 

 

The goal of this work is to identify, experiment and define a set of rules that support the translation 

from an object oriented conceptual model into a generic relational model, taking advantage of the 

features of the most recent database systems, which allow to store processes besides data. The rules 

allow to translate the structures, the relationships and all the existing classes in an object oriented 

model into generic relations, that also define the main features associated to the relational model. 

With the new features of the SGBD, rules are also defined for the definition and subsequent storage 

of the operations associated to the objects. 

 

To validate all the defined rules, a real example was considered. In this example an academic 

problem was used to construct an object oriented conceptual model to which the rules defined 

previously have been applied. SGBD Oracle 7 was used to implement the relational model obtained 

with the application of the referred rules. As a result of this work, the applicability of those rules 

was verified. The difficulties associated to the process were registered and a set of suggestions to be 

used in such a process were defined to allow a more simple and efficient implementation of the 

model. 
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1. Introdução 
 

Este trabalho tem como objectivo identificar, definir e experimentar um conjunto de regras, 

que facilite a transformação de um modelo conceptual orientado ao objecto num esquema relacional 

de bases de dados, e verificar a sua aplicabilidade num sistema de gestão de bases de dados 

relacional, o Oracle 7, usando um problema concreto. Como resultado deste estudo será definido 

um conjunto de regras para o desenvolvimento de todo este processo. 
 

A modelação é um passo essencial na construção e compreensão de sistemas de elevada 

complexidade, na medida em que permite o uso de elevados níveis de abstracção, facilitando a 

comunicação entre os diferentes agentes envolvidos no processo. O objectivo da modelação 

conceptual é a criação de um modelo conceptual, que ao diminuir a complexidade do sistema em 

estudo, permite uma melhor identificação do que se pretende atingir e daquilo que já existe.  A 

modelação conceptual orientada ao objecto é uma das possíveis abordagens, sendo aquela que 

actualmente mais desenvolvimentos sofre, devido à evolução que teve do conceito de orientação ao 

objecto aplicado à programação, para adaptação à área da modelação. Mesmo existindo um leque 

variado de métodos, sem uma norma definida, mas todos eles com uma base comum. A importância 

deste tipo de modelação tem a ver com o facto de ser cada vez mais popular e ganhar importância 

dentro do campo da modelação conceptual [Beynon-Davies, 1992].  
 

Por outro lado as bases de dados relacionais, são as que actualmente constituem a referência 

nesta indústria.  Os sistemas hierárquicos e de rede perderam a sua importância com o aparecimento 

do modelo relacional, existindo ainda em muitas organizações, mais por uma justificação 

económica e dificuldades na mudança, que pelas suas vantagens perante o relacional. Por sua vez, 

os novos modelos propostos, como os lógicos ou os orientados ao objecto, ainda não atingiram uma 

norma que os conseguisse impor no mercado. Assim, os modelos relacionais respondendo bem à 

maior parte das exigências, continuam a dominar o mercado [(Jackson, 1990), (Pereira, 1994)], 

razão para se considerarem neste estudo. 
 

Tendo como base estas ideias, o trabalho está dividido em duas partes essenciais. Primeiro é 

dada uma visão global da ligação entre a necessidade da modelação conceptual e a construção de 

uma base de dados, sendo apresentados os conceitos mais importantes envolvidos neste processo, 

assim como nos aspectos particulares da modelação e das bases de dados. No segundo passo, é 

definido um conjunto de regras que permita transformar um modelo conceptual OO num modelo 

relacional abstracto. Estas regras são depois testadas num sistema de base de dados relacional, 
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utilizando um modelo conceptual OO previamente definido, apresentando dificuldades e sugestões 

a seguir num processo deste tipo. Entre os SGBD’s existentes no mercado, um dos mais conhecidos 

e utilizados é o Oracle. Também por se encontrar disponível, foi o sistema usado para o teste 

prático. 
 

Esta dissertação é constituída por sete capítulos, além de anexos. No capítulo 2. Os sistemas 

de informação e as bases de dados, são apresentadas as razões deste estudo, isto é, descrever a 

evolução tecnológica das bases de dados, a sua relação com a modelação conceptual e o estado da 

arte actual. No capítulo 3. A modelação conceptual, são apresentados os principais conceitos 

associados à modelação conceptual, especialmente no que respeita à modelação orientada ao 

objecto. Em 4. Bases de dados relacionais, são descritas as características gerais das bases de 

dados, especialmente nos conceitos associados ao modelo relacional. Por fim, são apresentadas as 

características mais importantes do SGBDR Oracle 7, para a aplicação prática descrita no capítulo 

6.  No capítulo 5. O mapeamento no modelo relacional, é definido um conjunto de regras que 

permitem a transformação de um modelo conceptual orientado ao objecto, num modelo relacional 

abstracto. A cada uma das regras das estruturas está associado um exemplo, para melhor ilustração. 

As regras referentes aos métodos, estão condicionadas pelo facto de o sistema de bases de dados 

permitir armazenar, de alguma forma, além dos dados, também operações. Em 6. A Aplicação 

Prática das Regras de Mapeamento, é apresentado um modelo conceptual OO, construído com o 

propósito de representar as estruturas e relacionamentos mais significativos, e obter em primeiro 

lugar um modelo relacional abstracto, e depois uma implementação no SGBDR’s Oracle 7, de 

modo a testar a aplicabilidade das regras definidas no capítulo 5. As dificuldades e sugestões são 

também descritas no fim deste capítulo. No capítulo 7. Conclusões é feita a conclusão deste 

trabalho, com as sugestões mais significativas para o processo de transformação. Em Referências 

Bibliográficas são apresentadas as referências relativas à bibliografia utilizada ao longo deste 

trabalho. Os Anexos estão divididos em cinco grandes partes, nomeadamente a primeira onde se 

descreve o problema que deu origem ao modelo conceptual OO. Na segunda está um resumo da 

especificação do modelo, gerada automaticamente, a partir das definições feitas pela ferramenta 

utilizada na sua construção. Na terceira é apresentado o modelo relacional abstracto, resultante da 

aplicabilidade das regras ao modelo conceptual OO. Na quarta estão as tabelas do modelo 

resultante em Oracle 7, bem como outros aspectos relacionados com a implementação no modelo 

relacional. Na quinta e última parte estão alguns dos packages, considerados mais significativos 

para a exemplificação deste trabalho. 
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2. Os Sistemas de Informação e as Bases de Dados 
 
 

Um sistema de informação tem por objectivo fornecer a informação necessária ao 

funcionamento de uma organização. Sendo uma organização vista como um todo, há a necessidade 

de integrar toda a sua informação. Devido à crescente complexidade da informação que circula 

numa organização, o planeamento de todo o seu sistema de informação é importante, de modo a 

conseguir-se uma solução global, e evitando que cada utilizador desenvolva as suas próprias 

aplicações de modo a resolver os seus problemas, descurando as relações existentes com os 

restantes membros da organização. 

Com o aparecimento dos sistemas computacionais surge a possibilidade de se centralizar todos 

os dados, abrindo novas perspectivas na manipulação global da informação. Surge assim o conceito 

de bases de dados. O aspecto principal do conceito de bases de dados é a integração dos dados. Por 

exemplo, não é conveniente modelar uma empresa completamente, usando ‘ilhas de dados’ 

separadas, pois os itens no mundo real que a empresa manipula estão a maior parte das vezes 

relacionados com algum outro [Jackson, 1990]. 

Como referido, as bases de dados são o centro do sistema de informação e o seu desenho é 

crucial para a eficácia do sistema [Benyon, 1992]. Segundo Elmasri [1989] as razões para tal facto 

são: 

• Um aumento enorme das funções da empresa que são computorizadas, aumentando a 
necessidade de disponibilizar cada vez mais informação num curto espaço de tempo. 

• Com o aumento da complexidade das aplicações e dos dados, as relações complexas entre dados 
necessitam de ser modeladas e mantidas. 

• Existe uma tendência para a consolidação dos recursos da informação em muitas organizações. 

 

A representação da informação na base de dados, de modo a que toda a informação da 

organização esteja representada, obedece a um processo que deve permitir, também, um melhor 

conhecimento da organização. Este processo designa-se por desenho1 de base de dados. Elmasri 

[1989] define-o da seguinte maneira: 

 
Desenho da estrutura lógica e física de uma ou mais bases de dados para alojar as 
necessidades de informação dos utilizadores de uma organização, pela definição de um 
conjunto de aplicações. 

 

                                                 
1 Neste contexto, desenho designa o processo de criação de uma base de dados. Tem o significado da palavra inglesa design. 
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Assim, o desenho da base de dados deve satisfazer as necessidades de informação dos 

utilizadores, além de permitir uma mais simples compreensão da estrutura da informação. Deve-se 

ter ainda em atenção os requisitos do processamento, de modo a que o desempenho seja elevado. 

2.1 A evolução tecnológica 
 

Na evolução tecnológica da base de dados, a primeira aproximação a surgir, foi a técnica dos 

sistemas de ficheiros. Nesta técnica, cada utilizador define e implementa os ficheiros necessários 

para uma determinada aplicação particular, podendo em alguns casos ainda partilhar a sua 

informação. Nestes sistemas, os programas de aplicação e os ficheiros de dados estão ligados 

fisicamente. Assim, a estrutura física dos dados e a sua organização nos ficheiros é parte integrante 

da lógica dos programas, o que leva a que cada aplicação que utilize um determinado ficheiro tenha 

de o definir nesse programa. Esta aproximação tem vários inconvenientes, nomeadamente a 

dificuldade da manutenção, a concorrência no acesso aos dados e a sua fiabilidade, a possibilidade  

de incoerência por causa da duplicação, para além dos custos no desenvolvimento e manutenção 

devido às especificidades das linguagens. 

 
 

Devido a estes problemas, surgem as bases de dados que são uma tentativa de os resolver, 

separando os dados das aplicações. Surge assim a necessidade de separar as aplicações dos 

utilizadores da implementação física da base de dados. O objectivo de fazer esta separação, levou à 

criação de uma arquitectura de três níveis, cada um descrevendo um nível diferente de abstracção 

da base de dados.  É conhecida como arquitectura ANSI/SPARC2. Os três níveis são: 

 
Nível externo. Esquema da base de dados na perspectiva de uma simples aplicação. É assim uma 
visão individual da base de dados, com o interesse específico, focando apenas a parte que interessa 
e omitindo o resto. Deve descrever a visão da base de dados por parte de um grupo de utilizadores 
da mesma. 
 
Nível conceptual.  Este nível retrata o modo como a base de dados é vista por uma organização. É 
uma visão global da comunidade em relação à estrutura da base de dados, que esconde o 
armazenamento físico dos dados e se concentra na descrição de entidades, tipos de dados, relações e 
restrições, isto é, representa o modelo lógico de dados, independente de qualquer aplicação 
particular. 
 
Nível interno. Representa o modo como a base de dados é implementada fisicamente numa base de 
dados particular. O esquema interno usa o modelo físico dos dados e descreve os detalhes 
completos de armazenamento dos dados, assim como os métodos de acesso, de modo a aumentar o 
desempenho das operações que serão feitas com mais frequência. 

                                                 
2 Esta arquitectura é uma tentativa de estabelecer um padrão para o mundo das bases de dados e foi proposta pela American National 
Standards Institute (ANSI), a partir do seu Standards Planning And Requirements Commitee (SPARC). 
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Em qualquer dos três níveis está-se sempre a falar de dados, se bem que só no nível interno 

eles existam realmente. Quando um utilizador particular necessita de um conjunto de dados com 

interesse para ele, tem de haver um mecanismo no SGBD que consiga fazer o mapeamento3 do 

nível interno para o conceptual e deste para o externo, com os dados devidamente formatados. O 

SGBD usa o dicionário de dados, onde está a informação de cada nível e os mapeamentos entre as 

estruturas. 

Uma vantagem importante deste modelo de arquitectura é a possibilidade de independência de 

dados, isto é, a capacidade de mudar um esquema num nível da base de dados sem ter de mudar o 

esquema no nível imediatamente superior [Elmasri, 1989]. Com esta ideia tem-se dois tipos 

diferentes de independência de dados: lógica e física. 

A independência lógica dos dados é a capacidade de mudar o esquema conceptual sem ter de 

mudar os esquemas externos ou programas de aplicação. Assim, pode-se mudar o esquema 

conceptual para adicionar ou retirar um campo. Naturalmente que no último caso não se pode 

afectar o nível externo. 

A independência física dos dados é a capacidade de mudar o esquema interno sem ter de 

mudar o esquema conceptual. As mudanças no nível físico podem ser para, por exemplo, aumentar 

o desempenho ou reorganizar os ficheiros físicos. Assim, a mudança num nível não deve afectar os 

outros, apenas mudando o mapeamento entre eles, que deve ser suportado pelo SGBD. 

Esta independência de dados permite que quando se muda o esquema num nível, se possa 

manter o nível imediatamente superior sem alterações, modificando apenas o mapeamento entre os 

dois níveis. 

 

Assim, os sistemas de gestão de bases de dados (SGBD) possuem um conjunto de 

características que são o oposto aos referidos sistemas de ficheiros, nomeadamente a independência 

entre os dados e as aplicações, transparência no acesso aos dados, simplicidade na sua 

representação, produtividade devido ao desenvolvimento ser feito a alto nível, centralização e 

partilha de dados. 

 
 

Como referido, as bases de dados separam os dados dos processos que os manipulam, 

resolvendo muitos dos problemas da tecnologia dos sistemas de ficheiros. No processo de desenho 

de uma base de dados, podem-se identificar seis grandes fases: 

                                                 
3 Mapeamento é o processo de transformar pedidos e resultados entre os diferentes níveis. 
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1. Análise dos requisitos da informação. 
2. Desenho conceptual da base de dados. 
3. Escolha do Sistema de Gestão de Base de Dados. 
4. Mapeamento no modelo de dados 
5. Desenho físico da base de dados. 
6. Implementação da base de dados. 

 
Os pontos 1 e 6 não são específicos do desenho da base de dados, mas podem ser considerados 

como parte do ciclo de construção de um sistema de informação. Os pontos essenciais no desenho 

de uma base de dados são o 2, 4 e 5. A sequência destes passos não é rígida, podendo-se alterar o 

desenho de uma fase anterior, num passo posterior, havendo se necessário, um processo cíclico. 

Antes da construção da base de dados, é preciso conhecer as necessidades e expectativas dos 

utilizadores em termos de informação. Este processo de identificação e análise dos intentos dos 

utilizadores é designado por recolha de requisitos e análise, que no conjunto dos passos anteriores, 

corresponde ao primeiro. O passo seguinte corresponde à modelação da base de dados. A 

modelação conceptual de dados destina-se a capturar descrições dos objectos e do seu 

comportamento do mundo real, de modo que posteriormente, possam ser encontradas estruturas 

para a sua representação na base de dados. 

A modelação conceptual neste passo não está presa a nenhum esquema específico da base de 

dados, pois neste ponto e seguindo a ordem dos passos referidos, ainda não se escolheu o sistema de 

bases de dados a usar. Assim, o modelo a usar é apenas lógico, tratando-se de uma abstracção da 

realidade, independentemente de qualquer implementação particular. O modelo resultante nesta 

fase, vai ser posteriormente transformado no modelo suportado pelo SGBD, o que, devido à riqueza 

semântica da generalidade dos modelos conceptuais, por vezes não é possível passar toda essa 

semântica para o modelo de dados suportado pelos actuais SGBD’s. 

Um modelo conceptual é uma descrição abstracta da estrutura de dados relevantes num dado 

contexto. A abstracção é uma capacidade humana fundamental que permite lidar com a 

complexidade. Devido ao facto de um modelo omitir detalhes não essenciais, torna-se mais fácil de 

manipular que as entidades originais. O objectivo da abstracção é isolar aqueles aspectos que são 

importantes para um determinado objectivo, ignorando aqueles que o não são [Brodie et al., 1994]. 

Por tal facto, os modelos são vitais para o sucesso de um analista, na medida em que retiram alguma 

da complexidade à realidade, permitindo uma melhor compreensão da mesma [Benyon, 1992]. 

Resumindo, no processo de desenvolvimento de uma base de dados, há a necessidade de 

construir um modelo conceptual. O modelo conceptual deve capturar a informação necessária aos 

utilizadores, devendo ser suficiente precisa para ser implementada pelos profissionais da 

informática. O modelo conceptual deve ainda ajudar os desenhadores da base de dados a 
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compreender os dados, as suas relações, características e o contexto, de modo a poderem explorar 

as diferentes possibilidades. 

O esquema conceptual produzido nesta fase é um modelo de dados independente do SGBD4 e 

não tem em conta a maneira de como vai ser implementado na base de dados. Os modelos de dados 

clássicos, como o relacional, hierárquico ou de rede, têm o problema da esquematização da 

informação, isto é, a sua semântica não ser simples de representar. Como consequência desta 

limitação, surgiram os modelos de dados semânticos, que são um meio mais expressivo de 

representar o significado da informação, que os existentes nos modelos clássicos  [Beynon-Davies, 

1992]. Entre estes modelos, pode-se destacar pela sua popularidade, o modelo Entidades-

Relacionamentos (E/R) [Chen, 1976]. 

Esta fase do desenvolvimento das base de dados não deve ser descurada pois, segundo Elmasri 

[1989], existem várias vantagens na sua execução: 

 
• O objectivo do desenho do esquema conceptual é o de obter uma compreensão completa da 

estrutura da base de dados, o seu significado, relações e restrições. Tudo isto é conseguido, 

independentemente do SGBD específico, pois cada SGBD possui restrições e características 

próprias, mas que não devem influenciar o desenho do esquema conceptual. 

• O esquema conceptual é uma descrição estável do conteúdo da base de dados. A escolha do 

SGBD ou decisões posteriores no desenho podem ser alteradas, sem modificação do 

esquema do modelo conceptual. 

• Uma boa compreensão do esquema conceptual é essencial para os utilizadores da base de 

dados e desenhadores das aplicações, pois é um modelo de dados de mais alto nível, sendo 

mais expressivo e geral , que o modelo de dados de um particular SGBD. 

• A expressão do modelo conceptual sobre a forma de diagrama pode ser um excelente meio 

de comunicação entre os diferentes utilizadores da base de dados, os desenhadores e 

analistas. Isto porque, estes modelos de dados, de mais alto nível, têm conceitos mais 

simples de entender pela generalidade dos intervenientes, que os modelos específicos dos 

SGBD’s. 

 

Nos modelos conceptuais mais tradicionais, como o Entidade-Relacionamento (E/R), tem-se 

especialmente em conta os dados. Modelos mais recentes, como o orientado ao objecto, que será 

objecto de estudo neste trabalho, além dos dados também englobam a componente comportamental. 
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No próximo capítulo será aprofundada a modelação conceptual, especialmente a orientado ao 

objecto. 

 

A terceiro passo no ciclo de construção de uma base de dados, é a escolha da base de dados. 

Factores técnicos e económicos, assim com outros referentes à própria estratégia da empresa 

influenciam a escolha. Elmasri [1989] aponta alguns factores decisivos para a sua escolha, de que 

se destacam os custos de aquisição de software, manutenção, aquisição de hardware, criação da 

base de dados e possíveis conversões, formação e operação. 

 

O quarto passo no processo de desenho da base de dados é o mapeamento no modelo de dados 

do SGBD que vai ser usado, isto é, criar um esquema conceptual e os esquemas externos no modelo 

de dados específico. Este processo é feito pelo mapeamento do esquema conceptual realizado no 

ponto dois, utilizando um modelo de dados de mais alto nível, no modelo de dados suportado pelo 

SGBD. 

Existem vários modelos de dados, associados a diferentes SGBD’s. Os primeiros a serem 

utilizados foram, o hierárquico e o de rede, e mais recentemente o relacional. Outros modelos 

existem, mas ainda estão em fase de desenvolvimento e consolidação, como o orientado ao objecto. 

São os modelos relacionais que hoje tendem a dominar o mercado [(Date, 1990), (Pereira, 1994)], 

havendo, no entanto, ainda hoje muitas organizações que utilizam sistemas que suportam o 

hierárquico e o de rede, pelo simples facto de que foram feitos neles investimentos enormes e toda 

uma mudança implica novos custos. Outro aspecto relevante, associado ao relacional, prende-se 

com o facto de que a tecnologia relacional estar solidamente baseada em fundamentos matemáticos, 

o que torna a sua compreensão mais simples [Elmasri, 1989]. O resultado deste quarto passo, deve 

ser a definição de um conjunto de instruções, utilizando a linguagem de definição de dados do 

SGBD escolhido, que específica os esquemas externo e conceptual do sistema de base de dados. 

Notar que apenas os dados são armazenados para posteriormente serem manipulados, por 

aplicações a desenvolver. A parte comportamental presente no modelo conceptual não é tida em 

consideração nesta fase de construção de bases de dados, devido ao simples facto de os SGBD’s 

tradicionais não suportarem o armazenamento das mesmas, tal como o permite para os dados. Mas, 

como consequência do desenvolvimento da tecnologia das bases de dados, e em paralelo com o 

cada vez mais popular paradigma da orientação ao objecto, surge a possibilidade de numa base de 

dados armazenar não só os dados, mas também processos associados à sua manipulação, que podem 

                                                                                                                                                                  
4 Notar que o modelo conceptual aqui produzido é um modelo genérico e anterior ao modelo conceptual referido quando se fala nos 
três níveis da arquitectura ANSI/SPARC de um sistema de bases de dados, que é dependente do sistema em causa. 
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ser usados nas aplicações particulares que vão trabalhar os dados ou isoladamente. Assim, de uma 

forma simples, a figura 2.1 esquematiza a evolução da tecnologia da base de dados. 

 

Esta representação da evolução da tecnologia da base de dados mostra os passos principais e as 

suas características. O objectivo principal nesta evolução foi facilitar a representação e manipulação 

dos dados. A passagem dos sistemas de ficheiros para as bases de dados permitiu resolver muitos 

dos problemas encontrados na sua representação. Por sua vez, as bases de dados também evoluíram, 

nomeadamente na possibilidade de armazenarem operações em conjunto com os dados. Algumas 

das vantagens dos SGBD avançados são [Rumbaugh et al., 1991]: 

• Manter características. Devem continuar a ter o núcleo forte dos SGBD’s: Vários 

utilizadores simultâneos, grande quantidade de dados, segurança, gestão de dados 

distribuídos, ferramentas auxiliares à programação. 

• Fácil integração com as bases de dados actuais, de modo a se ter um fluxo macio de dados 

entre aplicações de engenharia e negócios. 

• A base de dados deve ser um repositório de dados que permita a sua partilha, não estando 

ligada a qualquer linguagem ou aplicação. 

 

As desvantagens apontadas são: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

Figura 2.1 - A evolução da tecnologia de bases de dados 
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• Desempenho. Não é claro que seja capaz de ter um desempenho eficiente das operações nos 

objectos individuais. 

• Funcionalidade. O paradigma relacional, o mais utilizado actualmente, pode interferir com 

a necessidade de novas capacidades. Estas limitações podem interferir com as aplicações 

reais. 

• Segurança. Uma arquitectura aberta torna a protecção dos dados difícil. 

 
No penúltimo passo do ciclo de desenho de uma base de dados, existe o seu desenho físico. 

Este ponto consiste no processo de escolha das estruturas específicas, dos caminhos de acesso à 

base de dados, do modo a se conseguir um bom desempenho por parte das várias aplicações. Os 

critérios principais para um bom desenho são o tempo de resposta da base de dados à submissão de 

uma transacção até à sua resposta, o espaço utilizado pelos ficheiros da base de dados e o número 

de transacções processadas por minuto pelo sistema de base de dados [Elmasri, 1989]. 

 

Na última fase surge a implementação do sistema de base de dados, resultado do desenho 

lógico e físico. As instruções definidas nos dois passos anteriores, são agora usadas para a criação 

da base de dados. É nesta fase que os dados são introduzidos ou convertidos, devidamente 

formatados. Também aqui são construídas aplicações, usando geralmente a linguagem de 

manipulação de dados embebida numa outra linguagem. Após os devidos testes, passa-se então para 

a fase operacional da base de dados. 

2.2 O enquadramento deste estudo 
 

Como referido anteriormente, no processo de desenvolvimento das bases de dados há sempre a 

necessidade da construção de um modelo conceptual. Um modelo pode ser visto como uma 

abstracção de algo com o propósito de o compreender antes de o construir. As técnicas de 

modelação têm uma função importante no desenvolvimento de sistemas de complexos, pois pode 

resolver antecipadamente alguns problemas na construção dos referidos sistemas [Lee, P. et al, 

1994]. 

Entre as diferentes técnicas de modelação, há uma que, pela sua actualidade, se destaca. É a 

modelação orientada ao objecto. Apesar de não haver um método que se possa considerar como a 

norma para este tipo de modelação, todas elas têm como características principais, a identificação 

dos objectos relevantes para o sistema, os seus relacionamentos, interacções e operações. Assim, 

nesta modelação, além dos dados, também é feita a modelação das operações associadas à sua 
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manipulação. A vantagem principal na utilização desta metodologia, tem a ver com o facto de os 

objectos funcionarem como unidades onde os dados são combinados em conjunto com os 

processos, tornando mais simples a fase de concepção dos sistemas, pelo facto de as fases de análise 

e concepção utilizarem os mesmos conceitos. 

 

Por outro lado, as bases de dados relacionais provaram ser extremamente bem sucedidas para 

suportarem aplicações de processamento de dados, como contabilidade, gestão de pessoal, etc., pelo 

que os sistemas de gestão de bases de dados relacionais são as mais populares actualmente [(Date, 

1990), (Pereira, 1994)], além de corresponderem à maior oferta de produtos no mercado. 

No entanto, são ainda pouco apropriadas para um número crescente de aplicações, por exemplo 

como automação, sistemas de bases de conhecimento ou desenho assistido por computador, o que 

levou muitas pessoas a recear pelo futuro dos sistemas de gestão de bases de dados relacionais. Em 

consequência, um número significativo de aplicações surgiram para suportar objectos complexos, 

como documentos, regras ou gráficos. Apesar das capacidades reconhecidas, o modelo relacional é 

considerado insuficiente para suportar esta orientação aos objectos [Beynon-Davies, 1992].  

Perante este problema, duas alternativas surgiram para uma implementação orientada ao 

objecto, partindo de uma modelação OO. A primeira é substituir o modelo de dados relacional por 

outro modelo de dados mais rico semanticamente, que tenha mais em atenção as necessidades da 

orientação ao objecto. A segunda alternativa é explorar as características do modelo relacional e 

acrescentar capacidades do domínio da orientação ao objecto.  

Na primeira alternativa, e como os conceitos na modelação conceptual OO e nas bases de 

dados OO têm a mesma base teórica, é naturalmente mais directa e mais lógica a sua transformação. 

No entanto, os SGBDOO’s ainda terão de se impor comercialmente no processamento de dados 

[Beynon-Davies, 1992]. Na segunda alternativa, a utilização de um SGBDR pode ser visto como 

um regredir na tecnologia de bases de dados, visto estes sistemas poderem ser considerados 

anteriores aos SGBDOO. No entanto, os principais conceitos da aproximação OO podem ser 

representados  no modelo relacional estendido [Beynon-Davies, 1992], visto estes sistemas 

suportarem conceitos que os tornam mais próximos da teoria dos objectos, podendo mesmo 

suportar as suas principais características.  

Na evolução da tecnologia das bases de dados, representada na figura 2.1, a tendência de 

separar os dados e as operações das aplicações e armazena-las na base de dados, pode ser realizada 

pelas duas hipóteses atrás referidas. No entanto, os sistemas de bases de dados relacionais com as 

referidas extensões, associados ao facto de serem sistemas estáveis e se terem imposto ao nível 

comercial, justifica a sua utilização e o estudo das regras para o referido mapeamento. 
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Assim, o objectivo desta dissertação é identificar, bem como definir e testar um conjunto de 

regras, de modo a que, partindo de um modelo conceptual orientado ao objecto, se obtenha num 

modelo de dados relacional, usando um sistema de gestão de base de dados relacional. Em 

particular, pretende-se utilizar o SGBDR Oracle 7 que tem a possibilidade de algumas extensões, 

nomeadamente, de armazenar processos dentro da base de dados, em simultâneo com os dados.  

Neste estudo, irá ser feito uma descrição do que já existe e de novas regras que permitam o 

desenvolvimento do plano de estudo representado na figura 2.2.  

 

Este esquema representa os passos de, como partindo de uma modelação conceptual orientada 

ao objecto, é feito um mapeamento dos dados num modelo relacional genérico, sendo feito 

paralelamente uma descrição dos métodos associados aos objectos, numa linguagem algorítmica. O 

passo seguinte é transformar este produto intermédio numa implementação no SGBDR Oracle 7, 

pois é possível armazenar além dos dados, também operações. No desenvolvimento deste estudo, 

será usada uma técnica de modelação orientada ao objecto [Coad e Yourdon, 1991] e o sistema de 

base de dados relacional, Oracle 7. Nos próximos capítulos serão abordados cada um destes 

aspectos em particular. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.2 - O plano de desenvolvimento do presente estudo  
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3. A Modelação Conceptual 
 

No processo de construção de uma base de dados, o objectivo principal é representar num 

SGBD a informação existente no mundo real. O modelo semântico que representa o mundo real é 

uma tentativa de simplificar a realidade e melhor a compreender. Este modelo é transformado no 

modelo conceptual específico da base de dados, que está relacionado com o esquema externo mais 

virado para os utilizadores, e para o interno, mais específico de cada SGBD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 - A relação entre a modelação conceptual e implementação num SGBD 

 

Dos modelos semânticos existentes, poder-se-ão destacar o Entidade-Relacionamentos, o 

NIAM, e mais recentemente, o Orientado ao Objecto. Basicamente porque o E/R foi pioneiro neste 

tipo de abordagens, o NIAM pela originalidade do método que tem associado e a orientação ao 

objecto pela novidade que ainda constituiu.  

Por sua vez, os SGBD também têm sofrido evoluções, permitindo os mais recentes, para além 

do armazenamento tradicional de dados, o armazenamento de operações (Figura 3.2). 

Os modelos conceptuais OO são assim um mecanismo interessante para a representação 

semântica do mundo real, na medida em que existe a possibilidade de se beneficiar de uma 

modelação OO para uma implementação no SGBD, que além dos dados, também suporte o 

armazenamento de operações. 

Como esquematizado na figura 3.2 existem várias técnicas de modelação propostas para a 

representação de um modelo conceptual. Um dos mais conhecidos é o entidades-relacionamentos 

(E/R), introduzido por Chen em 1976, refinado e acrescentado posteriormente noutros trabalhos. 

‘Mundo Real’ ‘SGBD’ 

Modelo 
Semântico 

Esquema 
Conceptual

Esquema 
Externo

Esquema 
Interno



Capítulo 3 14 

  

Chen [1976] não só introduziu o modelo E/R em si, mas também a técnica dos diagramas, com o 

diagrama E/R [Date, 1990].  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 - As diferentes técnicas de modelação e a transformação num SGBD 
 

Neste desenho do modelo conceptual, devem-se identificar os componentes básicos do 

esquema: Os tipos de entidades, os tipos de relações e os seus atributos. Estruturas hierárquicas do 

tipo generalização e\ou especialização podem, também, ser especificadas.  

Um aspecto importante introduzido por Chen [1976], foi o conceito do diagrama E/R, que 

constitui uma técnica para representar a estrutura lógica da base de dados de uma forma 

esquematizada e visual, permitindo uma mais fácil compreensão das características principais do 

desenho de uma dada base de dados5. Por exemplo, a entidade é geralmente representada no 

diagrama, por uma caixa rectangular, dentro da qual é escrito o seu nome. As relações são 

representadas por uma linha que une as entidades, podendo ter um nome que a caracterize. Aliás, a 

popularidade do modelo E/R como uma abordagem do desenho de bases de dados pode ser 

atribuída mais à técnica do diagrama E/R, que a qualquer outra causa [Date, 1990]. Este aspecto é 

tão relevante, que muitos sistemas comerciais, usam nas suas ferramentas de desenho do esquema 

relacional, os conceitos do modelo E/R, para os utilizadores representarem a informação que estão a 

modelar [Gray, 1992]. No entanto, o desenho abstracto da base de dados usando o diagrama E/R é 

impreciso em certos aspectos, quando se tenta mapear num SGBD específico, especialmente nos 

detalhes das regras de integridade [Date, 1990]. 

 

Outra metodologia importante na modelação semântica de dados, é o NIAM - Nijssen’s 

Information Analysis Methodology [Nijssen e Halpin, 1988]. Esta metodologia introduz uma nova 

                                                 
5 ''Uma imagem vale por mil palavras'' 
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abordagem na modelação, a orientação aos factos, sendo assim conhecida como uma metodologia 

orientada aos factos. Em todo este processo existe uma única estrutura de dados, que é simples, 

designada de facto. Uma das características mais relevantes é existir um conjunto de nove passos 

bem definidos, pelo qual o modelador/desenhador do sistema de informação se pode guiar no 

Processo de Desenho do Esquema Conceptual - PDEC6. Assim, o objectivo do NIAM é extrair a 

informação de um sistema ou derivá-la a partir dele, seguindo uma sequência de passos, permitindo 

construir um modelo conceptual extramamente rico em termos de possibilidades de modelação. 

Tal como o modelo E/R, também aqui existe uma notação gráfica que permite representar de 

uma forma clara e simples o universo do discurso, mas mais simples e natural para a modelação de 

dados. A grande vantagem desta técnica tem a ver com o facto de os passos serem claros, sendo o 

resultado final um universo do discurso bem definido, ao contrário do E/R, onde depende muito da 

experiência dos intervenientes na sua construção, assim como do seu conhecimento sobre o 

contexto do problema. Uma crítica feita a este modelo tem a ver com o facto de existir um enorme 

conjunto de possibilidades disponíveis, contribuir para um certo grau de complexidade, não 

existente noutras metodologias mais pobres, mas mais simples. 
 

Por sua vez a abordagem orientada ao objecto tem atravessado nos últimos tempos uma fase de 

grande vivacidade e evolução, sendo o seu interesse notado tanto no meio académico, como no 

empresarial [Iivari, 1995]. Da grande variedade de métodos de análise orientada ao objecto, podem-

se enumerar alguns com publicações em livro: 
 

OOA - Object Oriented Analysis [Yourdon e Coad, 1991]. 
OOSE - Object Oriented Software Engineering [Jacobson et al., 1993]. 
OOAD - Object Oriented Analysis and Design  [Martin e Odell, 1992] 
OMT - Object Modelling Technique [Rumbaugh et al, 1991]. 
OOSA - Object Oriented System Analysis [Shlaer e Mellor, 1988]. 
 

Além destas propostas, existem outras. Assim, não existe uma técnica universalmente aceite 

para a modelação conceptual orientada ao objecto, mas antes uma variedade de modelos e 

respectivas notações gráficas, que torna difícil a escolha de uma com total confiança. Todas elas 

estão a ser objecto de constantes reformulações e evoluções. Assim, a técnica OOA de Peter Coad e 

Edward Yourdon, que se apresenta muito resumidamente, como exemplo, tem a ver com o facto de 

ser quase sempre referida na bibliografia de artigos ou livros relacionados com este tema da 

modelação conceptual orientada ao objecto, sendo também o suporte para a modelação conceptual 

utilizada na experiência prática (capítulo 6) realizada neste trabalho. 

                                                 
6 Do inglês, Conceptual Schema Design Procedure 
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3.1 A modelação Orientada ao Objecto 
 

Como referido, a modelação orientada ao objecto é uma nova forma de representação do 

modelo conceptual. O principal construtor é o objecto, que combina a estrutura de dados e 

comportamento numa única entidade. 

Os primeiros passos desta tecnologia foram baseados em assuntos de linguagens de 

programação, mais do que nos assuntos de análise ou desenho [Rumbaugh et al., 1991]. Com o 

desenvolvimento desta teoria, foram-se aplicando estes conceitos a outras áreas, nomeadamente à 

modelação conceptual. Assim, a modelação orientada ao objecto é um processo conceptual 

independente de qualquer implementação final, sendo uma nova forma de modelar, e não uma 

técnica de programação.  

Outro ponto de partida para o nascimento desta modelação foram os modelos semânticos já 

existentes, como o E-R. Aliás Beynon-Davies, [1992], afirma que, por exemplo, a metodologia 

desenvolvida por Coad e Yourdon foi fortemente influenciada pela aproximação E-R. 

Neste momento ainda não há um método normalizado, havendo várias representações 

possíveis, tendo cada uma as suas características particulares, o que é o resultado de só agora se 

começarem a dar os primeiros passos nesta área. O objectivo próximo deve ser arranjar uma 

notação abrangente e rigorosa de modo a se ter uma maior confiança no resultado obtido. No 

entanto, os diferentes métodos existente têm já uma série de características comuns que são 

importantes e que importa aproveitar. Um dos maiores benefícios é a possibilidade de os analistas e 

outros agentes expressarem conceitos abstractos de uma forma clara, comunicando facilmente entre 

si [Rumbaugh et al., 1991]. Outras vantagens apontadas são [Coad & Yourdon, 1991]: 

 
• Permite compreender melhor os domínios do problema. 

• Melhora a interacção entre o analista e o especialista do domínio do problema, permitindo 

uma melhor clarificação do problema. 

• Aumenta a consistência interna dos resultados da análise, pois trata os atributos e serviços 

como um todo. 

• Representação explícita dos aspectos comuns. A herança pode ser usada para atributos e 

serviços similares entre objectos. 

• Construção de especificações fáceis de mudar e manter. 

• Reutilização dos resultados da análise. 
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• Fornecer uma consistência entre a análise (o que deverá ser construído) e a fase de desenho 

(como deverá sê-lo). 

 
A análise conceptual deve permitir construir um modelo que seja conciso, preciso na definição 

do que o sistema em causa deve fazer, e não como o deve fazer. Assim, os objectos no modelo 

devem apenas expressar conceitos do sistema, e não conceitos de implementação, como por 

exemplo, estruturas de dados [Rumbaugh et al., 1991]. 

Um modelo objecto modela a estrutura do sistema pela representação dos objectos no sistema, 

as relações entre os objectos, os seus atributos e operações que caracterizam cada classe de 

objectos. Certos autores consideram que o objectivo do desenvolvimento orientado ao objecto é 

terminar com a tradicional divisão entre os métodos de análise de processos e métodos de análise de 

dados. De facto, os métodos de análise de processos, usando técnicas como os DFD’s7, enfatizam o 

lado funcional ou dinâmico dos sistemas de informação, em detrimento do lado estrutural. Por sua 

vez, os métodos de análise de dados, como o E-R põem em relevo os dados, descurando os 

processos. Assim, qualquer método de análise baseado no conceito da orientação ao objecto deve 

reflectir a característica principal dos objectos, isto é, a representação conjunta de dados e 

processos. O modelo objecto deve ter uma representação gráfica que seja intuitiva de modo a ser 

facilmente compreensível por todos os agentes que com ele vão lidar. Por outro lado, os nomes 

utilizados no desenvolvimento da modelação conceptual orientada ao objecto, devem ser 

específicos do domínio do problema, o que permitirá uma maior legibilidade. 

 

                                                 
7 Diagramas de Fluxos de Dados 
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3.1.1 As características da representação 
 
 

Além de ainda não haver um padrão para a modelação orientada ao objecto, existe um conjunto 

de conceitos que são comuns à generalidade das representações.  

Um modelo deve ter uma representação gráfica de modo a possibilitar uma melhor 

compreensão. Os diagramas objecto têm uma notação gráfica para modelar objectos, classes e as 

relações entre eles. Devem ser concisos, fáceis de perceber, e que sejam funcionais na prática. A 

notação varia de método para método. Passa-se de seguida a uma breve descrição dos termos e 

conceitos, bem como da notação que os representa8. 

 
Objectos  
 

O objectivo de um modelo OO é descrever os objectos do sistema e os seus relacionamentos. 

Objecto pode ser definido da seguinte forma: 

 

• Um Objecto é a abstracção de algo que se encontra no domínio do problema, reflectindo a 

capacidade que o sistema possui de armazenar informação sobre esse algo e\ou interagir 

com ele. Um objecto é caracterizado por agrupar os valores dos atributos e os seus serviços 

exclusivos [Yourdon&Coad,1991]. Rumbaugh et al. [1991] define objecto como um 

conceito, abstracção ou coisa com limites definidos e significado para o problema em causa. 

 
Assim, um objecto deve promover uma melhor compreensão do mundo real. Cada objecto tem 

uma identidade própria, sendo distinto dos outros, onde existe por si só, sem necessidade de 

recorrer às suas propriedades.  A notação é a mostrada na figura 3.3. 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.3 - Notação de Classe e Objecto na AOO  
 

 

                                                 
8 Os exemplos dos construtores apresentados, são os constantes da notação usada na Análise Orientada ao Objecto, de Coad & 
Yourdon, e foi a utilizada no caso prático constante neste trabalho. 
 

  ClassesClasses&Objectos
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Classes 
 

Uma classe descreve um grupo de objectos com propriedades similares, relações comuns com 

outros objectos e semântica comum. Uma definição de classe pode ser: 
 

• Classe. “Um conjunto de objectos que partilham uma estrutura e comportamento comuns”. 

 

Pode-se, assim, considerar uma classe como sendo uma abstracção que descreve todas as 

características comuns dos objectos que fazem parte dela. 

Nos sistemas orientados ao objecto, cada objecto pertence a uma classe. Um objecto é 

simplesmente uma instância de uma classe.  Por este facto, objecto e classe têm um significado 

comum. 
 

• Uma Instância é um objecto criado a partir de uma classe. A classe descreve a estrutura da 

instância (comportamento e informação), enquanto o estado corrente da instância é definido 

pelos valores dos atributos desta, e modificado pelas operações executadas sobre essa 

instância. 

 

Resumindo, os objectos são o centro da modelação OO, mas há a necessidade de uma 

abstracção do problema, pelo que se agrupam os objectos em classes. A representação é mostrada 

na figura 3.3. 
 

Atributos 
 

As características de um objecto e o seu estado são dados pelo valor dos seus atributos. Um 

atributo é um valor possuído pelos objectos na classe. Cada atributo tem um valor para cada 

instância. Diferentes objectos podem ter o mesmo ou diferentes valores para um dado atributo. 

Cada nome de atributo é único na classe, podendo o mesmo nome de atributo ser usado por 

diferentes classes. Os atributos são, no caso da representação da figura 3.4, colocados na área do 

meio, podendo, em certos casos e em certas metodologias, serem omitidos levando em conta o nível 

de abstracção.  

 

 

 

 

Figura 3.4 - Notação utilizada para representar os Atributos 

  ClassesClasses&Objectos
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Atributo 2 

Atributo 1 
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Ao contrário da necessidade que existe na implementação, onde cada objecto tem de ter um 

identificador único que o distinga dos restantes objectos, na modelação conceptual não tem 

significado. No entanto, o conceito de identificador único existe implicitamente, podendo ser 

entendido, em comparação com o modelo relacional, como uma restrição de integridade de 

entidade. Também a integridade de domínio não existe explicitamente neste tipo de modelação, pois 

apenas é feita uma descrição genérica dos atributos de cada objecto. 

 
 
Operações e métodos 
 

Uma operação é uma função ou transformação que pode ser aplicada por ou a objectos numa 

classe [Rumbaugh et al., 1991]. Cada operação tem como alvo um objecto. O comportamento da 

operação depende da classe que for o seu alvo, pois um objecto “conhece” a sua classe e por 

consequência, sabe qual a correcta implementação da operação. Todos os objectos de uma classe 

partilham as mesmas operações.  Outra designação dada é a de serviço. Nesta fase, os serviços são 

definidos como a representação de um comportamento específico que um dado objecto deve exibir. 

Associado a este comportamento existe a comunicação entre objectos, que é feita pela conexão de 

mensagens. A representação gráfica é mostrada na figura 3.5 

 

 

 

 

Figura 3.5 - Notação utilizada para representar os serviços 

 
Ligações e associações 
 

Enquanto os atributos indicam o estado de um objecto, as conexões de instância acrescentam a 

essa informação, mapeamentos  (com outros objectos) necessários a que o objecto possa cumprir as 

suas responsabilidades. As conexões de instância acrescentam ao modelo a possibilidade de 

associação, uma outra forma de lidar com a complexidade. 

A notação usada para a representação de uma associação é, por exemplo na AOO, uma linha 

entre classes (figura 3.6). Uma ligação é desenhada como uma linha entre objectos.  

Em diferentes metodologias é usado o termo multiplicidade, para indicar quantas instâncias de 

uma classe podem ser relacionadas com uma simples instância da classe associada. De um modo 

geral é usado um intervalo de valores, mas podem ser valores discretos.  

 

  
Serviço 1 
Serviço 2 

Classes&Objectos Classes

Serviço 1 
Serviço 2 
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Figura 3.6 - Notação para representar Ligações de Instâncias 

 

Agregação 
 

Agregação é uma relação especial do tipo “partes-todo” ou “uma-parte-de”, na qual os 

objectos representam os componentes de algo associado com um outro objecto, representando um 

todo. Por exemplo, o nome, lista de argumentos e o corpo são partes de uma função em C. Por sua 

vez, uma função é parte de um programa completo.  

Uma agregação pode ter vários níveis e pode ser constituída por vários componentes, cada um 

constituindo uma agregação simples. A representação está na figura 3.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7 - A estrutura Todo-Partes 

 

Generalização e herança 
 

A generalização e a herança são um meio poderoso de abstracção para a partilha de 

características comuns entre classes, sendo um construtor bastante útil na modelação conceptual 

[Rumbaugh et al., 1991]. A generalização é uma relação entre uma classe (superclasse)  e uma ou 

mais classes refinadas (subclasses). Por exemplo, veículo é uma generalização de automóvel e moto. 

Os atributos e operações que são comuns a automóvel e moto são definidos em veículo e 

partilhadas por cada uma das delas, sendo as particularidades definidas nas respectivas subclasses. 

Por vezes designa-se a generalização como uma relação “é-um”, sendo cada instância de uma 

subclasse, uma instância da superclasse. A representação está na figura 3.8. 
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Figura 3.8 - A Generalização e as suas Especializações na AOO 

 
A generalização têm implicações na integridade referencial, na medida em que a existência de 

um objecto numa subclasse, implica a sua existência na superclasse. O mesmo se passa na estrutura 

todo-partes. 

 

3.1.2 O exemplo da AOO 
 

 Como referido, esta metodologia foi utilizada para o desenvolvimento do modelo conceptual 

OO, que serviu de exemplo ao estudo referido no capítulo 6. Existem cinco actividades sugeridas 

para o seu desenvolvimento, não tendo uma sequência rígida e podem ser reinicializadas se for 

necessário. As actividades são: identificação de assuntos, objectos, estruturas, atributos e serviços. 

Devido a esta distinção, este modelo é designado por modelo de camadas, na medida em cada uma 

das camadas é independente, formando o seu conjunto o modelo completo. Os assuntos definem as 

partes do sistema de informação que podem ser estudados em separado. A identificação dos 

objectos e classes é feita a partir de estruturas, outros sistemas, coisas, acontecimentos, etc. As 

estruturas consistem no agrupar de objectos em hierarquias de classificações ou composição 

(generalização/especialização e todo/partes). Os atributos representam as características dos 

objectos e os serviços o seu comportamento. As mensagens entre objectos e as ligações entre 

instâncias caracterizam o comportamento do sistema. É possível, com este método, definir uma 

sequência de estados para cada objecto durante o seu tempo de vida. Pode-se ainda construir uma 

tabela que relacione os serviços com os estados dos objectos. 

Como exemplo da utilização desta técnica, construiu-se o modelo representado na figura 6.1, 

utilizado para o desenvolvimento deste estudo.  
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4. Bases de Dados Relacionais 

4.1 Características gerais 
 

Uma base de dados é uma colecção de dados. Os dados são factos que podem ser registados e 

que têm um significado. Por exemplo, o nome, morada ou data de nascimento de uma pessoa são 

dados com sentido, por exemplo, num contexto onde se faz a descrição de uma pessoa, tendo um 

significado implícito cada um deles. Um sistema de base de dados é a chave para a resolução de 

problemas da gestão da informação [Elmasri, 1989]. No geral, um sistema de gestão de base de 

dados (SGBD) deve ter a capacidade de permitir gerir uma grande quantidade de informação num 

ambiente multi-utilizador, onde diferentes utilizadores podem aceder aos dados em simultâneo. 
 

Um SGBD é um sistema de software que facilita o processo de definir, construir e manipular 

bases de dados por aplicações distintas. Assim, pode-se definir um SGBD como um conjunto de 

software, destinado a fazer o interface entre o nível aplicacional (ou utilizadores) e a base de dados 

propriamente dita.  

Os dados têm de ter algum significado próprio e estarem relacionados, pois caso contrário 

deixa-se de ter uma base de dados e passa-se a ter um conjunto de informação sem significado. 

Os dados estão armazenados num só repositório, podendo ser acedido pelas diferentes 

aplicações através do SGBD, sendo esta a principal característica de um sistema de base de dados. 

Como mostra a figura 4.1, e em contraste com os sistemas de ficheiros, existe uma interface lógica 

entre as aplicações e o SGBD, que permite que os dados sejam fornecidos às aplicações pelo SGBD 

no formato correcto sem haver a necessidade ao nível aplicacional de conhecer os detalhes de 

armazenamento dos dados e a sua organização. Para que o interface lógico entre o nível 

aplicacional e a base de dados seja possível, são armazenados na base de dados não só os dados 

propriamente ditos, mas também as suas definições designadas de metadados, numa entidade 

designada de dicionário de dados ou catálogo. Resumidamente as principais características de um 

SGBD são: 

 

• Controle de Redundância - Permite eliminar a inconsistência entre os dados e diminuir o 

espaço ocupado. 

• Partilha de Dados - Permite que vários utilizadores trabalhem simultaneamente sobre os 

mesmos dados,  e que o seu valor final seja coerente. 
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Sistema de  
Bases de 
Dados 

Utilizadores/Programadores 

Programas/Queries

SW para processar 
Queries/Programas 

SW para aceder 
aos dados 

SW  
SGBD

MetaDados 
Definição 

da Base de Dados

 Dados 
Armazenados 

• Restrições no Acesso - A cada utilizador está associada um determinado conjunto de privilégios 

que definem o tipo de acções possíveis sobre a base de dados 

• Interfaces Variadas - Devido à variedade de utilizadores que usam uma base de dados, o SGBD 

tem que disponibilizar uma variedade de interfaces. 

• Relações Complexas de Dados - O SGBD deve ter a capacidade de representar relações 

complexas entre os dados, tal como possuir uma forma simples de os aceder. 

• Restrições de Integridade - Uma restrição tem por objectivo estabelecer o conjunto de valores 

válidos. Assim, restrições de integridade são um conjunto de regras que definem o que é válido 

ou não fazer sobre determinados dados. 

• Permitir Backup e Recuperação - O SGBD deve ter facilidades para prevenir falhas de 

hardware e software. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4.1 - O sistema de base de dados 
 

De referir que todas as características que qualquer SGBD possua, devem ter sempre presente 

o objectivo de possuir um alto desempenho. 
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Para os diferentes utilizadores dos SGBD’s há a necessidade da utilização de linguagens 

específicas. Para cada perfil de utilizador existe um tipo de linguagem específica, que são 

basicamente, para a definição da base de dados e a sua manipulação.  

Na implementação da base de dados, o primeiro passo é especificar o esquema conceptual e 

interno, assim como os mapeamentos entre eles. Para atingir este objectivo, nos sistemas de bases 

de dados onde não existe separação entre estes níveis, utiliza-se uma linguagem, chamada de 

linguagem de definição de dados (LDD9), utilizada pelo ABD10 e pelos desenhadores da base de 

dados. O SGBD deve ter um compilador que processe a linguagem, construa os esquemas e os 

guarde no seu dicionário de dados. Em certos SGBD’s, onde existe uma separação clara entre o 

nível conceptual e físico, há ainda a linguagem de definição de armazenamento (LDA11) usada na 

definição do esquema interno. A linguagem de definição de vistas (LDV12) usada na definição do 

esquema externo, é usada quando existe uma clara distinção dos três níveis. 

Na fase de tratamento e consulta de dados por parte dos utilizadores, deve haver uma 

linguagem de manipulação de dados (LMD13) que permita o acesso aos dados e a sua manipulação. 

As manipulações básicas são a recuperação, inserção, remoção e modificação dos dados. Os 

comandos da LMD podem ser executados interactivamente a partir de um terminal ou embebidos 

numa linguagem de programação de alto nível. 

 
 

                                                 
9Do inglês, DDL - Data Defination Language 
10ABD, Administrador de Base de Dados 
11Do inglês, SDL - Storage Defination Language 
12Do inglês, VDL - Views Defination Language 
13Do inglês, DLM - Data Manipulation Language 
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4.2 O Modelo Relacional 

4.2.1 Conceitos 
 

O modelo relacional representa os dados, na base de dados, como uma colecção de relações. 

Uma relação pode ser vista como uma tabela. Os relacionamentos entre as tabelas é feita com 

atributos comuns. Os termos ou conceitos básicos são os apresentados na figura 4.2, que são 

basicamente os seguintes: 

• Uma relação corresponde, de uma forma simplificada, a uma tabela. 

• Um tuplo corresponde a uma linha da tabela e um atributo a uma coluna. O número de 

tuplos é designado de cardinalidade e o número de atributos é chamado de grau da relação. 

• Uma chave primária é um identificador único para uma tabela, isto é, a combinação de uma 

ou várias colunas com a propriedade de que num dado momento, duas linhas não têm o 

mesmo valor na coluna ou combinação de colunas.  

• Uma chave candidata é um conjunto de atributos com as propriedades da chave primária. As 

chaves candidatas que não são chave primária são designadas de chaves alternativas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.2 - Conceitos do modelo relacional 

Braga,  
Porto, etc. 

Cardinalidade 
da 

Relação 

Grau da Relação 

Cod_Forn# Nome  Cidade 

126 J. Martins Porto 

789 D. Pinto Braga 

545 B. Azevedo Guimarães 

890 P. Costa Braga 

Atributos 

Chave 
Primária 

Tuplo 

Domínio 
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• Um domínio é um conjunto de valores possíveis para um determinado atributo.  

• Um vista ou view é uma tabela ou relação virtual criada dinamicamente a partir de outras 

tabelas, podendo ser entendida como o meio para derivar o esquema externo a partir do 

conceptual. Em contraponto existe as designadas de tabelas ou relações base que são 

aquelas que constituem o esquema da base de dados, onde os dados estão realmente 

armazenados. 

 

Uma relação possui propriedades importantes para a sua correcta definição. Date [1990] identifica 

as principais: 

 

• Não existem tuplos duplicados numa relação. Isto significa que não podem existir dois 

tuplos com os mesmos valores em todos os atributos. Especificando melhor, não podem 

existir dois tuplos com os mesmos valores nos atributos que constituem a chave. Isto é 

facilmente entendido, se se pensar na relação como um conjunto matemático, onde não 

existem elementos repetidos. 

• Os tuplos não têm uma ordem na relação. Continua a ser uma consequência da teoria dos 

conjuntos que lhe está subjacente, pois a ordem dos elementos não tem significado. 

• Os atributos não estão ordenados. Isto significa que não interessa a sua ordem na definição 

da relação, apenas a sua identificação. 

• Os valores dos atributos são atómicos. Cada atributo só pode ter um valor, dentro do seu 

domínio. Pode não existir ou ser desconhecido, e nestes casos tem um valor especial 

designado de nulo. 

 

4.2.2 Restrições de integridade 
 

Uma das mais importantes características de um SGBD é a manutenção da integridade dos 

dados nele armazenado. Um esquema de base de dados relacional é constituído por um conjunto de 

relações e restrições de integridade. As restrições de integridade no modelo relacional, usadas como 

prevenção contra a entrada de informação inválida nas tabelas, são basicamente: 
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Integridade referencial - É a restrição que é especificada entre duas relações e é usada para manter 

a consistência entre tuplos de duas relações. Assim, um tuplo numa relação que se refere a uma 

outra, deve-se referir a um tuplo existente nessa nova relação (figura 4.3). Este tipo de integridade 

significa que entradas numa tabela não se podem referir a entradas não existentes noutra(s) 

tabela(s). 

 

Integridade da entidade - Esta restrição de integridade refere que em todas as relações existe uma 

chave primária que não pode ser nula, devido ao facto do valor da chave primária ser usado para 

identificar cada tuplo individualmente na relação. 

 

Integridade de domínio - Um sistema relacional não deve permitir o uso de valores fora da gama 

permitida para cada atributo. Apenas ao nível interno é permitido a utilização desta restrição, se 

bem que o ideal seria o seu uso também no nível conceptual, pois é possível utilizar atributos que 

ao nível interno têm o mesmo domínio (valores inteiros), mas são distintos no nível conceptual 

(número de aluno diferente de idade). 

 
ProdutoFornecedor 

id_pf data garantia 
129 12-06-94 12-06-98 
265 04-09-94 04-03-95 

 
               MatériaPrima 
id_mt nome descrição id_pf 

19 Malhas Finas 129 
29 Calças Ganga Verde null 

 
 

Figura 4.3 - Uma ilustração da integridade referencial 

 

Devido à sua importância, vai-se aprofundar o conceito de integridade referencial. Os 

conceitos mais importantes são a de chave primária e a chave estrangeira que é uma chave 

primária de uma tabela que está embutida numa outra (ou na mesma) tabela. A figura 4.3 ilustra 

este conceito. 

Neste caso id_pf é a chave estrangeira na tabela materiaprima e chave primária na tabela 

produtofornecedor. Assim, não é possível alterar o id_pf de Malhas em materiaprima para 208, sem 

que antes seja definido em produtofornecedor. Se o registo cujo id_pf é 129 em produtofornecedor 

for removido, o valor de id_pf em materiaprima, cujos tuplos têm esse valor devem passar a nulo. 

A ligação entre chaves estrangeiras e primárias é um método de navegação entre tabelas. Neste 
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trabalho a integridade referencial é importante e prática, pois será bastante utilizada na 

transformação do modelo objecto para tabelas. 

 
As vantagens mais significativas do uso de restrições de integridade, como por exemplo no 

SGBDR Oracle 7, são resumidamente [Linden,1992]: 

• Fácil declaração - Simples, pois usam-se comandos SQL, sem necessidade de programação. 

• Regras centralizadas - As restrições de integridade estão associadas a tabelas e não 

aplicações, pelo que podem ser usadas por um maior leque de utilizadores. 

• Aumento da produtividade - Se uma regra muda, basta apenas redefinir esta regra e todas as 

aplicações que a usam automaticamente assumem as modificações. 

• Desempenho elevado - Devido ao facto de cada regra estar semanticamente bem definida, 

optimizações de desempenho são implementados nos SGBDR’s. 

• Flexibilidade - Estas regras podem temporariamente estar desactivadas, por exemplo, para a 

leitura de grandes quantidades de dados 

 
É evidente que o uso destas restrições de integridade tem um custo no desempenho do sistema. 

No entanto, o “custo” do uso de uma restrição de integridade é, no máximo, o mesmo para executar 

uma instrução SQL que previne a restrição [Linden, 1992]. 
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4.3 O SGBDR Oracle 7 
 

O Sistema de Gestão de Bases de Dados Relacionais Oracle 7, é o produto central da Oracle 

Corporation. Trata-se de um sistema de gestão de base de dados concebido para processamento de 

transacções “on-line” e também para aplicações envolvendo bases de dados de grandes dimensões 

[Linden, 1992]. Este sistema de base de dados é relacional. Os pontos que se vão descrever de 

seguida são aqueles mais relevantes para o estudo apresentado no capítulo 6, e que são específicos 

deste sistema. Os aspectos puramente relacionais não serão aqui aprofundados. O SGBD Oracle 7 

introduz alguns factos novos relativamente aos SGDBR’s tradicionais. Na figura 4.4,  e em 

comparação com a figura 4.1, além do papel do administrador da base de dados (ABD)  na 

definição do esquema da base de dados, dos utilizadores no papel de adicionar dados, os 

programadores, além de criarem as aplicações, também vão definir os processos que ficarão na base 

de dados. Também o ABD terá responsabilidades no armazenamento e definição dos processos no 

SGBD (tabela 4.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4.4 - O sistema de base de dados Oracle 7 
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Resumidamente, as atribuições dos diferentes intervenientes no sistema de  base de dados 

Oracle 7, podem-se sistematizar na tabela 4.1. 

 
 

 Administrador da BD Utilizadores Programadores 
  

MataDados 
Definição da Base de Dados 

Definição 

da Base de Dados 
 

  

 
Processos Armazenados 

Armazenamento 

dos processos 

 Armazenamento 

dos processos 

  
Dados 

Armazenados 

 Armazenamento 

dos Dados 

 

 
Aplicações 

 

 Utilização de 

 Aplicações 

Desenvolvimento 

de Aplicações 

 
Tabela 4-1 - Os intervenientes e respectivas atribuições no SGBD Oracle 7 

 
 

4.3.1 Esquemas 

Cada utilizador da base de dados está associado a um esquema. Um esquema é uma colecção 

de estruturas lógicas que se referem directamente aos dados da base de dados, como por exemplo, 

as tabelas, vistas, sequências ou procedimentos. As estruturas lógicas que constituem um esquema 

não tem um ficheiro físico específico, na qual são armazenadas. Cada esquema está armazenado na 

base de dados, por vezes, em mais que um ficheiro físico. As principais estruturas lógicas serão 

resumidamente apresentadas de seguida: 
 

Tabelas - Uma tabela é a unidade básica de armazenamento de dados na base de dados Oracle.  Os 

dados na tabela são armazenados em linhas e colunas. Cada tabela tem um nome e um conjunto de 

colunas. Cada coluna tem um nome e um tipo de dados. As linhas são registos que podem ser 

removidos, consultados ou modificados. As características principais na definição das tabelas são: 
 

• As tabelas podem ser criadas ou modificadas em qualquer altura, mesmo havendo utilizadores a 

aceder à base de dados. 

• O comprimento dos dados é variável, apenas são armazenados os números ou caracteres 

especificados, sendo os espaços ignorados. 

• Não existe necessidade de especificar a dimensão de uma tabela. É, no entanto, importante 

prever o espaço que ela irá ocupar no futuro. 
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As regras de criação de uma tabela, são resumidamente: 

• O nome tem de começar por uma letra, A-Z ou a-z. 

• Pode conter letras, números ou o caracter _ (sublinhado). 

• Não é “Case Sensitive”. 

• Pode ter até 30 caracteres de comprimento. 

• O nome não pode ser duplicado na mesma conta. 

• Não deve ser uma palavra reservada. 
 

Após a criação da tabela, linhas de dados podem ser inseridas, bem como posteriormente 

removidas, alteradas ou consultadas, usando sempre instruções SQL. 
 

Vistas - Uma vista ou view é uma representação de dados de uma ou mais tabelas. Uma vista pode 

ser interpretada como uma “consulta armazenada” ou “tabela virtual”. Resumidamente pode-se 

dizer que as vistas permitem aumentar a segurança no acesso aos dados das tabelas, esconder a 

complexidade dos dados de uma junção de tabelas, simplificando os comandos do utilizador de 

modo a este não ter de conhecer as complexidade das múltiplas tabelas envolvidas na consulta, 

permitindo ainda dar um nome às colunas, mais sugestivo que os que estão na tabela.  
 

Sequências - Uma sequência gera uma lista única de números em série. Esta técnica simplifica a 

programação pela geração automática de valores únicos, que podem ser usados, por exemplo para 

numerar os empregados numa tabela que tenha os seus dados, podendo funcionar como chave 

primária dessa tabela. Uma sequência é independente da tabela e pode ser usada por vários 

utilizadores. 
 

Programas - Por “programas” entende-se os procedimentos armazenados (stored procedures), 

funções, os packages e os triggers. Estes conceitos serão explicados no ponto 4.3.3. 
 

Sinónimos  - Um sinónimo é um “nome virtual” que representa uma tabela, vista, sequência ou 

programa. Um sinónimo não é um objecto14, mas refere-se a um objecto. Os sinónimos podem ser 

públicos, se poderem ser utilizados por vários utilizadores. Esta facilidade pode ser dada pelo ABD. 

Também podem ser criados sinónimos privados, por cada um dos utilizadores. 

 

Indexes, Clusters e Hash Clusters - Indexes, Clusters e Hash Clusters são estruturas associadas a 

tabelas, que permitem o aumento do desempenho na recuperação de dados. Indexes são criados para 

                                                 
14 Objecto neste contexto significa qualquer estrutura lógica, como uma tabela, vista ou package. 
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aumentar o desempenho na localização de uma informação específica. Os indexes são criados a 

partir de uma ou mais colunas de uma tabela, sendo transparente para o utilizador qualquer 

operação sobre essa tabela. Clusters são grupos de uma ou mais tabelas armazenadas fisicamente 

juntas, devido ao facto de partilharem colunas comuns e serem usadas em comum. Devido ao facto 

de serem armazenadas fisicamente juntas, aumenta o desempenho no acesso. Hash Clusters têm a 

mesma função que os clusters, apenas se usa uma função de hash para a manipulação desses dados. 

4.3.2 Linguagem SQL 

O SQL é uma linguagem “standard” dos sistemas de bases de dados relacionais, utilizada no 

acesso à base de dados. A linguagem SQL implementada pela Oracle Corporation para o ORACLE 

é conforme a norma ANSI/ISO para a linguagem SQL “standard” [Linden, 1992]. Os utilizadores e 

programadores, para acederem aos dados que estão armazenados no SGBDR Oracle, têm de usar 

obrigatoriamente a linguagem SQL. Se forem utilizadas ferramentas disponibilizadas pelo sistema 

ou aplicações feitas para manipulação dos dados, onde o utilizador não usa directamente a 

linguagem SQL, esta continua a existir e é a única maneira de as referidas aplicações poderem 

aceder aos dados. O próprio sistema possui um optimizador que analisa a melhor maneira de 

conseguir executar um comando SQL, com o propósito de aumentar o desempenho do sistema. 

As categorias possíveis de instruções SQL no Oracle 7 são várias. As mais relevantes são as 

instruções de definição de dados (LDD) que são utilizadas para esse efeito, como a definição ou 

remoção de objectos, assim como instruções para concessão de privilégios sobre os objectos, e as 

instruções de manipulação de dados (LDM) que são instruções para a manipulação de dados da base 

de dados, como por exemplo, do tipo de inserir, remover, questionar ou alterar linhas numa tabela. 

Operações como proibir acesso a uma tabela ou vista também são possíveis. Outras operações são 

as de controle de transacções (commit, rollback, etc.), de controle da sessão (alter session e set 

role), de controle de sistema (alter system) ou instruções embebidas (LDM’s e LDD’s, open, close, 

etc.). 
 

4.3.3 O PL/SQL 

O PL/SQL é uma linguagem procedimental da Oracle, que funciona como uma extensão ao 

SQL. O PL/SQL combina a simplicidade e flexibilidade do SQL com a funcionalidade das 

linguagens estruturadas, com a utilização de instruções como o if...then, while e loop.  

A PL/SQL é uma linguagem estruturada por blocos. As unidades básicas, como procedimentos 

ou funções, são blocos lógicos que no seu todo constituem um programa em PL/SQL. Por norma, 
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tal como em qualquer linguagem, cada bloco lógico corresponde a um problema que vai ser 

resolvido. 
 

Um bloco PL/SQL é constituído por três partes: 
 
 [DECLARE 
  ... declarações] 
 BEGIN 
  ... instruções 
 [EXCEPTION 
  ... excepções] 
 END; 
 

A primeira é a parte declarativa, onde os objectos são declarados. A segunda é constituída pela 

parte executável, e a terceira parte é onde são declaradas possíveis excepções em caso de erros na 

execução.  

 

As vantagens do uso do PL/SQL são: 

 

• Pelo facto do código poder ser guardado na base de dados, aumenta o desempenho do sistema. 

• O acesso aos dados pode ser controlado pelo código do PL/SQL. Assim, apenas é permitido 

aceder aqueles dados, cuja permissão foi definida no desenvolvimento do código15 PL/SQL. 

• Os blocos podem ser transferidos da aplicação para a base de dados, podendo executar 

operações complexas sem um excessivo tráfego de rede, pois o código está armazenado na base 

de dados. 

 

As diferentes unidades de programação que são possíveis armazenar na base de dados, 

utilizando o PL/SQL são, como anteriormente referido, os procedimentos e funções, packages e 

triggers: 

 

Procedimentos e Funções - Consistem num conjunto de instruções de SQL e PL/SQL que são 

agrupados como uma unidade para resolver um problema específico ou para realizar um conjunto 

de operações. Os procedimentos ou funções são criados e armazenados na base de dados, de uma 

forma compilada, podendo ser executados por um utilizador ou por uma aplicação da base de dados. 

 

Packages16 - Os packages são um meio de encapsular e armazenar conjuntamente procedimentos, 

funções, variáveis e outros construtores, como uma única unidade na base de dados. Enquanto os 

                                                 
15 A não ser que outras permissões tenham sido concedidas, fora da aplicação. 
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packages permitem ao administrador ou programadores organizar de uma forma lógica as diferentes 

rotinas, também permitem aumentar a funcionalidade (por exemplo, variáveis globais nos packages 

podem ser usadas por qualquer procedimento no package) e desempenho (isto porque todos os 

elementos do package estão compilados e em memória). As vantagens do uso dos packages são 

resumidamente: 

• Modularidade - Os packages permitem englobar logicamente tipos, objectos e 

subprogramas num único módulo. 

• Elevada Produtividade - Criando uma biblioteca com os procedimentos, pode-se evitar o 

código redundante. 

• Informação relevante - Com os packages, pode-se definir quais os tipos e subprogramas 

que são públicos (visíveis e acessíveis) ou privados (escondidos e inacessíveis). 

• Maior Funcionalidade - O uso de subprogramas reduz o número de chamadas das 

aplicações ao Oracle, aumentando assim o desempenho. 

• Menor Memória - Apenas uma cópia de cada subprograma é colocado em memória, 

podendo ser invocado por várias aplicações. 

• Segurança nos Dados - É possível restringir o acesso aos dados de uma dada tabela, apenas 

permitindo a seu acesso através dos subprogramas. 

 

Triggers - O Oracle permite escrever procedimentos que automaticamente são executados como 

resultado de uma inserção, alteração ou remoção de uma tabela. O seu uso pode ser a geração 

automática de dados (cálculo de valores), verificar modificações de dados, forçar restrições de 

integridade complexas ou por questões de segurança. 

 

4.3.4 Restrições de Integridade 

Uma da características mais importantes de um SGBD é a possibilidade de definir a 

integridade de dados. O Oracle 7 permite definir uma restrição de integridade como uma regra 

aplicável a uma coluna de uma tabela, de uma forma declarativa. A sua definição é feita em 

conjunto com a tabela, e guardada no dicionário de dados em conjunto com definição da tabela. A 

                                                                                                                                                                  
16 No capitulo 6, onde se descreve o desenvolvimento da experiência, esta facilidade dos ORACLE 7 será tratado em mais pormenor, 
pois é de um interesse fundamental neste estudo. 
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grande vantagem tem a ver com o facto de uma mudança nas regras ser feita ao nível da base de 

dados, o que leva a que todas  as aplicações automaticamente estejam sujeitas às novas regras, sem 

qualquer alteração ao nível das aplicações. As restrições de integridade suportadas pelo Oracle são 

o not null, unique, primary key, foreign key e check. Outras restrições de integridade podem ser 

implementadas utilizando os database triggers.  

4.3.5 Privilégios 

Outro aspecto importante tem a ver com os privilégios que um utilizador tem para executar 

uma dada operação. O uso de packages em conjunto com esta técnica leva a que se possa restringir 

o acesso a determinados dados, de uma forma segura, para um determinado conjunto de 

utilizadores. Permite ainda que as operações definidas nos packages não possam ser alteradas, a não 

ser por utilizadores autorizados, o que permite definir acesso aos dados de uma forma especializada 

e com grande segurança, sendo possível esconder do utilizador final pormenores que não interessa 

revelar ou sem interesse para esse utilizador final. Associados aos privilégios aparecem os roles, 

que são uma forma simples de definir privilégios e os atribuir. Basicamente um role é um conjunto 

de privilégios, que podem ser atribuídos em conjunto. Para modificar algum privilégio, basta fazê-

lo ao nível do role que automaticamente é atribuído aos utilizadores que o usam. 
 

4.3.6 O Dicionário de Dados 
 

Cada SGBD Oracle tem um dicionário de dados. Um dicionário de dados de uma base de 

dados ORACLE é um conjunto de tabelas e vistas que são usadas para referenciar a base de dados. 

A informação armazenada é acerca da estrutura lógica e física da base de dados, sendo mantida 

automaticamente pelo SGBD Oracle e, por parte dos utilizadores, apenas lhes é permitido a leitura. 

Tem outra informação do tipo: 

• Os utilizadores válidos de uma base de dados Oracle. 

• Informação acerca das restrições de integridade das tabelas da base de dados. 

• Qual o tamanho alocado a um esquema e quanto está a ser usado. 

• Nomes e definições dos objectos do esquema. 

• Privilégios e roles de cada utilizador. 

O dicionário de dados é criado quando da criação da base de dados. Qualquer alteração 

ocorrida na base de dados é automaticamente feita pelo SGBD Oracle. A importância deste 

mecanismo é mostrado, por exemplo, durante uma operação sobre a base de dados, onde o SGBD 



Capítulo 4 37 

 

Oracle lê só dados do dicionário para verificar que os objectos existem no esquema e os utilizadores 

têm permissão de acesso. 

Durante o desenvolvimento da base de dados é por vezes necessário a sua consulta, para 

verificar a validade da informação. 
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5. O Mapeamento no Modelo Relacional 

5.1 Introdução 
 

O paradigma da orientação ao objecto é versátil. Ele não é só a base sólida para a programação, 

mas também é usado para a modelação de base de dados [Rumbaugh et al, 1991]. 

Neste capítulo vai-se definir um conjunto de regras de mapeamento de uma modelação 

conceptual orientada ao objecto (OO), para um modelo relacional abstracto (fig. 5.1). A razão de se 

escolher uma base de dados relacional tem a ver com o facto de ser um sistema mais popular que os 

modelos hierárquicos e de rede, ser mais flexível e funcional [Blaha et al, 1988], além da grande 

oferta de produtos comerciais baseados neste modelo. Os outros tipos de bases de dados, como as 

orientadas ao objecto ou as lógicas ainda não têm uma base comercial suficiente para poderem ser 

consideradas em comparação com os relacionais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.1 - Esquema de mapeamento de um modelo OO para uma base de dados relacional 

 
Date [1990] afirma que apesar de alguns dizerem que tal como o modelo relacional substituiu 

os modelos de rede e hierárquico, também o modelo OO irá substituir o relacional, ele contrapõe 

que isto não é assim tão linear, pois o modelo relacional não é adhoc, tem uma base sólida, ao 

contrário dos outros, incluindo o orientado ao objecto. No entanto, os sistemas relacionais têm 

limitações em áreas como o CAD/CAM17, CASE18 ou GIS19, o que leva à procura de alternativas, 

entre os quais se destacam actualmente os sistemas OO. Apesar disto, não implica a passagem 

automática para um modelo OO, em substituição do relacional [Date, 1990]. O autor defende que 

deve haver uma reaproximação entre as duas tecnologias e aproveitar o que de melhor existe em 

                                                 
17 CAD/CAM - Computer-Aided Design and Manufacturing 
18 CASE - Computer-Aided Software Engineering 
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cada uma delas. Defende ainda que a base deve ser o relacional, e que devem ser incorporadas as 

boas características dos modelos OO. Assim, o modelo relacional deve ser expandido com novos 

tipos de dados, operadores e métodos de acesso. Os SGBDR avançados devem possuir mecanismos 

que permitam aos utilizadores adicionar características próprias.  

 

O objectivo deste capitulo é definir um conjunto de regras que permitam transformar estruturas 

de objectos numa base de dados relacional, bem como o comportamento que os objectos têm 

associados (figura 5.1). 

No primeiro ponto, o modelo lógico, é representada a estrutura de dados e os seus métodos, 

usando um modelo orientado ao objecto. A notação usada foi retirada do método AOO de Coad e 

Yourdon. 

No segundo ponto, são definidas as tabelas de uma forma genérica, não sendo tomadas em 

conta as características particulares de cada SGBD. Neste nível há um aumento do detalhe em 

relação ao anterior, especificando a transformação das classes e seus relacionamentos para tabelas, 

os respectivos domínios, chaves, nulos e acessos frequentes. A razão de se definir a este nível estas 

características, tem a ver com o facto de ser mais simples defini-las a partir do modelo conceptual 

OO, pois o modelador de dados tem acesso a todos os pormenores definidos no modelo OO, o que 

vai simplificar a implementação no modelo específico da base de dados, que constitui o passo 

seguinte. Paralelamente é feita a especificação dos métodos associados aos objectos, para serem 

posteriormente armazenados na base de dados, segundo um conjunto de regras, especificando os 

packages que agrupam os métodos relativos a uma determinada classe. 

A ordem de apresentação das estruturas, vai ser feita progressivamente das mais simples para 

as mais complexas. Vai-se começar por apresentar as classes, depois os diferentes tipos de 

associações binárias e por fim as estruturas mais complexas. Do mesmo modo são enunciadas 

regras para a criação dos packages que vão agrupar os métodos de uma classe. 

Na fase de implementação será utilizada a LDD específica do SGBD. Aqui serão especificados 

os comandos para criar tabelas, atributos e domínios, assim como outros detalhes necessários para a 

sua implementação. O código relativo aos métodos anteriormente especificados também é 

desenvolvido para ser armazenado na base de dados. Este último passo será descrito no capítulo 6, 

que é referente à implementação na base de dados Oracle 7. 

                                                                                                                                                                  
19 GIS - Geographic Information Systems 



Capítulo 5 40 

 

5.2 Regras de Mapeamento das Estruturas 
 

O modelo objecto aqui representado é um modelo conceptual, isto é, independente da 

implementação. No entanto, da mesma maneira que os modelos entidade-relacionamento são 

facilmente implementados em bases de dados relacionais, os modelos conceptuais OO são ainda 

mais naturalmente numa base de dados OO, pois usa os mesmos conceitos. Todavia, o nível de 

abstracção dos modelos conceptuais OO, tal como os entidade-relacionamento, podem ser 

transformados num modelo relacional. As regras são definidas e explicadas com exemplos 

ilustrativos nos próximos pontos, sendo utilizado um caso que serve como base para testar as regras 

definidas. Este caso é desenvolvido nos anexos, sendo os casos mais relevantes e típicos explicados 

em pormenor no capitulo 6. O resumo das regras está esquematizado na figura 5.2. 

As regras de mapeamento das estruturas têm por base a aproximação descrita por Rumbaugh et 

al, [1991] e pelo seu grupo de investigação. No entanto, houve a necessidade de as adaptar aos 

casos concretos do problema que serve de exemplo, e noutros casos foi necessário criar regras para 

situações não definidas por [Rumbaugh et al, 1991] ou outros autores consultados ([Crowe, 1993], 

[Blaha et al, 1988], [Lebastard, 1993]). Os casos mais ilustrativos são exemplificados e justificados, 

havendo situações em que existem várias alternativas, com vantagens e desvantagens associadas. 

Em todos os casos são dadas as justificações da estratégia seguida, tendo por base um exemplo. Nos 

próximos pontos serão descritas as regras, onde em cada caso particular será referido o que é 

totalmente original e o que teve como fundamento Rumbaugh et al, [1991]. O enunciado das regras 

foi feito com base nos conceitos associados a cada caso particular, não tendo Rumbaugh et al, 

[1991] feito qualquer descrição semelhante. 
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Resumo do Mapeamento 
 

Modelo Conceptual 
Orientado ao Objecto 

  Modelo Relacional  
Abstracto 

    

Classe   Tabela 

Atributos da Classe   Atributos da relação + id 

Relacionamento 
muitos-para-muitos 

  Tabelas das classes  
 + 
Tabela do relacionamento 

Relacionamento 
um-para-muitos 

    

Relacionamento 
um-para-um 

  Tabela da classe do lado um com chave 
estrangeira referente à chave primária 
da  relação do lado de  muitos

Autorelacionamento    

Todo-e-Partes    

Generalização   Tabela da superclasse 
 + 
Tabelas das subclasses 

   Atributos da superclasse nas tabelas das 
subclasses 

   Atributos da superclasse e das 
subclasses numa única tabela 

Herança múltipla de 
classes disjuntas 

   

Herança múltipla de 
classes sobrepostas 

  Tabela da superclasse, tabelas das 
subclasses e uma tabela para o 
relacionamento da generalização

Relacionamento  
ternário 

  Cada classe tranformada numa tabela, e 
o relacionamento noutra tabela 

   

Figura 5.2 - Resumo das regras de mapeamento 
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5.2.1 O uso dos ID’s dos objectos 
 

Cada objecto tem um identificador que é distinto e independente de todas as outras 

características. Por uma questão de simplificação a chave primária de cada tabela será constituída 

por um identificador único, designado de id. Assim, um id ou um conjunto de id’s formará as 

chaves primárias de uma tabela. Esta estratégia é compatível com as linguagens orientadas ao 

objecto, o que pode facilitar o uso de linguagens em conjunto com a base de dados. 

Um dos benefícios do uso de id’s na implementação é o facto de que eles continuarem 

imutáveis e independentes da mudança de dados. A estabilidade dos id’s é importante nas 

associações entre os objectos, para a sua referência. Os objectos também podiam ser referenciados 

pelos nomes, mas a mudança no nome do objecto implica a alteração de muitas associações. 

Também no modelo relacional abstracto torna a especificação mais simples e compreensível, por 

exemplo nas estruturas como a generalização, que usam atributos comuns para a identificação das 

associações entre superclasses e subclasses. 

O facto de se ter usado esta técnica na fase do modelo relacional abstracto, tem a ver com duas 

razões fundamentais. Primeiro, e por definição, cada objecto tem implicitamente um identificador, e 

portanto deve ser explicitamente declarado nas tabelas ([Blaha et al,1988], [Premerlani et al,1990]). 

Segundo, é a utilização de uma norma para todas as tabelas, tornando mais simples a identificação 

da chave primária (R2). A grande vantagem desta opção é o facto de todos os atributos e outras 

características do modelo relacional serem definidas a um nível abstracto, facilitando a fase 

seguinte da implementação. A este nível é mais simples fazer esta definição, pois existe uma maior 

proximidade ao modelo conceptual OO, onde todas as características estão representadas ou podem 

ser derivados, mesmo nos casos onde o bom senso da(s) pessoa(s) que estão a lidar com o problema 

é necessário. Há a desvantagem do seu uso nos SGBDR que não permitem a sua geração 

automática20. O gestão do uso de id’s já usados ou entretanto removidos21 não é uma tarefa simples. 

O uso dos id’s pode ir contra a ideia dominante do modelo relacional, onde a manipulação dos 

dados é baseada nos valores dos atributos. Nesse caso o id não será mais um valor, mas um 

artefacto da implementação.  

                                                 
20 Na base de dados Oracle7, uma das possibilidades exploradas foi o uso de sequências, que são geradas internamente na base de 
dados sem a intervenção dos utilizadores, podendo na sua criação especificar-se o valor inicial e o incremento. 
21 Alguns autores defendem mesmo que os identificadores dos objectos não devem ser reutilizados. 
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Assim, quando os utilizadores têm acesso directo à base de dados, podem provocar falhas que 

destruirão o sistema, com a alteração dos id’s,  pelo que deve evitar o seu uso. As vantagens dos 

id’s devem ser exploradas quando o acesso à base de dados é restringida por programas, usados 

para compensar as deficiências das bases de dados, garantindo a integridade e uma interface 

amigável. 
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5.2.2 Mapeamento de classes 
 

O primeiro ponto no mapeamento é a transformação de classes do modelo conceptual OO no 

modelo relacional. Cada classe é mapeada em uma ou mais tabelas. Cada registo (linha da tabela) 

representará um objecto individual. Uma tabela também pode representar mais que uma classe, 

como se verá de seguida.  

Regra 1 (R1) - Uma classe é transformada em uma ou mais tabelas. Cada linha da 

tabela representa um objecto. 

Os atributos dos objectos são os campos das tabelas, havendo sempre um atributo em cada 

relação designado de id, que será a chave primária da referida relação. 

Regra 2 (R2) - Cada relação terá um atributo id, que será a chave primária; Todos os 

atributos da classe constituirão os restantes atributos da relação. 

Como mostra a figura 5.3, a classe fornecedor tem os atributos morada, nome, código postal, 

local e código fornecedor. O modelo da tabela mostra estes atributos e adiciona o atributo implícito 

 

Fornecedor 
  Nome 
  Morada 
  CódigoPostal 
  Local 
  CódigoFornecedor 

 
 
 

Nome do Atributo Nulo? Domínio 
id_f Não ID Fornecedor 
Nome Sim Nome 
Morada Sim Morada 
CódigoPostal Sim C. Postal 
Local Sim Local 
CódigoFornecedor Não Código 

  
 Chave primária: [id_f] 
 Chaves Candidatas: [id_f], [código fornecedor] 
 Acesso frequente: [id_f], [código fornecedor] 
 Restrição: [CódigoPostal] >999 e <10000 
  

Figura 5.3 - O Mapeamento de classe para tabelas22 - Regras R1 e R2 

                                                 
22 Estas regras tiveram como base Rumbaugh et al., [1991]. A sua divisão em duas regras teve como objectivo uma melhor 
clarificação das ideias. 
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id. É então necessário especificar que o fornecedor id não pode ser nulo23, pois é chave candidata24. 

Também foi decidido que código-fornecedor não pode ser nulo e código-postal  tem de pertencer, 

ao intervalo 1000 e 9999, isto é, definido o domínio25 do código postal para assegurar a 

consistência. Os atributos como nome, morada, código postal ou local, podem ser nulos. 

Nesta transformação, são adicionados detalhes, como a definição de domínio, onde se deve ter 

em conta a definição dos atributos no modelo conceptual OO, estando sempre presente o bom senso 

da pessoa que está a lidar com o problema. Do mesmo modo, na definição dos nulos, tirando o 

atributo id26, os restantes dependem da sua definição no modelo OO e da interpretação que se lhe 

der num dado contexto. A definição dos acessos mais frequentes, não sendo relevante na modelação 

conceptual, torna-se bastante útil, quando da implementação, razão pela qual o modelo relacional 

abstracto deve já definir estes conceitos, como uma simplificação do passo seguinte da 

implementação.  

Os objectos numa classe podem ser divididos “horizontalmente” e/ou “verticalmente”, para 

uma melhor representação. Se uma classe tem um conjunto de instâncias que são muitas vezes 

referenciadas, a divisão horizontal é útil, colocando numa tabela as instâncias mais utilizadas e 

noutra as que têm menos uso (Figura 5.4). Isto só será útil se a aplicação souber qual a tabela que 

deve ser consultada. No caso de uma “query” terão de ser consultadas a duas tabelas. 
 

id Fornecedor Nome CF Morada CP Local 
2 José Noronha F292 Lote 29  4820 Taipas 

16 Manuel Luis  F659 Quintã, 2 4800 Guimarães 
 

id Fornecedor Nome CF Morada CP Local 
208 João Vital F602 Palmeira 4704 Braga 

 

Figura 5.4 - Divisão horizontal das tabelas 
 

Por outro lado, a divisão vertical pode ser útil, quando alguns atributos de uma tabela são mais 

utilizados que outros. Pode-se assim dividir a tabela em duas (Figura 5.5), onde se tem os atributos 

mais utilizados numa delas e os restantes na outra. 
 

id Fornecedor Nome CF  id Fornecedor Morada CP Local 
2 José Noronha F292  2 Lote 29  4820 Taipas 

16 Manuel Luis  F659  16 Quintã, 2 4800 Guimarães 
208 João Vital  F602  208 Palmeira 4704 Braga 

 

Figura 5.5 - Divisão vertical das tabelas 

                                                 
23 Nulo significa que o valor de uma dado atributo é desconhecido ou não aplicável para a linha em causa. ''Não'' significa que não 
pode ser nulo, enquanto ''Sim'' permite que o seja. 
24 Chave candidata é um conjunto de atributos que univocamente identifica cada linha (registo). 
25 Um dominio refere um conjunto de valores possíveis para esse atributo. ''Domínios garantem consistência no tamanho dos campos 
e evita operações entre entidades incompativeis'' [Blaha et al., 1988]. 
26  Nunca pode ser nulo, pois vai constituir a chave primária. 
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5.2.3 Relacionamento de Muitos-para-Muitos 
 
 

Um relacionamento é uma associação lógica entre objectos. Estas associações podem ou não 

ser mapeadas numa tabela. Esta escolha depende do desenhador da base de dados, do tipo de 

associações e do desempenho que se deseja da base de dados, em termos de número de tabelas.  

 
 

Lote   
  NúmeroLote  Fornecimento 
  TamanhoLote    CódigoFornecimento 
  DataProdução   
  PreçoUnitVenda   
  PreçoUnitCusto   

 
  
 

Nome do Atributo Nulo
? 

Domínio 

id_lt Não ID Lote 
NúmeroLote Não Número 
TamanhoLote Sim Número 
DataProdução Sim Data 
PreçoUnitVenda Sim Preço 
PreçoUnitCusto Sim Preço 

 
  Chave primária: [id_lt] 
  Chave candidata: [id_lt], [NúmeroLote] 
  Acesso frequente: [id_lt], [NúmeroLote] 
 

Nome do Atributo Nulo
? 

Domínio 

id_fm Não ID Fornecimento 
CódigoFornecimento Não Código 

 
  Chave primária: [id_fm] 
  Chave candidata: [id_fm], [CódigoFornecimento] 
  Acesso frequente: [id_fm], [CódigoFornecimento] 
 

Nome do Atributo Nulo
? 

Domínio 

id_lt Não ID Lote 
id_fm Não ID Fornecimento 

  
  Chave primária: [ id_lt,id_fm] 
  Chaves estrangeiras: [id_lt] de Lote 
 [id_fm] de Fornecimento 

Figura 5.6 - Mapeamento do relacionamento de muitos para muitos27 - Regra R3 

 

                                                 
27 Esta regra foi baseada em Rumbaugh et al., [1991]. 
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Uma associação de muitos-para-muitos deve ser mapeada numa tabela. A chave primária de 

ambas as classes que participam no relacionamento são atributos da nova tabela da associação, 

assim como algum possível atributo da ligação. 

Regra 3 (R3) - Cada classe é mapeada numa tabela. O relacionamento de muitos para 

muitos é mapeado numa nova tabela distinta. As chaves primárias de 

cada relação e os atributos do relacionamento são atributos da nova 

tabela. A combinação das chaves primárias das relações constitui a 

chave primária da nova tabela. 

Como mostra a figura 5.6, as relações participantes neste relacionamento (Lote e 

Fornecimento) são definidas pelo mapeamento de classe em tabela (R1 e R2). 

A chave primária da nova tabela é constituída pela combinação de id_lt e id_fm, que são 

chaves primárias em cada uma das outras tabelas, representando as classes a que estão associadas. 

Assim, uma tabela associativa tem de possuir as chaves estrangeiras dos objectos que liga e estas 

não podem ser nulas, de modo a que ambos os objectos sejam identificados na relação28.  

 

5.2.4 Relacionamento de Um-para-Muitos 
 

Existem duas maneiras de transformar estas associações de classes em tabelas. A primeira é a 

criação de uma tabela para representar a associação. A outra opção é colocar a chave estrangeira da 

classe de muitos na tabela que representa a classe do lado um.  

Regra 4.1 (R4.1) - O relacionamento um para muitos é transformado numa nova tabela, 

onde os atributos são as chaves primárias das relações referentes às 

classes participantes, que são transformadas em tabelas distintas. A 

chave primária da nova tabela é a chave estrangeira referente à relação 

do lado um. 

Na figura 5.7, estão representadas as tabelas que seguiram as regras R1 e R2, assim como a 

tabela que vai representar este relacionamento. No exemplo, id_pf é a chave primária desta 

associação, pois uma matériaprima pode estar associada a vários produtofornecedor, mas um 

                                                 
28 No Oracle7 é possível fazer a restrição da chave primária, assim como em relação às chaves estrangeiras, no momento de 
definição da tabela. 
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produtofornecedor está só relacionado com uma materiaprima, respeitando assim R4.1, pois o lado 

um do relacionamento é o de ProdutoFornecedor. 

 
 

ProdutoFornecedor  MatériaPrima 
 CondiçõesPagamento  Descrição 
 GarantiaEntrega  StockMinimo 
PreçoProdutoFornecedor  Nome 
 Data  Código do produto 
   

 
  

Nome do Atributo Nulo
? 

Domínio 

id_pf Não ID ProdutoFornecedor 
CondiçõesPagamento Sim Descrição 
GarantiaEntrega Sim Data 
PreçoProdutoFornece Sim Preço 
Data Sim Data 

 
  Chave primária: [id_pf] 
  Acesso frequente: [id_pf]  
 
 

Nome do Atributo Nulo
? 

Domínio 

id_mt Não ID MatériaPrima 
CódigoProduto Não Código 
Descrição Sim Texto 
StockMínimo Sim Número 
Nome Sim Texto 

 
  Chave primária: [id_mt] 
  Acesso frequente: [id_mt], [CódigoProduto] 
  Chaves candidata: [CódigoProduto], [id_mt] 
 
 
 

Nome do Atributo Nulo
? 

Domínio 

id_mt Não ID MatériaPrima 
id_pf Não ID ProdutoFornecedor 

  
  Chave primária: [id_pf] 
  Acesso frequente: [id_mt] e [id_pf] 
     

Figura 5.7 - O mapeamento do relacionamento (1-1,m)29 - Regra 4.1 
  

A outra solução seria colocar a chave estrangeira da relação de um na tabela que vai 

representar a classe do lado de muitos da relação. Para o mesmo exemplo, a figura 5.8 representa 

esta alternativa. 

                                                 
29 As regras 4.1 e 4.2 tiveram como base Rumbaugh et al., [1991].  
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Regra 4.2 (R4.2) - Num relacionamento de um para muitos, cada relação é 

transformada numa tabela. A chave da relação do lado muitos é 

colocada na tabela do lado de um, assim como os atributos do 

relacionamento, quando existirem. 

Aqui apenas estão as duas tabelas referentes às classes ProdutoFornecedor e MatériaPrima. 

Seguindo a regra 4.2, a tabela referente à classe MatériaPrima (1-m) tem a chave estrangeira da 

relação ProdutoFornecedor (1). 

 

 

 
ProdutoFornecedor  MatériaPrima 

 CondiçõesPagamento    Descrição 
 GarantiaEntrega    StockMinimo 
PreçoProdutoFornecedor    Nome 
 Data    CódigoProduto 
   

 
  

Nome do Atributo Nulo
? 

Domínio 

id_pf Não ID ProdutoFornecedor 
CondiçõesPagamento Sim Texto 
GarantiaEntrega Sim Data 
PreçoProdutoFornece Sim Preço 
Data Sim Data 
id_mt Não ID MatériaPrima 

 
 Chave primária: [id_pf] 
 Chave estrangeira: [id_mt] de MatériaPrima 
 
 

Nome do Atributo Nulo? Domínio 
Descrição Sim Descrição 
StockMinimo Sim Número 
Nome Sim Nome 
CódigoProduto Não Código 
id_mt Não ID MatériaPrima 

 
  
 Chave primária: [id_mt] 
 Chaves candidatas: [id_mt], [CódigoProduto] 
 
 

Figura 5.8- O mapeamento do relacionamento (1-1,m) - Regra 4.2 
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Esta aproximação tem vantagens e desvantagens. Segundo [Rumbaugh et al, 1991] as vantagens 
são: 
 
 

• Menos tabelas, o que implica maior facilidade na manipulação dos dados. 

• Maior desempenho, devido a existirem menos tabelas para percorrer. 

 
Por seu lado existem algumas desvantagens: 
 
 

• Menos rigor da representação. Associações são entre classes independentes. Como tal, não é 

apropriado colocar atributos de cada classe dentro da outra classe, pois vai contra o conceito 

de orientação ao objecto. 

• É difícil obter a multiplicidade correcta no primeiro passo da modelação, podendo mudar em 

passos seguintes. Os relacionamentos um-para-um e um-para-muitos podem ser 

independentes, isto é, serem representadas numa tabela distinta. Muitos-para-muitos tem de 

o ser necessariamente. 

• Mais complexidade. Uma representação assimétrica da associação complica as procuras e as 

alterações. 

Por estas razões, a opção a seguir tem a ver com a aplicação em particular e com a experiência 

e sensibilidade de quem está a lidar com o problema. 
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5.2.5 Relacionamento de Um-para-Um 
 

Apesar de ser raro, por vezes há a necessidade de assegurar a restrição de um-para-um. Assim, 

a opção foi a de criar uma tabela nova, onde ficam as chaves primárias de cada uma das tabelas que 

representam as classes. Além das restrições das chaves primárias e estrangeiras, é necessário 

assegurar que cada objecto só aparece uma única vez na relação30.  

 
Constituinte  MatériaPrima 

Quantidade   Descrição 
CódigoConst   StockMinimo 

   Nome 

   CódigoProduto 
   

 
 

Nome do Atributo Nulo
? 

Domínio 

id_mt Não ID MatériaPrima 
CódigoProduto Não Código 
Descrição Sim Texto 
StockMínimo Sim Número 
Nome Sim Texto 

 
  Chave primária: [id_mt] 
  Chaves candidatas: [CódigoProduto],  [id_mt] 
  Acesso frequente: [id_mt], [CódigoProduto] 
 
 

Nome do Atributo Nulo
? 

Domínio 

id_const Não ID MatériaPrima 
CódigoConst Não Código 
Quantidade Sim Número 

 
  Chave primária: [id_const] 
  Chaves candidatas: [CódigoConst], [id_const] 
  Acesso frequente: [id_const], [CódigoConst] 
 
 

Nome do Atributo Nulo
? 

Domínio 

id_mt Não ID MatériaPrima 
id_const Não ID Constituinte 

 
  Chave primária: [id_mt, id_const] 
  Chaves candidatas: [id_mt] e [id_const] 
  Chaves estrangeiras: [id_mt] de MatériaPrima e [id_const] de Constituinte 
  Restrição: [id_mt] e [id_const] têm valores únicos 

Figura 5.9 - Mapeamento do relacionamento de um para um31 - Regra 5 

                                                 
30 A nível do Oracle7 é feita na criação da tabela, usando a restrição unique. 
31 Esta regra teve como base Rumbaugh et al., [1991]. Pormenores, como a restrição, foram acrescentados, para melhor clarificação. 
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Regra 5 (R5) - Num relacionamento de um-para-um, cada classe é transformada numa 

tabela, sendo criada uma nova tabela com os possíveis atributos do 

relacionamento, mais as chaves primárias de cada uma das relações 

participantes, cujo o conjunto forma a chave primária da nova relação. 

 

A regra 5 (R5) está ilustrada na figura 5.9, onde é mostrado um relacionamento de um para um 

entre Constituinte e Matéria Prima. Neste exemplo, podia-se na modelação OO eliminar uma das 

classes e colocar lá os atributos da outra. Aliás, mesmo usando esta associação, outra possibilidade 

para a sua representação, seria colocar ambos os objectos numa só tabela. Teria a vantagem de 

aumentar o desempenho e reduzir o espaço de armazenamento na base de dados, mas poderá violar 

a terceira forma normal [Blaha et al, 1988]. 

 

5.2.6 Auto-Relacionamento 
 

Um dos casos mais interessantes no mapeamento do modelo OO para o modelo relacional, é o 

modo de representar um auto-relacionamento. Assim, por exemplo, há a necessidade de saber quais 

as matérias primas equivalentes a uma determinada matéria prima (Figura 5.10).  

A primeira solução seria colocar na tabela da classe MateriaPrima um atributo de objecto que 

fosse uma referência a uma matéria prima já existente. Assim, podia-se saber que uma matéria 

prima tem uma equivalência, e através de um algoritmo recursivo encontrar todas as outras 

equivalentes. Este processo, além de ser complicado implementar, iria reduzir o desempenho do 

sistema quando alguma operação sobre a equivalência fosse requerida.  

A solução que parece ser a mais lógica, é a de criar uma tabela para representar a relação, e 

onde se terá as referências necessárias às múltiplas equivalências que existirão para uma 

determinada matéria prima.  

 

Regra 6 (R6) - Um autorelacionamento é representado por uma nova tabela, com a 

chave primária da relação que representa a classe em causa (R1) e um 

atributo que vai ser o identificador do objecto equivalente. 
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Como se constata na figura 5.10, esta tabela apenas tem referências entre matérias primas, e 

nunca um par de (mt,equiv) se repetirá, pois a restrição de ambas constituírem a chave primária da 

relação, assim o impede. 

 
MatériaPrima 

Descrição 
StockMinimo 
Nome 
CódigoProduto 
Equivalência 

 
 
 

Nome do Atributo Nulo
? 

Domínio 

id_mt Não ID MatériaPrima 
CódigoProduto Não Código 
Descrição Sim Texto 
StockMínimo Sim Número 
Nome Sim Texto 

 
  Chave primária: [id_mt] 
  Chave candidatas: [CódigoProduto], [id_mt] 
  Acesso frequente: [id_mt], [CódigoProduto] 
 
 

Nome do Atributo Nulo
? 

Domínio 

id_mt Não ID MatériaPrima 
equiv Não ID MatériaPrima 

 
  
  Chave primária: [id_mt, equiv] 
  Chaves estrangeiras: [id_mt] e [equiv] de MatériaPrima 
  Acesso frequente: [id_mt] 
  

Figura 5.10 - Mapeamento do auto-relacionamento32 - Regra 6 

 
A figura 5.10 é um exemplo de autorelacionamento, onde uma matéria prima tem outras 

equivalentes. Além de se aplicar R1 para a classe MatériaPrima, foi criada a tabela que representará 

o relacionamento onde existe a chave primária da relação, id_mt, e o atributo equiv que representa a 

matéria prima equivalente à primeira. Assim todos os relacionamentos estarão na nova tabela, 

identificados apenas pelos identificadores das matérias primas em causa. 

                                                 
32 Esta regra foi criada de base, resultado da necessidade da implemetação do caso estudo, apresentado no próximo capitulo. 
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5.2.7 Generalização 
 

Existem várias possibilidades de transformar generalizações em tabelas. A mais imediata é a 

que obedece à regra 7.1.  

Regra 7.1 (R7.1) - Numa generalização, cada classe é mapeada numa tabela distinta 

(R1). Cada objecto é associado pelo id comum, definido por R2. 

A identificação de um objecto ao longo da generalização é feita usando o mesmo id. A figura 

5.11 ilustra esta definição. Por exemplo, um cliente retalhista com um id 68 na tabela do Cliente 

Retalhista tem o mesmo id 68 na tabela da superclasse Cliente. A simplicidade desta aproximação 

tem algumas desvantagens, nomeadamente [Rumbaugh et al, 1991]: 

• Envolve muitas tabelas. 

• A “navegação” entre superclasses e subclasses pode-se tornar lenta.  

 
Para o exemplo da figura 5.11, uma das formas de “navegação” entre tabelas pode ser a seguinte: 
 
1. Encontrar na tabela Cliente a linha que se pretende. 

2. Retirar o seu id e o tipo de cliente a que pertence, a partir de Ccliente. 

3. Ir para a tabela da subclasse que é indicada pelo tipo de cliente, e procurar a linha com o mesmo 

id da linha da superclasse. 

 

Uma das limitações do SQL neste caso concreto é o facto de não ser possível restringir, por 

exemplo, que uma inserção de um cliente existente na classe de clientes, seja, ao mesmo tempo e de 

uma forma errada, feita a sua inserção quer na tabela da classe retalhista quer na de venda directa. 

Temos assim que o SQL é fraco em termos de assegurar restrições de integridade necessárias para 

uma implementação da generalização eficaz. É pois necessário assegurar esta restrição através da 

programação, nomeadamente utilizando a facilidade dos triggers. 

Uma das formas de ultrapassar algumas das desvantagens desta aproximação, principalmente a 

eliminação da “navegação” entre classes e o aumento do desempenho, é a eliminação da superclasse 

e a replicação dos seus atributos em cada uma das tabelas referentes às subclasses. Notar que o id é 

o mesmo nas duas tabelas (figura 5.12), não podendo ter o mesmo valor simultaneamente nas duas. 

Só ao nível da programação, ou utilizando o mecanismo dos triggers é possível validar esta 

restrição. 
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Esta aproximação tem vantagens quando a superclasse tem poucos atributos, tendo as 

subclasses vários atributos. A vantagem em relação à aproximação anterior, resulta do facto de uma 

aplicação saber de imediato em que tabela deve procurar. 

 

 
Cliente 

  NContribuinte 
  Nome 
  CódigoCliente 
  Morada 

 
 
 
 

ClienteVendaDirecta  ClienteRetalhista 
Número de BI  Ramo de Actividade 
  NRC 

   
 

Nome do Atributo Nulo? Domínio 
id_cl Não ID Cliente 
Ncontribuinte Sim Número 
Nome Sim Nome 
Ccliente Não Código 
Morada Sim Morada 

 
 Chave primária: [id_cl] 
 Chaves candidatas: [Ncontribuinte], [Ccliente], [id_cl] 
 

Nome do Atributo Nulo? Domínio 
id_cl Não ID Cliente 
Ramoact Sim Ramo 
Nrcomerc Não Número 

 
 Chave primária: [id_cl] 
 Chave candidata: [Nrcomerc], [id_cl] 
 Chave estrangeira: [id_cl] de Cliente 
 
 

Nome do Atributo Nulo? Domínio 
id_cl Não ID Cliente 
Númerobi Não Número 

 
 Chave primária: [id_cl] 
 Chave candidata: [Numerobi], [id_cl] 
 Chave estrangeira: [id_cl] de Cliente 

 

Figura 5.11 - A Generalização no modelo objecto e as tabelas referentes às subclasses (b e c) e à 
superclasse (a)33 - Regra 7.1 

                                                 
33 As regras 7.1 a 7.4 foram definidas com base em Rumbaugh et al., [1991]. 
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Regra 7.2 (R7.2) - Numa generalização, cada subclasse é mapeada numa tabela, onde a 

cada uma delas são associados os atributos da superclasse. 

 
Uma outra aproximação possível, levando a regra 7.2 ao limite, seria a de colocar todos os 

atributos da generalização numa única tabela. Assim, uma única tabela teria os atributos da 

superclasse e de todas as subclasses (regra R7.3). Um registo relativo a uma subclasse teria os 

atributos referentes às outras subclasses com o valor nulo. 

 
 

 
ProdutoFinal 

Código Produto Final 
Nome 

 
 
 

ProdutoSemMarca  ProdutoComMarca 
 QualidadeDeAcabamento  Marca 

   
 
 
 

Nome do Atributo Nulo? Domínio 
id_pf Não ID ProdutoFinal 
CProdutoFinal Não Código 
Nome Sim Nome 
Marca Não Marca 

 
 Chave primária: [id_pf] 
 Chaves candidatas: [CProdutoFinal], [id_pf] 
 

Nome do Atributo Nulo? Domínio 
id_pf Não ID ProdutoFinal 
CProdutoFinal Não Código 
Nome Sim Nome 
Qualidade Não Qualidade 

 
 Chave primária: [id_pf] 
 Chaves candidatas: [CProdutoFinal], [id_pf] 

 

Figura 5.12 - A Generalização no modelo objecto e  
as tabelas referentes à generalização - Regra 7.2 

 
Esta aproximação pode levar à violação da terceira forma normal [Blaha et al, 1988]. O seu uso 

só terá sentido havendo poucas subclasses com poucos atributos. A principal  vantagem seria a 

dispensa da navegação entre tabelas. 

Tabela de 
Produto com 

Marca 

Tabela do 
Produto sem 

Marca 

Modelo 
Orientado ao 

Objecto 

Modelo 
Relacional 



Capítulo 5 57 

 

Regra 7.3 (R7.3) - Numa generalização os atributos da superclasse e de cada uma das 

subclasses fica numa única tabela, aplicando R2. 

Quando existe herança múltipla34 de classes sobrepostas35 (regra R7.4), Rumbaugh et al, 

[1991] afirma que a melhor maneira é colocar uma tabela para a superclasse, uma para cada das 

subclasses e outra tabela para conter o relacionamento da generalização. 

Regra 7.4 (R7.4) - Numa herança múltipla de classes sobrepostas a superclasse é 

transformada numa tabela, assim como cada uma das subclasses. 

Também o relacionamento da generalização é mapeado numa tabela, 

sendo a ligação assegurada pelos id dos respectivos objectos. 

 

5.2.8 Relacionamento Ternário 
 

Certos modelos conceptuais OO têm a estrutura de relacionamento ternário. A regra de 

transformação é a regra 836. 

Regra 8 (R8) - Num relacionamento ternário, cada classe corresponde a uma tabela, 

sendo o relacionamento representado noutra tabela, que tem como 

atributos as chaves primárias de cada uma das outras tabelas e os 

possíveis atributos do relacionamento. 

 

Neste caso, cada classe deve corresponder a uma tabela. O id de cada tabela deve pertencer à nova 

tabela que vai constituir a tabela do relacionamento. Esta, por sua vez pode conter ainda alguns 

atributos existentes nesta relação. A chave primária deve ser constituída pela combinação do id das 

tabelas referentes às classes (chaves dessas tabelas), tendo-se assim uma chave composta com três 

elementos. 

                                                 
34  A melhor maneira de representar relacionamentos de herança múltipla de classes disjuntas é utilizando a regra 7.1 [Rumbaugh et 
al., 1991]. 
35  Do inglês, ''overlooping''. Significa que uma superclasse pode ter as características, em simultâneo, das suas subclasses. Por 
exemplo, a superclasse veículo, pode ser ao mesmo tempo um veículo todo o terreno e anfíbio, sendo estas duas subclasses distintas. 
Numa herança disjunta, o veículo seria todo o terreno ou anfíbio, e apenas um. 
36 Esta regra foi definida a partir de Rumbaugh et al., [1991]. 
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5.2.9 Todo-e-Partes 
 

O mapeamento da relação “Todo-e-Partes” não é directa, especialmente no que se refere às 

restrições existentes quanto à cardinalidade no relacionamento. A solução encontrada foi o separar a 

restrição de cardinalidade da representação dos dados. Assim, o mapeamento dos dados é feito da 

mesma maneira que a relação de muitos-para-muitos, que requer três relações (tabelas) 

normalizadas no modelo relacional. No exemplo, a tabela da relação contém os id’s da classe 

constituinte e do produtofinal, como mostra a figura 5.13. A chave primária é constituída pelo par 

dos id’s da tabela.  

 

ProdutoFinal  Constituinte 
CódigoProdutoFinal  CódigoConstituinte 
Nome  Quantidade 

 
 

 

 

 

Nome do Atributo Nulo? Domínio 
id_pf Não ID ProdutoFinal 
CódigoProdutoFinal Não Código 
Nome Sim Texto  

 
 Chave primária: [id_pf] 
 Chave candidata: [id_pf], [CódigoProdutoFinal] 

 

Nome do Atributo Nulo? Domínio 
id_ct Não ID Constituinte 
CódigoConstiuinte Não Código 
Quantidade Sim Número 

  
 Chave primária: [id_ct] 
 Chave candidata: [id_ct], [CódigoConstituinte] 
 

Nome do Atributo Nulo? Domínio 
id_ct Não ID Constituinte 
id_pf Não ID ProdutoFinal 

 
  Chave primária: [id_ct, id_pf] 
  Chaves estrangeiras: [id_ct] de Constituinte  
  [ id_pf] de ProdutoFinal 
     Restrição: No máximo existem 10 e no minimo 2   
  elementos de constituintes no produto final. 

 

Figura 5.13 - O mapeamento da estrutura Todo-Partes37 - Regra 9 

                                                 
37 Esta regra foi definida de base, como resultado das necessidades e dificuldades da experiência descrita no capítulo 6. 

2,10 1,m 

Modelo 
Orientado ao 
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Modelo 
Relacional 

Tabela de 
Constituinte 

Tabela do  
Relacionamento 

ProdutoFinal 
- 

Constituinte 

Tabela de 
ProdutoFinal 
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Regra 9  (R9) - Na estrutura Todo-Partes, cada classe é mapeada numa tabela distinta, 

assim como o relacionamento é colocado numa tabela onde estão as 

chaves primárias de cada uma das outras relações.  

 

As restrições de cardinalidade têm de ser forçadas pelos métodos ou por regras da base de 

dados. No caso do modelo apresentado, na manipulação do produto final, todas as operações são 

controladas, de modo a que a restrição de cardinalidade não seja violada. Para tal existe uma função 

que retorna o número de constituintes de um dado produto final. Assim, em cada operação é 

possível controlar a restrição. A maneira mais simples seria implementar a restrição ao nível de 

regras da base de dados, o que não é ainda possível, por exemplo, com o Oracle7. 
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5.2.10 Outras aproximações ao mapeamento 
 

Existem várias aproximações ao mapeamento do modelo conceptual OO para um modelo 

relacional. Rumbaugh et al, [1991] refere-se à representação onde os objectos são armazenados 

numa única tabela, no seguinte formato: 

 

 <Nome-Entidade, Chave, Nome do Atributo, Valor do Atributo> 

 

Por exemplo, para o objecto “Manuel Luis” da classe Fornecedor, a sua representação será a 

seguinte:  

 

 <Fornecedor, 16, Nome, “Manuel Luis”> 

 <Fornecedor, 16, Morada, “Rua Alfredo Guimarães”> 

 <Fornecedor, 16, CódigoPostal, 4800> 

 <Fornecedor, 16, Local, “Guimarães”> 

 <Fornecedor, 16, CódigoFornecedor,1284> 

 

Como se verifica uma tabela guarda todas as classes, associações e generalizações para o 

modelo objecto completo. Colocar todas as entidades numa única tabela vai contra o princípio do 

bom desenho do modelo relacional, pois uma base de dados é mais que um simples repositório de 

dados, devendo reflectir a sua própria descrição, com a utilização dos metadados também 

armazenados na base de dados. Com esta aproximação de uma simples tabela, deixa de existir a 

definição dos metadados, passando para o código das aplicações esta responsabilidade de 

reorganização dos dados. 

Por outro lado, um sistema que tenha muitos objectos e relações, vai criar uma tabela com a 

dimensão que pode influenciar o desempenho, levando a que não seja prático usar este esquema. 

Este aproximação está mais virada para uma implementação numa linguagem como o Prolog, 

que para uma implementação numa base de dados relacional, pois viola o princípio da normalização 

das relações. 
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5.3  Regras para o mapeamento dos métodos 
 

Tal como as estruturas e atributos das classes são transformadas em uma ou várias tabelas, 

usando as referidas regras R1 a R9 (capítulo 5), também os métodos das classes devem ser 

definidos de uma maneira genérica, de modo a especificar quais as operações que devem vir a ser 

implementadas. 

Na especificação dos métodos, há que ter em consideração 3 tipos de métodos: 

 

1) Os métodos implícitos de cada classe, como por exemplo, criar, remover, alterar ou mostrar 

objectos. Estes métodos não são declarados no modelo conceptual OO.  

2) Os métodos explícitos, que são aqueles definidos em cada uma das classes no modelo 

conceptual, são específicos de cada classe.  

3) Os métodos necessários para responder a mensagens de outras classes, que por vezes não é 

simples de retirar imediatamente do modelo conceptual.  

 

Todos estes métodos deverão ser publicados, isto é, devem ser vistos por outras classes. 

 
A associação de um conjunto de operações relativas a uma classe deve ser colocada numa 

única unidade lógica, que deverá ter como característica principal o facto de ter um mecanismo que 

permita declarar as operações que devem ser públicas para o sistema, tendo igualmente uma parte 

privada para implementar as operações que apenas dizem respeito à classe em questão. Se o SGBD 

utilizado possuir a característica de armazenar operações, tal como acontece com os dados, todas as 

declarações devem ficar numa única unidade lógica, que se passará a designar de bloco de 

operações, e que terá como característica principal possuir mecanismos para ter uma interface 

pública e uma parte privada, onde só as operações declaradas públicas poderão ser acedidas pelas 

outras classes. Por outro lado, se não for possível armazenar as operações no sistema, há que 

encontrar mecanismos nas linguagens de programação usadas na implementação das aplicações 

exteriores à base de dados, para atingir este mesmo objectivo, de implementar os métodos das 

classes. Aqui, também será utilizada uma unidade lógica referente a cada classe ou conjunto de 

classes com as características anteriores, de modo a disciplinar este mesmo processo. 
 

A especificação nesta fase é, apenas dos métodos públicos (implícitos, explícitos ou de 

respostas a mensagens) sendo declarados numa linguagem genérica38, mas simples e fácil de 

                                                 
38  Notar que a especificação feita com estas regras deve ser genérica e independente do sistema final onde vier a ser implementado. 
No entanto, no caso concreto do exemplo prático desenvolvido neste estudo, teve-se em consideração o facto de já se saber o sistema 
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entender. A especificação consiste na definição do tipo operações, do seu nome e parâmetros, sem 

entrar em pormenores de implementação. Os argumentos devem ser retirados das classes 

respectivas, conforme as necessidades para cada uma das operações.  

 
Assim, o objectivo final é agrupar de algum modo as tabelas resultantes do mapeamento dos 

atributos das classes, com as operações que vão implementar os métodos39 das referidas classes. As 

unidades lógicas onde vão ser armazenadas as operações têm de ter alguma relação com a(s) 

tabela(s) que vão manipular. A estas unidades lógicas, aqui designadas de bloco de operações40, 

vão ser assim estruturas que permitem agrupar de algum modo as operações comuns a uma classe, e 

por associação, a uma ou mais tabelas da base de dados.  

Entre os SGDBR’s mais comuns, por exemplo, o Oracle7 permite fazer esta associação, com a 

utilização do mecanismo dos packages, onde é feito uso da linguagem procedimental PL\SQL para 

a implementação dos métodos das classes usando procedimentos e funções. Neste trabalho, como 

explicado mais à frente no ponto 6.4, utilizou-se o Oracle7 para a  o teste prático desta teoria. Como 

resultado deste estudo, e fazendo parte do seu plano de desenvolvimento (figura 2.2) definiu-se um 

conjunto de cinco regras ou orientações41 para um melhor desenvolvimento deste ponto. Estas 

regras pretendem ser independentes do mecanismo usado, pelo que são genéricas. 
 

A primeira regra, designada de M1, declara que os métodos referentes a uma classe, devem 

constituir uma única unidade lógica, não englobando métodos externos à classe que vai representar. 

A sua declaração desta regra pode ser assim enunciada: 

 

Regra 1 (M1) - Cada bloco de operações  agrupa um conjunto de métodos referentes a uma 

classe. 

 

Como afirmado, um bloco de operações deve agrupar todos os métodos que de algum modo 

estão relacionados com uma classe. Os métodos declarados são todos aqueles que implicitamente 

ou explicitamente estão associados à classe. Por exemplo, a figura 5.14, mostra os métodos 

                                                                                                                                                                  
final onde ia ser implementado, de modo a facilitar a implementação posterior. A definição feita neste estudo usou uma notação do 
PL/SQL do Oracle7, onde veio a ser implementado. 
39 Num futuro próximo, muitas das características dos métodos serão implementadas numa linguagem SQL extendida, que suporte 
certas restrições. Os sistemas que não suportem extensões SQL e não permitam o armazenamento de métodos, têm de usar as 
linguagens próprias, como o C ou Pascal.  
40 O termo bloco de operações vai ser  utilizado para definir um mecanismo que permita agrupar ao mesmo nível lógico vários 
elementos, nomeadamente os métodos das classes. 
41 Estas regras são designadas de M1 a M5. A sua especificação pretende facilitar o mapeamento necessário dos métodos 
especificados no modelo conceptual OO, para a implementação num SGBDR ou numa linguagem de programação. 
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definidos no modelo conceptual OO e aqueles que foram efectivamente implementados e 

publicados, quando da implementação no Oracle742. 

 
 
 
 
 

MatériaPrima 
... 
da_equivalencia 
cria_equivalencia 
pertence_pf 
da_fornecedor 

 
 
 
 

 

Figura 5.14 - A declaração dos métodos públicos para a classe MatériaPrima.  

 

Como está ilustrado na figura 5.14, a classe designada de MatériaPrima vai ter os métodos 

declarados e implementados, num bloco de operações designado de MatériaPrima. Assim, pode-se 

enunciar a segunda regra (M2), onde se diz que o nome do bloco de operações que vai armazenar os 

procedimentos e as funções que implementarão os respectivos métodos da classe tem o mesmo 

nome que a classe definida no modelo conceptual OO.  

 

Regra 2 (M2) - Os nomes dos blocos de operações são os mesmos das classes no modelo OO. 

                                                 
42  Notar que é uma especificação genérica, sem ter em consideração a implementação particular do Oracle7. 

Nome do Bloco das Operações: MatériaPrima 
 
Métodos implícitos 
 
Procedimento cria ( 
           descricao tipo materiaprima.descricao, 
           nome tipo materiaprima.nome, 
           cproduto tipo materiaprima.cproduto, 
           equiv tipo materiaprima.id 
); 
 
Procedimento destroi (id tipo materiaprima.id); 
 

Procedimento altera ( 
           id tipo materiaprima.id, 
           descricao tipo materiaprima.descricao, 
           nome tipo materiaprima.nome, 
           cproduto tipo materiaprima.cproduto 
); 
 
Procedimento mostra (v tipo materiaprima.id); 
 

Métodos Explícitos 
 
Procedimento da_fornecedor(id tipo materiaprima.id); 
 
Procedimento pertence_pf (id tipo pf.id); 
 
Procedimento da_equivalencia (id tipo 
materiaprima.id); 
 
Procedimento cria_equivalencia ( 
             cod_mt tipo materiaprima.cproduto, 
             cequiv tipo materiaprima.cproduto); 
 
 
 
Métodos de Resposta a Mensagens 
 
Função da_id(codp tipo materiaprima.cproduto) 
return tipo materiaprima.id; 

Os métodos da classe 
MatériaPrima no 

modelo conceptual OO

 

As declarações dos métodos públicos  
para a classe MatériaPrima 
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Em paralelo, os mapeamentos das classes para tabelas, terão quando da implementação, uma 

designação que terá de ser distinta da aplicada aos blocos de operações, quando de usar um sistema 

de bases de dados que possa armazenar as operações43. Por este motivo foram designadas regras 

apropriadas para a implementação num SGBDR. A principal vantagem tem a ver com o facto, de 

com esta notação, ser simples referenciar um método de uma dada classe44. A sua descrição e 

definição de regras será aprofundada no ponto 6.5, resumidas na tabela 6-1. 

 

Os métodos declarados na representação da classe MatériaPrima do modelo conceptual OO 

(figura 5.14) são da_equivalencia, cria_equivalencia, pertence_pf, da_fornecedor. Por sua vez, na 

especificação dos métodos públicos, além destes quatro métodos que estão explicitamente 

declarados, também aparecem os métodos cria, destroi, altera, mostra e da_id. O conjunto destes 

métodos, faz o total dos métodos que são públicos para esta classe. Assim, qualquer acção sobre a 

referida classe terá de ser feita usando estas operações. Estas são os declaradas explicitamente, 

neste exemplo da_equivalencia, cria_equivalencia, pertence_pf, da_fornecedor. Estes métodos são 

específicos de cada classe e a sua declaração depende da especificação feita no modelo conceptual. 

Por sua vez, existe um conjunto de operações, que aqui se designam de métodos implícitos, e que 

correspondem às funções básicas associadas a um objecto. Neste exemplo da figura 5.14, são as 

operações cria, destroi, altera e mostra. Como referido, outras operações são também utilizadas, 

para responder à invocação de mensagens de outras classes. Neste caso, o método é designado de 

da_id. Estes métodos são de difícil detecção nesta fase do processo de desenvolvimento, mesmo 

usando o modelo conceptual OO. Na implementação das operações é mais simples detectar a 

necessidade de invocação de métodos por outras classes. Nesta fase apenas se faz uma declaração 

genérica dos métodos, sem grande preocupação de como vão ser implementados. Assim, pode-se 

enunciar a regra M3. 
 

Regra 3 (M3) -  Além dos métodos explicitamente referidos no modelo conceptual OO, 

também têm de ser definidos e publicados os métodos implícitos e os 

pedidos por outras classes. 

 

                                                 
43  No caso deste estudo, e como foi usado o Oracle7, as unidades lógicas utilizadas, isto é, os blocos de operações foram os 
packages (ver secção 4.3). 
44 Por exemplo, no ORACLE 7, uma classe designada de MateriaPrima, terá o package com o nome materiaprima e a tabela 
associada, designada de materiaprima_t, pois este SGBDR não permite objectos com o mesmo nome, dentro do mesmo esquema. A 
solução é assim acrescentar um sufixo ''_t'' ao nome da classe, para obter o nome da tabela correspondente. 
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A regra M3 refere que todos os métodos devem constar no bloco de operações  referente à 

classe, isto é, não só os definidos no modelo conceptual OO, mas também os implícitos e os que são 

requeridos por outras classes, nomeadamente os necessários para responder a mensagens. 

Além destes métodos públicos, que são declarados de uma maneira clara nesta fase de 

especificação genérica45, existe um conjunto de funções e procedimentos necessários para que seja 

possível a implementação dos métodos públicos. Estas operações não são declaradas nesta fase, por 

duas razões fundamentais. Em primeiro lugar, porque apenas os métodos públicos, isto é, visíveis 

do exterior da classe são aqui declarados genericamente, e utilizados posteriormente na fase de 

implementação para a constituição da interface do bloco de operações. Em segundo lugar, porque é 

na fase de implementação que são detectadas as necessidades de invocação de certas operações, que 

não necessitam de ser públicas, apenas privados para o bloco de operações que necessita deles. Em 

consequência da primeira razão pode-se declarar a regra M4. 

 

Regra 4 (M4) - Só os métodos públicos são definidos na interface do bloco de operações. 

 

Assim, por exemplo, para a mesma classe MateriaPrima, exemplificada na figura 5.14, além 

dos métodos públicos aí declarados, quando da implementação houve a necessidade de certas 

funções e procedimentos, que apenas necessitavam de ser internos à referida classe. Como referido, 

estas operações (figura 5.15) não são declaradas nesta fase do processo, mas apenas na fase da 

implementação, conforme as necessidades que vão surgindo. 

Como exemplificado na figura 5.15, estes métodos são apenas internos para a própria classe, e 

não visíveis fora dela. Com este processo, qualquer modificação ao nível da implementação, apenas 

é feita no interior da própria classe, não sendo necessária qualquer alteração nos locais onde os 

métodos públicos são invocados. 

 

 

 

 

                                                 
45  Especificação genérica, neste caso refere-se a uma especificação sem preocupação com a linguagem da implementação final. 
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Figura 5.15 -As operações privadas para a classe MateriaPrima em PL/SQL 

 

Outro ponto do mapeamento e relacionado com as operações, é o uso de mensagens entre 

objectos. Uma mensagem enviada de um objecto para outro serve para desencadear a operação que 

vai alterar o estado do objecto receptor. Este desencadear de acções pode ser fruto, por exemplo, da 

invocação de um método da classe receptora pela classe emissora. Assim, se um objecto envia uma 

mensagem a um objecto da classe MatériaPrima para, por exemplo, saber o seu id a partir do 

código do produto, o que acontece é que a classe emissora vai invocar o método da_id (figura 5.14) 

da classe receptora MatériaPrima. Outro processo para a execução de mensagens, é pela utilização 

de ‘triggers’ (ver secção 4.3), nos SGBDR’s onde tal seja possível. Com este mecanismo é possível 

que uma mensagem desencadeie um procedimento automático sobre uma tabela ou um conjunto de 

tabelas. Esse ‘trigger’ poderá invocar operações respeitantes à classe receptora. Como 

consequência, pode-se enunciar a regra M5. 
 

Regra 5 (M5) -  Mensagens entre objectos são implementadas com triggers, ou pela 

invocação dos métodos das classes receptoras. 

 

Entretanto, estes métodos resultantes da invocação de mensagens entre objectos, podem ser 

difíceis de identificar nesta fase da especificação dos métodos, e apenas na fase da implementação 

serem detectados. No entanto, e como consequência da interpretação  do modelo conceptual OO e 

das mensagens aí representadas, muitos destes métodos são já possíveis de serem declarados nesta 

fase. 

 

procedure damt ( 
             id_v in materiaprima_t.id%type, 
             v out materiaprima_t%rowtype 
); 
 
procedure novo (v in materiaprima_t%rowtype); 
 
procedure altera_mt (n in materiaprima_t%rowtype); 
 
procedure criaequiv ( 
             id_mt in equiv_t.ID_MT%type, 
             equiv in equiv_t.EQUIV%type   );   

As declarações dos métodos privados 
para a classe MatériaPrima 
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Resumindo, esta fase de especificação tende a ser genérica, isto é, apenas tem em conta os 

métodos que são implícita ou explicitamente declarados no modelo conceptual. Esta declaração tem 

como objectivo simplificar a fase posterior da implementação na linguagem própria que os vai 

suportar e armazenar. Assim, esta declaração deve ser numa linguagem estruturada, mas que seja 

simples e o mais próxima possível da linguagem final de implementação, de modo a facilitar o 

trabalho futuro. Notar que nesta fase apenas é feita uma especificação, sem pormenores de 

implementação. A especificação consiste na definição do tipo de operação, do seu nome e dos seus 

parâmetros. Por sua vez, os argumentos declarados em cada uma das operações são, de um modo 

geral, os atributos da respectiva classe, com excepções, dependendo do método a implementar e dos 

dados que necessita para a execução de determinada acção. 
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6. A Aplicação Prática das Regras de Mapeamento 
 

 

A ideia básica que está por detrás deste estudo, tem a ver com a possibilidade de se poder 

implementar um modelo orientado ao objecto num sistema de gestão bases de dados relacional. A 

ideia é a de representar num SGBDR não só a informação dos objectos (que representa o seu 

estado), mas também o seu comportamento, fazendo o armazenamento conjunto destas duas 

características dos objectos, directamente na base de dados. Assim, partindo do modelo orientado 

ao objecto, vai-se verificar a aplicabilidade de representação das características dos objectos na 

base de dados, para que posteriormente possam ser usadas por aplicações. A ideia de 

encapsulamento faz com que os objectos tenham uma memória privada e uma interface pública: A 

memória privada consiste nas variáveis da instância (atributos) os quais representam o estado 

interno do objecto. Num sistema OO “puro” estes atributos estão totalmente escondidos dos 

utilizadores, apenas acessíveis pelos métodos. A interface pública consiste na definição dos inputs e 

outputs, para os métodos que se aplicam aos objectos. Tal como os dados, também o código destes 

métodos está escondido dos utilizadores. A vantagem do encapsulamento é o facto de permitir que 

os objectos mudem internamente sem que as aplicações necessitem de o fazer [Date, 1990]. 

Partindo deste conceito e do modelo conceptual OO previamente definido, transformaram-se 

não só os dados, fazendo o mapeamento do modelo para tabelas, como se usou as características 

dos SGBDR’s mais recentes, nomeadamente o Oracle 7, que permite armazenar na base de dados, 

além dos dados, também os métodos, utilizando as características e facilidades dos packages. Uma 

das possibilidades anteriormente desenvolvidas por alguns autores ([Jacobson,1993]) foi o de 

utilizar uma linguagem exterior, normalmente que suportasse objectos, como por exemplo o C++. 

Aqui, o objectivo é verificar a possibilidade dos métodos poderem ficar juntos com os dados na 

mesma base de dados, para posteriormente serem utilizados por aplicações independentes. 

Assim, o primeiro passo foi, tendo como base um “caso académico”, e utilizando uma 

modelação conceptual orientada ao objecto, fazer a sua representação. O modelo OO desenvolvido 

seguiu a metodologia apresentada por Peter Coad e Edward Yourdon. As razões para a sua escolha 

teve como base a simplicidade da metodologia, pois possui recomendações de como o processo 

deve ser desenvolvido. Também  contribuiu o facto de este método ser bastante referenciado por 

outros autores da área da modelação OO. A terceira razão é o facto de já existirem trabalhos 

anteriores com este método dentro do GSI46, onde este trabalho se inclui. 

                                                 
46 Grupo de Sistemas de Informação do Departamento de Informática da Universidade do Minho. 
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Após a conclusão do modelo OO, fez-se a transformação para o modelo  relacional abstracto, 

aplicando as regras R1 a R9 e M1 a M5. Por fim, utilizando o SGBDR Oracle 7, implementou-se 

um exemplo, para a confirmação da aplicabilidade destas regras. Alguns problemas foram 

detectados e houve a necessidade de definir regras para uma melhor representação. Algumas 

dificuldades, devido às limitações do sistema de base de dados, foram resolvidas ao nível da 

programação. As razões para a utilização do Oracle 7, foram duas. Primeiro, pelo facto de ser uma 

base de dados bastante utilizada comercialmente, e portanto o interesse de utilizar algo já testado. 

Em segundo, foi a sua disponibilidade para a utilização prática.  

Nesta capítulo, vai-se apresentar o modelo conceptual OO, a sua transformação para o modelo 

relacional, com a indicação das dificuldades, da notação e decisões tomadas. Depois fala-se dos 

métodos, dando exemplos para os casos mais relevantes, com a sua descrição. Por fim, será 

apresentado um conjunto de regras, bem como as dificuldades encontradas e as respectivas 

soluções, como resultado deste trabalho, sugerindo um conjunto de passos para lidar com estes 

problemas.

6.1 O Modelo Conceptual OO do Caso 
 

O modelo representa os pontos referidos na descrição do problema, que se encontra no 

apêndice 1. Por se tratar de um modelo, tentou-se que contivesse uma variedade de estruturas e 

métodos que pudessem representar as diferentes regras de mapeamento de um modelo orientado ao 

objecto para um modelo relacional. A sua representação completa encontra-se na figura 6.1. 

O modelo existem três grandes assuntos. O primeiro tem a ver com os fornecedores e com a 

matéria prima associada. O segundo grande assunto é referente ao produto final e o terceiro aos 

potenciais clientes. No primeiro assunto estão representados as classes Fornecedor, 

ProdutoFornecedor, MatériaPrima e Fornecimento e Lote. As relações existentes entre estes 

objectos são de um-para-muitos, muitos-para-muitos, existindo uma relação de autorelacionamento. 

Na segunda metade do modelo são representadas as classes Constituinte, ProdutoFinal, 

ProdutoSemMarca, ProdutoComMarca. As relações existentes são a de generalização-

especialização, caso de ProdutoFinal com ProdutoSemMarca e ProdutoComMarca. Existe também 

a relação todo-e-partes entre ProdutoFinal e Constituinte, com a restrição de cada ProdutoFinal ter 

de ter entre dois e dez constituintes. As relações binárias de muitos-para-muitos e de um-para-

muitos também estão presentes. O terceiro assunto tem a ver com os clientes, onde se incluem, 

Cliente, ClienteRetalhista, ClienteVendaDirecta e Lojas. As estruturas presentes aqui são a 

generalização-especialização, caso de Cliente com ClienteRetalhista e ClienteVendaDirecta, e 

relações de um-para-muitos.  
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6.2 Aspectos particulares da implementação 
 

O mapeamento foi feito tendo em conta as classes, assim como as estruturas e associações 

representadas no modelo. As tabelas resultantes, consequência da aplicação das regras R1 a R9, são 

caracterizadas por terem o sufixo “_t”, no nome da classe. Por exemplo, a tabela correspondente à 

classe Fornecedor é designada de fornecedor_t. Os relacionamentos são caracterizados por 

possuírem o prefixo “r_”, seguido das abreviaturas dos nomes dos objectos do relacionamento 

separados por um “_”, tendo como sufixo a identificação de tabela, “_t”. Por exemplo, o 

relacionamento entre ClienteRetalhista e Loja é designada de r_cr_lj_t, onde “cr” representa o 

ClienteRetalhista e “lj” corresponde a Loja. Para facilitar o desenvolvimento, foi criada uma tabela 

(apêndice 4 - Tabela II), onde existe uma correspondência entre o nome da tabela no Oracle 7 e a 

descrição da classe ou estrutura que representa. Este procedimento permite um desenvolvimento do 

trabalho com uma simplicidade acrescida. Quanto ao nome das restrições na definição das tabelas, 

foi tido em conta o nome do relacionamento, assim como o tipo de restrição em causa. Por exemplo, 

o código SQL para a criação da tabela referente ao relacionamento ClienteRetalhista-

ProdutoComMarca é o seguinte: 
 

 create table r_cr_pcm_t 
  ( 
   id_cr number(5) not null, 
   id_pcm number(5) not null, 
   constraint rcrpcm_prim primary key(id_cr,id_pcm), 
   constraint rcrpcm_est_cr foreign key(id_cr) references clienteretalhista_t(id), 
   constraint rcrpcm_est_pcm foreign key(id_pcm) references pf_pcm_t(id) 
  ); 
 

A chave primária é definida pelo nome da restrição rcrpcm_prim. “rcrpcm” representa o 

“relacionamento(r) ClienteRetalhista(cr) - ProdutoComMarca(pcm)”, tendo “prim” o significado 

de se referir à chave primária. Por sua vez a chave estrangeira desta relação, referente ao 

ClienteRetalhista é referida por “rcrpcm_est_cr”. “rcrpcm” tem o significado acima descrito, “_est” 

significa que a esta restrição é referente a uma chave estrangeira. O último sufixo, neste caso “cr” 

de ClienteRetalhista, indica a tabela a que se está a referir. Com esta lógica torna-se simples 

identificar ou definir uma restrição dentro do esquema que se estiver a trabalhar, além de ser fácil 

identificar os elementos em causa, ou alterar posteriormente essas restrições. As restantes 

características das tabelas são resultado da aplicação do SQL do Oracle 7. 

(1) 
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Figura 6.1 - A representação do modelo conceptual OO  
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Cada objecto tem um identificador que o distingue dos restantes designado por id (R2). Na 

implementação das tabelas referentes às classes, usa-se sempre a designação de id para todas as 

classes, apesar de se especificar no modelo relacional abstracto, com um sufixo abreviado referente 

à classe em causa47. Por exemplo, na especificação abstracta o id da classe Cliente é designado de 

id_cl, sendo apenas designado de id na implementação Oracle, pelo facto de tornar a sua 

identificação mais simples na sua invocação. Este valor deve ser gerado pelo sistema, sem 

possibilidade de intervenção dos utilizadores, pois podem provocar danos irrecuperáveis no 

sistema. Assim, e para simplificação do sistema, foi usada a geração automática de sequências pela 

base de dados. Quando um objecto é criado, o sistema incrementa a sequência, previamente 

criada48, e atribui esse valor ao id do novo objecto. Este valor é único, e não pode ser alterado por 

nenhum utilizador sob pena de o sistema ser destruído. Quando um objecto é removido, o seu id 

deixa de existir e não é novamente utilizado. Claro que é possível a construção de uma função que 

faça a reutilização de id’s já destruídos. Para tal há duas hipóteses. Primeiro é criar uma tabela 

associada a cada uma das classes, onde tenha os id’s entretanto removidos e não utilizados por 

outros objectos. A segunda hipótese é criar um index ordenado por ordem crescente dos id’s, 

percorrendo todos os objectos e utilizar um dos id’s livres. O inconveniente da primeira hipótese é o 

facto de se ter mais uma tabela por cada classe, se bem que serão em geral, tabelas com poucos 

elementos. No segundo caso existe o problema de se ter de fazer uma procura em cada nova 

inserção. Nos dois casos o desempenho pode ser afectado. Assim, a solução mais simples foi a de 

utilizar o valor seguinte da sequência49. 

Quando se fala de generalização, a geração dos id’s é um pouco diferente. Assim, por exemplo, 

um cliente tem duas especializações, clienteretalhista e clientevendadirecta. Os que vão aparecer 

nas subclasses têm de existir na superclasse, pois um cliente retalhista ou de venda directa é para 

todos os efeitos, um cliente. A solução encontrada e que torna o sistema simples, foi a de quando se 

cria um novo cliente numa das especialidades, também tem de ser criado na classe cliente. Primeiro 

é criado o objecto na classe cliente, utilizando a mesma técnica referida anteriormente, sendo na 

especialização usado o mesmo valor50 do id atribuído na primeira tabela. Assim todos os id’s 

                                                 
47 Nos sistemas OO ‘’puros’’, os valores dos id’s que identificam os objectos são únicos em todo o sistema e nunca são reutilizados, 
quando forem removidos do sistema. Neste caso concreto, o id é apenas um artefacto de implementação pelo que cada classe ou 
estrutura mapeada terá um valor próprio para o id, referente à tabela onde está representada, e não ao total do sistema. 
48 A instrução genérica SQL ORACLE 7 para criar a sequência é: create sequence <IdentSeq> incremented by <Inc>; <IdentSeq> é 
o nome da sequência e <Inc> é o incremento da sequência. Por exemplo, para a classe Lote a instrução é ‘create sequence lt_id 
incremented by 1;’. 
49 Por exemplo, no caso da classe lote, o código PL\SQL para a obtenção do id é o seguinte: ''select lt_id.nextval into f_l.id from 
dual;''. Assim lt_id é o nome da sequência, nextval dá o próximo valor da sequência, sendo a sequência incrementada, com o valor 
designado na sua criação. Este valor é colocado no campo id da estrutura fl. A tabela dual é uma tabela virtual da base de dados.  
50 Neste caso, a instrução PL\SQL é a seguinte: ''select cli_id.currval into f_l.id from dual;'' A única diferença em relação à anterior é 
o facto de em vez de nextval, aparecer currval. Assim é dado o valor corrente da sequência, em vez de dar o próximo valor, não 
havendo incremento do valor da sequência. 



Capítulo 6 73 

 

utilizados em cada uma das subclasses têm um correspondente na superclasse, o que faz a ligação 

entre a superclasse e as subclasses. 

O atributo id é, como referido, um artefacto de implementação, onde o objectivo é garantir que 

cada objecto possa ser univocamente identificado no sistema, funcionando como chave(s) da(s) 

tabela(s) que representam as classes, pelo que nunca poderá ser nulo. Alguns objectos têm atributos 

que poderiam funcionar como chaves, no entanto por uma questão de simplicidade de 

implementação, assim como de coerência, esta foi considerada a melhor solução e a mais 

equilibrada, pois permite o uso de uma notação semelhante em todo o sistema.  

Os restantes campos da tabela, correspondem aos atributos do objecto em causa, onde os seus 

domínios são especificados, usando tipo de dados disponíveis na base de dados. 

O código SQL do Oracle 7 para a criação das tabelas é simples de utilizar, sendo possível 

definir algumas restrições importantes ao nível do sistema. Claro que muitas das restrições têm de 

ser implementadas ao nível procedimental. Nos próximos pontos serão apresentados casos 

concretos. 
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6.3 A Aplicação das Regras de Mapeamento 
 

São de seguida apresentadas as diferentes estruturas presentes no modelo. Existem regras, 

como o relacionamento ternário ou o relacionamento de um-para-um, que não serão implementadas, 

pois são casos raros nos modelos OO, e também porque a sua implementação não difere muito de 

outras regras que serão analisadas e que não apresentam dificuldades de maior. Todas as restantes 

estruturas serão analisadas, com um exemplo e as explicações apropriadas de um dos casos 

presentes no modelo. Para todas as existentes no modelo, será representado o esquema relacional 

abstracto (apêndice 3) e a referência à sua implementação no Oracle 7 (apêndice 4). 

6.3.1 Classes 
 

Seguindo a regra R1, cada classe foi mapeada numa tabela. Cada um dos atributos da classe em 

causa são os campos da tabela. Cada linha da tabela, o registo, representa um objecto particular. 

Assim, vai-se definir o nome da classe, e a partir da especificação feita no modelo conceptual 

OO, são definidas as características essenciais para o modelo relacional. As classes que se podem 

considerar independentes das estruturas, são as classes Cliente, Constituinte, Fornecedor, 

Fornecimento, Loja, MatériaPrima, Lote e ProdutoFornecedor. A classe Cliente está representada 

na figura 6.2, onde é feita a sua representação abstracta e é indicada qual a tabela correspondente no 

SGBD Oracle 7, que pode ser consultada no apêndice 4. No apêndice 3 encontram-se todas as 

representações abstractas das classes. 

 

 Classe: Cliente 

 Oracle: cliente_t 

 

 
 

Figura 6.2 - A representação relacional para a classe Cliente 

 

 

 

Nome do Atributo Nulo
? 

Domínio 

id_cl Não ID Cliente 
NContribuinte Sim Número 
Nome Sim Texto 
CódigoCliente Não Código 
Morada Sim Texto 

Chave primária: [id_cl] 
Chaves candidatas: [CódigoCliente], [id_cl] 
Acesso frequente: [id_cl], [CódigoCliente] 
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Todas estas transformações seguiram as regras R1 e R2. Assim, cada classe foi transformada 

numa tabela, onde os atributos das classes formam os campos da relação, em conjunto com o 

atributo implícito id51. A partir do modelo conceptual OO e das definições atribuídas a cada um dos 

atributos, são definidos os nulos e respectivos domínios, assim como são definidas as chaves e os 

acessos mais frequentes, sempre a partir do que foi definido no modelo OO. O facto de se definir no 

modelo conceptual estes pontos, tem a ver com a simplificação dos passos seguintes, e se ter neste 

passo uma melhor compreensão do modelo OO, pelo facto de se estar a fazer a sua transformação 

para o modelo relacional abstracto. A especificação do modelo OO é definida durante a sua 

construção e gerado um relatório automático pela ferramenta deste método (apêndice 2). 

6.3.2 Autorelacionamento 
 

Um dos problemas que surgiu na implementação do modelo foi, como representar um 

autorelacionamento no modelo relacional. A primeira hipótese foi a de colocar um atributo na 

tabela da classe em causa, designada por exemplo de equivalência, que teria o valor do id de um 

outro objecto da mesma classe, que lhe seria equivalente.  

 

 

 

Figura 6.3 - A tabela para representar o autorelacionamnto da equivalência entre Matérias Primas 

 

Claro que parecendo uma maneira simples, torna-se bastante complicado quando se pretende 

encontrar todas as equivalências de um dado objecto. O mesmo se passa quando se tem de remover 

um objecto, pois implica que todas as equivalências teriam de ser anuladas ou redireccionadas. Este 

sistema iria implicar o uso da recursividade, complicando bastante as operações sobre o sistema. A 

solução encontrada, e que é a mais simples e eficiente, foi a de criar uma tabela onde todas as 

equivalências estejam representadas (R6). Para o caso das matérias primas equivalentes foi criada a 

tabela, representada na figura 6.3. O código do Oracle 7 encontra-se no apêndice 4 e o nome da 

tabela é equiv_t. 

                                                 
51 No modelo relacional abstracto, o id das classes é designado de id_xx, onde xx é a abreviatura da classe em causa; Quando da 
implementação no Oracle 7, apenas se designará por id. Já nos relacionamentos, a implementação no Oracle 7 será completa, pois 
ilustra melhor o relacionamento que se pretende. O simples uso de id na implementação das classes facilita o seu uso posterior (ver 
quadro 6.1 - T3). 

Chave primária: [id_mt, Equiv] 
Chaves estrangeiras: [id_mt] e [Equiv] de MatériaPrima 
Acesso frequente: [id_mt, Equiv] 

Nome do Atributo Nulo
? 

Domínio 

id_mt Não ID MatériaPrima 
Equiv Não ID MatériaPrima 
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Esta tabela tem dois atributos, id_mt e equiv, que vão representar os id’s das matérias primas 

que são equivalentes, sendo id_mt referente ao id do objecto em causa, e equiv o id do objecto que 

lhe é equivalente. As restrições que asseguram a integridade são de dois tipos. Primeiro é 

assegurado pelas restrições requiv_mt e requiv_mt2, que os valores dos atributos têm de existir na 

tabela referente à classe em causa, neste caso matériaprima. O conjunto dos dois atributos são a 

chave primária da tabela (equiv_prim), o que assegura que não existirá mais que uma equivalência 

directa entre duas matérias primas. Assim, é simples manipular as equivalências, pois basta uma 

simples operação sobre esta tabela, para se atingir o objectivo pretendido, quer seja de consulta, 

alteração ou mesmo remoção de equivalências. 

Resumindo, as vantagens desta aproximação tem a ver com a simplificação da representação, 

bem como das posteriores operações sobre os dados. 

6.3.3 Generalização 
 

No modelo apresentado existem duas generalizações. A de Cliente com ClienteRetalhista e 

ClienteVendaDirecta, e a de ProdutoFinal com ProdutoComMarca e ProdutoSemMarca. A 

solução encontrada para cada um dos casos foi diferente, com objectivo de testar as duas soluções 

apresentadas nas regras R7.1 e R7.2, referidas no capítulo 5. 

A primeira solução foi a de colocar cada uma das classes numa tabela distinta, aplicando a 

regra R7.1 (generalização de cliente). A ligação entre a superclasse e as subclasses é feita pela 

utilização do mesmo id, que referencia o objecto comum. A classe cliente está representada na 

figura 6.2. 

As subclasses, têm uma tabela individual que as representam. Para a classe ClienteRetalhista, a 

tabela abstracta é representada pela figura 6.4. Por sua vez a classe ClienteVendaDirecta está na 

figura 6.5. As nomes que têm no Oracle 7 (Apêndice 4) são, respectivamente, clienteretalhista_t e 

clientevendadirecta_t. 

 
 

 

  
 

 
 

Figura 6.4 - A tabela abstracta que representa o ClienteRetalhista 

 
 

Nome do Atributo Nulo? Domínio 
id_cl Não ID Cliente 
Ramoact Sim Ramo 
Nrcomerc Não Número 

Chave primária: [id_cl] 
Chave candidata: [Nrcomerc], [id_cl] 
Chave estrangeira: [id_cl] de Cliente 
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Figura 6.5 - A tabela abstracta que representa o ClienteVendaDirecta 

 
No caso da tabela clienteretalhista_t, é visível a restrição de integridade referencial (cr_est_c) 

do id desta classe com a sua superclasse. No entanto, esta restrição não impede que um cliente seja 

inserido ao mesmo tempo, quer como ClienteRetalhista, quer como ClienteVendaDirecta, o que 

viola o princípio da generalização. Uma das soluções poderia ser a criação de um trigger que 

impediria que tal aconteça, fazendo com que uma inserção numa das tabelas só fosse válida, caso 

esse valor existisse na superclasse e não existisse nas tabelas do mesmo nível. No caso concreto 

deste modelo, e como o acesso às tabelas é feito através de subprogramas, este problema não 

acontece, pois é assegurado que apenas a inserção é feita numa subclasse se já existir na superclasse 

e não existir noutra subclasse ao mesmo nível.  

Como é visível, além do já discutido id, cada tabela possui os atributos específicos para os 

objectos em causa. Assim, por exemplo, um ClienteRetalhista além de ter os atributos ramoact e 

nrcomerc, possui ainda os atributos comuns a todos os clientes, especificados na classe genérica 

Cliente  (ncontribuinte, nome, ccliente e morada). Com esta aproximação, o tipo de cliente é 

representado pelo seu código, o que permite a identificação da sua subclasse. No caso de se saber à 

partida o tipo do cliente, a procura dos atributos gerais é simples, pois sabe-se que está na 

superclasse. 

Na outra aproximação, utilizando o ProdutoFinal e as subclasses ProdutoComMarca e 

ProdutoSemMarca, criaram-se tabelas distintas para cada subclasse, juntando-se em cada uma 

delas, os atributos da superclasse, conforme a regra R7.2. Assim, as tabelas abstractas para a 

representação da generalização de ProdutoFinal, estão representadas nas figuras 6.6 e 6.7, para 

ProdutoComMarca e ProdutoSemMarca, respectivamente. O código do Oracle 7 (Apêndice 4) são, 

respectivamente, pf_pcm_t e pf_psm_t. 

 
 
 
 

 
 

 

Figura 6.6 - A tabela abstracta da generalização de ProdutoFinal referente a ProdutoComMarca 

Nome do Atributo Nulo? Domínio 
id_cl Não ID Cliente 
Númerobi Não Número 

Chave primária: [id_cl] 
Chave candidata: [Numerobi], [id_cl] 
Chave estrangeira: [id_cl] de Cliente 

Chave primária: [id_pf] 
Chaves candidatas: [CProdutoFinal] 

Nome do Atributo Nulo? Domínio 
id_pf Não ID ProdutFinal 
CProdutoFinal Não Código 
NomeProduto Sim Nome 
Marca Não Marca 
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Figura 6.7 - A tabela abstracta da generalização de ProdutoFinal referente a ProdutoSemMarca 

 
As duas tabelas possuem atributos comuns (cprodutofinal e nome) referentes à superclasse 

ProdutoFinal, tendo cada uma delas os atributos específicos das classes, nomeadamente Marca em 

ProdutoComMarca (pf_pcm_t) e Qualidade em ProdutoSemMarca (pf_psm_t). 

Aqui, a notação utilizada foi um pouco modificada, de modo a ter um sentido lógico. Assim, as 

iniciais (pf referente a ProdutoFinal e pcm referente a ProdutoComMarca) das classes em causa 

separadas por um “_”, são seguidas pelo sufixo “_t”. O problema anterior aqui não se coloca, pois a 

inserção dos id’s é feita de uma forma sequencial, utilizando a mesma série de geração automática, 

mas apenas numa tabela de cada vez, e não duas em simultâneo como acontece na aproximação 

R7.1. A vantagem desta segunda aproximação é o facto de não ser necessário a navegação entre 

tabelas para procurar todos os atributos de um dado objecto. A desvantagem, é que a procura de um 

cliente, se não conhecida a sua especialidade, pode ter de se fazer nas duas tabelas. 

A regra R7.3 não foi aplicada, pois em geral, cria relações não normalizadas, além de a sua 

implementação não apresentar dificuldades. Para regra R7.4, existem aproximações, como o 

relacionamento de muitos-para-muitos, que tem bastantes semelhanças e será aprofundada num dos 

próximos pontos. 

6.3.4 Todo-Partes 
 

Outra estrutura analisada e implementada neste caso, foi a todo-partes. Com este mecanismo 

pretende-se que a relação de um objecto com os seus constituintes seja representada. É o caso do 

relacionamento Constituinte-ProdutoFinal. A solução encontrada foi de representar cada classe em 

causa numa tabela, como definido na regra R9. A tabela abstracta da classe Constituinte é 

representada na figura A3-2 (Apêndice 3). A sua representação no Oracle 7 (apêndice 4), tem o 

nome de const_t. Devido à implementação da generalização da classe ProdutoFinal, este 

relacionamento é feito com duas tabelas (figuras A3-11 e A3-12) referentes às subclasses da 

generalização, e não a uma tabela, o que levanta algum condicionalismo na implementação Oracle 

7. Seguindo a regra R9, a tabela abstracta que representa o relacionamento está na figura 6.8. 

Nome do Atributo Nulo? Domínio 
id_pf Não ID ProdutFinal 
CProdutoFinal Não Código 
NomeProduto Sim Nome 
Qualidade Não Qualidade 

Chave primária: [id_pf] 
Chave candidata: [CProdutoFinal] 
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Figura 6.8 - A representação relacional abstracta do relacionamento Todo-Partes entre 
Constituinte-ProdutoFinal  

 

A classe ProdutoFinal não é directamente representada por uma tabela, mas sim incluída em 

duas, como anteriormente explicado. Assim, o relacionamento é representado com o seguinte 

código: 

 
 create table r_const_pf_t 
  ( 
   id_c    number(5) not null, 
   id_pf   number(5) not null , 
--**--  constraint rpfc_est_pf foreign key(id_pf) references ProdutoFinal_t(id) --**-- 
   constraint rpfc_est_c foreign key(id_c) references const_t(id), 
   constraint rppc_prim primary key(id_c,id_pf) 
  ); 

 

Existe aqui uma limitação do SQL para restringir que “id_pf  tem de estar na tabela pf_pcm_t 

ou pf_psm_t”, pois apenas se pode referir a uma tabela de cada vez, tornando a restrição de 

referência de integridade para com a classe ProdutoFinal52. Há assim a necessidade de a restrição 

ser implementada ao nível de código. A instrução que faria a restrição está em comentários, pois há 

a necessidade de se referenciar duas tabelas e não uma. Por esta razão, apenas a restrição relativa à 

chave estrangeira referente a constituinte está representada na definição das restrições, na tabela 

deste relacionamento. O nome da tabela “r_const_pf_t” refere-se a uma relação “pf” que significa 

“ProdutoFinal”, não existindo no modelo relacional, mas foi usado por uma questão de 

simplificação de leitura. 

O relacionamento é implementado da mesma maneira que um relacionamento de muitos para 

muitos, isto é, colocar numa tabela os id’s de cada um dos objectos em causa. A restrição de 

cardinalidade foi resolvida nos métodos, isto é, quando as acções são executadas, é verificado a 

regra de um produtofinal ter entre dois e dez constituintes. Outra alternativa possível é a utilização 

de triggers para fazer respeitar a cardinalidade. Aqui, e porque os dados apenas são acedidos pelos 

métodos, a restrição foi apenas colocada ao nível da programação dos métodos. 

                                                 
52 Notar que a classe ProdutoFinal  não tem uma tabela directa (ProdutoFinal_t), como explicado. 

Chave primária: [id_c, id_pf] 
Chaves estrangeiras: [id_c] de Constituinte 
 [id_pf] de ProdutoFinal 
Restrição: No máximo existem 10 e no mínimo 2 
 elementos de constituintes no produto 
 final. 

Nome do Atributo Nulo? Domínio 
id_ct Não ID Constituinte 
id_pf Não ID ProdutoFinal 

(2) 



Capítulo 6 80 

 

6.3.5  Relacionamento de Muitos-para-Muitos 
 

Existem várias relacionamentos de muitos-para-muitos. Os representados no modelo são  os 

ClienteRetalhista-ProdutoComMarca, ClienteVendaDirecta-ProdutoSemMarca e Lote-

Fornecimento. Estes relacionamentos foram representadas usando uma tabela, onde os id’s de cada 

objecto da relação constituem os atributos da relação, conforme regra R3. No caso da relação Lote-

Fornecimento são utilizados os id’s da classe Lote (figura A3-7) e da classe Fornecimento (figura 

A3-4). A tabela que representa este relacionamento está na figura 6.9. O código SQL 

correspondente encontra-se no apêndice 4, cujo nome da tabela é r_lt_fm_t. 

 

 
Figura 6.9 - Tabela do relacionamento de Muitos-para-Muitos entre Lote-Fornecimento 

 
O nome do relacionamento é a concatenação das abreviaturas de Lote (lt) e Fornecimento (fm), 

tendo o prefixo “r” o significado do relacionamento e o sufixo “_t” designando a tabela. 

A chave primária (rrlfm_prim) é constituída pelos dois atributos (id_lt e id_fm), sendo cada um 

dos atributos referentes às classes Lote (rlfm_est_lt) e Fornecimento (rlfm_est_fm). Os atributos do 

relacionamento não podem ser nulos, constituindo o seu conjunto a chave primária, e referem-se às 

tabelas que constituem o relacionamento, tendo de existir nessas tabelas, assegurado pelas 

restrições rlfm_est_lt e rlfm_est_fm. 

Os outros dois relacionamentos citados, estão representados no apêndice 3. 

 

6.3.6 Um-para-Muitos 
 

São vários os relacionamentos deste tipo representadas no modelo OO, que serve de base a este 

estudo. Os relacionamentos presentes são Loja-ClienteRetalhista, Fornecimento-Fornecedor, 

ProdutoFornecedor-Fornecedor, Fornecimento-MatériaPrima, ProdutoFornecedor-MatériaPrima, 

Fornecimento-Constituinte, Lote-ProdutoFinal (Lote-ProdutoComMarca,Lote-ProdutoSemMarca). 

A solução é colocar um relacionamento numa tabela onde os atributos são os id’s das classes em 

causa, sendo o id da classe do lado um a chave primária (R4.1). Para o relacionamento 

ProdutoFornecedor-MatériaPrima o código da criação da tabela está no apêndice 4, cujo nome é 

r_pf_mt_t. Por sua vez, a tabela abstracta resultante da aplicação das regra R4.1 está representada 

Nome do Atributo Nulo
? 

Domínio 

id_lt Não ID Lote 
id_fm Não ID Fornecimento 

Chave primária: [ id_lt,id_fm] 
Chaves estrangeiras: [id_lt] de Lote 
 [id_fm] de Fornecimento 
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na figura 6.10. As classes envolvidas, ProdutoFornecedor e MatériaPrima estão representadas, 

respectivamente, nas figuras A3-8 e A3-6. 

 

 

Figura 6.10 - Tabela do relacionamento de Um-para-Muitos entre classes ProdutoFornecedor e 
MatériaPrima 

 
Sendo a classe ProdutoFornecedor a referente ao lado um da relação, tem-se que o seu id é o 

que será a chave primária deste relacionamento, conforme restrição rpfmt_prim. As chaves 

estrangeiras são rpfmt_est_mt (MatériaPrima) e rpfmt_est_pf (ProdutoFornecedor), razão pela qual 

os atributos envolvidos não podem ser nulos, pois têm de existir nas tabelas que estão a referenciar. 

Neste modelo apenas se aplicou a regra R4.1 a este tipo de relacionamento, pois além de R4.2 

ter algumas vantagens, as desvantagens eram superiores, como explicadas no capítulo 5. Mas a 

principal razão foi a de tentar que o desenvolvimento fosse homogéneo ao longo de todo o modelo, 

o que simplifica a fase posterior do desenvolvimento dos métodos e aplicações, seguindo-se sempre 

o mesmo raciocínio. Por sua vez, a regra R4.2 não oferece dificuldade, visto ser relativamente 

simples de aplicar, bastando não usar a nova tabela criada por R4.1 para conter o relacionamento, e 

colocar a chave primária da relação que representa o lado de muitos, na relação que representa a 

classe do lado de um. Aos restantes relacionamentos deste tipo, desenvolvidos na aplicação prática, 

a todos eles foi aplicado a regra R4.1, sendo semelhantes ao do exemplo ProdutoFornecedor-

MatériaPrima. 

Para o relacionamento, Lote-ProdutoFinal (Lote-ProdutoComMarca,Lote-ProdutoSemMarca), 

representada na figura 6.11, a tabela no Oracle 7 (apêndice 4) é r_lt_pfnl_t. As classes do 

relacionamento estão na figura A3-7 (Lote), figura A3-11 (ProdutoComMarca), figura A3-12 

(ProdutoSemMarca). 

 
 

 

Figura 6.11 - Tabela do relacionamento de um-para-muitos entre as classes Lote-ProdutoFinal 

 

Chave primária: [id_pf] 
Chaves estrangeiras:  [id_fm] de ProdutoFornecedor 
 [id_mt] de MatériaPrima 

Nome do Atributo Nulo? Domínio 
id_mt Não ID MatériaPrima 
id_pf Não ID ProdutoFornecedor 

Nome do Atributo Nulo? Domínio 
id_lt Não ID Lote 
id_pfnl Não ID ProdutoFinal 

Chave primária: [id_lt] 
Chaves estrangeiras:  [id_lt] de Lote 
 [id_pfnl] de ProdutoFinal 
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Neste último caso, o id de produtofinal refere-se simultaneamente a duas tabelas, devido à 

implementação da generalização. Tal como na implementação do Todo-Partes, também aqui existe 

a dificuldade de referenciar um atributo que está simultaneamente em duas tabelas, conforme linha 

em comentário na relação r_lt_pfnl_t (apêndice 4). A solução está ao nível aplicacional. 

Todos os restantes relacionamentos de um para muitos, não representados aqui, encontram-se 

no apêndice 3. 
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6.4 A Implementação dos Métodos das Classes 
 

No exemplo apresentado, todas as classes possuem métodos. Além daqueles que têm uma 

função específica em cada classe, existe um conjunto básico de métodos que permitem a 

manipulação mais simples dos dados, designados de implícitos. Estes métodos são: cria, altera, 

mostra e destroi. Existe um outro tipo de métodos, que se podem designar de específicos, que 

realizam um conjunto de operações necessárias para a descrição do comportamento do objecto, ou 

apenas para retornar valores necessários ao conhecimento do sistema. Entre estes, por exemplo, o 

lote.calcprecusto, que calcula o preço de custo de um produto de um determinado lote, que por sua 

vez faz uso de métodos referentes a outras classes. 

De seguida serão explicados, com um exemplo do modelo em estudo, os diferentes tipos de 

métodos e algumas implementações particulares, assim como a notação e características 

particulares do Oracle 7 que permite esta implementação. A implementação completa pode ser 

consultada no manual separado a este trabalho, havendo um resumo dos métodos mais 

significativos no apêndice 5. 

6.4.1 Características da representação 
 

O Oracle 7 permite o uso de uma linguagem procedimental, o PL/SQL. Além das 

características normais de uma linguagem deste tipo, este SGBD tem a possibilidade de agrupar 

tipos, subprogramas e outros elementos numa unidade lógica, designada de package. Com esta 

facilidade desenvolveu-se a parte do caso referente aos métodos associados aos objectos. A solução 

foi a de associar logicamente um conjunto de métodos, usando subprogramas, que representassem o 

comportamento de um objecto. Assim, como cada um dos packages tem de ter um nome para ser 

identificado na base de dados, e como de um modo geral uma classe do modelo está associado a 

uma tabela, todos os subprogramas referentes a um objecto estão dentro de um package com o 

mesmo nome da classe, o que simplifica a sua identificação. Notar que as tabelas referentes às 

classe têm o nome da classe com o sufixo “_t”, o que permite dentro da base de dados a distinção 

entre um package e uma tabela. Por exemplo, a classe fornecedor tem uma tabela associada 

designada de fornecedor_t, enquanto o package que possui os seus métodos é identificado apenas 

pela designação de fornecedor 53. O código de cada package, está num ficheiro de texto, o que torna 

fácil qualquer modificação. 

                                                 
53 Por exemplo, a invocação do método que lista os dados do fornecedor cujo id é 4 é invocado a seguinte instrução: 
fornecedor.mostra(4). 
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Um package é constituído por duas partes: a especificação e o corpo. A especificação é a 

interface com as aplicações. Aqui são declarados os tipos, constantes, variáveis, excepções, 

cursores e subprogramas disponíveis para uso, isto é, informação pública. O alcance desta 

declaração é local ao esquema de base de dados e global para o package. A especificação lista os 

recursos disponíveis para as aplicações. Para se invocar estes recursos54, deve-se usar a seguinte 

notação: 

 

NomePackage.Recurso 

 

Por exemplo, para invocar o procedimento destroi do package cliente, tem de se invocar a 

seguinte instrução: 

cliente.destroi(4) 
 

No corpo do package é feita a implementação de cada cursor ou subprograma declarado na sua 

especificação. O corpo do package pode conter declarações privadas, necessárias para o seu 

correcto funcionamento. No entanto, só os subprogramas que são declarados na especificação estão 

acessíveis fora do package. Veja-se o seguinte exemplo, em PL/SQL, para a criação do package 

cliente. 

 

 create or replace package cliente 
   is 
   procedure cria ( 
              ccliente_v in cliente_t.ccliente%type, 
              morada_v in cliente_t.morada%type, 
             nome_v in cliente_t.nome%type , 
              ncontribuinte_v in cliente_t.ncontribuinte%type 
   ); 
  procedure destroi (id_v in cliente_t.id%type); 
 
   ... 
 end cliente; 
 

 
Esta é a parte da especificação, inicializada por create packge55 onde se declara o que é visível 

e acessível a partir deste package nas aplicações. Todas as declarações e pormenores de 

implementação, que apenas existam no corpo do package e não na especificação, estão escondidas e 

inacessíveis para o seu exterior. O corpo de um package tem o seguinte aspecto: 

 

                                                 
54 Um package pode ser referenciado de um trigger, de outros procedimentos, de blocos PL/SQL, ou usados interactivamente usando 
o SQL*Plus, SQL*DBA ou SQL*Forms. 

(3) 

(4) 

(5) 
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 create or replace package body cliente 
   is  
   -- Declaracao dos procedimentos ainda nao declarados 
   procedure novo (v in cliente_t%rowtype); 
 
   procedure destroi (id_v in cliente_t.id%type) 
    is 
     cli_inval EXCEPTION; 
    begin 
        delete from cliente_t 
         where id=id_v; 
        if SQL%NOTFOUND then 
         raise cli_inval; 
        end if; 
        commit work; 
     exception 
         when cli_inval then 
          ROLLBACK WORK; 
    end destroi ; 
 
   procedure novo (v in cliente_t%rowtype) 
    is 
     begin 
       insert into cliente_t(id,ccliente,morada,nome,ncontribuinte) 
     values(v.id,v.ccliente,v.morada,v.nome,v.ncontribuinte); 
     commit work; 
      end novo; 
 
   procedure cria ( 
               ccliente_v in cliente_t.ccliente%type, 
               morada_v in cliente_t.morada%type, 
               nome_v in cliente_t.nome%type, 
               ncontribuinte_v in cliente_t.ncontribuinte%type) 
    is 
      f_l cliente_t%rowtype; 
      begin 
        select cli_id.nextval into f_l.id from dual; 
        f_l.ccliente:=ccliente_v; 
        f_l.morada:=morada_v; 
        f_l.nome:=nome_v; 
        f_l.ncontribuinte:=ncontribuinte_v; 
     novo(f_l); 
     end cria; 
 end cliente; 
 

Como referido, as declarações feitas no corpo do package e não declaradas na especificação da 

interface, apenas são visíveis no respectivo package. Neste exemplo, isto acontece com o 

                                                                                                                                                                  
55 Em geral usa-se create or replace package, devido ao facto de esta instrução permitir recriar o package no caso de este já existir. 

(6) 
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procedimento novo. Os restantes procedimentos aqui implementados estão declarados na interface e 

podem ser utilizados nas aplicações que tenham permissão56 para tal.  

A nível procedimental, a informação escondida é implementada nos algoritmos usando o 

desenho top-down. Após estar definido o propósito e a especificação da interface do procedimento 

de mais baixo nível, pode-se ignorar os detalhes da implementação, pois estão escondidos para os 

níveis mais elevados do desenho. Por exemplo, no package apresentado (6), tudo o que é necessário 

saber para o procedimento destroi é qual é o id do objecto a destruir, não sendo preciso conhecer a 

sua implementação. Para a aplicação que invoca este procedimento, qualquer alteração ao nível da 

implementação do procedimento é perfeitamente transparente. 

O PL/SQL permite o uso do mesmo nome do subprograma para situações diferentes 

(overloading), desde que os seus parâmetros sejam diferentes em número, ordem ou tipo de famílias 

de dados. Assim, dentro do mesmo subprograma ou package é possível colocar  procedimentos com 

o mesmo nome, apenas se distinguindo pelos parâmetros, sendo a sua função diferente em cada um 

dos casos. 

Outro caso particular tem a ver com a existência de um package ao nível do ambiente PL/SQL, 

designado de standart, cujas declarações podem ser invocadas directamente das aplicações. 

Qualquer declaração existente neste package standart é substituída por outra feita localmente, a 

menos que seja indicada explicitamente o package standart57. 

Após a criação dos packages, estes são compilados e armazenados na base de dados, onde 

funcionam como uma biblioteca que pode ter subprogramas a serem partilhados por várias 

aplicações.  

Assim, aproveitando as propriedades dos packages é possível simular a característica principal 

dos objectos, de associar os dados e os processo, sendo os dados apenas acessíveis pelos métodos 

declarados na interface. Com as características do Oracle 7 é possível ter os dados inacessíveis aos 

utilizadores, a não ser por métodos declarados nos packages e publicados na sua interface. Ao 

conjunto da(s) tabela(s), mais o package associado com os métodos, pode-se considerar uma classe 

de um sistema OO. 

                                                 
56 Um subprograma de um package pode ser invocado dentro do mesmo esquema da base de dados, ou por outros esquemas, desde 
que o package tenha sido partilhado com esses esquemas. Pode-se assim criar um conjunto de subprogramas para manipular dados, 
sem que os utilizadores tenham acesso directo a esses dados. 
57 Por exemplo, existe a função abs(x) que pode ser redeclarada num novo package. Para poder ser invocada a abs do package 
standart, tem de se invocar usando a instrução: standart.abs(x). 
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6.4.2 Os métodos gerais 
 

Para todas as classes que necessitam de manipular dados, foi criado um conjunto de métodos 

que seguiram a mesma filosofia ao longo de todas elas. Aqui vai-se analisar brevemente a 

implementação feita para a classe materiaprima, pois pode ser considerado um exemplo 

elucidativo.   

O primeiro passo para a descrição dos métodos e a possibilidade de eles se tornarem públicos, 

é a descrição da especificação desses mesmo métodos. Assim, a criação da especificação deste 

package tem o seguinte código: 

 
create or replace package mt58 
 is 
 
procedure cria ( 
           descricao_v in materiaprima_t.descricao%type, 
           nome_v in materiaprima_t.nome%type, 
           cproduto_v in materiaprima_t.cproduto%type, 
           equiv_v in materiaprima_t.id%type 
); 
 
procedure destroi (id_v in materiaprima_t.id%type); 
 
procedure mostra (v_id in materiaprima_t.id%type); 
 
procedure altera ( 
           id_v in materiaprima_t.id%type, 
           descricao_v in materiaprima_t.descricao%type, 
           nome_v in materiaprima_t.nome%type, 
           cproduto_v in materiaprima_t.cproduto%type 
); 
... 
end mt; 

 

Como se pode constatar o procedimento cria (7), tem um conjunto de argumentos que são os 

atributos da classe materiaprima. O código deste procedimento é o seguinte: 

 
procedure cria ( 
           descricao_v in materiaprima_t.descricao%type, 
           nome_v in materiaprima_t.nome%type, 
           cproduto_v in materiaprima_t.cproduto%type, 
           equiv_v in materiaprima_t.id%type 
 ) 
 

                                                 
58  Aqui, por uma questão de simplificação, utilizou-se a abreviatura mt para designar o package de MatériaPrima, em vez da palavra 
por extenso. No entanto, seguindo a regra M2, o nome do package deve ser o mesmo da classe. Pode-se utilizar a facilidade dos 
sinónimos para tornar a notação normalizada. 

(7) 

(8) 
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 is 
  f_l materiaprima_t%rowtype; 
  begin 
   select mt_id.nextval into f_l.id from dual; 
   f_l.descricao:=descricao_v; 
   f_l.nome:=nome_v; 
   f_l.cproduto:=cproduto_v; 
 
   novo(f_l); 
   if equiv_v=0 then 
     criaequiv(f_l.id,equiv_v); 
   end if; 
 end cria; 

 
Basicamente, este código faz a inserção dos atributos do novo objecto na base de dados, 

utilizando a estrutura f_l e o procedimento novo como mecanismos para atingir esse fim. O 

procedimento novo não é público, mas pode ser invocado dentro deste package, pois está declarado 

no corpo. Este procedimento tem ainda a particularidade de invocar um outro procedimento, o 

criaequi que vai permitir a criação de uma equivalência com a nova matéria prima. 

O procedimento destroi tem a particularidade de se ter em conta que a remoção de um 

determinado objecto pode implicar a destruição de algumas ligações com outros objectos. Por 

exemplo, no caso da classe materiaprima, a destruição de um destes objectos implica que os 

relacionamentos com as classes fornecimento, produtofornecedor e mesmo com a relação de 

equivalência sejam removidas sob pena de ficarem sem sentido. O código tem a forma seguinte: 

 
procedure destroi (id_v in materiaprima_t.id%type) 
 is 
  cursor f (id in materiaprima_t.id%type) is 
  select id_pf from r_pf_mt_t 
  where id_mt=id; 
 
  cursor g (id in materiaprima_t.id%type) is 
  select id_fm from r_mt_fm_t 
  where id_mt=id; 
 
  cursor h (id in materiaprima_t.id%type) is 
  select id_const from r_mt_const_t 
  where id_mt=id; 
  idpf r_pf_mt_t.id_pf%type; 
  idfm r_mt_fm_t.id_fm%type; 
  idc  r_mt_const_t.id_const%type; 
   
mt_inval EXCEPTION; 
begin 
 
   -- Loop para apagar as relacoes com produtofornecedor de uma MT 
   open f(id_v); 
   loop 
    fetch f into idpf; 

(9) 
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    exit when f%NOTFOUND; 
    pf.destroi(idpf); 
   end loop; 
   close f; 
 
-- Loop para apagar as relacoes com fornecimento de uma MT 
   open g(id_v); 
   loop 
    fetch g into idfm; 
    exit when g%NOTFOUND; 
    fm.destroi(idfm); 
   end loop; 
   close g; 
 
    -- Loop para apagar as relacoes com constituinte de uma MT 
   open h(id_v); 
   loop 
    fetch h into idc; 
    exit when h%NOTFOUND; 
    const.destroi(idc); 
   end loop; 
   close h; 
 
    -- Para apagar as relacoes de equivalencia  de uma MT 
    delete from equiv_t 
    where ((equiv=id_v) or (id_mt=id_v)); 
 
    -- Agora vai apagar na classe materiaprima 
   delete from materiaprima_t 
    where id=id_v; 
   if SQL%NOTFOUND then 
    raise mt_inval; 
   end if; 
   commit work; 
    
   exception 
    when mt_inval then 
     ROLLBACK WORK; 
 
end destroi; 

 
 

A técnica básica para a criação destes procedimentos consiste na utilização de cursores, que 

seleccionam todos os elementos de uma tabela que interessa remover, e num ciclo posterior são 

usados os seus valores para se proceder à invocação de métodos de outras classes que têm de 

remover os objectos relacionados. Por exemplo, para destruir os constituintes que têm qualquer 

relação com esta matéria prima é utilizado o comando PL\SQL const.destroi(idc). Este 

procedimento vai por sua vez desencadear um conjunto de acções necessárias para que a base de 

dados se mantenha coerente. Esta invocação pode ser vista como uma mensagem enviada da classe 

MatériaPrima à classe Constituinte. Se pretender apenas remover a relação binária, então basta 

fazer um simples delete sobre a tabela que a representa. 
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O procedimento altera permite a alteração dos atributos de um determinado objecto. A ideia 

básica é utilizar os valores dos atributos já existentes e só modificar aqueles que são novos. Assim, 

apesar de se poder modificar todos os atributos, só entram como argumentos do procedimento 

aqueles que vão ser modificados. O código deste procedimento para a classe materiaprima é o 

seguinte: 

 

procedure altera_mt (n in materiaprima_t%rowtype) 
is 
 v materiaprima_t%rowtype; 
 
begin 
 select id, descricao,nome,cproduto 
 into  v.id, v.descricao,v.nome,v.cproduto 
 from materiaprima_t 
 where id=n.id;     -- Coloca os valores antigos em v.???? 
 
 v.descricao:=NVL(n.descricao,v.descricao) ; 
 v.nome:=NVL(n.nome,v.nome); 
 v.cproduto:=NVL(n.cproduto,v.cproduto); 
 
 update materiaprima_t set 
   descricao=v.descricao, 
   nome=v.nome, 
   cproduto=v.cproduto 
 where id=v.id; 
 
end altera_mt; 
 

Como mostra o código (10), a partir do id do objecto, que está na estrutura n, consegue-se 

obter os valores actuais dos atributos do objecto em causa. Se alguns dos novos valores são nulos, o 

futuro valor é igual ao já existente, senão é-lhe atribuído o novo valor. A maneira de implementar 

isto, é simplesmente, usar a função NVL, que tem dois argumentos: se o primeiro é nulo, então 

retorna o segundo, senão retorna esse primeiro valor. Após se ter os dados correctos na estrutura v, 

utiliza-se a instrução SQL update que vai permitir fazer a alteração. 

Há outro procedimento comum à generalidade das classes, que faz a apresentação dos dados de 

um determinado objecto a partir do seu id. Esse procedimento foi designado de mostra. Como a 

interface mais usada para a validação do modelo foi o sqlplus do Oracle 7, são utilizadas algumas 

instrução específicas do Oracle 759 para poder enviar os dados para o ecrã. É usada uma função 

(da_mt) que a partir do id do objecto retorna uma estrutura com os valores do objecto. Após a sua 

                                                 
59 No caso concreto do ORACLE 7, o package DBMS_OUTPUT  requer que seja instalado como uma opção, referida como 
procedural option. 
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obtenção, estes valores são enviados para o output60. O código exemplo para a classe materiaprima 

é o seguinte: 

procedure mostra (v_id in materiaprima_t.id%type) 
is  
  f_l materiaprima_t%rowtype; 
  begin 
 
   damt(v_id,f_l); 
 
   DBMS_OUTPUT.PUT('ID ='); 
   DBMS_OUTPUT.PUT(v_id); 
   DBMS_OUTPUT.NEW_LINE; 
 
   DBMS_OUTPUT.PUT('Descricao ='); 
   DBMS_OUTPUT.PUT(f_l.descricao) ; 
   DBMS_OUTPUT.NEW_LINE; 
 
   DBMS_OUTPUT.PUT('Nome ='); 
   DBMS_OUTPUT.PUT(f_l.nome); 
   DBMS_OUTPUT.NEW_LINE; 
 
   DBMS_OUTPUT.PUT('CP ='); 
   DBMS_OUTPUT.PUT(f_l.cproduto); 
   DBMS_OUTPUT.NEW_LINE; 
 
end mostra; 

 

Como referido, estes exemplo são casos gerais. No entanto, e em função das estruturas 

presentes, estes e outros métodos têm implementações particulares que se vão apresentar de 

seguida. 

6.4.3 Aspectos particulares dos métodos 
 

Os dois modos de mapeamento da generalização, levou a que a implementação dos métodos 

tivessem de ter em conta as características particulares de cada tipo de mapeamento. Como foi 

referido, a generalização-especialização da classe Cliente com as subclasses ClienteRetalhista e 

ClienteVendaDirecta foi mapeada para tabelas distintas, onde cada um dos atributos das classes 

foram incluídos nessas tabelas. Com esta estrutura, a implementação dos métodos levou a certas 

particularidades, nomeadamente que se criasse um package para cada uma das classes. Assim, por 

exemplo, para criar um novo ClienteRetalhista, além de se criar um novo registo na tabela 

clienteretalhista_t com os atributos específicos deste tipo de objecto, também é necessário 

adicionar um novo registo à tabela cliente_t, onde estão os atributos comuns aos dois tipos de 

clientes. O código do subprograma, neste caso é o seguinte: 

                                                 
60 Para o uso destas funções é necessário ter instalado no SGBD Oracle 7, o Procedural Option. 

(11)
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procedure cria ( 
           ccliente_v in cliente_t.ccliente%type, 
           morada_v in cliente_t.morada%type, 
           nome_v in cliente_t.nome%type, 
           ncontribuinte_v in cliente_t.ncontribuinte%type, 
           ramoact_v in clienteretalhista_t.ramoact%type, 
           nrcomerc_v in clienteretalhista_t.nrcomerc%type 
) 
 
 is 
  f_l clienteretalhista_t%rowtype; 
  begin 
 
   cliente.cria(ccliente_v, morada_v, nome_v, ncontribuinte_v); 
 
  select cli_id.currval into f_l.id from dual; 
   f_l.ramoact:=ramoact_v; 
   f_l.nrcomerc:=nrcomerc_v; 
 
 novo(f_l); 
 
 end cria; 

 
 

Este método está relaccionado com a classe ClienteRetalhista, o que faz com que esteja 

definido no package clr61. Como existem certos atributos referentes ao objecto criado, que estão na 

classe Cliente, a criação deste objecto implica a invocação do método cria da classe Cliente, que 

está definido no package cliente. Isto é feito pela seguinte intrução: 

 

 cliente.cria(ccliente_v, morada_v, nome_v, ncontribuinte_v) ; 
 

Como se constata, é enviada uma mensagem à classe Cliente para a criação de um novo 

objecto, onde são incluídos os valores dos atributos. 

A outra implementação desta estrutura foi feita com ProdutoFinal, ProdutoComMarca e 

ProdutoSemMarca. Como referido, apenas foi criada uma tabela para cada uma das subclasses, 

onde foram incluídos também os atributos da superclasse. Em relação à implementação anterior, 

agora apenas existem dois packages, os referente a ProdutoComMarca (pcm) e ProdutoSemMarca 

(psm), não havendo necessidade de se invocar métodos exteriores às classes em causa. Assim o 

código para o método cria da classe ProdutoComMarca, é o seguinte: 

                                                 
61 Abreviatura de ClienteRetalhista. Existe a tabela III que faz a equivalência entre classes, tabelas e packages, definida no apêndice 
4. 
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procedure cria ( 
           cprodutofinal_v in pf_pcm_t.cprodutofinal%type, 
           nome_v in pf_pcm_t.nome%type, 
           marca_v in pf_pcm_t.marca%type, 
           quantidade_v in const_t.quantidade%type,  -- para criar o  
           codigo_v   in const_t.codigo%type, 
           codp_v fornecimento_t.cfmento%type       -- constituinte  
) 
 
 is 
  f_l pf_pcm_t%rowtype; 
  id_fm fornecimento_t.id%type;  
  teste pf_pcm_t.id%type; 
  id_c  const_t.id%type; 
  numero  number(2); 
  
  begin 
 
   f_l.cprodutofinal:=cprodutofinal_v; 
   f_l.nome:=nome_v; 
   f_l.marca:=marca_v; 
 
   id_fm:=fm.da_id(codp_v);  
 
   if (id_fm IS NOT NULL) then 
   
    teste:=pcm.da_id(cprodutofinal_v); 
    if (teste = 0) then 
  select pfinal_id.nextval into f_l.id from dual; 
    else                            -- Escolhe qual o id do produto a utilizar 
  f_l.id:=teste; 
    end if; 
 
     const.cria(quantidade_v,codigo_v,codp_v); 
 
     COMMIT WORK; -- Para forcar a novo constituinte ja existir quando  
                  -- a seguir se for utilizar o seu ID 
      
     id_c:=const.da_id(codigo_v);  
 
    -- Temos de colocar aqui a restricao de no limite serem 10 
     numero:= da_numero_const(cprodutofinal_v); 
 
     if (numero<10) then 
      insert into r_const_pf_t(id_c,id_pf) 
      values(id_c,f_l.id);                     --Relacao produtofinal - constituinte 
      if teste=0 then 
  novo(f_l);                 -- Se este produto ja esta criado apenas acrescenta 
      end if;    -- um novo constituinte 
 
     else 
       DBMS_OUTPUT.PUT('Codigo da MT nao Existente'); 
       DBMS_OUTPUT.NEW_LINE; 
    end if; 
 
  else 

(14)
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   DBMS_OUTPUT.PUT(‘Mais de 10 Constituinte’); 
   DBMS_OUTPUT.NEW_LINE; 
  end if; 
 
 end cria; 

 

Este procedimento, é um pouco complicado, devido à relação de Todo-Partes que existe entre 

ProdutoFinal e  Constituinte. No entanto, como se verifica, não existe a invocação de métodos da 

superclasse, pois ela apenas existe teoricamente e não na implementação.  

Nas duas implementações, a geração automática dos id’s é feita por uma sequência única 

referente a cada uma das estruturas da generalização. Por exemplo, para ProdutoFinal existe a 

sequência pfinal_id, que é utilizada quer por ProdutoComMarca, quer por ProdutoSemMarca. 

Comparando a implementação dos métodos nestas duas formas de mapeamento da 

generalização, esta segunda aproximação (R7.2) pode ser considerada mais simples, pois não 

implica o envio de mensagens a outras classes para conseguir construir os seus métodos. 

Devido à implementação da estrutura Todo-Partes, e havendo a necessidade de garantir a 

restrição, este último procedimento tem na criação de um novo produto final, de criar também um 

constituinte associado. As posteriores adições de constituintes a um produto tem a ver com o 

produto final em causa, sendo garantido aqui que a restrição de ter no máximo 10 constituintes não 

é violada. Como se constata, é feita a invocação de métodos da classe constituinte, para conseguir 

serviços necessários à implementação, que pode ser considerado um envio de mensagens entre 

objectos.  

Os métodos particulares de cada classe são implementados nos respectivos packages, sendo o 

seu desenvolvimento simples, podendo por vezes invocar métodos da própria ou outras classes, 

usando neste caso as tradicionais mensagens entre objectos. No apêndice 5 são apresentados alguns 

dos métodos referentes às classes mais significativas do modelo exemplo. 

 

 



Capítulo 6 95 

 

6.5 Comentários Finais e Sugestões 
 
 

Durante a condução deste trabalho surgiram alguns problemas e dificuldades, nomeadamente 

para se conseguir obter, como resultado, um sistema bem estruturado. Assim, partindo desta 

experiência pode-se definir um conjunto de passos e algumas regras para uma implementação em 

bases de dados relacionais a partir de um modelo conceptual orientado ao objecto. 

 

A sequência a seguir é a representada na figura 6.12. Após a construção do modelo conceptual 

orientado ao objecto, onde se possível se deve usar uma ferramenta62 que consiga suportar o 

modelo, tanto no seu modo gráfico, como nas restantes definições relativas às classes, 

relacionamentos e diferentes estruturas.  

O primeiro passo é a aplicação das regras R1 a R9, definidas no capítulo 5. A aplicação das 

regras deve começar pelas classes, seguindo para as estruturas (generalização, todo-e-partes, etc.), e 

posteriormente os relacionamentos binários. Esta ordem pretende evitar possíveis problemas que 

podem surgir no desenvolvimento deste passo. No caso concreto deste modelo, seguiu-se esta 

ordem com alguns ajustes pontuais, pois por vezes é necessário voltar atrás para algumas 

redefinições, devido a problemas63 que surgem na aplicação de regras posteriores, incompatíveis 

com as definições previamente feitas. Assim, esta ordem não é rígida, dependendo do modelo em 

causa com os seus casos particulares, mas principalmente do modo como a pessoa que está a 

trabalhar pensa ser o mais simples para a execução desta tarefa. Como também foi referido, o 

resultado deste passo deve constar de um conjunto de relações abstractas, que além de estarem bem 

definidos os seus atributos, referentes aos atributos dos objectos ou relacionamentos, inclui sempre 

um atributo extra, aqui sempre designado de id, que constitui isoladamente ou em conjunto com 

outros id’s, a chave primária das relações64. Também aqui são definidas as outras restrições, tal 

como domínios, chaves estrangeiras, nulos ou tipos de acessos mais frequentes. Esta declaração 

completa permite que se use as características do modelo conceptual OO já definidas, o que vai 

simplificar o passo seguinte da implementação no sistema de base de dados relacional, utilizando a 

sua própria linguagem de definição de dados. As principais dificuldades encontradas no 

desenvolvimento deste passo foi a necessidade de se ter de redefinir algumas das relações 

                                                 
62 Neste estudo foi usada a ferramenta OOATool, uma ferramenta que suporta o modelo de Peter Coad e Edward Yourdon, 
''Object-Oriented Analysis''. Esta ferramenta permite a edição gráfica do modelo, assim como a definição das características dos seus 
componentes. Uma parte do relatório gerado do modelo, encontra-se no apêndice 2. 
63 Exemplos destes problemas são, do tipo de se definir uma classe pela regra R1, e posteriormente no mapeamento de uma 
generalização se ter de redefenir esse mapeamento,  por vezes até eliminar essa relação.  
64 Como referido, o uso de id’s foi um artefacto para a simplificação da implementação. Podia-se usar um atributo ou um conjunto de 
atributos de uma classe para a definição de chave primária da relação, mas podia complicar a referência quando tivesse de ser feita a 
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anteriormente declaradas, devido a necessidades surgidas no mapeamento posterior de outras 

estruturas, especialmente na redefinição de classes como consequência do mapeamento de 

generalizações. Na conclusão deste passo deve-se verificar se o modelo relacional abstracto 

resultante não é incompatível com o modelo conceptual OO, pois durante o mapeamento pode 

haver alguma transformação não feita correctamente, devido à necessidade de redefinições ao longo 

do processo. 
 

O segundo passo consiste na identificação dos métodos das diferentes classes, e utilizando uma 

linguagem, se possível igual à que vai ser utilizada pelo sistema65 onde irá ser implementado o 

modelo, definir a interface dessa classe, pela definição dos métodos, quer os primários, quer os 

complexos, seguindo as regras M1 a M5. Esta definição vai permitir que a implementação dos 

subprogramas seja feita posteriormente, mas as operações estejam já definidas. Aqui os principais 

problemas surgem com a identificação dos métodos primários e dos seus argumentos. Os restantes 

métodos são os definidos no modelo conceptual OO, bem como alguns não definidos claramente, 

mas que são necessários para responder a mensagens enviadas de outras classes. Por vezes, nesta 

fase não são todos claramente identificados, só o sendo na fase posterior de implementação, e então 

serão aí adicionados à respectiva interface. Os argumentos são geralmente retirados dos atributos 

definidos no modelo relacional abstracto, dependendo do método particular, aqueles que são 

usados. 
 

O terceiro passo consiste na transformação do modelo relacional abstracto no sistema 

relacional que o vai suportar. Neste caso convém seguir um conjunto de regras, de modo a 

desenvolver um sistema com notação homogénea e coerente. Resumidamente, e com base na 

experiência adquirida, estas regras são enunciadas de seguida (T1 a T6 - Quadro 6.1). 

A aplicação destas regras deve resultar num conjunto de instruções escritas na linguagem66 de 

definição de dados do sistema, que irá permitir criar a estrutura da base de dados, assim como a 

maior parte das restrições. Aquelas que não for possível definir neste passo, terão de o ser na fase 

posterior das aplicações. Assim, no caso do exemplo aqui descrito, o resultado encontra-se no 

apêndice 4, com a definição das relações, das restrições, assim como as sequências respectivas. 

Nesta fase houve alguns problemas, nomeadamente na definição de restrições relativas às chaves 

                                                                                                                                                                  
uma chave múltipla. Por outro lado podia-se usar uma só sequência para a criação dos id’s, como num sistema OO puro, mas optou-
se por esta, por tornar o sistema mais simples e claro, na medida em que cada relação tem uma sequência própria.  
65 O uso de uma linguagem deste tipo é uma simplificação para a implementação posterior dos referidos packages. Além do seu 
corpo, onde são implementadas as operações, existe uma interface onde se declaram quais as operações que são visíveis fora desse 
package, funcionando como uma interface. Se à partida não se conhecer esta linguagem, deve-se utilizar uma linguagem declarativa, 
tipo português ou inglês, fácil de interpretar. 
66 Num sistema relacional deve ser o SQL, com algumas possíveis extensões. 
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estrangeiras. Assim, por exemplo no caso da generalização com a regra R7.1, não há possibilidade 

de impedir a  inserção do  mesmo objecto (com o  mesmo id) em  várias  subclasses, pois  não  

existe 

Regra 1 (T1) - Cada tabela referente a uma classe, tem como identificação o nome da 

classe seguido do sufixo “_t” (Ex. Classe Lote, Relação lote_t). 

Regra 2 (T2) - O nome de uma tabela referente a um relacionamento tem o prefixo 

“r_” seguido das abreviaturas das classes envolvidas, e do sufixo “_t” 

designando uma tabela (Ex. Relacionamento Lote-Fornecimento [1,m-

1,m], Relação r_lt_fm_t).  

Regra 3 (T3) - Os id’s das classes devem ser designados de id nas relações das classes 

e de id_xx nos relacionamentos, onde xx é a abreviatura da classe a 

que se refere (Ex. Na relação r_lt_fm_t o id referente à classe Lote é 

id_lt). 

Regra 4 (T4) - As restrições devem ter um nome começado por um “r” seguido da 

abreviatura da relação, e completada pelo sufixo do tipo de relação 

(Ex. A chave primária de r_lt_fm_t é rltfm_prim, sendo a chave 

estrangeira desta relação referente a Lote, rltfm_est_lt). 

Regra 5 (T5) - A geração dos id’s das classes devem ser gerados automaticamente. No 

caso do sistema possuir sequências, estas devem ser designadas pela 

abreviatura do nome da classe, seguida do sufixo “_id”. (Ex. A 

sequência da classe Lote é lt_id, pelo facto da sequência ser usada 

para o atributo id). 

Regra 6 (T6) - As restantes definições feitas no modelo relacional abstracto, como os 

nulos ou domínios, devem ser passadas directamente para o sistema. 

No caso de não ser possível a sua definição, utilizar a programação 

para conseguir a sua resolução. Os acessos frequentes podem ser 

declarados como indexes, se não forem chave primária. 

Quadro 6-1 - As regras de transformação 
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maneira de dizer que só se insere um valor nesta relação, se não existir já numa das outras relações 

referentes às subclasses do mesmo nível. Outro problema foi o surgido com aplicação da regra 

R7.2, e na implementação das restrições relativas à superclasse. Assim, por exemplo, no 

relacionamento de muitos-para-muitos de produtofinal com a classe lote, há a necessidade de 

definição da chave estrangeira. Como a generalização de produto final está definida em duas 

relações, é necessário dizer-se que o atributo de ligação tem de estar numa das tabela que 

constituem a generalização. Esta restrição não é possível de implementar a não ser pela 

programação, pois não se pode dizer que o valor de um atributo, ou está numa ou noutra tabela. Em 

qualquer deste casos, a solução foi a de na fase da programação, ter em conta estas restrições. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 6.12 - O processo de transformação de um MCOO numa implementação relacional 
 

O quarto passo consiste na implementação dos métodos já definidos no passo dois. Aqui são 

declaradas as especificações, assim como o corpo dos packages na linguagem apropriada do 

sistema. No caso apresentado, houve uma simplificação, pois a especificação foi já feita na 

linguagem PL/SQL, que é muito parecida com uma linguagem estruturada normal, e portanto 

simples de ler. O desenvolvimento dos subprogramas, implicou por vezes a definição de outros 

procedimentos ou funções dentro do mesmo package, e por vezes houve a necessidade de redefinir 

a especificação de certos packages para poderem responder a certos pedidos de outras classes, 

resultante das mensagens entre os objectos. Assim, as mensagens foram resolvidas pela invocação 

do método da classe receptora, que o tem publicado na sua interface. Outra maneira de implementar 

as mensagens pode ser pela utilização de triggers. No desenvolvimento destas operações, é útil a 

utilização das tabelas II e III no apêndice 4, bem como ter sempre presente o esquema do modelo 

conceptual OO, pois ajuda no esclarecimento mais rápido de certas dúvidas. 
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Neste esquema, os passos 1 e 2, bem como os 3 e 4 podem-se considerar paralelos no seu 

desenvolvimento. Após estes quatro passos, surge uma fase de testes, onde se poderão usar 

pequenas aplicações para verificar se o modelo resultante respeita o que se pretendia com o modelo 

conceptual OO, e nomeadamente se os métodos correspondem ao que se pretendia. Assim, é 

possível que haja necessidade de reformulação num passo mais avançado, de algumas decisões 

tomadas anteriormente, pelo que o processo deve ser visto interactivamente e ‘tentativamente’. 

Após esta fase de testes, e dadas as permissões adequadas aos diferentes utilizadores, o 

desenvolvimento de aplicações para este sistema torna-se muito mais simples, eficaz e seguro. 

Simples, pois as operações principais já estão definidas; Eficaz, pois os métodos definidos devem 

ser bem estruturados e livres de erros; Seguro, porque é possível dar só as permissões necessárias a 

cada utilizador, restringindo-o ao universo que se pretender para o seu perfil. 
 

Como conclusão deste estudo, pode-se afirmar que é possível simular algumas características 

de um objecto num sistema de bases de dados relacional67 pois pode-se agrupar os dados e os 

métodos, e apenas publicar a interface dos métodos para aceder aos dados. O modo de acesso é 

definido nos próprios métodos. 

O encapsulamento, como princípio de que os objectos devem esconder o seu estado interno 

(memória) e comportamento das outras componentes do sistema, é representado nesta 

implementação na medida em que associando os packages com as tabelas, isto é, a manipulação das 

tabelas está condicionada pela interface de cada package e dos métodos aí especificados, de modo a 

que só através do ‘interface’ um objecto é acessível por outros objectos e é através dele que os 

restantes elementos do sistema podem conhecer os valores por ele guardados, bem como o seu 

comportamento perante determinados acontecimentos. 

A herança, como mecanismo pelo qual as classes partilham atributos e comportamentos 

comuns, também está presente no desenvolvimento deste estudo. Além da definição das regras (R1-

R9) relativas aos dados e sua implementação, das quais as regras R7 e R9 são específicas da 

herança também os métodos das referidas classes, devem obedecer a esta característica. Assim, e 

conforme exemplificado no ponto 6.4.3, como resultado da invocação de um método numa das 

subclasses, resulta na herança dos métodos da superclasse, quando tal for possível, pois depende da 

implementação que se der às classes, pela aplicação de uma das regras R7. 

 

                                                 
67 Isto se o sistema em causa tiver as características referidas ao longo deste estudo, nomeadamente as suportadas pelo Oracle 7. Por 
outro lado, na concepção do modelo OO, apenas algumas características referentes aos objectos estão presentes. Alguns dos 
conceitos associados aos objectos no nível de programação não são representados no modelo conceptual OO, pelo que este 
mapeamento também não os tem em consideração. 
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Por outro lado, o facto da definição de um conjunto de métodos associados a classes, que são 

armazenados nos referidos packages, tal como os dados o são em tabelas, leva a que seja possível a 

reutilização dessas operações nas diferentes aplicações que as venham a usar. Paralelamente, 

qualquer alteração feita na implementação de um dos métodos não tem implicações nas aplicações 

que os utilizem, na medida em que não necessitam de ser modificadas. 

No entanto, tudo o que é aqui referido tem sentido e pode de facto ser implementado, se o 

SGBDR utilizado tiver as características do Oracle 7, nomeadamente um mecanismo similar aos 

packages. Também num processo deste tipo, podem não ser usados todos estes conceitos ou outros 

da abordagem OO, pelo facto de o modelo conceptual OO utilizado os não abordar. 

 

Em termos de eficiência, o resultado depende muito do modelo a implementar, nomeadamente 

no número de tabelas resultantes e do tamanho que essas tabelas terão quando o sistema estiver a 

funcionar em pleno. A pessoa que fizer o mapeamento deve ter em conta estes aspectos, e fazer a 

escolha adequada da regra a usar, quando tal se aplicar, pois pode resultar em mais ou menos 

tabelas. Também deve ter em conta quais os atributos e/ou objectos a usar com mais frequência, 

fazendo a partilha da classe em várias relações, verticalmente ou horizontalmente. A criação de 

indexes pelos atributos de acesso mais frequente, permite aumentar o desempenho do sistema. No 

exemplo apresentado, este problema não foi testado com rigor, pois quer a dimensão do modelo, 

quer a quantidade de dados, é bastante reduzida para uma avaliação séria, devido ao sistema Oracle 

7 estar preparado para manipular grandes quantidades de dados. 
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7. Conclusões 
 
 

Nos últimos tempos, o paradigma da orientação ao objecto tem vindo progressivamente a 

tornar-se o principal centro de interesse no campo do desenvolvimento dos sistemas de informação 

[Brunet, J. et al, 1994]. Assim, faz sentido que na fase da modelação conceptual também seja 

aplicado este mesmo principio da orientação ao objecto, apesar de não haver ainda um método que 

seja considerado como a referência para esta perspectiva de modelação. Todas as técnicas de 

modelação OO, apesar das diferenças de notação e origem, têm em comum conceitos como a 

identificação dos objectos relevantes para o sistema, os seus relacionamentos, interacções e 

operações. Por outro lado, a tecnologia de base de dados tem evoluído no sentido que, na mesma 

base de dados seja armazenada não só os dados propriamente ditos, mas também os subprogramas 

que manipulam os dados e serão usadas pelas aplicações exteriores. 

 

Partindo então de uma modelação OO, o mais natural e lógico será utilizar um sistema de base 

de dados que suporte os conceitos do paradigma OO, de modo a facilitar a sua transformação. No 

entanto, as BDOO não possuem de base comum, ao contrário do que acontece com as BDR. 

Premerlani [1990] define os SGBDOO como uma intercepção da tecnologia das bases de dados e 

das linguagens de programação OO, de onde a ambiguidade do termo resulta do facto de um 

sistema em particular dar mais realce à parte das bases de dados ou das linguagens. Apesar dos 

SGBDOO começarem emergir na área de investigação e comercialmente, ainda é uma tecnologia 

imatura, sofrendo da falta da normalização, não se tendo, assim, ainda imposto comercialmente. 

Por sua vez, os sistemas de gestão de bases de dados relacionais, são sistemas estáveis e com 

um grande domínio a nível comercial, muito devido aos seus conceitos simples e, principalmente, 

devido ao facto de responderem com sucesso à maior parte das aplicações. Apesar de os conceitos 

OO e os relacionais serem diferentes, os sistemas relacionais mais recentes têm extensões que 

permitem o uso de alguns conceitos OO, nomeadamente a possibilidade de armazenar a um 

conjunto de dadosas operações que os manipulam.  

 

Por estas razões, o objectivo deste estudo era estudar e definir um conjunto de regras que 

facilite a transformação de um modelo conceptual OO num modelo relacional, permitindo a sua 

implementação posterior num SGBDR. Depois da definição das regras, estas foram testadas com 

um exemplo prático num SGBDR, nomeadamente no Oracle 7, que possui as referidas extensões. 
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As regras foram definidas conforme o avanço do estudo proposto no esquema da figura 2.2, de 

que resultou na proposta de um processo de transformação para estudos deste tipo (figura 6.12). 

Assim, após a construção de um modelo conceptual OO, em que se procurou que fossem utilizadas 

as estruturas e relacionamentos mais característicos destes modelos68, decorreu uma fase de 

investigação das abordagens possíveis para se atingir o objectivo proposto. Após a identificação de 

uma base para o desenvolvimento do trabalho, seguiu-se a elaboração de um conjunto de regras que 

permitissem definir de uma forma clara a transformação de um modelo conceptual OO num 

esquema de base de dados relacional, sem olhar à sua implementação particular, pois este será 

dependente do SGBDR que se vier a escolher num passo futuro. Assim, foram definidas não só as 

regras para a transformação dos dados associados aos objectos, como também das respectivas 

operações. Por fim, e usando um SGBDR, concretamente o Oracle 7, foram experimentadas as 

regras anteriormente enunciadas e feitas algumas recomendações sobre o processo de 

implementação, anotando as dificuldades e pormenores relativos ao processo. Na escolha do Oracle 

7, para além de outras razões, ter a possibilidade de armazenar operações na base de dados em 

conjunto com os dados. Todo este processo está esquematizado na figura 2.2. No desenvolvimento 

do estudo houve a necessidade de por vezes redefinir algumas regras e fazer as necessárias 

adaptações, pelo facto de se detectar num dos passos mais avançados que não era exequível o 

anteriormente idealizado. Por outro lado, por exemplo, a definição das regras M1 a M5, foi 

realizada em paralelo com a implementação, pois não existia uma base teórica para a sua definição 

prévia. 

 

Como resultado do estudo foi possível definir quatro passos, para se conseguir transformar um 

modelo conceptual orientado ao objecto, numa implementação relacional (figura 6.12). Primeiro 

utilizar as regras R1 a R9, e transformar as classes, as estruturas e relacionamentos em relações. 

Associados às classes, além dos dados, também existe comportamento. Assim, no segundo passo, 

utilizando as regras M1 a M5, faz-se a especificação dos métodos referentes a cada uma das classes, 

sem os implementar. O resultado destes dois passos é assim um modelo relacional abstracto69, onde 

os dados e a parte comportamental estão definidas em conjunto. Nestes dois passos, e especialmente 

no primeiro, é importante além de uma compreensão perfeita do modelo conceptual, também  o uso 

das definições feitas na fase de construção do modelo OO para as suas diferentes componentes, pelo 

                                                 
68 Objectos neste contexto deve-se entender como as entidades ou coisas presentes no sistema e com significado para o problema em 
estudo. Não tem o mesmo significado associado à orientação ao objecto.  
69  Notar que a especificação genérica dos métodos não é parte integrante do modelo relacional. Pode-se considerar esta 
especificação como uma extensão ao modelo relacional. 
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que o uso de uma ferramenta para suporte e desenvolvimento do modelo conceptual OO ajuda nesta 

fase de desenvolvimento. 

O terceiro passo consiste na transformação do esquema relacional abstracto, obtido no passo 

um, no modelo relacional suportado pelo sistema de base de dados onde vai ser implementado. Para 

o desenvolvimento deste processo é importante seguir algumas normas definidas no capítulo 6 (T1 

a T6), de modo a se obter um sistema com uma notação coerente, e que simplifica tanto a sua 

implementação, como o torna mais claro numa utilização futura. Por fim, no quarto passo, e nos 

sistemas que permitam armazenar processos na base de dados, a especificação feita no passo dois é 

usada para a implementação das operações na linguagem específica do sistema de bases de dados 

utilizado. Após estes quatro passos, deve ser feito um conjunto de testes, de modo a assegurar a 

correcção do modelo implementado, especialmente no referente aos métodos. 

 

Como referido, as regras ou sugestões, foram divididas conforme os passos do referido 

esquema. As regras R (passo 1) e M (passo 2) pretendem ser genéricas, isto é, independentes do 

SGBDR onde vier a ser feita a implementação. Já as regras T (passo 3), são sugestões de como se 

deve transformar estas regras no SGBDR Oracle 7, se bem que podem ser tomadas como referência 

para SGBDR com características semelhantes a este. 

As regras R, são regras que permitem transformar as classes, estruturas e relacionamentos do 

modelo OO, num esquema relacional genérico. A generalidade destas regras foram resultado da 

investigação de trabalhos já realizados, nomeadamente de Rumbaugh et al, [1991]. No entanto, 

houve regras que se teve de definir de base, definindo qual a melhor estratégia para a sua execução, 

nomeadamente as regras R6 e R9. A regra R6, relativa ao autorelacionamento, não é abordada pelo 

referido autor. Relativamente à regra R9 (Todo-Partes), também não é feita referência de uma 

forma directa, como acontece com as restantes. Em todas elas, houve uma preocupação de as definir 

claramente, enunciando-as como tópicos fáceis de compreender, pois nas obras consultadas apenas 

eram descritas. Em algumas delas, e porque existem várias alternativas, foram descritas dentro da 

mesma regra, por subtópicos. Os exemplos que as acompanham, pretendem esclarecer visualmente 

o enunciado, dando todos os pormenores mais importantes da transformação, que facilitarão a 

implementação futura. 

As regras ou sugestões, designadas de regras M, pretendem facilitar o passo 2 do referido 

esquema (figura 6.12). Estas, foram definidas de base, como resultado da experiência do estudo 

desenvolvido. Estas partem do principio que o SGBDR que se vai usar numa fase posterior para a 

implementação tem de suportar sob alguma forma, o conceito de que é possível armazenar na base 

de dados, não só os dados, mas também a parte comportamental, isto é, tem de haver mecanismos 
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semelhantes aos packages do Oracle 7 para o armazenamento das operações. Em sistemas onde isto 

não seja possível, deixa de ter sentido, pois será nas aplicações que as operações terão de ser 

implementadas, o que vai contra o objectivo deste estudo, em que se pretende estudar as 

características das bases de dados recentes, como esquematizado na figura 2.1. 

As regras T, são sugestões para a transformação do modelo relacional abstracto no SGBDR 

que o vai implementar, de modo a construir um sistema com uma notação homogénea e coerente. A 

sua definição resultou da experiência desenvolvida durante este estudo e das necessidades e 

dificuldades que surgiram, pretendendo-se sempre que o sistema resultante seja simples de 

interpretar e compreender pelo facto de usar uma notação que é constante, facilitando também o seu 

desenvolvimento. Simultaneamente o uso de tabelas auxiliares (A-I a A-III), como as descritas no 

apêndice 4, são importantes para facilitar o desenvolvimento do sistema e sua posterior utilização. 

 
As regras definidas tiveram como objectivo abordar os aspectos mais relevantes presentes num 

qualquer modelo orientado ao objecto. Durante a sua aplicação prática, e devido às limitações 

impostas pelo sistema de bases de dados utilizado, o Oracle 7, algumas dificuldades foram 

detectadas, como explicitadas no capítulo 6. No entanto, as soluções encontradas para as ultrapassar 

são relativamente simples, devido à facilidade de se poder associar aos dados a parte 

comportamental, e onde algumas restrições não implementadas directamente no SGBD, vai ser 

possível fazê-lo na programação ao nível dos métodos que ficam armazenados na mesma base de 

dados. Com as facilidades oferecidas pelo Oracle 7, é possível que os dados não estejam acessíveis 

a qualquer utilizador, a não ser através dos métodos definidos na base de dados. Pode-se assim 

simular a principal característica da orientação ao objecto, onde os dados de um objecto apenas 

estão acessíveis pelos métodos definidos na sua interface. Outras características como o 

encapsulamento , herança e reutilização também estão presentes. Com esta aproximação, pode-se 

tornar o sistema simples, seguro e eficaz.  

 
Na conclusão do estudo, e após a definição clara de um conjunto de regras que permitem 

sistematizar a passagem de um modelo conceptual orientado ao objecto para um modelo relacional. 

As principais dificuldades num processo deste tipo foram também apontadas e resolvidas, sendo 

feitas algumas recomendações para as contornar. Pode-se assim afirmar que uma modelação 

conceptual orientada ao objecto é compatível com uma implementação relacional, com as 

necessárias extensões, aproveitando-se as vantagens de cada uma delas. 
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Como desenvolvimento deste trabalho, podem-se definir algumas pistas interessantes para o 

seu prosseguimento. Assim, e como este estudo foi feito num ambiente académico, onde não houve 

uma aplicação completa que fizesse uso de todas as definições, será interessante testar todas as 

ideias presentes num estudo mais abrangente, de modo a se tirarem conclusões mais precisas sobre 

todos os conceitos aqui apresentados, bem como a definição de novas regras e sugestões para os 

casos de maior dimensão, que naturalmente não foi possível estudar neste caso mais simples. 

Paralelamente, será interessante testar este sistema mais abrangente em termos de desempenho, pois 

além de não ser objectivo deste estudo, o caso aqui desenvolvido não era ideal para tirar conclusões 

neste capítulo, pois não tem a complexidade, nem uma quantidade de dados suficiente que 

permitisse testar com fiabilidade num sistema como o Oracle 7, destinado a processar grandes 

quantidades de dados.  

Por outro lado, existe num sistema deste tipo, diferentes utilizadores com distintos interesses, 

pelo que o acesso aos dados é condicionado pelo tipo de privilégios que possuem. A utilização de 

métodos específicos para os diferentes tipos de utilizadores é uma hipótese a estudar, na medida em 

que é possível num sistema como o Oracle 7, dar uma permissão condicionada de acesso aos dados, 

através dos métodos definidos. Assim, deve-se testar até que ponto é possível e viável ter diferentes 

graus de privilégios para o uso dos métodos, em função dos acessos aos dados que os seus 

utilizadores devem ter. 

Este estudo, como referido, teve como base a teoria já desenvolvida por Rumbaugh et al 

[1991],  com as adaptações e extensões aqui definidas. Para alguns casos foram definidas regras 

alternativas, pelo que será interessante testar as vantagens e inconvenientes das diferentes 

alternativas. Em alguns casos foram apontadas as alternativas e as respectivas vantagens e 

inconvenientes detectadas, mas é possível que com outras experiências mais abrangentes sejam 

identificadas outros pontos não assinalados. Será também importante o estudo de outras abordagens 

diferentes da aqui desenvolvida e fazer uma comparação fundamentada para verificar qual a que 

mais vantagens traz para um desenvolvimento deste tipo.  

É assim possível usar um sistema de gestão de base de dados com provas dadas no mercado, 

para a implementação de uma modelação conceptual OO. Será interessante verificar como será uma 

implementação num sistema de gestão de bases de dados orientado ao objecto, partindo da mesma 

base. A definição de regras e procedimentos a tomar num desenvolvimento deste tipo, por analogia 

com o desenvolvido neste estudo, poderá ser interessante, tal como verificar os tipos de problemas 

que melhor se adaptam a um ou outro sistema de gestão de bases de dados, tendo em conta as 

dificuldades de transformação do modelo conceptual, bem como o seu desempenho. 
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Caso: O exemplo da empresa transformadora 
 
 
Para testar e fundamentar o mapeamento de um modelo orientado ao objecto para um modelo 

relacional, foi utilizado um problema de uma empresa de transformação. O método de análise 

utilizado foi o AOO de Coad e Yourdon [Coad e Yourdon, 1991. De seguida é apresentada a 

descrição original do problema que deu origem ao modelo apresentado na figura 6.1. 

 
Descrição do domínio do problema 
 
A empresa ÁGUIA & DRAGÃO, LDA opera no ramo da transformação (transformando matéria 

prima em produto final) e o seu funcionamento tem as características que se descrevem de seguida: 

• As matérias primas têm origem externa à empresa, através dos fornecedores. 

• Para cada fornecedor, a empresa necessita de o identificar inequivocamente, de saber o seu 
nome e morada. Necessita de classificar os fornecedores em relação ao ramo em que 
operam, às condições de pagamento que oferece e garantia nas entregas (em relação aos 
produtos). 

• Cada matéria prima necessita de ser identificada inequivocamente, de se saber o seu nome, 
uma descrição simples e um stock mínimo. 

• Cada fornecedor fornece uma matéria prima a determinado preço. 

• Os produtos finais são produzidos em lotes (um produto final por lote), a partir de 
determinadas quantidades de determinadas matérias primas. 

• Existem matérias primas que são equivalentes. 

• Em determinado lote produzido, o produto final utiliza determinada matéria prima, 
fornecido por um só fornecedor. 

• Um produto final tem, por lote,  um determinado preço de custo e outro preço de venda. 

• Um produto final tem no mínimo dois (2) produtos de matéria prima e no máximo dez (10). 

• Cada produto final é caracterizado por ter um nome e necessita ser identificado 
inequivocamente. 

• Os clientes da empresa são de dois tipos: Ou Retalhistas ou de Venda Directa. 

• O produto final subdivide-se em marca e sem marca. 

• Só os produtos sem marca é que são vendidos a clientes de  Venda Directa. 

• Só os produtos com marca é que são vendidos a Retalhistas. 
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• Os clientes retalhistas têm lojas. 

• Qualquer cliente necessita ser identificado inequivocamente. 

• O cliente retalhista é identificado pelo seu ramo de actividade e nº registo comercial. 

• O cliente de venda directa é identificado pelo seu nº de B.I. 

• Em relação a qualquer cliente, é necessário saber o seu nome, morada e N.C. 

• Os produtos sem marca são produzidos com determinada qualidade de acabamento. 

• O produtos com marca, têm determinada marca. 
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Relatório Parcial do Modelo OO 
Este anexo faz uma breve mostra do relatório gerado pela ferrementa OOATool, relativa ao 

método de Peter Coad e Edward Yourdon. Neste exemplo, apenas se mostra a generalização de 

Cliente, mas é bastante significativa no que diz respeito à informação gerada por esta ferramenta. 

 
DOCUMENTATION FOR: Águia&Dragão 
 
 
1. DRAWING: Empresa 
 
1.1. Empresa 
 
Description: 
 Modelo desenhado segundo Peter Coad e Edward Yourdon, para o problema da empresa 
Águia & Dragão. 
 
 
2. MODEL: Empresa 
 
2.1. Empresa 
 
Description: 
 Este modelo descreve as diferentes relações existentes no problema Águia & Dragão. 
 
 
3. CLASSES-&-OBJECTS 
 
3.1. Cliente 
 
Class: Cliente 
Generalized to: 
 ClienteRetalhista 
 ClienteVendaDirecta 
Specialization of:   none 
Messages to: 
 Cliente class  messaged to: ClienteRetalhista object  
 Cliente class  messaged to: ClienteVendaDirecta object  
Description: 
 Classe que representa os dados dos clientes, de uma forma genérica. Haverá outros atributos 
especificos para cada tipo de cliente 
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3.1.1. Cliente Attributes 
 
3.1.1.1. NContribuinte 
Attribute: NContribuinte 
Description: 
 Nº de Contribuinte - Número fiscal do indivíduo ou entidade. Deve ser um número com 
nove digitos. 
 
3.1.1.2. Nome 
Attribute: Nome 
Description: 
 Nome do Cliente 
 
3.1.1.3. CodigoCliente 
Attribute: CodigoCliente 
Description: 
 Código do Cliente - O seu valor deve identificar qual o tipo de cliente a que pertence, com a 
inclusão de CVD ou CR, no caso de ser Cliente de Venda Directa ou Cliente Retalhista.  
 
3.1.1.4. Morada 
Attribute: Morada 
Description: 
 Morada do Cliente 
 
3.1.2. Cliente Services 
 
3.1.2.1. DaCVD 
Service: DaCVD 
Description: 
 Lista todos os Clientes de Venda Directa. Deve responder à mensagem  M16. 
 
3.1.2.2. DaClientes 
Service: DaClientes 
Description: 
 Lista todos os clientes ou so parte deles. pode invocar DaCVD e DaRetalhistas 
 
3.1.2.3. DaRetalhista 
Service: DaRetalhista 
Description: 
 Lista Todos os Clientes Retalhistas. Deve responder à mensagem M17. 
 
3.2. ClienteRetalhista 
Class-&-Object: ClienteRetalhista 
Specialization of:  
 Cliente 
Object Connections: 
 ClienteRetalhista connected to: Lojas 
 ClienteRetalhista connected to: ProdutoComMarca 
Messages to: 



Apêndice 2 A2 - 3 

 

 ClienteRetalhista object  messaged to: Lojas object  
Messages from: 
 Cliente class  messaged to: ClienteRetalhista object  
Description: 
 Contem os dados  e serviços específicos dos Clientes Retalhistas 
 
 
3.2.1. ClienteRetalhista Attributes 
 
3.2.1.1. RamoActividade 
Attribute: RamoActividade 
Description: 
 Indica o ramo de actividade deste cliente retalhista. Corresponde a uma descrição suscinta 
do rama de actividade. 
 
3.2.1.2. NRegistoComercial 
Attribute: NRegistoComercial 
Description: 
 Registo comercial desta empresa. Corresponde a um número de 10 digitos. 
 
3.2.2. ClienteRetalhista Services 
3.2.2.1. DaLojas 
Service: DaLojas 
Description: 
 Da as Lojas pertencentes a um clientes retalhista. Responde à mensagem M18. 
 
3.3. ClienteVendaDirecta 
 
Class-&-Object: ClienteVendaDirecta 
Specialization of:  
 Cliente 
Object Connections: 
 ClienteVendaDirecta connected to: ProdutoSemMarca 
Messages from: 
 Cliente class  messaged to: ClienteVendaDirecta object  
Description: 
 Representa os dados específicos de um cliente retalhista. 
 
3.3.1. ClienteVendaDirecta Attributes 
 
3.3.1.1. NumeroBI 
Attribute: NumeroBI 
Description: 
 Número do Bilhete de Identidade. É um número com nove digitos. 
 
3.3.2. ClienteVendaDirecta Services 
 
None. 
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O Modelo Relacional Abstracto 
 

É apresentado neste anexo o modelo relacional abstracto resultante da aplicação das regras R1 

a R8, ao modelo OO resultante do problema descrito no anexo 1, e cujo modelo completo é 

apresentado na figura 6.1. De seguida é apresentado o esquema de cada uma das classes, estruturas 

ou relacionamentos. 

 

Classes 
 
 Classe: Cliente 

 Oracle: cliente_t 

 

Figura A3 - 1 - A representação relacional abstracta para a classe Cliente 

 

 

 Classe: Constituinte 

 Oracle: const_t 

 

 

 

Figura A3 - 2 - A representação relacional abstracta para a classe Constituinte 

 
 

 

 

 

  

Nome do Atributo Nulo? Domínio 
id_cl Não ID Cliente 
NContribuinte Sim Número 
Nome Sim Texto 
CódigoCliente Não Código 
Morada Sim Texto 

Chave primária: [id_cl] 
Chave candidatas: [CódigoCliente], [id_cl] 
Acesso frequente: [id_cl], [CódigoCliente] 

Nome do Atributo Nulo? Domínio 
id_ct Não ID Constituinte 
CódigoConst Não Código 
Quantidade Sim Número 

Chave primária: [id_ct] 
Chaves candidatas: [CódigoConst], [id_ct] 
Acesso frequente: [id_ct], [CódigoConst] 
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 Classe: Fornecedor 

 Oracle: fornecedor_t 
 

 

Figura A3 - 3 - A representação relacional abstracta para a classe Fornecedor 

 
 
 

 Classe: Fornecimento 

 Oracle: fornecimento_t 

 

Figura A3 - 4 - A representação relacional abstracta para a classe Fornecimento 

 
 
 

 Classe: Loja 

 Oracle: loja_t 
 

 
 

Figura A3 - 5 - A representação relacional abstracta para a classe Loja 

 
 
 
 
 
  

  

Nome do Atributo Nulo? Domínio 
id_f Não ID Fornecedor 
CódigoFornecedor Não Código 
Morada Sim Texto 
Nome Sim Texto 
CódigoPostal Sim Número 
Local Sim Texto 

Chave primária: [id_f] 
Chave candidatas: [CódigoFornecedor],  [id_f] 
Acesso frequente: [id_f], [CódigoFornecedor] 
Restrição: [CódigoPostal] >999 e <10000 

Chave primária: [id_fm] 
Chave candidatas: [CódigoFornecimento], [id_fm] 
Acesso frequente: [id_fm], [CódigoFornecimento] 

Nome do Atributo Nulo? Domínio 
id_fm Não ID Fornecimento 
CódigoFornecimento Não Código 

Chave primária: [id_lj] 
Acesso frequente: [id_lj] 

Nome do Atributo Nulo? Domínio 
id_lj Não ID Loja 
Morada Sim Texto 
Telefone Sim Número 
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 Classe: MatériaPrima 

 Oracle: materiaprima_t 
 
 

 
 

Figura A3 - 6 - A representação relacional abstracta para a classe MatériaPrima 

 
 
 

 Classe: Lote 

 Oracle: lote_t 

 

Figura A3 - 7 - A representação relacional abstracta para a classe Lote 

 
 

 Classe: ProdutoFornecedor 

 Oracle: produtofornecedor_t 

 

Figura A3 - 8 - A representação relacional abstracta para a classe ProdutoFornecedor 

 

Chave primária: [id_mt] 
Chave candidatas: [NúmeroProduto],  [id_mt] 
Acesso frequente: [id_ct], [NúmeroProduto] 

Nome do Atributo Nulo? Domínio 
id_mt Não ID MatériaPrima 
NúmeroProduto Não Código 
StockMínimo Sim Número 
Descrição Sim Texto 
Nome Sim Texto 

Chave primária: [id_lt] 
Chave candidatas: [NúmeroLote], [id_lt 
Acesso frequente: [id_lt], [NúmeroLote] 

Nome do Atributo Nulo? Domínio 
id_lt Não ID Lote 
NúmeroLote Não Código 
TamanhoLote Sim Número 
DataProdução Sim Data 
PreçoUnitVenda Sim Valor 
PreçoUnitCusto Sim Valor 

Nome do Atributo Nulo? Domínio 
id_pf Não ID ProdutoFornecedor 
CondiçoesPagamento Sim Texto 
GarantiaEntrega Sim Texto 
Data Sim Data 
PreçoProdutoFornecedor Sim Valor 

Chave primária: [id_pf] 
Acesso frequente: [id_pf] 
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Generalização 
 
 

Generalização de Cliente 
 

 

 
 

 
 

Figura A3 - 9 - A tabela abstracta que representa o ClienteRetalhista 
 

 
 

Figura A3 - 10 - A tabela abstracta que representa o ClienteVendaDirecta 

Nota: Classe Cliente (Fig. A3-1). As tabelas Oracle 7 são clienteretalhista_t (A3-9) e 
clientevendadirecta (A3-10). 
 
 
 

Generalização de ProdutoFinal 
 

 
 

 
 

 

Figura A3 - 11 - A tabela abstracta da generalização de ProdutoFinal referente a 
ProdutoComMarca 

 
 
 

 

 
 
Figura A3 - 12 - A tabela abstracta da generalização de ProdutoFinal referente a ProdutoSemMarca 

Nota: As tabelas Oracle 7 são pf_pcm_t (A3-11) e pf_psm_t (A3-12). 
 
 

Nome do Atributo Nulo? Domínio 
id_cl Não ID Cliente 
Ramoact Sim Ramo 
Nrcomerc Não Número 

Chave primária: [id_cl] 
Chave candidata: [Nrcomerc], [id_cl] 
Chave estrangeira: [id_cl] de Cliente 

Nome do Atributo Nulo? Domínio 
id_cl Não ID Cliente 
Númerobi Não Número 

Chave primária: [id_cl] 
Chave candidata: [Numerobi], [id_cl] 
Chave estrangeira: [id_cl] de Cliente 

Nome do Atributo Nulo? Domínio 
id_pf Não ID Cliente 
CProdutoFinal Não Código 
NomeProduto Sim Nome 
Marca Não Marca 

Chave primária: [id_pf] 
Chaves candidatas: [id_pf], [cprodutofinal] 

Nome do Atributo Nulo? Domínio 
id_pf Não ID ProdutFinal 
CProdutoFinal Não Código 
NomeProduto Sim Nome 
Qualidade Não Qualidade 

Chave primária: [id_pf] 
Chave candidata: [id_pf], [cprodutofinal]
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Todo-Partes 
 
 

 
 

Figura A3 - 13 - A representação relacional abstracta do relacionamento Todo-Partes entre 
Constituinte-ProdutoFinal  

Nota: Classe Constituinte (Fig. A3-2). Classes de ProdutoFinal (Fig. A3-11 e A3-12) A tabela 
Oracle 7 deste relacionamento é r_const_pf_t. 

 
 
Relacionamento de Muitos-para-Muitos 
 
Rel. Lote-Fornecimento 
 
 

 
 

Figura A3 - 14 - Tabela do relacionamento de Muitos-para-Muitos entre Lote-Fornecimento 

Nota: Classe Lote (Fig. A3-7) e Fornecimento (Fig. A3-4). A tabela Oracle 7 deste 
relacionamento é r_l_fm_t. 

 
 
 

Rel. ClienteRetalhista-ProdutoComMarca 
 
 

 
 

 
 

Figura A3 - 15 - Tabela do relacionamento de Muitos-para-Muitos entre classes ClienteRetalhista-
ProdutoComMarca 

Nota: Classe ClienteRetalhista (Fig. A3-9) e ClienteVendaDirecta (Fig. A3-10). A tabela Oracle 7 
deste relacionamento é r_cr_pcm_t. 

Chave primária: [id_c, id_pf] 
Chaves estrangeiras: [id_c] de Constituinte 
 [id_pf] de ProdutoFinal 
Restrição: No máximo existem 10 e no minimo 2 
 elementos de constituintes no produto 
 final. 

Nome do Atributo Nulo? Domínio 
id_ct Não ID Constituinte 
id_pf Não ID ProdutoFinal 

Nome do Atributo Nulo? Domínio 
id_lt Não ID Lote 
id_fm Não ID Fornecimento

Chave primária: [ id_lt,id_fm] 
Chaves estrangeiras: [id_lt] de Lote 
 [id_fm] de Fornecimento 

Nome do 
Atributo 

Nulo? Domínio 

id_cr Não ID ClienteRetalhista 
id_pcm Não ID ProdutoComMarca 

Chave primária: [ id_cr,id_pcm] 
Chaves estrangeiras: [id_cr] de ClienteRetalhista 
 [id_pcm] de ProdutoComMarca 
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ClienteVendaDirecta-ProdutoSemMarca 
 

 

Figura A3 - 16 - Tabela do relacionamento de Muitos-para-Muitos entre classes 
ClienteVendaDirecta-ProdutoSemMarca 

Nota: Classe ProdutoSemMarca (Fig. A3-12) e ClienteVendaDirecta (Fig. A3-10). A tabela 
Oracle 7 deste relacionamento é r_cvd_psm_t. 

 
 
 
Relacionamento de Um-para-Muitos 
 
Rel. ProdutoFornecedor-MatériaPrima 
 

 

Figura A3 - 17 - Tabela do relacionamento de um-para-Muitos entre classes ProdutoFornecedor e 
MatériaPrima 

Nota: Classe MatériaPrima (Fig. A3-6) e ProdutoFornecedor (Fig. A3-8). A tabela Oracle 7 deste 
relacionamento é r_pf_mt_t. 

 
 

Rel. Loja e ClienteRetalhista 
 
 

 
 
 

Figura A3 - 18 - Tabela do relacionamento de um-para-muitos entre as classes Loja e 
ClienteRetalhista 

Nota: Classe Loja (Fig. A3-5) e ClienteRetalhista (Fig. A3-9). A tabela Oracle 7 deste 
relacionamento é r_cr_lj_t. 

Nome do Atributo Nulo? Domínio 
id_cvd Não ID ClienteVendaDirecta 
id_psm Não ID ProdutoSemMarca 

Chave primária: [ id_cvd,id_psm] 
Chaves estrangeiras: [id_cvd] de ClienteVendaDirecta 
 [id_psm] de ProdutoSemMarca 

Nome do Atributo Nulo? Domínio 
id_mt Não ID MatériaPrima 
id_pf Não ID ProdutoFornecedor 

Chave primária: [ id_pf] 
Chaves estrangeiras:  [id_pf] de ProdutoFornecedor 
 [id_mt] de MatériaPrima 

Nome do Atributo Nulo? Domínio 
id_lj Não ID Loja 
id_cr Não ID ClienteRetalhista 

Chave primária: [id_lj] 
Chaves estrangeiras:  [id_lj] de Loja 
 [id_cr] de ClienteRetalhista 
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Rel. Fornecimento-Fornecedor 
 

 
Figura A3 - 19 - Tabela do relacionamento de um-para-muitos entre as classes Fornecimento-

Fornecedor 
Nota: Classe Fornecimento (Fig. A3-4) e Fornecedor (Fig. A3-3). A tabela Oracle 7 deste 
relacionamento é r_f_fm_t. 

 

 

Rel. ProdutoFornecedor-Fornecedor 
 

 

 
 

 

Figura A3 - 20 - Tabela do relacionamento de um-para-muitos entre as classes 
ProdutoFornecedor-Fornecedor 

Nota: Classe ProdutoFornecedor (Fig. A3-8) e Fornecedor (Fig. A3-3). A tabela Oracle 7 deste 
relacionamento  é r_f_fm_t. 

 

 
 

Rel. Fornecimento-MatériaPrima 
 

 

 

 
 
 

Figura A3 - 21 - Tabela do relacionamento de um-para-muitos entre as classes Fornecimento-
MatériaPrima 

Nota: Classe Fornecimento (Fig. A3-4) e MatériaPrima (Fig. A3-6). A tabela Oracle 7 deste 
relacionamento  é r_mt_fm_t. 
 

Nome do Atributo Nulo? Domínio 
id_fm Não ID Fornecimento 
id_f Não ID Fornecedor 

Chave primária: [id_fm] 
Chaves estrangeiras:  [id_fm] de Fornecimento 
 [id_f] de Fornecedor 

Chave primária: [id_pf] 
Chaves estrangeiras:  [id_pf] de ProdutoFornecedor 

[id_f] de Fornecedor 

Nome do Atributo Nulo? Domínio 
id_pf Não ID ProdutoFornecedor 
id_f Não ID Fornecedor 

Nome do Atributo Nulo? Domínio 
id_fm Não ID Fornecimento 
id_mt Não ID MatériaPrima 

Chave primária: [id_fm] 
Chaves estrangeiras:  [id_fm] de Fornecimento 

[id_mt] de MatériaPrima
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Rel. Fornecimento-Constituinte 
 

 

Figura A3 - 22 - Tabela do relacionamento de um-para-muitos entre as classes Fornecimento-
Constituinte 

Nota: Classe Fornecimento (Fig. A3-4) e Constituinte (Fig. A3-2). A tabela Oracle 7 deste 
relacionamento  é r_fm_const_t. 

 

 
 

Rel. Lote-ProdutoFinal 
 
 

 

 
 

Figura A3 - 23 - Tabela do relacionamento de um-para-muitos entre as classes Lote-ProdutoFinal 

Nota: Classe Lote (Fig. A3-7) e ProdutoFinal (Fig. A3-11 e A3-12). A tabela Oracle 7 deste 
relacionamento  é r_lt_pfnl_t. 

 
 
 
Autorelacionamento 
 
 

Figura A3 - 24 - A tabela para representar o autorelacionamnto da equivalência entre Matérias 

Primas 

Nota: Classe MatériaPrima (Fig. A3-6). A tabela Oracle 7 deste relacionamento  é equiv_t. 

Nome do Atributo Nulo? Domínio 
id_fm Não ID Fornecimento 
id_ct Não ID Constituinte 

Chave primária: [id_fm] 
Chaves estrangeiras:  [id_fm] de Fornecimento 
 [id_ct] de Constituinte 

Nome do Atributo Nulo? Domínio 
id_lt Não ID Lote 
id_pfnl Não ID ProdutoFinal 

Chave primária: [id_lt] 
Chaves estrangeiras:  [id_lt] de Lote 
 [id_pfnl] de ProdutoFinal 

Chave primária: [id_mt, Equiv] 
Chaves estrangeiras: [id_mt] e [Equiv] de MatériaPrima 
Acesso frequente: [id_mt, Equiv] 

Nome do Atributo Nulo? Domínio 
id_mt Não ID MatériaPrima 
Equiv Não ID MatériaPrima 
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Descrições no Oracle 
 

Relações  
 

Seguindo os passos e regras definidas de mapeamento, foram definidas as tabelas necessárias para a 

representação do modelo. A linguagem utilizada é o SQL do Oracle 7. A descrição vai ter a 

definição da tabela e a respectiva Classe, estrutura ou relacionamento que representa. A 

representação do nome da tabela tem o nome da classe ou relacionamento, seguido do sufixo “_t”. 

Por exemplo, a classe cliente é representada por cliente_t. 

 
Classe: Cliente 
Tabela: cliente_t 
 
create table cliente_t 
 ( 
  id number(5) not null  constraint cliente_prim  primary key, 
  ncontribuinte number(10), 
  nome varchar2(40), 
  ccliente varchar2(10)  not null, 
  morada  varchar2(40) 
 );   
 
 

Classe: ClienteRetalhista 
Tabela: ClienteRetalhista_t 
 
create table clienteretalhista_t 
 ( 
  id number(5) not null  constraint cr_prim  primary key, 
  ramoact varchar2(20), 
  nrcomerc number(10)   not null, 
  constraint cr_est_c foreign key(id) references cliente_t(id) 
 );   
 
 

Classe: ClientevDirecta 
Tabela: ClientevDirecta_t 
 
create table clientevdirecta_t 
 ( 
  id number(5) not null  constraint cvd_prim  primary key, 
  numerobi number(8)   not null, 
  constraint cvd_est_c foreign key(id) references cliente_t(id) 
 );   
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Classe: Constituinte 
Tabela: Constituinte_t 
 
create table const_t 
 ( 
  id number(5) not null  constraint const_prim  primary key, 
  codigo varchar(10) not null, 
  quantidade number(5) 
 );   

 
 
Relação: Equivalência - Relação de Autorelacionamento da Classe MatériaPrima 
Tabela: Constituinte_t 
 
create table equiv_t 
 ( 
  id_mt       number(5) not null, 
  equiv       number(5) not null, 
  constraint requiv_mt foreign key(id_mt) references materiaprima_t(id), 
  constraint requiv_mt2 foreign key(equiv) references materiaprima_t(id), 
  constraint equiv_prim primary key(id_mt,equiv) 
 ); 
 
 

Classe: Fornecimento 
Tabela: Fornecimento_t 
 
create table fornecimento_t 
 ( 
  id  number(5) not null  constraint fmento_prim  primary key, 
  cfmento varchar2(10)  not null 
 );   
 
 

Classe: Fornecedor 
Tabela: Fornecedor_t 
 
create table fornecedor_t 
 ( 
  id number(5) not null  constraint forn_prim  primary key, 
  codigo_forn varchar2(10)  not null, 
  morada varchar2(10),  
  nome varchar2(10), 
  cpostal number(4)  check (cpostal < 10000 and cpostal>999), 
  local varchar2(10) 
 );   
 
 

Classe: Loja 
Tabela: Loja_t 
 
create table loja_t 
 ( 
  id number(5) not null  constraint loja_prim  primary key, 
  telefone number(10), 
  morada varchar2(50) 
 );   
 
 
 

Classe: Lote 
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Tabela: Lote_t 
 
create table lote_t 
 ( 
  id number(5) not null  constraint lt_prim  primary key, 
  nlote varchar2(10) not null, 
  nproduto number(5), 
  precovenda number(8,2), 
  precocusto number(8,2) 
 );   

 
Classe: MatériaPrima 
Tabela: MatériaPrima_t 
 
create table materiaprima_t 
 ( 
  id number(5) not null  constraint mt_prim  primary key, 
  descricao varchar2(40), 
  nome varchar2(10) not null, 
  cproduto varchar2(10) not null 
);   

 
Classe: ProdutoFornecedor 
Tabela: ProdutoFornecedor_t 
 
create table produtofornecedor_t 
 ( 
  id number(5) not null  constraint pf_prim  primary key, 
  condicoes varchar2(40), 
  garantia varchar2(40), 
  precopf number(8,2), 
  data date, 
  cprodforn varchar2(10) 
 );   

 
Relação: Generalização de ProdutoFinal e ProdutoComMarca 
Tabela: pf_pcm_t 
 
create table pf_pcm_t 
 ( 
  id number(5) not null  constraint pfpcm_prim  primary key, 
  cprodutofinal varchar2(10)  not null, 
  nome varchar2(40), 
  marca varchar2(20) not null 
 );   

 
Relação: Generalização de ProdutoFinal e ProdutoSemMarca 
Tabela: pf_psm_t 
 
create table pf_psm_t 
 ( 
  id number(5) not null  constraint pfpsm_prim  primary key, 
  cprodutofinal varchar2(10)  not null, 
  nome varchar2(40), 
  qualidade varchar2(1) not null 
 );   

 
 
 
Relação: “Todo-e-Partes” de ProdutoFinal e Constituinte 
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Tabela: r_const_pf_t 
 
create table r_const_pf_t 
 ( 
  id_c    number(5) not null, 
  id_pf   number(5) not null, 
--**--  constraint rpfc_est_pf foreign key(id_pf) references ProdutoFinal_t(id)70, 
  constraint rpfc_est_c foreign key(id_c) references const_t(id), 
  constraint rppc_prim primary key(id_c,id_pf) 
 ); 

 
Relação: Relacionamento de ClienteRetalhista (1,m) e Loja (1) 
Tabela: r_cr_lj_t 
 
create table r_cr_lj_t 
 ( 
  id_lj number(5) not null constraint rcrlj_prim primary key, 
  id_cr number(5) not null, 
  constraint rcrlj_est_lj foreign key(id_lj) references loja_t(id), 
  constraint rcrlj_est_cr foreign key(id_cr) references clienteretalhista_t(id) 
 ); 
 

Relação: Relacionamento de ClienteRetalhista (1,m) e ProdutoComMarca (1,m) 
Tabela: r_cr_pcm_t 
 
create table r_cr_pcm_t 
 ( 
  id_cr number(5) not null, 
  id_pcm number(5) not null, 
  constraint rcrpcm_prim primary key(id_cr,id_pcm), 
  constraint rcrpcm_est_cr foreign key(id_cr) references clienteretalhista_t(id), 
  constraint rcrpcm_est_pcm foreign key(id_pcm) references pf_pcm_t(id) 
 ); 
 

Relação: Relacionamento de ClienteVendaDirecta (1,m) e ProdutoSemMarca (1,m) 
Tabela: r_cvd_psm_t 
 
create table r_cvd_psm_t 
 ( 
  id_cvd number(5) not null, 
  id_psm number(5) not null, 
  constraint rcvdpsm_prim primary key(id_cvd,id_psm), 
  constraint rcvdpsm_est_cvd foreign key(id_cvd) references clientevdirecta_t(id), 
  constraint rcvdpsm_est_psm foreign key(id_psm) references pf_psm_t(id) 
 ); 
 

Relação: Relacionamento de Fornecedor (1,m) e Fornecimento (1,m) 
Tabela: r_f_fm_t 
 
create table r_f_fm_t 
 ( 
  id_f number(5) not null, 
  id_fm number(5) not null  constraint rffm_prim  primary key, 
  constraint rffm_est_mt foreign key(id_f) references fornecedor_t(id), 
  constraint rffm_est_fm foreign key(id_fm) references fornecimento_t(id) 
 ); 
 

Relação: Relacionamento de Fornecedor (1,m) e ProdutoFornecedor (1) 
Tabela: r_f_fm_t 
 

                                                 
70Pela mesma razão da relação de Lote com PCM e PSM. 
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create table r_f_pf_t 
 ( 
  id_forn  number(5) not null, 
  id_prodforn number(5) not null  constraint rfpf_prim  primary key, 
  constraint rfpf_est_f foreign key(id_forn) references fornecedor_t(id), 
  constraint rfpf_est_pf foreign key(id_prodforn) references produtofornecedor_t(id) 
 ); 

 
Relação: Relacionamento de Lote (1,m) e Fornecimento (1,m) 
Tabela: r_f_fm_t 
 
create table r_lt_fm_t 
 ( 
  id_lt number(5) not null, 
  id_fm number(5) not null, 
  constraint rrlfm_prim primary key(id_fm,id_lt), 
  constraint rlfm_est_lt foreign key(id_lt) references lote_t(id), 
  constraint rlfm_est_fm foreign key(id_fm) references fornecimento_t(id) 
 ); 

 
Relação: Relacionamento de Lote (1) e ProdutoFinal (1,m) 
Tabela: r_l_pfnl_t 
 
create table r_lt_pfnl_t 
 ( 
  id_lt         number(5) not null constraint rltpcm_prim primary key, 
  id_pfnl       number(5) not null, 
  constraint rltpcm_est_lt foreign key(id_lt) references lote_t(id), 
  --**-- constraint rltpfnl_est_ppfnl foreign key(id_pcm) references pf_pfnl_t(id)71 
 ); 

 
Relação: Relacionamento de Fornecimento (1,m) e Constituinte (1) 
Tabela: r_fm_const_t 
 

create table r_fm_const_t 
 ( 
  id_fm number(5) not null, 
  id_const number(5) not null, 
  constraint rfmct_est_fm foreign key(id_fm) references fornecimento_t(id), 
  constraint rfmct_est_ct foreign key(id_const) references const_t(id), 
  constraint rfmct_prim primary key(id_const) 
 ); 
 

Relação: Relacionamento de MatériaPrima (1,m) eFornecimento (1,m) 
Tabela: r_mt_fm_t 
 

create table r_mt_fm_t 
 ( 
  id_mt number(5) not null, 
  id_fm number(5) not null  constraint rmtfm_prim  primary key, 
  constraint rmtfm_est_mt foreign key(id_mt) references materiaprima_t(id), 
  constraint rmtfm_est_fm foreign key(id_fm) references fornecimento_t(id) 
 ); 
 

Relação: Relacionamento de ProdutoFornecedor (1) e MatériaPrima (1,m) 
Tabela: r_pf_mt_t 
 
create table r_pf_mt_t 

                                                 
71 Como este atributo se refere simultaneamente a duas tabelas (PCM e PSM), não se pode fazer uma referência directa 
simultaneamente aos dois. Isto porque o ID do Produto Final é gerado da mesma sequência, e a relação com o lote tem de se fazer 
das tabelas PSM e PCM. 



Apêndice 4 A4 - 6 

 

 ( 
  id_mt number(5) not null, 
  id_pf number(5) not null  constraint rpfmt_prim  primary key, 
  constraint rpfmt_est_mt foreign key(id_mt) references materiaprima_t(id), 
  constraint rpfmt_est_pf foreign key(id_pf) references produtofornecedor_t(id) 
 ); 
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Sequências 
 
A tabela I mostra as instruções para a criação das sequências e as respectivas classes associadas. 
 
 
 
 
 

Classe Criação da Sequência 
ProdutoFornecedor create sequence pf_id increment by 1; 
Fornecedor create sequence forn_id increment by 1; 
MatériaPrima create sequence mt_id increment by 1; 
Fornecimento create sequence fm_id increment by 1; 
Lote create sequence lt_id increment by 1; 
Loja create sequence lj_id increment by 1; 
ProdutoFinal create sequence pfinal_id increment by 1; 
Cliente create sequence cli_id increment by 1; 
Constituinte  create sequence ct_id increment by 1; 

 

Tabela A-I - Descrição das sequências e das classes associadas 
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Tabelas de Equivalências 
 

De seguida são apresentadas duas tabelas que serviram para resumir as equivalências existentes 

entre o modelo conceptual OO, e o modelo relacional do Oracle 7. A existência destas tabelas 

revelaram-se bastante úteis ao longo da implementação, pois devido ao elevado número de factos e 

entidades envolvidos, por vezes torna-se difícil a distinção do que se procura e qual o nome 

utilizado. Notar que houve sempre a preocupação de usar nomes que reflectissem numa primeira 

abordagem exactamente o que representam. Estas tabelas servem para uma confirmação ou 

identificação mais dúbia. Assim, basicamente são tabelas de ajuda, que dão uma contribuição real 

para o desenrolar de todo o processo. 

 
Esta tabela mostra o nome da tabela e a qual a representação do modelo orientado ao objecto.  

 
Tabela Descrição 

cliente_t Classe Cliente 
clienteretalhista_t Classe ClienteRetalhista e Gener. Cliente/CR 
clientevdirecta_t Classe ClienteVDirecta  e Gener. Cliente/CVD 
const_t Classe Constituinte 
fornecedor_t Classe Fornecedor 
fornecimento_t Classe Fornecimento 
loja_t Classe Loja 
lote_t Classe lote 
materiaprima_t Classe MateriaPrima 
pf_pcm_t Generalização ProdutoFinal/ProdutoComMarca 
pf_psm_t Generalização ProdutoFinal/ProdutoSemMarca 
produtofornecedor_t Classe ProdutoFornecedor 
equiv_t Autorelacionamento de MatériaPrima (0,m - 0,m) 
r_const_pf_t Relacionamento Constituinte/ProdutoFinal (1,m - 2,10) 
r_cr_lj_t Relacionamento ClienteRetalhista/Loja (1,m - 1) 
r_cr_pcm_t Relacionamento ClienteRetalhista/ProdutoComMarca (1,m - 1,m)
r_cvd_psm_t Relacionamento ClienteVDirecta/ProdutoSemMarca (1,m - 1,m) 
r_f_fm_t Relacionamento Fornecedor/Fornecimento (1,m-1) 
r_f_pf_t Relacionamento Fornecedor/ProdutoFornecedor (1,m-1) 
r_l_fm_t Relacionamento Lote/Fornecimento (1,m - 1,m) 
r_lt_pfnl_t Relacionamento Lote/ProdutoComMarca (1 - 1,m) 
r_lt_pfnl_t Relacionamento Lote/ProdutoSemMarca (1 - 1,m) 
r_fm_const_t Relacionamento Fornecimento/Constituinte (1,m-1) 
r_mt_fm_t Relacionamento MatériaPrima/Fornecimento (1,m-1) 
r_pf_mt_t Relacionamento ProdutoFornecedor/MatériaPrima (1-1,m) 

 

Tabela A-II - Descrição dos nomes atribuídos às tabelas do modelo 
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Esta tabela III representa as relações entre as Classes ou Relações, o nome da tabela que a 

representa, qual o packge que tem os métodos de uma classe, assim como qual a sequência que vai 

ser usada para gerar o id do objecto, que será usado como chave primária. Com esta solução de 

equivalências, consegue-se simular um objecto, pela associação dos atributos (tabelas) e métodos 

(packages), sendo ainda o identificador do objecto gerado pelo sistema (sequências), logo 

transparente para utilizador ou programador. 

 
 
 

Classe/Relação Tabela Packge Sequência 
Cliente cliente_t cliente cli_id 
ClienteRetalhista clienteretalhista_t clr cli_id 
ClienteVDirecta clientevdirecta_t clvd cli_id 
Constituinte const_t const ct_id 
Fornecedor fornecedor_t fornecedor forn_id 
Fornecimento fornecimento_t fm fm_id 
Loja loja_t lj lj_id 
Lote lote_t lt lt_id 
Materiaprima materiaprima_t mt mt_id 
ProdutoComMarca pf_pcm_t pcm pfinal_id 
ProdutoSemMarca pf_psm_t psm pfinal_id 
Produtofornecedor produtofornecedor_t pf pf_id 
 equiv_t   
 r_const_pf_t   
 r_cr_lj_t   
 r_cr_pcm_t   
 r_cvd_psm_t   
 r_f_fm_t   
 r_f_pf_t   
 r_l_fm_t   
 r_lt_pfnl_t   
 r_fm_const_t   
 r_mt_fm_t   
 r_pf_mt_t   

 
 

Tabela A-III - Equivalências entre Classes e elementos do modelo relacional 
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Um Exemplo de Packages 
 
Este anexo apresenta um package completo, onde todos os pormenores de implementação estão 

presentes. O exemplo refere-se à classe Cliente. Como referido, um package é constituído por uma 

interface, onde são especificados os elementos públicos, e por um corpo onde é feita a sua 

implementação. 

 
 
create or replace package cliente 
 is 
 
procedure cria ( 
           ccliente_v in cliente_t.ccliente%type, 
           morada_v in cliente_t.morada%type, 
           nome_v in cliente_t.nome%type, 
     ncontribuinte_v in 
cliente_t.ncontribuinte%type 
); 
 
procedure destroi (id_v in cliente_t.id%type); 
 
procedure mostra (v_id in cliente_t.id%type); 
 
procedure altera ( 
           id_v in cliente_t.id%type, 
           ccliente_v in cliente_t.ccliente%type, 
           morada_v in cliente_t.morada%type, 
           nome_v in cliente_t.nome%type, 
     ncontribuinte_v in 
cliente_t.ncontribuinte%type 
); 
 
procedure daclr;  -- Da todos os clientes retalhistas 
 
procedure dacvd;  -- Da todos os clientes de venda 
directa 
 
end cliente; 
/ 
 
 
create or replace package body cliente 
 is  
 
-- Declaracao dos procedimentos ainda nao 
declarados 
 
procedure dacliente ( 
             id_v in cliente_t.id%type, 
             v out cliente_t%rowtype 

); 
 
procedure novo (v in cliente_t%rowtype); 
 
procedure altera_c (n in cliente_t%rowtype); 
 
procedure novo ( 
             v in cliente_t%rowtype 
) 
 is 
  begin 
   insert into 
cliente_t(id,ccliente,morada,nome,ncontribuinte) 
   
values(v.id,v.ccliente,v.morada,v.nome,v.ncontrib
uinte); 
   commit work; 
  end novo; 
 
 
procedure destroi (id_v in cliente_t.id%type) 
 is 
cli_inval EXCEPTION; 
begin 
   delete from cliente_t 
    where id=id_v; 
   if SQL%NOTFOUND then 
    raise cli_inval; 
   end if; 
   commit work; 
    
   exception 
    when cli_inval then 
     ROLLBACK WORK; 
end destroi; 
 
 
procedure mostra 
  (v_id in cliente_t.id%type 
 ) 
is  
  f_l cliente_t%rowtype; 
  begin 
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   dacliente(v_id,f_l); 
 
   DBMS_OUTPUT.PUT('ID ='); 
   DBMS_OUTPUT.PUT(v_id); 
   DBMS_OUTPUT.NEW_LINE; 
 
   DBMS_OUTPUT.PUT('Codigo ='); 
   DBMS_OUTPUT.PUT(f_l.ccliente); 
   DBMS_OUTPUT.NEW_LINE; 
 
   DBMS_OUTPUT.PUT('Morada ='); 
   DBMS_OUTPUT.PUT(f_l.morada); 
   DBMS_OUTPUT.NEW_LINE; 
 
   DBMS_OUTPUT.PUT('Nome ='); 
   DBMS_OUTPUT.PUT(f_l.nome); 
   DBMS_OUTPUT.NEW_LINE; 
 
   DBMS_OUTPUT.PUT('NC ='); 
   DBMS_OUTPUT.PUT(f_l.ncontribuinte); 
   DBMS_OUTPUT.NEW_LINE; 
 
 end mostra; 
 
 
procedure cria ( 
           ccliente_v in cliente_t.ccliente%type, 
           morada_v in cliente_t.morada%type, 
           nome_v in cliente_t.nome%type, 
           ncontribuinte_v in 
cliente_t.ncontribuinte%type 
) 
 is 
  f_l cliente_t%rowtype; 
  begin 
   -- era isto  f_l.id:=id_v; 
   select cli_id.nextval into f_l.id from dual; 
   f_l.ccliente:=ccliente_v; 
   f_l.morada:=morada_v; 
   f_l.nome:=nome_v; 
   f_l.ncontribuinte:=ncontribuinte_v; 
   novo(f_l); 
 end cria; 
 
 
procedure altera ( 
             id_v in cliente_t.id%type, 
             ccliente_v in cliente_t.ccliente%type, 
             morada_v in cliente_t.morada%type, 
             nome_v in cliente_t.nome%type, 
     ncontribuinte_v in 
cliente_t.ncontribuinte%type 
) 
 
 is 

  f_l cliente_t%rowtype; 
  begin 
   f_l.id:=NVL(id_v,NULL); 
   f_l.ccliente:=NVL(ccliente_v,NULL); 
   f_l.morada:=NVL(morada_v,NULL); 
   f_l.nome:=NVL(nome_v,NULL); 
   
f_l.ncontribuinte:=NVL(ncontribuinte_v,NULL); 
 
   altera_c(f_l); 
 end altera; 
procedure dacliente ( 
             id_v in cliente_t.id%type, 
             v out cliente_t%rowtype 
)  
 is 
 begin 
  select ccliente, morada, nome, ncontribuinte 
  into  v.ccliente,  v.morada, v.nome,  
v.ncontribuinte 
  from cliente_t 
  where id=id_v; 
  end dacliente; 
 
procedure altera_c (n in cliente_t%rowtype) 
is 
 v cliente_t%rowtype; 
 
begin 
 
 select id, ccliente,morada,nome,ncontribuinte  
 into v.id,  v.ccliente, v.morada, v.nome, 
v.ncontribuinte 
 from cliente_t 
 where id=n.id;     -- Coloca os valores antigos em 
v.???? 
 
 v.ccliente:=NVL(n.ccliente,v.ccliente); 
 v.morada:=NVL(n.morada,v.morada); 
 v.nome:=NVL(n.nome,v.nome); 
 
v.ncontribuinte:=NVL(n.ncontribuinte,v.ncontribu
inte); 
 
 update cliente_t set 
   
 ccliente=v.ccliente, 
 morada=v.morada, 
 nome=v.nome, 
 ncontribuinte=v.ncontribuinte 
 where id=v.id; 
 
end altera_c; 
 
---------Da todos os clientes de venda directa------- 
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procedure dacvd 
 is 
 cursor c is 
   select id from clientevdirecta_t;  -- Selecciona 
os clientes de venda directa!! 
 
 idc clientevdirecta_t.id%type; 
 
 begin 
 
  open c; 
 <<primeiro>> 
 loop 
  fetch c into idc;  --20 
  exit primeiro when c%NOTFOUND; 
  clvd.mostra(idc); 
 
 end loop primeiro; 
 close c; 
 
end dacvd; 
 
----------Da todos os clientes de retalhistas----------
- 
 
procedure daclr 
 is 
 cursor c is 
   select id from clienteretalhista_t; -- Selecciona 
os clientes de venda directa!! 
 
 idc clienteretalhista_t.id%type; 
 
 begin 
 
  open c; 
 <<primeiro>> 
 loop 
  fetch c into idc;  --20 
  exit primeiro when c%NOTFOUND; 
  clr.mostra(idc); 
 
 end loop primeiro; 
 close c; 
 
end daclr; 
 
end cliente; 
/ 
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