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RESUMO 

 

O modelo Entidade-Relacionamento Estendido (EER) e o Diagrama de Classes (DC) 

da Unified Modeling Language (UML) são as notações gráficas mais utilizadas para 

a fase de projeto conceitual de banco de dados. Neste contexto, considerando que 

existem diferenças entre estas notações e poucos trabalhos que as comparem a 

partir de uma avaliação quantitativa, este trabalho busca evidências empíricas, por 

meio da execução de um survey, sobre a compreensão e preferência de uso dessas 

notações. Como resultado, constatou-se que as duas notações cumprem os 

requisitos em um ambiente de desenvolvimento de banco de dados, variando sua 

utilização conforme o perfil do usuário. Contudo, apesar da notação do DC ser a 

mais compreendida, a notação EER foi a mais preferida. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Notação. EER. UML. DC. Survey. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ABSTRACT 
 

The Entity-Relationship Extended (EER) model and the Class Diagram (DC) of the 

Unified Modeling Language (UML) are the most used graphical notations during the 

conceptual design phase of a database development project. In this context, 

considering that there are significant differences between these two notations and 

few studies that compare them from a quantitative approach, this paper seeks 

empirical evidence through the execution of a survey on the understanding and 

preference of use of such notations. As a result, it was found that both notations 

meet the requirements in a database development environment, with their use 

varying according to the user profile. However, despite the DC notation be better 

understood, the EER notation was the most preferred among the survey participants. 

 

KEYWORDS: Notation. EER. UML. DC. Survey. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

. A introdução do presente trabalho está organizada em cinco subseções: i) 

contexto; ii) motivação; iii) objetivos; iv) metodologia; e v) organização do trabalho. 

 

1.1 Contextualização e Motivação 

 

Com o surgimento do computador e décadas depois o advento da internet 

houve a massificação da informação. No mundo da informação é necessário que as 

pessoas tenham informações rápidas, consistentes e precisas. No mercado do 

século XXI, a concorrência em todas as áreas é bastante acirrada e se faz 

necessária a utilização de recursos tecnológicos cada vez mais aperfeiçoados para 

promover mais qualidade, agilidade e eficácia no atendimento e cumprimento das 

exigências impostas pelo mercado consumidor atual. 

Para armazenar tantas informações, associá-las corretamente, promover a 

consistência das mesmas e possibilitar agilidade e precisão é necessário que seja 

desenvolvido um projeto, chamado de Projeto de Banco de Dados.  

Um projeto necessariamente tem um objetivo pré-estabelecido. É executado 

um conjunto integrado de atividades criando-se um novo processo, serviço ou 

produto. Tem início, meio e fim, duração e recursos definidos e intenciona diminuir 

ou solucionar um problema. 

Um grande número de projetos é implementado a cada dia para resolver 

problemas e atender as mais diversas áreas do conhecimento. Muitos deles são 

absorvidos por atenderem aos objetivos idealizados, já outros caem em desuso 

devido a diversos fatores. Dentre essas possibilidades de insucesso, pode -se citado 

algumas como: escolha do escopo inadequado ou insuficiente, escolha de gerente 

ou pessoas erradas, descumprimento de padrões mínimos, atraso na entrega de 

resultados, entre outros. 

 
De acordo com pesquisa do Standish Group, praticamente um em cada 
quatro projetos falha em sua execução. Esse fiasco de 24% dos projetos 
está relacionado a problemas em executá-los dentro do prazo estipulado, 
dentro do orçamento previsto ou simplesmente por falta de eficiência na 
gestão para fazer com que os resultados esperados sejam atingidos 
(MELO, 2012 p. 4). 
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A modelagem surge com o objetivo de tornar projetos mais condizentes com 

as exigências, características e funcionalidades desejadas. A partir de uma boa 

modelagem consegue-se uma economia considerável nas etapas seguintes, 

minimizando a necessidade de retorno a etapas anteriores e consequentemente 

reduzindo custos. 

Os modelos descrevem a estrutura, o comportamento, ficando mais fácil 

controlar a arquitetura do sistema, compreender melhor e facilitar o gerenciamento 

de risco, bem como oportunizar o reuso. É a parte central que leva a implantação de 

bom software, além de ser uma técnica de engenharia aprovada e bem aceita.  

As linguagens de modelagem de dados podem ser divididas, conforme a 

forma de se apresentarem os modelos, em linguagens textuais ou linguagens 

gráficas. As linguagens gráficas tem se destacado devido a maior facilidade de 

compreensão e abstração. 

Um modelo de banco de dados descreve não as informações armazenadas 

em um banco de dados, mas seus tipos. Daí os conceitos de dados e metadados. 

Dados são fatos registrados no banco de dados, enquanto metadados são os dados 

referentes aos dados que serão armazenados. O modelo de dados é uma descrição 

formal da estrutura de um banco de dados. Por exemplo, o modelo de dados de um 

banco pode informar que o banco de dados armazena informações sobre contas e 

que, para cada conta, existem clientes associados e elas. 

A modelagem conceitual de dados é o mais alto nível de abstração desse 

modelo de dados descrito. Nela não são levados em consideração aspectos 

tecnológicos e sim a definição da estrutura do problema, descrevendo de uma forma 

simples e desta forma possibilitando uma compreensão maior dos usuários 

envolvidos. Em um projeto de banco de dados ele é independente e serve de base 

para qualquer ambiente de SGBD (Sistema Gerenciados de Banco de Dados) para 

sua aplicação. 

Quando necessário modelar conceitualmente banco de dados, as 

possibilidades são de fazê-lo utilizando as notações EER (Extended Entity 

Relationship), ou seja, o Modelo Entidade Relacionamento Estendido, ou modelar 

através das notação UML (Unified Modelling Language). UML é um modelo que se 

originou de vários outros modelos e, por isso, foi chamado de modelo unificado. 
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A notação EER surgiu nas décadas de 1960 e 1970. Já a notação UML, 

entre metade da década de 1970 e o final da década de 1980, à medida que a 

orientação a objetos surgiu. 

A UML dispõe de uma grande quantidade de diagramas para modelagem de 

sistemas inteiros. O foco do trabalho é a modelagem conceitual, na qual as duas 

notações são utilizadas. Na UML o diagrama que cumpre esse papel chama-se 

diagrama de classes (DC). 

Devido à importância da modelagem de dados, é de fundamental 

importância que se saiba qual das formas de modelagem conceitual tem maior 

representatividade para que os projetos de bancos de dados sejam mais completos. 

Devem-se descobrir pontos fortes e fracos de cada uma das notações, identificando 

os benefícios de aplicá-las para representar cenários específicos e o grau de 

compreensão atingido nessa utilização. 

Poucos trabalhos foram escritos sobre o tema utilizando uma avaliação 

quantitativa para comparar estas notações. Alguns afirmam que UML é ideal para 

modelagem de sistemas, já para modelagem de banco de dados relacional as 

notações EER são mais adequadas, fato que não é unanimidade.   

Como limitações nos trabalhos analisados percebeu-se uma necessidade de 

questionamentos mais enfáticos e contextualizados sobre o tema. Apresentação de 

notações para análise e identificação de compreensão, conhecimento e preferência. 

Percebido a necessidade de abordagem tanto em maior quantidade, quanto em 

qualidade na tentativa de direcionamento a um público capacitado para tal análise, e 

consequentemente, uma amostra mais significativa. 

Tendo duas notações bastante aceitas e utilizadas para modelar 

conceitualmente cenários em bancos de dados, há controvérsias sobre qual a 

melhor, qual a mais simples, qual a mais representativa, qual a que apresenta maior 

capacidade semântica, qual a mais utilizada e qual a preferida pelos usuários. 

Diante disso, o intuito deste trabalho é responder a essas indagações por meio de 

uma pesquisa aplicada em forma de survey e obtenção de uma amostra não 

probabilística, entrevistando voluntários que quiseram contribuir com a pesquisa. 

O presente trabalho busca, além de apontar qual a preferência, identificar o 

perfil dos entrevistados que têm preferência por utilizar notações EER para modelar 

cenários e também o perfil de quem prefere modelar conceitualmente utilizando 

notações UML. 
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A partir da implementação de survey no World Wide Web (WEB) e coleta de 

dados se tem embasamento que possibilite fazer aferições e contribuir para que 

empresas possam de forma mais fácil identificar o perfil, conhecimentos e 

preferências dos utilizadores das notações propostas para modelar conceitualmente 

banco de dados. Contribuir-se também no âmbito acadêmico, identificando pontos 

que devem ser abordados com mais ênfase e para que sejam propostos notações 

semanticamente mais compreensíveis possibilitando novas extensões dos modelos. 

De forma geral a contribuição é para a sociedade da computação como um todo. 

 

1.2 Objetivos 

. 

A seguir apresentam-se os objetivos, geral e específicos, deste trabalho. 

 

1.2.1 Geral 

 

Buscar evidências empíricas sobre a compreensão e preferência de uso de 

EER e DC para modelagem conceitual de Banco de Dados 

 

1.2.2 Específicos 

 

 Identificar qual a notação que é mais conhecida dos entrevistados; 

 Descobrir pontos fortes e fracos de EER e UML;  

 Identificar qual das notações é mais fácil para abstrair cenários;  

 Descobrir quais profissionais têm maior afinidade com qual notação; 

 Definir o perfil do usuário de EER e UML; 

 Sugerir extensões de construtores para maior compreensão dos 

usuários. 

 

1.3 Organização do trabalho 

 

O presente trabalho está estruturado da seguinte forma: no Capítulo 2 é 

dada uma visão geral sobre Modelagem Conceitual de DB. Na Seção 2.1 é 

apresentada a Modelagem Conceitual de BD com EER. A Subseção 2.1.1 discorre 

sobre Entidade, a Subseção 2.1.2 que trata de Relacionamento, Participação, Papel, 
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Relacionamento Identificador e N-ário. A Subseção 2.1.3 aborda Atributo e seus 

tipos e a Subseção 2.1.4 sobre Herança. 

A Seção 2.2 é sobre Modelagem Conceitual de BD com Diagrama de 

Classes da UML. Tendo a Subseção 2.2.1 que esclarece sobre Classe Regular e 

Associativa. A Subseção 2.2.2 que trata sobre Associação, Papel, Associação 

Qualificada, Composição e Relacionamento N-ário. Em 2.2.3 é abordado Atributos e 

seus tipos e por fim na Subseção 2.2.4 é tratado sobre Herança. 

Na seção 2.3 é exposto o Mapeamento entre EER e Diagrama de Classes 

da UML. Na seção 2.4 constam os Trabalhos Relacionados. No capítulo 3 são 

apresentados os Resultados e Discussões. E, finalmente, no capítulo 4 as 

conclusões do trabalho. 
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2. METODOLOGIA 

 
. A metodologia do presente trabalho está organizada em três subseções: i) 

elaboração do survey; ii) processo de amostragem; iii) apresentação de resultados;. 

 
 

2.1. Elaboração do Survey 

 
O tipo de pesquisa é exploratória de natureza descritiva e explicativa. 

“Tem como finalidade proporcionar mais informações sobre o assunto que vamos 

investigar, possibilitando sua definição e seu delineamento” (CRISTIANO; CESAR, 

2013, p 51). “A pesquisa de natureza descritiva é, juntamente com as pesquisas 

exploratórias, as que habitualmente realizam os pesquisadores sociais preocupados 

com a atuação prática” (CRISTIANO; CESAR, 2013, p 53). 

A ênfase da abordagem é quantitativa, esse tipo de abordagem faz uso de 

dados estatísticos para a interpretação dos resultados coletados. Porque também, 

“considera o que pode ser quantificável, o que significa traduzir em números 

opiniões e informações para classificá-las e analisá-las.” (KAUARK. et al,  2010, p 

27). Quando qualitativa, procura-se identificar o porquê das coisas sem exploração 

de quantidades. De forma oposta, pesquisas quantitativas buscam valores para 

quantificar os resultados através de uma coleta formal e estruturada. 

O procedimento técnico utilizado para obtenção da amostra foi um 

levantamento através de um Survey. “É considerado como um dos elementos mais 

importantes para a identificação de um delineamento sendo um procedimento 

adotado para a coleta de dados” (CRISTIANO; CESAR, 2013, p 54). Existem dois 

grupos de delineamentos: fontes de papel e aqueles cujos dados são fornecidos por 

pessoas, sendo que este último foi adotado como procedimento para a realização 

dessa pesquisa do tipo “Pesquisa com participantes”. 

Na intenção de avaliar o conhecimento e a preferência dos entrevistados e 

identificar a melhor forma de modelar conceitualmente banco de dados relacionais, 

se com a modelagem EER ou com a modelagem de DC da UML, foi elaborado um 

survey. Foram aplicados dois questionários.  
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Na etapa de preparação e desenho do questionário, foi realizado um estudo 

sobre qual a melhor forma de elaborar o questionário para abordar os temas 

relacionados à modelagem conceitual das duas notações (EER e DC). Segundo 

Saris (2007), os pedidos de uma resposta são formulados não só como pedidos 

(forma interrogativa), mas também como ordens ou instruções (forma imperativa), 

bem como afirmações (forma declarativa) que exigem uma resposta.  

Segundo Marconi (2007) a elaboração de um questionário requer a 

observância de normas precisas, a fim de aumentar sua eficácia e validade. 

Perguntas de múltipla escolha são perguntas fechadas mas que apresentam uma 

serie de possíveis respostas, abrangendo várias facetas do mesmo assunto. 

 

O questionário deve ser limitado em extensão e em finalidade. Se for muito 

longo, causa fagiga e desinteresse; se curto demais, corre risco de não 

oferecer suficientes informações. Deve conter de 20 a 30 perguntas e 

demorar cerca de 30 minutos para ser respondido (MARCONI, 2007 p. 100).  

 

Com base no estudo e em sugestões de profissionais da área de 

computação e estatística e depois de inúmeras adaptações, chegou-se a uma 

quantidade de questões claras e suficientes. 

O primeiro survey, chamado de Q1, tem por objetivo identificar o perfil do 

entrevistado a partir de questionamentos não específicos ao assunto. Um texto é 

apresentado no início instruindo o entrevistado1. O outro questionário, chamado de 

Q2, aborda cenários modelados conceitualmente em EER e UML para avaliar o 

conhecimento do entrevistado. Cada questão de Q2 descreve um cenário e 

disponibiliza quatro alternativas, duas possibilidades de representação em EER e 

outras duas em UML. Para todo questionário Q2 existe uma opção correta em EER 

e uma em UML, dando ao entrevistado a opção de marcar apenas uma opção ou 

duas opções. 

                                                      
 
 
 
1
 O texto é: “Teste o seu conhecimento sobre Modelagem Conceitual de Banco de Dados com EER e 

UML. São apenas 11 perguntas, cada uma com até duas opções corretas. Ao final, você receberá 
uma estatística sobre seus acertos e erros, bem como o tempo gasto para responder cada uma. Sua 
resposta ajudará em uma pesquisa que visa analisar a compreensão e preferência dessas técnicas. 
Obrigado e Boa Sorte!”. 
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Quanto ao vocabulário, as perguntas devem ser formuladas de maneira 

clara, objetiva, precisa, em linguagem acessível ou usual do informante, para serem 

entendidas com facilidade (MARCONI, 2007 p. 107) 

Segundo Saris (2007) é melhor as perguntas do questionário serem 

ordenada por tema em vez de usar uma ordem aleatória dos pedidos de resposta. 

Pois isso melhora a cooperação dos entrevistados e reduz sua carga cognitiva. 

Assim foi feito não só as questões como os itens da questão. 

Referente ao layout Saris (2007) afirma que se deve utilizar somente um 

sistema de layout ao longo do questionário. Isso se justifica devido ao fato do 

entrevistado saber o que o espera. Afirma ainda que a simetria dentre as categorias 

de respostas tem algum efeito positivo sobre a confiabilidade e validade. 

Segundo Gil (2010) a seleção de participantes não requer a utilização do 

processo de amostragem probabilística e nem mesmo um número elevado de 

informações. O que interessa é dispor de participantes que sejam capazes de 

descrever de maneira acurada a sua experiência vivida. 

A amostra se caracteriza por ser não probabilística e por conveniência, ou 

seja, o pesquisador seleciona membros da população mais acessíveis que atendam 

ao perfil desejado. Essa é a forma utilizada em todos os artigos pesquisados que se 

utilizaram de survey. 

A pesquisa é composta de uma amostra de 189 acadêmicos e profissionais 

que já cursaram disciplinas nas quais são ministrados os conteúdos de modelagem 

de dados, a disciplina de Banco de Dados, em que é ministrado o conteúdo 

referente à modelagem relacional, abrangendo diagramas conceituais EER, e a 

disciplina de Engenharia de Software, na qual os conhecimentos relacionados à 

UML são ministrados. 

Com base no objetivo proposto, o questionário Q1 consta dos seguintes 

itens: 

Q1.1: Sexo (M,F) 

Q1.2: Idade (18 a 24 anos, 25 a 34 anos, 35 a 44 anos, 45 a 59 anos, 60 e + 

60anos) 

Q1.3: Sigla da Instituição Superior onde você estou EER ou UML 

Q1.4: Nível de Escolaridade (Graduando, Graduado, Especialista Mestre, 

Doutor) 
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Q1.5: Ocupação atual (Gerente de Projeto, Arquiteto de Software, 

Engenheiro de Software, Projetista de Bando de Dados, Administrador de Banco de 

Dados, Professor de Engenharia de Software, Professor de Banco de Dados, 

Estudante, outros) 

Q1.6: Qual técnica de modelagem você tem mais domínio? (EER, UML, 

Ambos, Nenhum) 

Q1.7: Qual sua experiência prática com a técnica EER? (Menos de 1 ano, 

entre 1 ano e 2 anos, entre 2 anos e 3 anos, mais de 3 anos) 

Q1.8: Qual sua experiência prática com a técnica UML? (Menos de 1 ano, 

entre 1 ano e 2 anos, entre 2 anos e 3 anos, mais de 3 anos) 

Q1.9: Como você aprendeu EER? (Curso, Auto-Apredizagem, Não Aprendi) 

Q1.10: Como você aprendeu UML? (Curso, Auto-Apredizagem, Não 

Aprendi) 

Q1.11: Que tipo de ferramenta CASE você usa para produzir modelos? 

(EER, UML, Ambos, Nenhum) 

Q1.12: Você já fez estudos por Livros, Apostilas ou Especificações? (EER, 

UML, Ambos, Nenhum) 

Após ser respondido o primeiro survey, um link era enviado para o e-mail 

cadastrado. A partir daí, inicia-se survey específico abordando modelagem 

conceitual EER e DC com UML. 

O survey Q2 apresenta um total de 11 questões, cada questão com quatro 

alternativas, tendo duas alternativas corretas para diagramar conceitualmente o 

cenário proposto no enunciado, uma opção correta em EER e uma correta em DC.  

Para cada um dos itens descritos foi elaborada uma questão e apresentadas 

notações (duas com EER e duas com DC) para representação do cenário e escolha 

do entrevistado. Caso sejam selecionadas duas opções, é apresentada uma 

pergunta que solicita informação de qual a preferência para modelar o cenário 

descrito na questão, se EER ou DC. Caso selecionasse somente uma opção de 

modelagem, tal questão está implicitamente respondida. 

No apêndice B são apresentados os diagramas modelados conceitualmente 

utilizando as duas notações, de onde foram extraídas partes dos cenários e, em 

alguns casos feitos pequenas mudanças para elaboração das questões. 

O questionário Q2 consta dos seguintes itens: 

Q2.1: Em quais dos cenários abaixo o CEP faz parte do ENDEREÇO? 
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Q2.2: Em quais dos cenários abaixo é possível registrar vários E-MAILS? 

Q2.3: Em quais dos cenários abaixo IDADE é um valor calculado? 

Q2.4: Em quais dos cenários abaixo um SETOR pode ser cadastrado sem 

EMPREGADOS? 

Q2.5: Em quais dos cenários abaixo um DEPARTAMENTO pode ser 

composto por vários SETORES? 

Q2.6: Em quais dos cenários abaixo se tem as últimas DATAS que um 

EMPREGADO trabalhou em um SETOR? 

Q2.7: Em quais dos cenários abaixo a identificação de uma 

TITULACAOEMPREGADO é feita a partir de GRADUADO? 

Q2.8: Em quais dos cenários abaixo um EMPREGADO que trabalha em um 

SETOR pode ficar sem GRATIFICACAO? 

Q2.9: Em quais dos cenários abaixo  todo EMPREGADO em um PROJETO 

exerce uma ATIVIDADE? 

Q2.10: Em quais dos cenários abaixo um EMPREGADO pode ser 

GRADUADO e TECNICO ao mesmo tempo? 

Q2.11: Em quais dos cenários abaixo todo EMPREGADO é, 

necessariamente, GRADUADO ou TÉCNICO? 

As questões do survey Q2 abordam os conceitos mostrados no quadro 1.  

 
QUADRO 1 – Conceitos Avaliados em Q2 

Q2.1 – ATRIBUTO COMPOSTO 

Q2.2 - ATRIBUTO MULTIVALORADO 

Q2.3 - ATRIBUTO DERIVADO 

Q2.4 – PARTICIPAÇÃO 

Q2.5 – CARDINALIDADE 

Q2.6 - ATRIBUTO DISCRIMINADOR 

Q2.7 - ENTIDADE FRACA 

Q2.8 - ENTIDADE ASSOCIATIVA 

Q2.9 - RELACIONAMENTO TERNÁRIO 

Q2.10 - ESPEC. (DISJUNÇÃO E SOBREPOSIÇÃO) 

Q2.11 - ESPEC. (COMPLETA E INCOMPLETA) 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

O link para acesso ao questionário é http://www.tecnetpi.com.br/quiz. Todo o 

conteúdo da pesquisa disponibilizado para o entrevistado pode ser conferido no 

http://www.tecnetpi.com.br/quiz
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Apêndice A deste trabalho. No apêndice constam a página web de apresentação, a 

página de cadastro e as onze questões com suas respectivas alternativas. 

 

 

 

2.2 Processo de Amostragem 

 

As métricas adotadas neste trabalho seguem de forma semelhante as 

métricas utilizada nos trabalhos descritos na Seção de Trabalhos Relacionados. O 

foco foi na elaboração de perguntas que realmente pudessem cumprir com os 

objetivos do presente trabalho. Mudando apenas em alguns casos em relação o 

público alvo comparando aos trabalhos relacionados.  

A População Alvo e Identificação de Amostra – que é o conjunto de 

indivíduos a quem a pesquisa se aplica – é formada por acadêmicos e profissionais 

que têm algum conhecimento em modelagem conceitual EER e UML.  A amostra é 

composta por professores universitários, pesquisadores, estudantes de graduação e 

profissionais (principalmente Gerente de Projeto, Arquiteto de Software, Engenheiro 

de Software, Projetista de Bando de Dados, Administrador de Banco de Dados): em 

empresas da área de TI nas quais habilidades estão relacionadas com a modelagem 

de projetos conceituais de bancos de dados; em empresas que não pertencem 

diretamente à área de TI, mas que têm profissionais de computação; para 

instituições de ensino públicas ou privadas. 

A amostra foi obtida de três maneiras: (1) por meio do envio de mensagens 

por email; (2) por meio do envio de link para redes sociais e; (3) por conveniência, 

ou seja, contando com os contatos de rede do grupo de pesquisa que o autor deste 

trabalho integra. Utilizou-se amostragem não probabilística por conveniência, pois 

por meio dela foram obtidas informações do universo pesquisado, mas não se tem 

precisão quanto à especificação de uma margem de erro, bem como de níveis de 

confiança.   Foram recebidas no total 189 respostas válidas para a presente 

pesquisa. Não é possível dispor de uma taxa de respostas pela impossibilidade de 

acesso à quantidade de pessoas que receberam o convite para participar do 

experimento. Mas foram detectadas ameaças que foram eliminadas para não 

comprometer o resultado da pesquisa. Foi possível declarar que 12 pessoas 

preencheram o questionário (Q1), mas não ativaram o questionário Q2 por meio do 
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link que foi enviado para o email cadastrado, e que 18 pessoas não responderam a 

totalidade das 11 questões disponibilizadas no questionário Q2, estando esses 

eliminados da amostra. 

A utilização de um survey na web se deu devido à praticidade e à rapidez na 

disseminação do link de acesso ao questionário, o que leva a maximizar a 

quantidade de respondentes em um tempo menor. Para ser possível a obtenção de 

uma amostra considerável em um curto espaço de tempo foi elaborado o survey da 

forma mais objetiva possível, requerendo, em média, apenas 15 minutos para 

respondê-lo por inteiro. 

Para hospedagem do site foi contratado o provedor locaweb2, onde o 

questionário e todas as respostas coletadas foram armazenadas no banco 

phpMyAdmin. A página foi desenvolvida em php devido às facilidades 

disponibilizadas pela linguagem.  

A execução do inquérito pelo qual foram obtidos os dados do presente 

trabalho se deu inicialmente na data de 13 de outubro de 2015 e foi finalizado no dia 

14 de dezembro de 2015, período no qual foram contatadas empresas da área de 

computação, profissionais da área, além de grupos na intenção de disseminar o 

convite para contribuir com a pesquisa. O processo pode ser dividido em quatro 

etapas: i) preparação e desenho do questionário; ii) implementação online; iii) 

monitoramento; e iv) análise dos dados. 

Para modelagem conceitual em EER, foi utilizada a ferramenta EERCASE3, 

ferramenta desenvolvida pela Universidade Federal de Pernambuco – UFPE e que 

se apresenta diante das demais ferramentas como a que disponibiliza maior 

simplicidade e facilidade na construção dos cenários. A ferramenta case para 

modelagem dos cenários UML foi o Visual Paradigm4 12.2, foi escolhido devido à 

maior capacidade de representação dos cenários propostos. Na fase de 

implementação online, o questionário assim como a base de dados foram 

hospedados no provedor locaweb. A fase de monitoramento compreende o período 

de coleta de dados, no qual foi feito um acompanhamento dos respondentes pelo 

banco de dados remoto na intenção de instruir pessoas com dificuldades no 

                                                      
 
 
 
2
 http://www.locaweb.com.br/ 

3
 https://sites.google.com/a/cin.ufpe.br/eercase/ 

4
 https://www.visual-paradigm.com/aboutus/newsreleases/vp122.jsp 
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cadastro. 

Na fase de Análise dos Dados, após o encerramento da coleta de dados e 

da ratificação da amostra como significativa, foram realizadas análises estatísticas 

com a finalidade de responder às questões da pesquisa. Para isso se utilizou a 

ferramenta para análises estatísticas Statistical Package for Social Science for 

Windows (SPSS)5 que disponibiliza um ambiente amigável e permite realizar 

análises complexas e visualizar resultados de forma simples e autoexplicativas. 

 

2.3 Apresentação de Resultados 

 

A partir da pesquisa basicamente descritiva os resultados foram 

apresentados por meio de tabelas e gráficos, os quais são apresentados na Capitulo 

3 deste trabalho. A maioria das tabelas está disposta da seguinte forma: na primeira 

linha assim como na primeira coluna constam metadados referentes a que tipo de 

informações traz a tabela; na segunda coluna com título “frequência” é informada a 

quantidade de respondentes participantes de cada ocorrência.; na terceira coluna é 

apresentada a mesma informação da segunda só que em porcentagens; e na quarta 

coluna o percentual acumulado totalizando os 100% de ocorrência dos fatos 

descritos na tabela. 

Os gráficos são em colunas e em pizza ilustrando o que foi coletado por 

meio do questionário. Uma grande vantagem da utilização da representação gráfica 

é a capacidade de facilitar a compreensão do fato em estudo. 

Foi aplicado o Teste de Wilcoxon6 pareado e não-paramétrico objetivando 

comparar os desempenhos de cada uma das modelagens propostas no sentido de 

verificar se existem diferenças significativas entre os resultados obtidos de acertos 

no survey Q2 e quanto a preferência dos entrevistados. Pareado por existir 

duas amostras, sendo que cada observação da primeira amostra é pareada com 

uma observação da segunda amostra. Não-paramétricos, também chamados por 

testes de distribuição livre, por não ter exigências quanto ao conhecimento da 

distribuição da variável na população. 

                                                      
 
 
 
5
 http://www-01.ibm.com/software/analytics/spss/ 

6
 http://www.portalaction.com.br/tecnicas-nao-parametricas/teste-de-wilcoxon-pareado 
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Para definir se a hipótese nula deve ser rejeitada ou não, é usado um "ponto 

de corte" para o p-valor. Se o p-valor for menor que esse "ponto de corte", a 

hipótese nula é rejeitada. Caso contrário, a hipótese nula não é rejeitada. 

Na aplicação do Teste de Wilcoxon utilizou-se um nível de confiança de 

95%. Os resultados obtidos foram concebidos como estatisticamente significativo em 

α = 0,05. Isto significa que se o p-valor derivado é inferior a 0,05, pode-se concluir 

que não há diferença significativa entre o apoio dado pelos tratamentos ao executar 

tarefas de compreensão sobre modelos de dados. 

Optou-se pelo Teste de Wilcoxon para análise das diferenças por ser mais 

completa que a Prova dos Sinais7 e por outras metodologias clássicas de análise, 

como Prova de Friedman8, Prova de Kruskal-Wallis9 e Prova de Extensão de 

Mediana10, serem aplicadas quando se trata de amostras maiores que duas. Para 

comparação de dois grupos relacionados e com variável de mensuração ordinal o 

Teste de Wilcoxon é o mais adequado. 

 

 

 

                                                      
 
 
 
7
 http://epge.fgv.br/we/Graduacao/Estatistica1/2009/2?action=AttachFile&do=get&target=teste-dos-

sinais-wilcoxon-e-mann-whitney.pdf 
8
 http://www.portalaction.com.br/tecnicas-nao-parametricas/teste-de-friedman 

9
 http://www.portalaction.com.br/tecnicas-nao-parametricas/teste-de-kruskal-wallis 

10
 http://www.mat.ufrgs.br/~viali/estatistica/mat2282/material/textos/artigo_11_09_2003.pdf 
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3 MODELAGEM CONCEITUAL DE BD  

 

Ao se desenvolver um Projeto de BD se tem como maior desafio entender 

bem o problema do mundo real e convertê-lo, para criar uma solução. A forma de 

conceituar como será solucionado o problema e representá-la é por meio do 

conhecimento das técnicas de modelagem conceitual. 

Também chamada de Modelo de Dados de Alto Nível é o mais próximo do 

usuário final, pois é uma descrição independente do SGBD. Essa característica 

torna esse modelo mais simples e fácil de entendimento, uma vez que não 

apresenta detalhes que envolvem a tecnologia que será empregada. 

 

O esquema conceitual é uma descrição concisa dos requisitos de dados dos 

usuários e inclui detalhes dos tipos de entidades, relacionamentos e 

restrições; estes são expressos usando os conceitos fornecidos pelo 

modelo de dados de alto nível (Navathe, 2011 p. 132). 

 

3.1 Modelagem Conceitual de BD com EER 

 
O modelo Entidade-Relacionamento (ER) para projetos conceituais de banco 

de dados foi proposto por Peter Chen11, possibilitando ao projetista concentrar-se na 

utilização dos dados, sem preocupação com estrutura lógica de tabelas. 

Segundo Martins (2007), em março de 1976, Peter P. Chen publicou um 

trabalho intitulado “The Entity-Relationship Model” no qual propunha uma forma de 

implementação do processo de modelagem de dados. Esse trabalho foi divulgado e 

teve ampla aceitação e logo passou a ser considerado como referência para o 

processo de modelagem conceitual de dados. 

Devido à facilidade apresentada, esse modelo consolidou-se como o 

primeiro modelo de dados para aplicações comerciais, facilitou o diálogo entre os 

participantes do projeto, uma vez que permite a representação de todas as 

estruturas abstraídas do problema. Tem como principais características: a 

flexibilidade, adaptabilidade, objetividade e simplicidade. 

                                                      
 
 
 
11

 Visite bit.csc.lsu.edu/~chen/chen.html 
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Ainda de acordo com Martins (2007), com a criação de mais de um tipo de 

SGBD, houve uma grande preocupação com o estabelecimento de padrões que 

pudessem regrar esse novo ambiente. Assim surgiu o conceito de Schema, que é o 

conjunto de parâmetros e especificações para mapeamento das estruturas de 

dados. 

A abordagem proposta por Peter P. Chen (década de 1970) para o processo 

de modelagem de dados continua amplamente aceita, porém a proposta inicial 

mantém-se atualizada e tem evoluído com a agregação de novos elementos. É o 

que se chama Extensões do Modelo Entidade Relacionamento (EER). 

Esses avanços têm proporcionado que as notações EER ganhem ainda 

mais poder de abstração e que, de fato, possam representar as mais variadas 

situações. 

 

3.1.1 Entidade 

 

No modelo EER, a percepção do mundo se dá por meio de entidades. Os 

objetos ou coisas que se quer abstrair são representados dessa forma. Um exemplo 

de entidade em EER seria cada empregado que compõe um conjunto de entidade 

empregado de uma empresa. 

“Uma entidade é uma ‘coisa’ ou um ‘objeto’ no mundo real que pode ser 

identificada de forma unívoca em relação a todos os outros objetos” 

(SILBERSCHATZ; KORTH; SUDARSHAN, 1999, p. 21). 

Segundo SETZER E CORRÊA DA SILVA (2005, p. 22), um conjunto de 

entidades é “uma coleção de entidades que têm características semelhantes, isto é, 

de entes de uma mesma categoria”. 

As entidades são nomeadas com substantivos concretos ou abstratos de 

forma a representar de forma clara seu papel no escopo do problema a ser 

abstraído. São representadas por um retângulo, conforme mostrado na Figura 1. 

 

 

 

Fonte: Autor. 

 

FIGURA 1 – Entidade (EER) 
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Pode-se classificar as entidades em: entidades fortes ou regulares; 

entidades fracas; e entidades associativas. 

Entidades fortes ou regulares são aquelas que, para existir, não 

dependem de nenhuma outra entidade, pois por si só possuem sentido de 

existência. Como exemplo, pode ser citada uma entidade empregado. Como 

exemplo é apresentado a notações apresentada na Figura 1. 

Entidades fracas, ao contrário das entidades regulares, dependem de outra 

entidade para sua existência, não fazendo sentido existir por si só. Um exemplo 

seria uma entidade/classe “titulacaoempregado” que, para sua existência, deve 

haver uma entidade “graduado” associada a ela para existir. Pode ser observada a 

ocorrência de entidade fraca na notação apresentada na Figura 2. 

 
FIGURA 2 – Entidade Fraca (EER) 

 

Fonte: Autor 

 
Para DATE (2004, p. 355), uma entidade fraca é “uma entidade cuja 

existência depende de alguma outra entidade, no sentido de que ela não pode existir 

se essa outra entidade também não existir”. 

Entidade Associativa surge quando uma entidade é relacionada a uma 

ocorrência de um relacionamento. Não é correto ligar um relacionamento a outro 

relacionamento.   

Para melhor entendimento, observe a Figura 3. É apresentado o 

relacionamento de empregado com projeto. A cada ocorrência desse relacionamento 

pode-se, ou não, necessitar associá-la a ocorrências de atividades. Na entidade 

associativa o relacionamento é tratado como sendo uma entidade. 
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FIGURA 3 – Entidade Associativa (EER) 

 

Fonte: Autor 

 

3.1.2. Relacionamento, Participação, Papel, Relacionamento identificador e N-ário 

 

Para compreender cada uma dessas noções, se inicia com a definição de 

relacionamento: 

 

a) Relacionamento 

 

Os conjuntos de relacionamentos correspondem às associações entre duas 

ou várias entidades, como no exemplo de um empregado estar associado a um ou 

vários setores. A essa associação entre conjunto de entidades deve ser sempre 

atribuir um número que quantifica essa associação que é chamado de 

cardinalidade. Normalmente é definida utilizando a abordagem “Look Across” (LA). 

Pode ser de um para um, de um para muitos, de muitos para um ou de muitos para 

muitos. 

O número de conjuntos de entidades, não necessariamente distintos, que 

participam de um relacionamento corresponde ao Grau do Relacionamento. Um 

relacionamento é dito Unário quando é uma associação entre ocorrências de uma 

mesma entidade. Também é chamado de Auto-Relacionamento. 

Existem relacionamentos binários, nos quais uma ocorrência do 

relacionamento envolver instâncias de dois conjuntos de entidades. Em 

Relacionamentos Ternários uma ocorrência do relacionamento deve envolver 

simultaneamente instâncias de três conjuntos de entidades. E por fim, 

Relacionamentos N-ários, nas quais analogamente aos outros, para cara ocorrência 
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do relacionamento deve envolver simultaneamente instâncias de mais de três 

conjuntos de entidades. 

No Relacionamento 1..1 (um para um) cada uma das entidades 

participantes referencia obrigatoriamente no máximo uma unidade da outra entidade. 

Por exemplo, no contexto proposto na Figura 4, um empregado só trabalha em um 

setor, assim como cada setor só pode possuir um empregado trabalhando nele. 

 

FIGURA 4 – Relacionamento 1..1 (EER) 

 

Fonte: Autor 
 

No Relacionamento 1..N ou 1..* (um para muitos), uma das entidades pode 

referenciar muitas unidades do outro conjunto de entidades ao qual está 

relacionada. Porém o outro conjunto de entidades só pode ser associado a no 

máximo um do outro conjunto de entidades. No exemplo da Figura 5 um empregado 

pode trabalhar em vários setores, enquanto que em um determinado setor só pode 

trabalhar no máximo um empregado. 

 

FIGURA 5 – Relacionamento 1..N (EER) 

 

Fonte: Autor 
 

No Relacionamento N..M ou *..* (muitos para muitos), ambos os conjuntos 

de entidades participantes podem referenciar várias unidades do conjunto de 

entidades com o qual se relaciona. No exemplo da Figura 6, tanto um empregado 

qualquer pode trabalhar em vários setores, como em um setor podem trabalhar 

vários empregados. 

 

FIGURA 6 – Relacionamento N:M (EER) 

 

Fonte: Autor 
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b) Participação 

 

Também chamada de restrição de cardinalidade mínima, determina se a 

existência de uma entidade depende de sua existência relacionada à outra entidade 

pelo tipo de relacionamento. Para definição de participação é utilizada a abordagem 

“Look Here” (LH). Pode ser classificada como total ou parcial. 

Na Participação Total, conforme a Figura 7, todo empregado 

necessariamente trabalha em um setor. Para isso, se faz uso de uma linha dupla 

para representar a cardinalidade mínima. 

Na Participação Parcial, um setor pode ter empregados trabalhando nele ou 

não. Por esse motivo na Figura 8 a linha que sai de setor no relacionamento é 

simples. 

FIGURA 7 – Participação Total 

 

Fonte: Autor. 

 

FIGURA 8 – Participação Parcial 

 

Fonte: Autor. 

 

c) Papel 

 

Para facilitar o entendimento identifica-se o papel de cada entidade no 

relacionamento, ou seja, identifica-se a função da entidade no relacionamento. 

Como exemplo, observa-se a figura 8: trabalha é um relacionamento entre 

Empregado e Setor, na qual se identifica que empregado se relaciona com setor e 

empregado desempenha o papel de trabalho em setor. 
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d) Relacionamento Identificador 

 

O relacionamento de uma entidade fraca com a entidade forte é chamado de 

Relacionamento Identificador. Na Figura 9 é possível identificar a ocorrência de uma 

entidade fraca por meio do traço duplo no retângulo. Consequentemente há 

ocorrência de relacionamento identificador caracterizado pelo traço duplo no 

losango. 

 

FIGURA 9 – Relacionamento Identificador 

 

 

 

Fonte: Autor. 

e) Relacionamento N-ário 

 

Um relacionamento é chamado relacionamento n-ário (ternário, quaternário, 

etc), quanto uma ocorrência do relacionamento deve envolver simultaneamente 

instâncias de mais que dois conjuntos de entidades. Na Figura 10 é apresentado um 

exemplo, no qual um relacionamento EXERCE envolve simultaneamente instâncias 

de EMPREGADO, ATIVIDADE e PROJETO. 

 

FIGURA 10 – Relacionamento N-ário 

 

 
  Fonte: Autor. 
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3.1.3 Atributo 

 

Necessariamente, existem propriedades específicas que descrevem as 

entidades denominadas atributos. Eles são representados por meio de elipses. 

Esses atributos podem apresentar-se como: Atributo Simples (Regular) 

versus Composto; Atributo Monovalorado versus Multivalorado; Atributo Nulo; 

Atributo Armazenado versus Derivado, Identificador e Discriminador. 

Um atributo dito regular, simples ou atômico é aquele que não é divisível, 

enquanto que os atributos compostos podem formar uma hierarquia, como o 

atributo nome, que pode ser dividido em pré-nome e sobrenome. As figuras 11 e 12 

ilustram a ocorrência das notações. 

 

FIGURA 11 – Atributo Simples ou Atômico (EER)  

 

 

Fonte: Autor. 

 

 
 

FIGURA 12 – Atributo Composto (EER) 

       

 

 

 

Fonte: Autor. 

 

Os atributos que possuem uma única ocorrência para uma entidade em 

particular são chamados de monovalorados ou atributos de valor único, como é 

ilustrado na Figura 13, na qual para cada empregado há somente uma ocorrência de 

nome. Caso seja necessário armazenar mais de uma ocorrência para uma entidade 

em particular, diz-se que esse atributo é multivalorado. Como exemplo ilustrado na 

Figura 14, um empregado possui mais de um email cadastrado em um banco de 

dados. 
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FIGURA 13 – Atributo Monovalorado (EER) 

   

 

Fonte: Autor. 

 
 
 

FIGURA 14 - Atributo Multivalorado (EER) 

 

Fonte: Autor. 

 

Quando um atributo não possui valor associado a ele, recebe o nome de 

atributo nulo. 

E por fim, quando existem valores de atributos relacionados, como no caso 

de um atributo idade e outro atributo data_nacimento, classifica-se o primeiro 

atributo como atributo derivado, sua representação em EER está na Figura 15. Isso 

se dá pelo fato de que, com a informação do atributo data_nascimento (atributo 

armazenado), é possível deduzir a informação da idade, sendo assim, torna-se 

desnecessário o armazenamento dessa informação. 

 

FIGURA 15 – Atributo Derivado 

 

Fonte: Autor. 

 

Atributo Identificador é aquele capaz de localizar uma entidade unívoca 

dentre um conjunto de entidades, ou seja, é capaz de identificar exclusivamente uma 

ocorrência em uma entidade. Ele é diferenciado dos demais por em seu nome existir 

um sublinhado. 
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Um Atributo Discriminador, também chamado de chave parcial, é um 

atributo que não tem capacidade de exercer papel de chave primária. Isso ocorrerá 

quando se associar a outro atributo formando uma chave primária composta. Pode 

ser observado sua ocorrência na Figura 2. 

3.1.4 Especialização 

 

Há ainda a ocorrência de situações em que ocorrem especializações. O 

elemento específico, também chamado de herdeira ou subclasse, é instância 

indireta do elemento mais genérico, chamado também de classe base ou 

superclasse, herdando atributos e métodos dela.  É um mecanismo de 

reaproveitamento de características na qual a classe mais específica é uma espécie 

da mais genérica. 

O relacionamento de generalização existe entre um elemento de modelagem 

genérico e um elemento mais específico, que é completamente consistente com o 

elemento mais genérico e adiciona informações (cf. Paula Filho, 2009). 

Uma especialização é analisada no sentido top down, a generalização no 

sentido bottom up. É importante salientar que em Orientação a Objetos essa 

afirmação só é verdadeira se todas as instâncias da classe aparecerem na 

Superclasse. Isso quer dizer que se há uma entidade transporte que se especializa 

em automóvel e motocicleta, à medida que se desce tem-se uma especialização, e à 

medida que se sobe, isto é, à medida que se retorna à entidade mais genérica, 

realiza-se uma generalização. 

Generalização é o processo de definição de classes mais genéricas 

(superclasses) a partir de classes com características semelhantes (subclasses) (cf. 

Elmasri & Navathe, 2011) 

A representação da especialização em EER é uma elipse. Na Figura 16 há 

existência da entidade EMPREGADO que se especializa em GRADUADO ou 

TÉCNICO. 

Existem quatro restrições possíveis na especialização: Disjunção total ou 

completa; Disjunção parcial ou incompleta; Sobreposição total ou completa; 

Sobreposição parcial ou incompleta. Segundo Navathe & Elmasri (2011), restrições 

de disjunção e completude são independentes. 
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Uma superclasse que foi identificada por meio do processo de generalização 

costuma ser total, pois a superclasse é derivada das subclasses e, portanto, contém 

apenas as entidades que estão nas subclasses (cf. Navathe & Elmasri, 2011). É 

representada por uma linha dupla entre a superclasse e a elipse indicadora da 

especialização, conforme a Figura 16.  

 

FIGURA 16 – Especialização Total e Disjunta (EER) 

 

Fonte: Autor. 

 

Uma linha simples entre as superclasses e subclasses indica uma 

especialização parcial, que permite que uma entidade não pertença a qualquer uma 

das subclasses. No exemplo ilustrado na Figura 17, tem-se a especialização parcial 

em EER, podendo ter ocorrência de empregado, de graduado e de técnico. 

 

FIGURA 17 – Especialização Parcial e Sobreposta (EER) 

 

Fonte: Autor. 

 

A disjunção indica que uma entidade pode ser membro de no máximo uma 

das subclasses da especialização. A Figura 16 ilustra um caso em que cada 

empregado só pode ser graduado ou técnico. Caso contrário, ocorre a 

sobreposição, coloca-se o “O” (de overlapping) no círculo. A sobreposição é 
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mostrada na Figura 17, podendo haver um empregado que é graduado e técnico ao 

mesmo tempo. 

 

3.2. Modelagem Conceitual de BD com Diagrama de Classes da UML 

 
No final da década de 1980 e início da década de 1990, deu-se início à 

utilização do paradigma de orientação a objetos. Vários métodos de modelagem 

foram propostos e o grande erro desses métodos foi tentar estender os modelos já 

utilizados na época. Mas a partir da década de 1990 vários autores famosos 

lançaram publicações que contribuíram de forma mais ativa para tratar esse novo 

paradigma. 

Inicialmente, no contexto do paradigma de orientação a objetos, eram 

propostos diversos métodos para a comunidade. Cada uma dessas propostas era 

uma tentativa de estender algum modelo estruturado da época. Os usuários eram 

prejudicados por não encontrarem uma forma única de modelar seus sistemas.  

Segundo Sommerville (2007) no ano de 1993, havia três métodos em 

ascensão: Booch’93, proposto por Grady Booch; OOSE, de Ivar Jacobson; e o 

método OMT-2, proposto por James Rumbaugh. Eles se destacaram por não 

implementarem extensões dos modelos já existentes e cada um deles tinham 

aspectos fortes em algum quesito.  

Em 1994, iniciaram-se os esforços na tentativa de unificar os três métodos, 

de forma que em 1996 os três amigos, como eram conhecidos, lançaram a primeira 

versão batizada como UML. 

A Linguagem de Modelagem Unificada (Unified Modeling Language – UML) 

é uma linguagem de propósito geral para a especificação, visualização, construção e 

documentação de sistemas. 

 

Pose-se usar a UML para representar um modelo semântico de dados. Sob 
o modelo semântico de dados, podemos pensar em entidades com classes 
de objetos simplificados, em atributos como atributos da classe e em 
relações como as associações nomeadas entre classes de objetos 
(SOMMERVILLE, 2011, p. 90). 

 

É um modelo descritivo de processos do mundo real que permite a análise 

dos elementos ontológicos participantes e o comportamento destes elementos no 

processo. 
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A UML pode ser usada para descrever software desenvolvidos por meio do 

paradigma tradicional ou de qualquer uma das muitas versões do paradigma de 

orientação a objetos, inclusive o Processo Unificado. Em outras palavras, a UML é 

uma notação, não uma metodologia (cf. Schach, 2009). 

A UML (Unified Modeling Language) é uma linguagem para especificação, 

documentação, visualização e desenvolvimento de sistemas orientados a objetos. 

Sintetiza os principais métodos existentes, sendo considerada uma das linguagens 

mais expressivas para modelagem de sistemas orientados a objetos. Por meio de 

seus diagramas é possível representar sistemas de software sob diversas 

perspectivas de visualização. Além disso, facilita a comunicação de todas as 

pessoas envolvidas no processo de desenvolvimento de um sistema – gerentes, 

coordenadores, analistas, desenvolvedores – por apresentar um vocabulário de fácil 

entendimento (cf. OMG, 2005a, 2005b, 2005c, 2006). Fornece ainda a tecnologia 

necessária para apoiar a prática de Engenharia de Software. 

Existem atores que interagem no sistema e com os objetos pertencentes a 

ele para produzir resultados esperados. Nesse sentido, o diagrama de classe 

apresenta as responsabilidades das classes na realização de operações realizadas 

pelos atores. 

A compreensão que se tem do conceito de classes é de um grupo de objetos 

na qual cada um deles pertence a um determinado grupo. O diagrama de classe 

surge, então, com a função de apresentar a estrutura e a relação das classes que 

servem de modelo para os objetos. As classes possuem nome, atributos e métodos 

(operações) e necessariamente possuem associações entre si.  

 

3.2.1 Classe 

 

Objetos similares são agrupados em classes, que são descritores de um 

conjunto de objetos que partilham os mesmos atributos, operadores, 

relacionamentos e comportamento (PAULA FILHO, 2009 p. 14). 

Graficamente as classes são representadas por retângulos conforme é 

possível ser observado na Figura 18.  Possui atributos e recebe um nome de acordo 

que esteja relacionado com o sua função no domínio do problema. 
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FIGURA 18 – Diagrama de Classe (DC) 

 

 

 

 

Fonte: Autor. 

 

O conceito de Classe Associativa é análogo ao visto na Seção 2.1.1 deste 

trabalho, na qual pode ser observada sua ocorrência na Figura 19 no 

relacionamento de empregado com projeto. A cada ocorrência desse relacionamento 

pode-se, ou não, necessitar associá-la a ocorrências de atividades. Na entidade 

associativa o relacionamento é tratado como sendo uma entidade. 

 

FIGURA 19 – Classe Associativa (DC) 

 

Fonte: Autor 

 
3.2.2. Associação 

 

Ocorrem quando objetos de uma classe estão se associando com objetos de 

outra classe. É possível ter associação unária, binária e N-ária. Os conceitos são 

semelhantes aos vistos na seção 2.1.2.  

Para exemplificar os conjuntos de associações binárias entre dois ou várias 

objetos, um empregado estar associado a um ou vários setores conforme ilustrado 

na Figura 20. A essa associação entre conjunto de objetos deve ser sempre atribuir 
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um número que quantifica essa associação que é chamado de cardinalidade. É 

definida utilizando a abordagem “Look Across” (LA). Diferente da modelagem EER, 

são especificadas cardinalidade mínima e cardinalidade máxima, que envolve 

conceito de participação que será abordado logo em seguida, nesta mesma seção. 

A cardinalidade pode ser de um para um, de um para muitos, de muitos para um ou 

de muitos para muitos. 

 

 

FIGURA 20 – Associação (DC) 

 

Fonte: Autor 

 

 

No Associação 1..1 (um para um) um empregado só trabalha em um setor, 

assim como cada setor só pode possuir um empregado trabalhando nele, conforme 

Figura 21. 

 

 
FIGURA 21 – Relacionamento 1..1 (DC) 

 

Fonte: Autor 

 

 

No Associação 1..n ou 1..* (um para muitos), a Figura 22 mostra um 

empregado que pode trabalhar em vários setores, enquanto que em um determinado 

setor só pode trabalhar no máximo um empregado. 
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FIGURA 22 – Relacionamento 1:N (DC) 
 

 

Fonte: Autor 
 

No Associação N..M ou *..* (muitos para muitos), conforme exemplo da 

Figura 23, tanto um empregado qualquer pode trabalhar em vários setores, como em 

um setor podem trabalhar vários empregados. 

 

FIGURA 23 – Relacionamento N:M (DC) 
 

 

Fonte: Autor 
 
 

a) Participação 
 

Diferentemente da abordagem de participação em EER, em DC na 

participação é utilizada a abordagem “Look Across” (LA). Pode também ser 

classificada como total ou parcial. No exemplo da Figura 24 EMPREGADO tem 

participação total em SETOR, ou seja, não existe empregado que não esteja 

associado a pelo menos um setor. Mas já na associação de SETOR com 

EMPREGADO a participação é parcial, pois é possível ter SETOR sem estar 

associado a algum EMPREGADO. 

 

FIGURA 24 – Participação (DC) 

 

Fonte: Autor. 



46 
 

b) Papel 

 

Tem a mesma finalidade já especificada na Seção 2.1.2, ou seja, é utilizada 

para identificar a função do objeto da classe na associação. Como exemplo, 

observa-se a Figura 24: TRABALHA é uma associação entre EMPREGADO e 

SETOR, na qual se identifica que empregado se associa com setor e EMPREGADO 

desempenha o papel de trabalho em SETOR. 

 

c) Associação Qualificada 

 

Ocorre uma Associação Qualificada quando na associação se faz 

necessário um qualificador. O “qualificador” corresponde a um ou mais atributos 

chaves que especifica como um determinado objeto do lado oposto da associação 

qualificada é identificado. Restringe e define ainda mais o conjunto de instâncias 

associadas a uma outra instância.   

A notação correspondente ao qualificador é uma caixa na extremidade da 

associação junto a classe de onde a navegação deve ser feita. As associações 

qualificadas são utilizadas também para modelagem de entidades fracas. No 

exemplo da Figura 32 se tem o qualificador CPF. 

 

FIGURA 25 – Associação Qualificada (DC) 

 

 

Fonte: Autor. 

 

d) Composição 

 

Ocorre quando um objeto parte não faz sentido se o objeto todo não existir. 

O tempo de vida do objeto parte é coincidente e só pode pertencer a um único 

objeto todo. É representado por um losango preenchido desenhado no lado do 

objeto todo. Na Figura 26 é apresentado um exemplo na qual ENDEREÇO é o 

objeto parte que não existe sem o objeto todo EMPREGADO. 
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FIGURA 26 – Composição (DC) 

 

 

Fonte: Autor. 

 

e) Relacionamento N-ário 

 

Uma associação é chamado N-ário (ternário, quaternário, por exemplo), 

quando uma ocorrência da associação deve envolver simultaneamente instâncias de 

mais que duas classes. Na Figura 27 ilustra um exemplo, na qual uma associação 

EXERCE envolve simultaneamente instâncias de EMPREGADO, ATIVIDADE e 

PROJETO. 

FIGURA 27 – Relacionamento N-ário 

 
Fonte: Autor. 

 

3.2.3 Atributo 

 

Com o mesmo objetivo e tipos, os atributos em modelagem com DC são os 

mesmos que em modelagem EER. Esses atributos podem apresentar-se como: 

Atributo Simples (Regular) versus Composto; Atributo Monovalorado versus 

Multivalorado; Atributo Nulo; Atributo Armazenado versus Derivado, Identificador e 

Discriminador. 

Da mesma forma que já visto na Seção 2.1.3. , um atributo dito regular, 

simples ou atômico é aquele que não é divisível, enquanto que os atributos 
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compostos podem formar uma hierarquia, como o atributo nome, que pode ser 

dividido em pré-nome e sobrenome. As Figuras 28 e 29 ilustram a ocorrência de 

atributos simples e composto, respectivamente. 

 

FIGURA 28 – Atributo Simples ou Atômico (DC) 

       

 

 

 

                            

Fonte: Autor. 

 

FIGURA 29 – Atributo Composto (DC) 

 

Fonte: Autor. 

 

Atributo Derivado é aquele cujo valor pode ser obtido a partir de um 

atributo armazenado. Como exemplo ilustrado na Figura 30 há o atributo derivado 

idade que pode ser obtido a partir de um atributo armazenado data de nascimento. 

 

FIGURA 30 – Atributo Derivado (DC) 

 

 

 

 

Fonte: Autor 

 

O estereótipo <<PF>> é utilizado para representar o atributo identificador 

de uma classe. A Figura 31 ilustra a ocorrência do atributo descrito. 
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FIGURA 31 – Atributo Identificador (DC) 

 

Fonte: Autor. 

 
3.2.4. Especialização 

 
Os conceitos de Especialização/Generalização são idênticos aos abordados 

na Seção 2.1.4 deste trabalho. Na forma diagramática é apresentada a 

especificação textual da ocorrência dos tipos de especialização. As figuras 32 e 33 

apresentam as situações de Disjunção e Sobreposição e Completa (Total) e 

Incompleta (Parcial). 

 
FIGURA 32 – Especialização Disjunta e Completa (DC) 

 
 

 

Fonte: Autor. 

 
FIGURA 33 – Especialização Sobreposta e Incompleta (DC) 

 

Fonte: Autor. 
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3.3. Mapeamento entre EER e Diagrama de Classes da UML 

 

a) Entidades/Classes Simples, Regulares ou Fortes 

Para cada entidade ou classe regular é criada uma tabela contendo todos os 

atributos simples da entidade. O atributo identificador é incluído na tabela como 

chave primária. 

 

b) Entidade Fraca 

 

É criada uma tabela na qual constarão todos os atributos simples. A chave 

primária será composta pela união da chave parcial da entidade fraca com a chave 

primária da entidade a qual ela é subordinada. 

 

c) Relacionamentos/Associações 1..1 

 

É identificada a entidade que possui participação total no relacionamento. 

Após esse procedimento é acrescentado na entidade identificada uma chave 

estrangeira em correspondência a chave primária da outra entidade participante do 

relacionamento. 

 

d) Relacionamento/Associações 1..* ou 1..N 

 

Identifique a entidade participante do lado N da relação. Acrescente na 

entidade identificada uma chave estrangeira a chave primária da outra entidade 

participante. 

 

e) Relacionamentos/Associações *..* ou N..M 

 

É criada uma nova tabela que irá conter as chaves primárias das relações 

participantes. Esses atributos são chaves estrangeiras e juntos formam a chave 

primária da tabela. 
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f) Atributo Multivalorado 

 

Para cada atributo multivalorado é criado uma nova tabela. Essa tabela 

contém o atributo multivalorado e a chave primária da tabela na qual aparece o 

atributo multivalorado. Os atributos descritos formam uma chave primária composta 

da nova tabela. 

 

g) Relacionamentos N-ários 

 

É criada uma nova tabela e incluídas todas as chaves primárias das 

entidades/classes participantes como chaves estrangeiras. São incluídos os 

atributos simples que constam no relacionamento, caso existam. As chaves 

estrangeiras formam uma chave primária composta. 

 

h) Atributo Composto 

 

Caso existam atributos compostos, inclua apenas os atributos simples de 

cada um deles na tabela em que ele ocorreu. Não é necessário incluir o atributo que 

é composto na tabela. 

 

i) Associação Qualificada 

 

Na classe na qual se encontra o qualificador, é feita a junção do qualificador 

com a chave primária ou parcial da classe, dando origem a uma chave composta. 

Incluem-se também os atributos simples da classe. 

 

j) Composição 

 

Na ocorrência de composição são acrescentados no objeto todos os 

atributos do objeto parte. 
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k) Especialização 

 

A Superclasse se torna uma tabela. As Subclasses se tornam também novas 

tabelas, contendo somente a chave primária acima, ou seja, sua Superclasse, e 

seus atributos específicos. A chave primária de cada subclasse também é chave 

estrangeira apontando para sua Superclasse. 

Apesar de existirem outras formas de fazer o mapeamento de 

especializações, a estratégia abordada neste trabalho é a mais utilizada. Essa 

estratégia serve para qualquer tipo de especialização. 

 

3.4 Trabalhos Relacionados 

 

Os primeiros artigos a serem citados são Fidalgo et al. (2012a e 2012b). São 

apresentadas as notações utilizando modelagem EER assim como em DC da UML. 

No artigo foi descrito uma implementação de extensões e melhorias, um 

metamodelo para o modelo ER. A proposta é uma ferramenta para metamodelos 

assistido por computador (CASE) que fornece suporte para geração de código e 

validação de esquema do modelo conceitual de dados, de acordo com a notação 

clássica EER, chamado de EERCASE. Esses trabalhos nortearam a escolha da 

ferramenta para modelagem conceitual EER. 

Em Badia & Lemire (2011), é abordado o design tradicional do banco de 

dados. Nele vê-se a crítica de que são ensinadas abordagens globais para projetos 

de bancos de dados há décadas e o contexto muda a cada dia, como, bancos de 

dados na nuvem. Esse trabalho contribui com a presente pesquisa por citar 

situações que merecem extensões dos modelos. 

Esmin (2004) apresenta notações UML por meio de definições. Inclui várias 

diagramações além do diagrama de classes. Conclui que notações UML tem 

capacidade de modelar sistemas complexos. Especifica que a reutilização de 

modelos criados é um ponto chave e que várias ferramentas case já adotaram a 

UML como principal notação. 

Lucia et al. (2007) apresentam um comparativo entre as duas notações. 

Como resultados obtidos, foi constatado que diagramas UML melhoram 

significativamente o nível de compreensão alcançado pelos sujeitos. Foram 
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utilizadas como amostra 13 empresas e, por meio de experimento em laboratório e 

aplicação de questionário foi avaliado o grau de conhecimento dos entrevistados.  

Apesar de o resultado pender para UML, no trabalho consta a seguinte 

afirmação: “nenhuma diferença significativa foi encontrada quando as tarefas foram 

realizadas por indivíduos com diferentes níveis de experiência usando diagramas 

ER”. Os benefícios reais dados pelo diagrama ER não foram destacados para 

justificar a necessidade real da preferência desta notação para modelagem de 

dados. 

Já em Lucia et al. (2010), foram realizados três conjuntos de experimento 

controlados relacionados à compreensão, manutenção e verificação em meio 

acadêmico. O trabalho afirma que UML está se tornando um padrão de fato para a 

análise e projeto de sistemas de software e que não é explorado com o mesmo 

sucesso para modelagem de bancos de dados.  

No que diz respeito ao apoio dado pelas duas notações durante atividades 

de manutenção, os resultados demonstram que as duas notações dão o mesmo 

apoio. Entretanto, em geral, diagramas de classe UML proporcionam um melhor 

apoio no que diz respeito às atividades de verificação em relação aos diagramas que 

ER. 

Reggio, Leotta & Ricca (2014) discorrem sobre notações UML e divide em 

grupos os diagramas utilizados em UML. Como metodologia para coleta de dados é 

elaborado e aplicado survey. São analisados dados sobre perfil e conhecimentos 

dos entrevistados. 

Conclui que dentre todos eles o grupo na qual se tem o diagrama de classes 

é o mais utilizado e conhecido. Foi aplicado questionário para 275 pessoas. Conclui 

também que os conhecimentos são estáveis quando se considera diferentes 

categorias de pessoas. 

Outro trabalho que contribuiu com esta pesquisa foi Bavota et al. (2011). 

Nele foram aplicados questionários abordando notações em EER e UML para um 

público acadêmico. Os resultados revelaram que diagramas de classe UML são 

geralmente mais compreensíveis do que diagramas ER, mesmo que o primeiro 

tenha alguns pontos fracos relativos à representação de algumas notações, que são: 

atributo multivalorado, atributo composto, relacionamento ternário e entidade fraca.  
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Foi aplicado o Teste de Wilcoxon para aferir sobre os dois tratamentos de 

modelagem a partir dos dados obtidos. De tal forma que é dito “os resultados obtidos 

confirmaram um "equilíbrio de desempenho" global entre as duas notações”. 

No artigo de Bavota et. al. (2015) analisa a eficácia dos diagramas de classe 

UML e diagramas de ER com o propósito de entendimento que proporciona um 

melhor apoio no que diz respeito à compreensão e modificação de modelos de 

dados a partir do ponto de vista dos pesquisadores. São relatadas as mesmas 

conclusões de seu artigo escrito em 2011. Sugere uma extensão de diagramas de 

classe UML deve ser considerado para superar essas deficiências e melhorar o 

apoio prestado pelos diagramas de classe UML durante a manutenção de modelos 

de dados. 

Purchase et. al. (2004) objetiva levantar a questão dos critérios pelos quais 

uma notação podem ser escolhidos, propor uma metodologia para comparar duas 

notações e demonstrar uma aplicação desta metodologia experimental. Como 

metodologia é escolhido duas formas de modelar em ER (Entidade 

Relacionamento). O modelo pioneiro proposto por Chen e um modelo mais recente, 

chamado de DLS (Data Logical Structure).definicos para SSADM (Structured System 

Analysis and Designer Method). Comprovou ser possível criar um quadro 

experimental para comparar e inferir preferências entre notações diagramáticas. 

Byrne et. al. (2013) afirma que existe uma tendência de utilização de DC 

para modelar conceitualmente bancos de dados relacionais, mas que eles são mais 

recomendado para representação de modelo lógico, pois especifica comportamento 

e detalhes de baixo nível. EER estão em um nível mais conceitual do design de 

banco de dados e proporciona um nível mais alto de abstração. Afirma ainda que 

entidades fracas são difíceis de representar adequadamente com DC. 

Hardgrave & Dalal (1995) compararam as técnicas de modelagem de dados 

conceitual CD da UML e EER usando três critérios de desempenho de modelagem: 

(1) modelo de compreensão; (2) tempo para entender; e (3) percebida facilidade de 

uso. Os resultados deste estudo indicam que a única diferença entre as duas 

técnicas é no momento de compreender. CD é significativamente mais rápido para 

ambos os problemas simples e complexos. E conclui afirmando que CD da UML 

produziram um modelo que é mais rápido para compreender, sem uma diminuição 

do nível de compreensão, o que pode resultar em aumentos de produtividade. 
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Por fim, em Shoval & Shiran (1997), depois de experimento, vê-se a 

conclusão de que, mesmo que o objetivo seja implementar um esquema de banco 

de dados OO, o procedimento recomendado é: (1) criar um esquema conceitual 

EER, (2) mapeá-lo para um esquema OO, e (3) aumentar o esquema de destino 

com construções comportamentais que são para a abordagem OO. 

O presente trabalho apresenta-se como mais uma contribuição na definição 

de qual notação tem maior importância no contexto de modelagem conceitual de 

dados. 
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QUADRO 2 – Resumo de Trabalhos Relacionados 

Autores Resumo 

Fidalgo et al. (2012a e 

2012b) 

Proposta de ferramenta para metamodelos assistido 

por computador (CASE) 

Badia & Lemire (2011) Aborda as extensões dos modelos 

Esmin (2004) Analisa diagramações UML 

Lucia et al. (2007) Compara notações EER e CD da UML 

Lucia et al. (2010) Analisa compreensão, manutenção e verificação 

nos dois modelos 

Reggio, Leotta & Ricca 

(2014) 

Divide em grupos os diagramas utilizados em UML 

Bavota et al. (2011) Aplica Survey para comparar os modelos 

Bavota et. al. (2015) Analisa a eficácia dos diagramas de classe UML e 

diagramas de ER 

Purchase et. al. (2004) Levanta a questão dos critérios pelos quais uma 

notação podem ser escolhidos 

Byrne et. al. (2013) Verifica tendências na utilização de DC da UML e 

EER 

Hardgrave & Dalal (1995) Compara os modelos com base em três critérios: 

compreensão, tempo para entendimento e facilidade 

de uso. 

Shoval & Shiran (1997) Analisa modelagem de Banco de dados OO 

Fonte: Autor. 

 

3.5. Resumo do Capítulo 

 

 O capítulo apresenta as principais notações utilizadas nas Modelagens 

Conceituais de Banco de Dados EER e DC da UML. Caracterizou e exemplificou as 

referidas notações a fim de facilitar o entendimento do presente trabalho. Foi feito o 

mapeamento das principais notações apresentadas. Por fim, são comentados 

artigos relacionados que nortearam o trabalho. 
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No Capítulo 4 têm-se os resultados e discussão do que foi obtido a partir da 

aplicação do survey. Inicialmente, resultados e discussão do questionário Q1 na 

Seção 4.1, posteriormente do questionário Q2 na Seção 4.2. No Capítulo 5 são 

apresentadas as conclusões e trabalhos futuros. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A partir das informações que foram coletadas é dado início a apresentação 

dos resultados e discussões. É nesse momento que são apresentadas informações 

para possibilitar fundamentar a afirmação de qual a melhor notação para modelagem 

conceitual de projetos de banco de dados. Para isso foram aplicados os 

questionários Q1 e Q2 nas quais são solicitadas informações sobre o entrevistado e 

de seus conhecimentos sobre as notações em estudo. 

 

Após a coleta, procede-se à análise dos dados, que na pesquisa 

fenomenológica consiste basicamente nos procedimentos adotados com p o 

propósito de chegar à redução eidética, ou seja, à abstração de tudo o que 

é acidental para permitir a intuição das essências. (GIL, 2010 p. 139) 

 

Os resultados desta pesquisa estão divididos em dois itens: primeiro são 

apresentados os dados relativos ao questionário Q1 e em seguida, os resultados do 

questionário Q2. 

 

4.1 Resultados do Questionário Q1 

 

A partir das respostas obtidas pelo questionário Q1, identificou-se que a 

maioria dos entrevistados é do sexo masculino (87,8%), conforme o Gráfico 1, e que 

a predominância é de idades entre 18 e 34 anos. 31,7% dos entrevistados estão na 

faixa etária entre 18 e 24 anos e 54% entre 25 e 34 anos, perfazendo o total de 

85,7% do total da amostra, de acordo com o Gráfico 2. 
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GRÁFICO 1 - Sexo 

 

Fonte: Autor. 

 

GRÁFICO 2 - Idade 

 

Fonte: Autor. 

 

Quatro Instituições de Ensino Superiores onde os entrevistados estudaram 

modelagem conceitual EER e UML contribuíram com 53,97%. As Instituições são: 

UFPE (Universidade Federal de Pernambuco) com 19,05%, UFPI (Universidade 

Federal do Piauí) com 10,58%, IFPI (Instituto Federal do Piauí) com 12,17% e 

UESPI (Universidade Estadual do Piauí) com 12,17. Outras 50 IES (Instituições de 

Ensino Superiores) foram especificadas compondo 46,03% da amostra. 

O nível de escolaridade dos entrevistados é composto de graduandos (37%) 

e graduados (25,4%), coforme ilustrado no Gráfico 3.  
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GRÁFICO 3 - Nível de Escolaridade 

 

Fonte: Autor. 

 

Quanto à ocupação da amostra, há predominância de 30,7% de estudantes. 

Levando em conta os profissionais da área de computação, a maior ocorrência foi a 

de Engenheiros de Softwares com 18%. Um percentual de 25,4% dos entrevistados 

não se enquadrou em nenhuma das alternativas de ocupações apresentadas e 

selecionaram a opção “outros”. Essas e outras ocupações podem ser vistas no 

Gráfico 4, com suas respectivas participações na amostra. 

 
GRÁFICO 4 - Ocupação Atual 

 

Fonte: Autor. 
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Sobre a técnica de modelagem, 36% dos entrevistados afirmaram ter mais 

domínio da modelagem EER, seguido de 29,6% que têm maior domínio em modelar 

em UML. 22,2% afirmaram ter domínio das duas modelagens, enquanto 12,2% 

declararam não ter domínio em nenhuma das duas notações, conforme pode ser 

visto no Gráfico 5. 

 
GRÁFICO 5 – Técnica de modelagem que o entrevistado tem mais domínio 

 

Fonte: Autor. 

 

Foi constatado que, da amostra, é com a notação UML que os entrevistados 

têm mais experiência, com 27,5% dos respondentes com experiência prática maior 

que 3 anos em UML, contra 20,6% com a mesma experiência em EER. Dos que têm 

experiência menor que 1 ano, as porcentagens são bem próximas: 51,9% e 49,2% 

de EER e UML, respectivamente.  Já quando se analisa as experiências entre 1 e 2 

anos e entre 2 e três anos, a experiência prática com EER supera a UML. Essa 

comparação de tempo de experiências em modelagem EER e UML relatada pelos 

entrevistados pode ser vista pelo gráfico comparativo EER e UML, no Gráfico 6. 
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GRÁFICO 6 – Qual sua experiência prática com as técnicas EER e UML? 

 

Fonte: Autor. 

 

Quanto à forma que o entrevistado aprendeu a modelagem, obtiveram-se os 

seguintes dados: 66,7% aprenderam EER em cursos e 59,3% aprenderam UML em 

Cursos. A autoaprendizagem esteve em apenas 19,6% dos que aprenderam EER, 

enquanto que 26,5% dos entrevistados aprenderam UML nessa modalidade. Por 

fim, 13,8% afirmaram não ter aprendido EER e 14,3% afirmaram não ter aprendido 

UML, conforme pode ser verificado por meio de comparativo EER e UML no Gráfico 

7. 

 

GRÁFICO 7 – Como você aprendeu EER e UML? 

 

Fonte: Autor. 
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Relacionado ao tipo de ferramenta utilizada para produzir modelos, a 

notação UML (30,2%) teve vantagem em relação à EER (25,9%). Uma porcentagem 

de 24,3% afirma utilizar ambos os tipos de ferramentas CASE para produzir modelos 

e 19,58% declararam não utilizar nenhum tipo de ferramenta CASE. Os dados 

constam no Gráfico 8. 

 

GRÁFICO 8 - Tipo de ferramenta CASE utilizada para produzir modelos 

 

Fonte: Autor. 

 

Relacionado a estudos sobre as notações a partir de livros, apostilas ou 

especificações, 40,7% afirmaram que o fizeram para ambas notações, sendo que 

17,5% declararam que estudaram somente EER e 24,9% UML. 16,9% nunca 

estudaram por livros, apostilas ou especificações. O Gráfico 9 apresenta os dados 

descritos. 
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GRÁFICO 9 - Estudou por Livros, Apostilas ou Especificações 

 
Fonte: Autor. 

 

No questionário Q1 foram coletadas informações sobre o entrevistado. Com 

base nas respostas obtidas e cruzando-as com os dados obtidos do questionário Q2 

será possível compor o perfil de utilizadores de EER e de DC da UML. 

 

4.2 Resultados do Questionário Q2 

 

O segundo questionário, Q2, é onde constam perguntas específicas a 

conhecimentos do entrevistado com base em cenários propostos. 

Como já foi escrito anteriormente, cada questão possui quatro diagramas, 

sendo dois em EER e dois em UML. Apenas um de cada tipo de modelagem está 

correto. Todas as questões são obrigatórias, podendo o entrevistado responder uma 

ou duas opções. Foram consideradas erradas as respostas tanto que não 

selecionaram o item correto como os que deixaram sem resposta. 

A seguir, apresenta-se uma análise de cada uma das questões e depois 

análises gerais. 

 

4.2.1 Questão Q2.1 

 

A questão Q2.1 aborda o assunto referente a atributo composto. As 

respostas obtidas podem ser facilmente verificadas na tabela 1 (EER) e 2 (UML) e 

nos Gráficos 10 (EER) e 11 (UML). 
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Referente às opções EER, de um total da amostra que é de 189 

entrevistados, 145 (76,7%) deles marcaram o Cenário 1, ou seja, a opção “A” que é 

a opção correta. Apenas 1 (0,5%) entrevistado achou que a letra “B” era a correta. 

43 (22,8%) entrevistados não marcaram nenhumas das opções EER, ou seja, não 

marcaram nem a letra “A” e nem a letra “B”. Esses dados podem ser visualizados na 

Tabela 1 e no Gráfico 10. 

 
TABELA 1 – Em quais dos cenários abaixo o CEP faz parte do ENDEREÇO? (EER) 

 Frequência Porcentagem 
Porcentagem 
Acumulada  

  CENÁRIO 1 (EER) 145 76,7 76,7 

CENÁRIO 2 (EER) 1 0,5 77,2 

NENHUM 43 22,8 100,0 

Total 189 100,0  

Fonte: Autor. 

 
GRÁFICO 10 – Em quais dos cenários abaixo o CEP faz parte do ENDEREÇO? (EER) 

 

Fonte: Autor. 

 

Considerando as opções UML, do total da amostra que é de 189 

entrevistados, 155 (82%) deles marcaram o cenário 1, ou seja, a opção “C” que é a 

opção correta. Apenas 6 (3,2%) entrevistados acharam que a letra “D” era a correta. 

1 (0,5%) entrevistado marcou as opções “C” e “D” e 27 (14,3%) entrevistados não 

marcaram nenhumas das opções UML, ou seja, não marcaram nem a letra “C” e 

nem a letra “D”. Esses dados estão visíveis na Tabela 2 e no Gráfico 11. 
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Os dados coletados demonstram que a grande maioria dos entrevistados 

compreende a representação de atributo composto. Sendo a notação em CD da 

UML apresentando uma pequena vantagem relacionada a essa compreensão. Isso 

vai contra a afirmação de Batavo et.al. (2011) que afirma a representação da 

notação de atributo composto em DC da UML ser um ponto fraco. 

 
TABELA 2 – Em quais dos cenários abaixo o CEP faz parte do ENDEREÇO? (UML) 

 

Frequência Porcentagem 

Porcentagem 

Acumulada 

 

 CENÁRIO 1 (UML) 155 82,0 82,0 

CENÁRIO 2 (UML) 6 3,2 85,2 

CENÁRIOS 1 E 2 (UML) 1 0,5 85,7 

NENHUM 27 14,3 100,0 

Total 189 100,0  

Fonte: Autor. 

 
GRÁFICO 11 – Em quais dos cenários abaixo o CEP faz parte do ENDEREÇO? (UML) 

 

Fonte: Autor. 
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Na questão que se refere à preferência para modelar o cenário específico 

descrito na questão Q2.1, 71,4% afirmam implicitamente ou explicitamente que 

preferem modelar utilizando EER e 28,6% optaram por preferir notações UML para 

modelar o cenário descrito, conforme pode ser visto na Tabela 23 e no Gráfico 34. 

Diz-se explicitamente, quando o entrevistado selecionou duas opções. Diz-se 

implicitamente, quando o entrevistado marcou somente uma opção, deixando 

implícito que prefere modelar utilizando a notação selecionada. 

Apesar da maior quantidade de acertos em notações de DC da UML a 

preferência é pela utilização de EER. Uma grande maioria dos entrevistados 

preferem modelar atributo composto utilizando a notação EER. 

 

4.2.2 Questão Q2.2 

 

O assunto explorado nessa questão é modelagem do componente atributo 

multivalorado. Conforme consta na Tabela 3, um total de 58,7% dos entrevistados 

marcou o Cenário 1, ou seja, a opção “A”, que é a opção correta para EER. 9% 

optaram pela letra “B”, 2,1% deles marcaram as opções “A” e “B”. Os entrevistados 

que não marcaram nenhumas das opções EER foram 57 pessoas (30,2%), ou seja, 

não marcaram nem a letra “A” e nem a letra “B”. O Gráfico 12 ratifica o que foi 

descrito. 

 
TABELA 3 – Em quais dos cenários abaixo é possível registrar vários E-MAILS? (EER) 

 
Frequência Porcentagem 

Porcentagem 

Acumulada 

 CENÁRIO 1 (EER) 111 58,7 58,7 

CENÁRIO 2 (EER) 17 9,0 67,7 

CENÁRIOS 1 E 2 (EER) 4 2,1 69,8 

NENHUM 57 30,2 100,0 

Total 189 100,0  

Fonte: Autor. 
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GRÁFICO 12 – Em quais dos cenários abaixo é possível registrar vários E-MAILS? (EER) 

 
 

Fonte: Autor. 

 

Tanto a Tabela 4 como o Gráfico 13 mostram que 78,3% dos entrevistados 

marcaram o Cenário 2, ou seja, a opção “D”, que é a opção correta para UML. Dos 

entrevistados, 2,6% optaram pela letra “C”. Os entrevistados que não marcaram 

nenhumas das opções UML foram 36 pessoas (19%), ou seja, não marcaram nem a 

letra “C” e nem a letra “D”. Essa informação vai contra a conclusão do trabalho de 

Bavota et. al. (2011) onde afirma que a representação de atributo multivalorado é um 

ponto fraco do DC da UML. 

 

TABELA 4 – Em quais dos cenários abaixo é possível registrar vários E-MAILS? (UML) 

 
Frequência Porcentagem 

Porcentagem 

Acumulada 

 CENÁRIO 1 (UML) 5 2,6 2,6 

CENÁRIO 2 (UML) 148 78,3 81,0 

NENHUM 36 19,0 100,0 

Total 189 100,0  

Fonte: Autor. 
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GRÁFICO 13 – Em quais dos cenários abaixo é possível registrar vários E-MAILS? (UML) 
 

 

Fonte: Autor. 

 

A preferência para modelagem do cenário descrito na questão Q2.2, por 

uma pequena diferença, foi de utilização das notações EER, com 50,3% das 

escolhas, contra 49,7% da preferência para modelagem do cenário utilizando 

notações UML, conforme Tabela 23 e ilustrado no Gráfico 34. 

Observa-se que na representação de atributo multivalorado, notações EER 

não só tiveram menor índice de acertos, como maior ocorrência de não 

respondentes. Pode-se afirmar que houve um empate com relação à preferência dos 

entrevistados em modelar o cenário utilizando EER e DC da UML. 

 

4.2.3 Questão Q2.3 

 

Essa questão se refere a conceitos relativos a atributo derivado. 

Analisando a Tabela 5, observa-se que 56,6% dos entrevistados selecionaram o 

Cenário 2 de EER, ou seja, a opção “B”. Ela é a opção correta em EER. Do restante 

dos respondentes, 17,5% marcaram a opção errada, ou seja, a opção “A” e 1 

entrevistado marcou as opções “A” e “B”. Uma porcentagem de 25,4% não marcou 

opção alguma em EER. Os números estão representados graficamente no Gráfico 

14. 
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TABELA 5 – Em quais dos cenários abaixo IDADE é um valor calculado? (EER) 

 
Frequência Porcentagem 

Porcentagem 

Acumulada 

 CENÁRIO 1 (EER) 33 17,5 17,5 

CENÁRIO 2 (EER) 107 56,6 74,1 

CENÁRIOS 1 E 2 (EER) 1 0,5 74,6 

NENHUM 48 25,4 100,0 

Total 189 100,0  

Fonte: Autor. 

 
GRÁFICO 14 – Em quais dos cenários abaixo IDADE é um valor calculado? (EER) 

 

Fonte: Autor. 

 

Das alternativas “C” e “D”, que trazem opções de modelagem utilizando 

notações em UML a opção correta é a letra “C”, representada pelo Cenário 1.  

Conforme Tabela 6, o percentual de acertos é de 63,5% dos respondentes. Apenas 

9,5% dos entrevistados marcaram a opção em UML errada, ou seja, a alternativa 

“D”. 26,5% dos entrevistados não marcaram nenhuma das duas opções e 1 dos 

entrevistados marcou tanto a letra “C” como a letra “D”. O Gráfico 15 ilustra o que foi 

descrito. 
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TABELA 6 – Em quais dos cenários abaixo IDADE é um valor calculado? (UML) 

 
Frequência Porcentagem 

Porcentagem 

Acumulada 

 CENÁRIO 1 (UML) 120 63,5 63,5 

CENÁRIO 2 (UML) 18 9,5 73,0 

CENÁRIOS 1 E 2 (UML) 1 0,5 73,5 

NENHUM 50 26,5 100,0 

Total 189 100,0  

Fonte: Autor. 
 

GRÁFICO 15 – Em quais dos cenários abaixo IDADE é um valor calculado? (UML) 

 

Fonte: Autor. 
 

Do total da amostra, 73% dos entrevistados preferem modelar o cenário 

descrito na questão Q2.3 utilizando notações em EER, contra 27% do restante da 

amostra preferindo utilizar as notações em UML. Na Tabela 23 e no Gráfico 34 

constam as porcentagens e a quantidade de entrevistados de cada preferência. 

A representação da notação de atributo derivado apresentou um baixo índice 

de acertos nas duas representações com uma pequena vantagem do DC da UML. 

Quase a mesma quantidade de entrevistados não marcaram opções em EER ou em 

CD da UML. Mais uma vez a modelagem EER é a preferida dos entrevistados. 
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4.2.4 Questão Q2.4 

 

A questão Q2.4 trata de cardinalidade mínima e participação. 

Interpretando o que consta na Tabela 7 e também no Gráfico 16, dos entrevistados, 

apenas 49,2% deles marcaram a opção correta em EER, ou seja, o Cenário 2, que 

corresponde à letra “B”. Apenas 14,8% dos entrevistados marcaram a alternativa 

errada, a alternativa “A”. Dois dos entrevistados marcaram “A” e “B”. 34,9% dos 

entrevistados não marcaram nenhuma opção em EER. 

 
TABELA 7 – Em quais dos cenários abaixo um SETOR pode ser cadastrado sem EMPREGADOS? 

(EER) 

 
Frequência Porcentagem 

Porcentagem 

Acumulada 

 CENÁRIO 1 (EER) 28 14,8 14,8 

CENÁRIO 2 (EER) 93 49,2 64,0 

CENÁRIOS 1 E 2 (EER) 2 1,1 65,1 

NENHUM 66 34,9 100,0 

Total 189 100,0  

Fonte: Autor. 
 

GRÁFICO 16 – Em quais dos cenários abaixo um SETOR pode ser cadastrado sem EMPREGADOS? 

(EER) 

 

Fonte: Autor. 
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Conforme a Tabela 8 e também o Gráfico 17, dos entrevistados, 85,7% 

deles marcaram a opção correta em UML, ou seja, o Cenário 1, que corresponde à 

letra “C”. Apenas 2,6% dos entrevistados marcaram a alternativa errada “D”. Um dos 

entrevistados marcou “A” e “B”. 11,1% dos entrevistados não marcaram nenhuma 

opção em UML. 

 
TABELA 8 – Em quais dos cenários abaixo um SETOR pode ser cadastrado sem EMPREGADOS? 

(UML) 

 
Frequência Porcentagem 

Porcentagem 

Acumulada 

 CENÁRIO 1 (UML) 162 85,7 85,7 

CENÁRIO 2 (UML) 5 2,6 88,4 

CENÁRIOS 1 E 2 (UML) 1 0,5 88,9 

NENHUM 21 11,1 100,0 

Total 189 100,0  

Fonte: Autor. 
 

GRÁFICO 17 – Em quais dos cenários abaixo um SETOR pode ser cadastrado sem EMPREGADOS? 

(UML) 

 

Fonte: Autor. 
 

Conforme Tabela 23, para modelar o Cenário descrito na questão Q2.4, 

75,7% dos entrevistados preferem modelar o cenário descrito utilizando notações 

EER. E apenas 24,3% dos entrevistados preferem modelar o cenário utilizando 

notações UML. O Gráfico 23, ilustra bem o que foi descrito. 
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Constatou-se que mais da metade não compreende a representação de 

cardinalidade mínima e participação em EER. Assim como o número de 

entrevistados que não marcaram nenhuma opção em EER foi bem maior que a 

média. Já uma grande maioria acertou a representação em CD da UML e poucos 

não marcaram uma opção dessa representação. Apesar disso, mais uma vez 

afirmam a preferência por modelar em EER. 

 

4.2.5 Questão Q2.5 

 

O assunto explorado na questão Q2.5 é sobre cardinalidade. A Tabela 9 

mostra que 82,5% dos entrevistados marcaram o Cenário 1, que corresponde ao 

correto em notação EER. Apenas 10,6% deles marcaram a opção “B”, ou seja, a 

opção errada. 6,9% dos entrevistados não marcaram nenhum dos diagramas EER. 

O Gráfico 18 mostra o que foi descrito. 

 
TABELA 9 – Em quais dos cenários abaixo um DEPARTAMENTO pode ser composto por vários 

SETORES? (EER) 

 
Frequência Porcentagem 

Porcentagem 

Acumulada 

 CENÁRIO 1 (EER) 156 82,5 82,5 

CENÁRIO 2 (EER) 20 10,6 93,1 

NENHUM 13 6,9 100,0 

Total 189 100,0  

Fonte: Autor. 
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GRÁFICO 18 – Em quais dos cenários abaixo um DEPARTAMENTO pode ser composto por vários 

SETORES? (EER) 

 

Fonte: Autor. 
 

Nos itens referentes à modelagem utilizando notações UML, 61,9% 

marcaram a opção correta, conforme Tabela 10. 11,6% marcaram a opção errada e 

26,5% não marcaram nenhuma das duas opções em UML. O Gráfico 19 em barras 

ilustra a situação descrita. 

 
TABELA 10 – Em quais dos cenários abaixo um DEPARTAMENTO pode ser composto por vários 

SETORES? (UML) 

 Frequência Porcentagem 
Porcentagem 
Acumulada 

 CENÁRIO 1 (UML) 117 61,9 61,9 

CENÁRIO 2 (UML) 22 11,6 73,5 

NENHUM 50 26,5 100,0 

Total 189 100,0  

Fonte: Autor. 
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GRÁFICO 19 – Em quais dos cenários abaixo um DEPARTAMENTO pode ser composto por vários 

SETORES? (UML) 

 

Fonte: Autor. 
 

Referente a representação de cardinalidade os entrevistados obtiveram 

maior êxito com a notação em EER. Tanto em EER como em DC da UML poucos 

entrevistados não escolheram nenhuma das duas possibilidades de representação. 

Mais uma vez a preferência para modelar o cenário da questão Q2.5 é utilizando 

notações EER, com 68,8% da preferência. Apenas 31,2% dos entrevistados 

preferiram modelar o cenário descrito na questão utilizando UML, conforme Tabela 

23 e Gráfico 34. 

 
 

4.2.6 Questão Q2.6 

 
 

A questão Q2.6 aborda o assunto de atributo discriminador. Um 

percentual de 85,2% dos entrevistados acertou a notação EER que descreve o 

cenário proposto de forma correta, conforme Tabela 11. Apenas 2,1% deles 

marcaram a opção “B”, ou seja, a opção errada. Os que não marcaram nenhuma 

das duas alternativas utilizando notações EER, ou seja, nem letra “A” ou “B”, 

corresponde a 12,7% dos entrevistados, conforme pode ser visualizado no Gráfico 

20. 
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TABELA 11 – Em quais dos cenários abaixo se tem as últimas DATAS que um EMPREGADO 
trabalhou em um SETOR? (EER) 

 
Frequência Porcentagem 

Porcentagem 

Acumulada 

 CENÁRIO 1 (EER) 161 85,2 85,2 

CENÁRIO 2 (EER) 4 2,1 87,3 

NENHUM 24 12,7 100,0 

Total 189 100,0  

Fonte: Autor. 
 
 

GRÁFICO 17 – Em quais dos cenários abaixo se tem as últimas DATAS que um EMPREGADO 
trabalhou em um SETOR? (EER) 

 

Fonte: Autor. 
 

Nas alternativas “C” e ”D”, que são modeladas utilizando notações UML, 

81,5% dos entrevistados selecionaram o Cenário 1, ou seja, a letra “C”, que 

corresponde ao item correto, conforme pode ser visto na Tabela 12. Os que 

marcaram a opção errada foram 2,6% e 15,9% não marcaram nenhuma das duas 

opções, conforme o Gráfico 21. 
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TABELA 12 – Em quais dos cenários abaixo se tem as últimas DATAS que um EMPREGADO 
trabalhou em um SETOR?(UML) 

 
Frequência Porcentagem 

Porcentagem 

Acumulada 

 CENÁRIO 1 (UML) 154 81,5 81,5 

CENÁRIO 2 (UML) 5 2,6 84,1 

NENHUM 30 15,9 100,0 

Total 189 100,0  

Fonte: Autor. 
 

GRÁFICO 218 – Em quais dos cenários abaixo se tem as últimas DATAS que um EMPREGADO 

trabalhou em um SETOR?(UML) 

 

Fonte: Autor. 
 

A Tabela 23 mostra que a preferência dos entrevistados para modelar o 

cenário da questão é utilizando notações EER, com 73,5% das ocorrências. Uma 

porcentagem de 26,5% prefere modelar o cenário proposto utilizando notações UML, 

conforme ilustra o Gráfico 34. 

A representação de atributo discriminador em ambas notações foram 

respondidas corretamente com uma pequena vantagem de EER. A quantidade de 

pessoas que não responderam como representar a notação em EER ou em DC da 

UML foram bem próximos e se mantiveram na média. 
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4.2.7 Questão Q2.7 

 

O assunto explorado na questão Q2.7 é referente à entidade fraca. 

Conforme Tabela 13, 47,6% dos entrevistados marcaram a opção correta em EER, 

que corresponde ao Cenário 2, ou seja, letra “B”, e 31,7% marcaram a opção errada, 

a alternativa “A”. Dois entrevistados (1,1%) marcaram as opções “A” e” B” e 19,6% 

não marcaram nenhuma das opções que utilizam notações EER, ou seja, nem letra 

“A” nem” B”. O Gráfico 22 ilustra o que foi descrito. 

 
 
TABELA 13 – Em quais dos cenários abaixo a identificação de uma TITULACAOEMPREGADO é feita 

a partir de GRADUADO? (EER) 

 
Frequência Porcentagem 

Porcentagem 
Acumulada 

 CENÁRIO 1 (EER) 60 31,7 31,7 

CENÁRIO 2 (EER) 90 47,6 79,4 

CENÁRIOS 1 E 2 (EER) 2 1,1 80,4 

NENHUM 37 19,6 100,0 

Total 189 100,0  

Fonte: Autor. 
 

GRÁFICO 19 – Em quais dos cenários abaixo a identificação de uma TITULACAO EMPREGADO é 

feita a partir de GRADUADO? (EER) 

 

Fonte: Autor. 
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A quantidade de acertos nos Cenários descritos que foram modelados 

utilizando notação em UML foi maior. 55,6% dos entrevistados marcaram a opção 

correta, ou seja, o Cenário 2, que corresponde à letra “D”. 22,2% dos entrevistados 

marcaram o cenário errado e 22,2% não marcaram nenhum dos cenários modelados 

utilizando notações UML, conforme a Tabela 14 e o Gráfico 23. 

 

TABELA 14 – Em quais dos cenários abaixo a identificação de uma TITULACAOEMPREGADO é feita 

a partir de GRADUADO? (UML) 

 
Frequência Porcentagem 

Porcentagem 

Acumulada 

 CENÁRIO 1 (UML) 42 22,2 22,2 

CENÁRIO 2 (UML) 105 55,6 77,8 

NENHUM 42 22,2 100,0 

Total 189 100,0  

Fonte: Autor. 
 

GRÁFICO 20 – Em quais dos cenários abaixo a identificação de uma TITULACAOEMPREGADO é 

feita a partir de GRADUADO? (UML) 

 
 
 

Fonte: Autor. 
 

Menos da metade dos entrevistados que responderam como representar 

entidade fraca em EER acertou. Já em UML pouco mais da metade acertou. Esse 

resultado vai de acordo com Byrne et. al. (2013) onde afirma que entidades fracas 

são difíceis de representar adequadamente em DC. 
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A preferência dos entrevistados para modelar o cenário da questão Q2.7 é 

utilizando notações EER, com 55% da preferência. 45% afirmam preferir modelar o 

cenário utilizando notações UML, conforme pode ser conferido na Tabela 23 e no 

Gráfico 34. 

 

4.2.8 Questão Q2.8 

 

A questão Q2.8 trata de entidade associativa. De acordo com a Tabela 15, 

dos entrevistados, 40,7% selecionaram a opção correspondente ao Cenário 2, ou 

seja, marcaram a letra “B”, que é a alternativa correta em relação à EER. Apenas 

9,5% marcaram a opção “A”, que é a opção errada. Um dos entrevistados marcou as 

opções “A” e ”B”. 49,2 % dos entrevistados não marcaram nenhuma das opções 

modeladas utilizando notações EER. O Gráfico 24 ilustra o que foi descrito. 

 

TABELA 15 – Em quais dos cenários abaixo um EMPREGADO que trabalha em um SETOR pode 

ficar sem GRATIFICACAO? (EER) 

 
Frequência Porcentagem 

Porcentagem 

Acumulada 

 CENÁRIO 1 (EER) 18 9,5 9,5 

CENÁRIO 2 (EER) 77 40,7 50,3 

CENÁRIOS 1 E 2 (EER) 1 0,5 50,8 

NENHUM 93 49,2 100,0 

Total 189 100,0  

Fonte: Autor. 
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GRÁFICO 21 – Em quais dos cenários abaixo um EMPREGADO que trabalha em um SETOR pode 

ficar sem GRATIFICACAO? (EER) 

 
 
 

Fonte: Autor. 
 

De acordo com a Tabela 16, dos itens modelados utilizando notações UML, 

ou seja, itens “C” e ”D”, apenas 34,9 % dos entrevistados marcaram a opção correta, 

que é a opção apresentada no Cenário 1, ou alternativa “C”. 32,3% dos 

entrevistados marcaram a opção “D”, 22,8% marcaram as opções “C” e ”D” e 10,1% 

não marcaram nenhuma das opções modeladas em UML. No Gráfico 25 podem ser 

observados os dados relatados. 

 
TABELA 16 – Em quais dos cenários abaixo um EMPREGADO que trabalha em um SETOR pode 

ficar sem GRATIFICACAO? (UML) 

 
Frequência Porcentagem 

Porcentagem 

Acumulada 

 CENÁRIO 1 (UML) 66 34,9 34,9 

CENÁRIO 2 (UML) 61 32,3 67,2 

CENÁRIOS 1 E 2 (UML) 43 22,8 89,9 

NENHUM 19 10,1 100,0 

Total 189 100,0  

Fonte: Autor. 
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GRÁFICO 22 – Em quais dos cenários abaixo um EMPREGADO que trabalha em um SETOR pode 

ficar sem GRATIFICACAO? (UML) 

 

Fonte: Autor. 
 

Bem menos que a metade dos entrevistados não acertou a representação 

de entidade associativa em EER. Uma quantidade ainda menor não acertou a 

representação em CD da UML. Isso indica que a notação de entidade associativa 

nos dois modelos houve dificuldade de compreensão. 

A preferência para modelagem do cenário descrito na questão Q2.8 é, com 

55,6% das preferências, a notação EER, contra 44,4% dos que preferem modelar o 

cenário proposto na questão com notações UML, conforme observado a seguir na 

Tabela 23 e no Gráfico 34. 

 

4.2.9 Questão Q2.9 

 

A questão Q2.9 trata de relacionamentos ternários. Pouco mais da metade 

(51,9%) dos respondentes acertou a questão marcando o Cenário 2, que 

corresponde à letra “B” e é o item correto utilizando EER, conforme pode ser 

verificado na Tabela 17. Dos entrevistados 26,5% marcaram a opção “A”. 15,3% dos 

entrevistados marcaram as opções “A” e ”B” e somente 6,3% dos entrevistados não 

marcaram nenhuma das modelagens criadas com notação EER. É possível verificar 

o que foi analisado sobre as opções modeladas utilizando notações EER no Gráfico 

26. 
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TABELA 17 – Em quais dos cenários abaixo todo EMPREGADO em um PROJETO exerce uma 

ATIVIDADE? (EER) 

 Frequência Porcentagem 
Porcentagem 
Acumulada 

 CENÁRIO 1 (EER) 50 26,5 26,5 

CENÁRIO 2 (EER) 98 51,9 78,3 

CENÁRIOS 1 E 2 (EER) 29 15,3 93,7 

NENHUM 12 6,3 100,0 

Total 189 100,0  

Fonte: Autor. 

 
GRÁFICO 236 – Em quais dos cenários abaixo todo EMPREGADO em um PROJETO exerce uma 

ATIVIDADE? (EER) 

 
 

Fonte: Autor. 
 
 

Referente aos itens “C” e ”D” da questão Q2.9, que foram modeladas 

utilizando a notação UML, a maioria dos entrevistados marcou a opção errada, ou 

seja, 30,2% marcaram o Cenário 1, que corresponde ao item “C”, sendo que a 

opção correta é a “D”, marcada por apenas 16,4% dos entrevistados. Uma grande 

parcela dos entrevistados não marcou nenhuma das opções modeladas utilizando 

notações UML, conforme pode ser verificado na Tabela 18. Os dados foram 

convertidos também no Gráfico 27.  
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TABELA 18 – Em quais dos cenários abaixo todo EMPREGADO em um PROJETO exerce uma 
ATIVIDADE? (UML) 

 Frequência Porcentagem 
Porcentagem 
Acumulada 

 CENÁRIO 1 (UML) 57 30,2 30,2 

CENÁRIO 2 (UML) 31 16,4 46,6 

NENHUM 101 53,4 100,0 

Total 189 100,0  

Fonte: Autor. 
 

Gráfico 24 – Em quais dos cenários abaixo todo EMPREGADO em um PROJETO exerce uma 
ATIVIDADE? (UML) 

 
 

Fonte: Autor. 
 
 

Uma parcela considerável da amostra preferiu modelar o cenário da questão 

Q2.9 utilizando notações EER, como pode ser visto na Tabela 23. Essa preferência 

está de acordo com o número de acertos, onde EER superou os acertos em DC da 

UML. O Gráfico 34 mostra ilustra o cenário. 
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4.2.10 Questão Q2.10 

 

O assunto tratado na questão é especialização/generalização, abordando 

os conceitos de modelagem de disjunção e sobreposição. Conforme a Tabela 19, 

54% dos entrevistados selecionaram a opção correta em EER, que corresponde ao 

Cenário 1. Os que erraram a questão, marcando a opção “B”, correspondem a 

22,2% dos entrevistados. 23,8% deles não selecionaram nenhuma modelagem 

utilizando notações EER. O Gráfico 28 ilustra a situação. 

  

TABELA 19 – Em quais dos cenários abaixo um EMPREGADO pode ser GRADUADO e TECNICO ao 

mesmo tempo? (EER) 

 
Frequência Porcentagem 

Porcentagem 

Acumulada 

 CENÁRIO 1 (EER) 102 54,0 54,0 

CENÁRIO 2 (EER) 42 22,2 76,2 

NENHUM 45 23,8 100,0 

Total 189 100,0  

Fonte: Autor. 
 

Gráfico 25 – Em quais dos cenários abaixo um EMPREGADO pode ser GRADUADO e TECNICO ao 

mesmo tempo? (EER) 

 

Fonte: Autor. 
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Dos cenários modelados utilizando notações UML, a alternativa correta é o 

Cenário 2, que corresponde à opção “D”, com um percentual de acertos de 56,6% 

dos entrevistados. Dos que erraram, 30,7% marcaram a opção “C”, 1,6% marcaram 

as opções “C” e ”D” e 11,1% não marcaram nenhuma das duas opções, conforme 

descrito na Tabela 20 e ilustrado no Gráfico 29. 

 

TABELA 20 – Em quais dos cenários abaixo um EMPREGADO pode ser GRADUADO e TECNICO ao 

mesmo tempo? (UML) 

 
Frequência Prcentagem 

Porcentagem 

Acumulada 

 

 

 

CENÁRIO 1 (UML) 58 30,7 30,7 

CENÁRIO 2 (UML) 107 56,6 87,3 

CENÁRIOS 1 E 2 (UML) 3 1,6 88,9 

NENHUM 21 11,1 100,0 

Total 189 100,0  

Fonte: Autor. 
 

Gráfico 26 – Em quais dos cenários abaixo um EMPREGADO pode ser GRADUADO e TECNICO ao 

mesmo tempo? (UML) 

 

Fonte: Autor. 
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A quantidade de acertos em EER e em DC da UML foram bem próximos. O 

mesmo ocorreu com a preferência para modelar o cenário descrito na questão 

Q2.10 teve uma leve preferência de utilização de notações UML com 50,3% dos 

entrevistados, contra 49,7% deles, que preferem utilizando a notação EER, 

conforme a Tabela 23 e o Gráfico 34 ilustram. 

 

4.2.11 Questão Q2.11 

 

Finalmente, na última questão do questionário, o assunto tratado é 

especialização/generalização abordando a modelagem dos conceitos de restrição 

total (completa) ou parcial (incompleta). 

Para EER, o percentual de acertos é de 56,1% dos entrevistados que 

selecionaram o Cenário 1, a letra “A”, conforme Tabela 21. Dos que erraram, 21,2% 

dele selecionaram a alternativa “B” e 1 entrevistado (0,5%) selecionou as 

alternativas “A” e ”B”. 22,2% dos entrevistados não selecionaram nenhuma 

modelagem que utilizava notação EER. O Gráfico 30 ilustra o resultado obtido. 

 
TABELA 21 – Em quais dos cenários abaixo todo EMPREGADO é, necessariamente, GRADUADO 

ou TÉCNICO? (EER) 

 
Frequência Porcentagem 

Porcentagem 

Acumulada 

 CENÁRIO 1 (EER) 106 56,1 56,1 

CENÁRIO 2 (EER) 40 21,2 77,2 

CENÁRIOS 1 E 2 (EER) 1 0,5 77,8 

NENHUM 42 22,2 100,0 

Total 189 100,0  

Fonte: Autor. 
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GRÁFICO 30 – Em quais dos cenários abaixo todo EMPREGADO é, necessariamente, GRADUADO 

ou TÉCNICO? (EER) 

 
Fonte: Autor. 

 

Relacionado às alternativas “C” e ”D” que foram modeladas utilizando 

notação UML, 66,7% dos entrevistados marcaram a alternativa correta, a alternativa 

“C”, conforme Tabela 22. 20,6% marcaram o Cenário 2, representado pela letra “D”. 

1,1% deles selecionaram as duas opções e 11,6% dos entrevistados não 

selecionaram nenhuma das opções modeladas utilizando notações UML, conforme 

ilustrado no Gráfico 31. 

 
TABELA 22 – Em quais dos cenários abaixo todo EMPREGADO é, necessariamente, GRADUADO 

ou TÉCNICO? (UML) 

 
Frequência Porcentagem 

Porcentagem 

Acumulada 

 CENÁRIO 1 (UML) 126 66,7 66,7 

CENÁRIO 2 (UML) 39 20,6 87,3 

CENÁRIOS 1 E 2 (UML) 2 1,1 88,4 

NENHUM 22 11,6 100,0 

Total 189 100,0  

Fonte: Autor. 
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GRÁFICO 27 – Em quais dos cenários abaixo todo EMPREGADO é, necessariamente, GRADUADO 

ou TÉCNICO? (UML) 

 

Fonte: Autor. 
 

Apesar da maioria dos acertos terem sido em DC da UML, quanto à 

preferência para modelar o cenário descrito na questão Q2.11, a maioria, com 

56,6% dos entrevistados, optaram por modelar utilizando notação EER. 43,4% dos 

entrevistados preferindo utilizar notações UML para modelar o cenário descrito, 

conforme Tabela 23 e Gráfico 34. 

No Gráfico 32 é apresentado um resumo de acertos por questão. No Gráfico 

33, por sua vez, observa-se uma média geral de acertos e erros das duas notações 

(EER e UML). 

 
GRÁFICO 32 – Acertos em EER e UML por questão 

 

Fonte: Autor. 
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GRÁFICO 28 – Resumo de Acertos (EER e UML) 

 

Fonte: Autor. 
 

As preferências para modelagem dos cenários propostos em cada uma das 

onze questões foram em sua maioria em notação EER, conforme pode ser 

observado na tabela 23 e no Gráfico 34. Apenas na questão Q2.10, com uma 

pequena diferença, os entrevistados preferiram modelar o cenário utilizando 

notações UML. 

 

TABELA 23 – Preferência por modelar os cenários proposto com notações EER ou UML 

 
Fonte: Autor. 

 
GRÁFICO 294 – Preferência por modelar os cenários proposto com notações EER ou UML 

 

Fonte: Autor. 
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Quando aplicado o Teste de Wilcoxon para avaliar se as diferenças entre as 

porcentagens de preferências entre os dois formas para modelagem conceitual são 

significativas ou não, constata-se que são. Na análise a variável P-valor é inferior a 

0,05, ou seja, ela é igual a 0,0001. Quando isso ocorre podemos concluir que há 

diferenças significativas entre os dados comparados. Os dados resultantes do teste 

são apresentados na Tabela 24 e no Gráfico 35. 

 

TABELA 24 – Estatística de Preferências (Wilcoxon) 

 

Fonte: Autor. 
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GRÁFICO 305 – Estatística de Preferências (Wilcoxon)

 
Fonte: Autor. 

 
 
 

A Tabela 25 apresenta os assuntos abordados em cada uma das questões. 

Apresenta também as porcentagens de acertos e erros em cada notação. 

As notações que melhor são representadas por meio de diagramas EER, ou 

seja, as questões que apresentaram uma maior quantidade de acertos em EER 

foram as que se relacionam a atributo discriminador (85,2%), cardinalidade (82,5%) 

e atributo composto (76,7%), conforme se observa na Tabela 25. 
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Em contrapartida, as notações que menos foram compreendidas para 

descrever os cenários propostos em EER, ou seja, que apresentaram maior 

porcentagem de erros foram: entidade associativa (59,3%), entidade fraca (52,4%) e 

participação (50,8%). 

Já utilizando UML, as notações que melhor são representadas, ou seja, as 

questões que apresentaram uma maior quantidade de acertos em UML são: 

participação (85,7%), atributo composto (82%) e atributo discriminador (76,7%). 

As notações em que houve mais erros em UML, ou seja, que menos 

conseguiram abstrair o cenário proposto foram: relacionamento ternário (69,8%), 

entidade associativa (65,1%) e entidade fraca (44,4%). 

 

TABELA 25 – Assuntos com seus respectivos acertos em EER e UML 

  EER (%) UML (%) 

Q2.1 - ATRIBUTO COMPOSTO 76,7 82,0 

Q2.2 - ATRIBUTO MULTIVALORADO 58,7 78,3 

Q2.3 - ATRIBUTO DERIVADO 56,6 63,5 

Q2.4 - PARTICIPAÇÃO 49,2 85,7 

Q2.5 - CARDINALIDADE 82,5 61,9 

Q2.6 - ATRIBUTO DISCRIMINADOR 85,2 81,5 

Q2.7 - ENTIDADE FRACA 47,6 55,6 

Q2.8 - ENTIDADE ASSOCIATIVA 40,7 34,9 

Q2.9 - RELACIONAMENTO TERNÁRIO 51,9 30,2 

Q2.10 - ESPEC. (DISJUNÇÃO E SOBREPOSIÇÃO) 54,0 56,6 

Q2.11 - ESPEC. (COMPLETA E INCOMPLETA) 56,1 66,7 

Fonte: Autor. 
 

Constatou-se que notações UML apresentaram uma média maior de acertos 

(63,4%) em relação a notações EER (59,9%). A mediana dos acertos em UML ficou 

em 63,5% e em EER 56,1%. O desvio padrão em UML foi de 17,7%, enquanto em 

EER foi de 14,1% conforme apresentado na Tabela 26. 

 

TABELA 26 – Média, Mediana e Desvio Padrão de Acertos EER e UML 

 
ACERTOS EER ACERTOS UML 

MÉDIA 59,9 63,4 

MEDIANA 56,1 63,5 

DESVIO PADRÃO 14,1 17,7 

Fonte: Autor. 
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Analisando o número de respostas corretas e erradas e cruzando esses 

dados com o sexo masculino e feminino obtém-se os resultados mostrados na 

Tabela 26, onde se constata que os homens obtiveram melhores resultados quando 

se trata de modelagens utilizando notações EER. As mulheres acertaram mais 

questões que os homens quando se trata de notações UML. O Gráfico 36 ilustra 

bem o que foi descrito. 

 

TABELA 27 – Comparativo de Sexo com Acertos em EER e UML 

  

EER UML 

Correto Correto 
Homens 

64% 60% 
Mulheres 

56% 64% 

Fonte: Autor. 

 
GRÁFICO 31 – Comparativo de Sexo com Acertos em EER e UML 

 

Fonte: Autor. 
 

De acordo com o nível de escolaridade, os que mais acertaram foram os 

doutores, em seguida os mestres e depois os graduandos, ficando os graduados e 

especialistas por último, conforme pode ser observado na Tabela 28 e por meio do 

Gráfico 37. 
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TABELA 28 – Acertos por nível de escolaridade 

  

EER UML 

Correto Correto 

Graduando 61% 62% 
Graduado 55% 58% 
Especialista 54% 61% 
Mestre 66% 71% 
Doutor 

73% 90% 

Fonte: Autor. 
 

GRÁFICO 32 – Acertos por nível de escolaridade 

 

Fonte: Autor. 
 

Fazendo uma análise relacionando a idade dos entrevistados e o nível de 

acertos por faixa de idade, os resultados que se obtêm são os números mostrados 

na Tabela 29 e no Gráfico 38. Os entrevistados com idade entre 35 anos e 44 anos 

e entre 45 e 59 anos acertaram 65% das questões em EER. Em UML, o maior 

percentual de acertos é de 71% dos entrevistados com idades entre 35 e 44 anos. 

 

TABELA 29 – Faixas de idade relacionadas com porcentagens de Acertos 

  

EER UML 

Correto Correto 
18 a 24 anos 

64% 60% 
25 a 34 anos 

56% 64% 
35 a 44 anos 

65% 71% 
45 a 59 anos 

65% 62% 

Fonte: Autor. 
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GRÁFICO 33 – Faixas de idade relacionadas com porcentagens de Acertos 

 

Fonte: Autor. 
 

Na Tabela 30 pode constatar-se que, das ocupações identificadas pelos 

entrevistados, os que mais acertaram foram Projetistas de Banco de Dados (91% 

em EER e 77% em UML) seguidos de Professores de Banco de Dados (76% em 

EER e 73% em UML). Esses números podem ser visualizados no Gráfico 39. 

Podemos dividir as ocupações em dois grandes grupos: empresarial 

(Gerente de Projeto, Arquiteto de Software, Engenheiro de Software, Projetista de 

Bando de Dados, Administrador de Banco de Dados) e acadêmica (Professor de 

Engenharia de Software, Professor de Banco de Dados, Estudante). Levando em 

consideração essa divisão, em EER os acadêmicos apresentam um rendimento 

maior em 10% de acertos em relação o grupo empresarial. Em CD da UML os 

grupos apresentam-se equilibrados com 69% de aproveitamento. 
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TABELA 30 – Ocupação Profissional com seus respectivos Acertos em EER e UML 

  

EER UML 

Correto Correto 
Gerente de Projeto 

55% 62% 

Arquiteto de Software 
62% 70% 

Engenheiro de Software 
55% 69% 

Projetista de Bando de Dados 
91% 77% 

Administrador de Banco de Dados 30% 66% 

Professor de Engenharia de Software 64% 73% 

Professor de Banco de Dados 
76% 73% 

Estudante 67% 62% 

Outros 52% 55% 

Fonte: Autor. 
 

 

GRÁFICO 34 - Ocupação Profissional com seus respectivos Acertos em EER e UML 

 

Fonte: Autor 
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Levando-se em conta a informação fornecida pelos entrevistados com 

relação ao tempo de experiência prática na utilização das notações dos modelos 

EER e UML, é possível, na Tabela 31, efetuar um cruzamento com o percentual de 

acertos de cada um deles. Observa-se que quem afirmou ter mais de 3 anos de 

experiência prática em EER acertou 68% das questões referentes a EER e, dos que 

afirmaram ter mais de 3 anos de experiência prática com UML, 70% acertaram as 

questões respondidas sobre notações UML. Todos os outros casos podem também 

ser vistos no Gráfico 40. 

 

TABELA 31 – Tempo de experiência prática e percentual de Acertos em EER e UML 

  

EER UML 

Correto Correto 

Menos de 1 ano 56% 60% 

Entre 1 ano e 2 anos 64% 66% 

Entre 2 ano e 3 anos 59% 64% 

Mais de 3 anos 68% 70% 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

GRÁFICO 40 – Tempo de experiência prática e percentual de Acertos em EER e UML 

 

Fonte: Autor. 
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Com UML os resultados são semelhantes. Os que afirmaram aprender UML 

pela autoaprendizagem foram os que mais acertaram questões que envolviam 

notações UML, com 65%. Em seguida, os que aprenderam por meio de cursos 

acertaram 64% das questões específicas modeladas com notações UML e os que 

afirmaram não ter aprendido UML tiveram uma porcentagem de 57% de acertos. Os 

dados apresentados podem ser visualizados na Tabela 32 e no Gráfico 41. 

 

TABELA 32 – Forma de aprendizagem com seus respectivos Acertos em EER e UML 

 

Fonte: Autor. 

 

GRÁFICO 41 – Forma de aprendizagem com seus respectivos Acertos em EER e UML 

 

Fonte: Autor. 

 

O maior tempo gasto para resposta foi na questão Q2.7 que aborda o 

assunto referente a entidade fraca conforme observado no Gráfico 42. A segunda 

questão que levou mais tempo para ser respondida foi a Q2.8 que trata de entidade 

associativa. 
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GRÁFICO 42 – Tempo de resposta 

 

Fonte: Autor. 
 

A Tabela 33 mostra a porcentagem de acertos em EER associado com o 

tempo gasto. O maior tempo gasto (80,7s) foi considerado como 100% e os outros 

tempos foram calculados como porcentagens em relação a esse maior tempo. O fato 

é que as questões mais demoradas apresentam menor porcentagem de acertos. 

A questão com maior tempo médio de resposta foi a que aborda o assunto 

de entidade fraca (Q2.7) onde houve a segunda menor porcentagem de acerto em 

UML e a quarta menor em EER. A questão Q2.8 foi a que apresentou menor 

porcentagem de acerto em EER e a segunda em UML, correspondendo ao segundo 

maior tempo de resposta. A questão trata de entidade associativa. No Gráfico 43 são 

ilustrados os dados fornecido. 

 

TABELA 33 – Tempo de resposta x Acertos em EER e UML 

  Q2.1 Q2.2 Q2.3 Q2.4 Q2.5 Q2.6 Q2.7 Q2.8 Q2.9 Q2.10 Q2.11 

TEMPO (%) 64,3 45,3 47,1 58,3 54,7 48,2 100,0 73,4 56,8 54,6 42,9 

EER CORRETAS (%) 76,7 58,7 56,6 49,2 82,5 85,2 47,6 40,7 51,9 54,0 56,1 

UML CORRETAS (%) 82,0 78,3 63,5 85,7 61,9 81,5 55,6 34,9 30,2 56,6 66,7 
Fonte: Autor. 
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GRÁFICO 35 – Tempo de resposta  EER x UML corretas 

 

Fonte: Autor. 

 

Quando é associado o tempo de resposta com as porcentagens de acerto de 

acordo com o nível de escolaridade são obtidos os dados apresentados na Tabela 

34. Os doutores foram os que mais acertaram com uma média de 82% e obtiveram 

uma média de tempo de 40,7 segundos. Em seguida, com 69% quem apresentou 

maior porcentagem de acertos foram os mestres e obtiveram uma média de tempo 

de resposta de 47,8 segundos.  

 

TABELA 34 – Tempo de resposta x Média de Acertos 

  TEMPO (seg.) ACERTOS 

GRADUANDO 43,6 62% 

GRADUADO 45,7 57% 

ESPECIALISTA 58,1 58% 

MESTRE 47,8 69% 

DOUTOR 40,7 82% 

Fonte: Autor. 
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são consideradas mais difíceis. 
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Somente 5,3% dos entrevistados acertaram todas as questões tanto de EER 

como de DC. Todos eles foram questionados explicitamente sobre sua preferência 

para modelar cada um dos cenários propostos, uma vez que responderam para todo 

o survey Q2 duas alternativas para cada questão. Destes, 88,2% dos entrevistados 

optaram por preferir modelar os cenários utilizando modelagem conceitual EER e 

apenas 11,8% tem preferência por DC. Desses entrevistados 70% afirmaram ter 

mais domínio em EER. Nenhum afirmou ter mais domínio em UML e 30% afirmaram 

ter domínio de ambas as técnicas. 

Fazendo-se uma análise dos que acertaram as questões marcando duas 

opções corretas, não necessariamente todas, e explicitamente responderam sua 

preferência por modelar conceitualmente os cenários propostos, 61% preferem 

utilizando notações EER. Enquanto que apenas 39% dos entrevistados afirmaram 

preferência por DC. 

Conforme apresentado na Tabela 35, para analisar se a diferença dos 

resultados obtidos entre os acertos no survey Q2 utilizando notações EER e DC é 

significativa foi realizado o Teste de Wilcoxon. Foi destacado que não existe 

diferença significativa entre acertos nas duas notações (P-valor superior a 0,05). Os 

demais dados fazem parte da composição do resultado de P-valor e já foram citados 

neste trabalho. O Gráfico 44 apresenta o intervalo de confiança e a mediana a partir 

da amostra fornecida de acertos nas notações. 

 

TABELA 35 – Teste de Wilcoxon – Pareado 

 

Fonte: Autor. 
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GRÁFICO 36 - Teste de Wilcoxon 

 
Fonte: Autor. 

 

No Capítulo foram apresentados os resultados coletados nos questionários 

aplicados. Observa-se que diferenças entre as duas formas de modelar 

conceitualmente banco de dados existe, mas que se limita a alguns pontos 

específicos. Em sua grande maioria, os resultados obtidos são muito semelhantes. 

No Capítulo 4, Conclusão, esses pontos são detalhados de forma mais clara 

e serão sugeridos trabalhos futuros na intenção de se dar continuidade ao trabalho 

realizado. 
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5 CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS 

 

Foi realizada a aplicação de um survey intencionando identificar perfil, 

conhecimento e preferência dos entrevistados. Com a análise dos dados obtidos foi 

possível atender os objetivos propostos no trabalho. 

Homens, doutores e com idade entre 35 e 59 anos devido a terem 

apresentado menor percentual de erros, é possível afirmar que tem mais 

conhecimento em notações EER. Enquanto, mulheres, doutores e com idade entre 

35 e 44 anos apresentaram maior conhecimento em DC da UML. 

Projetista de banco de dados é a ocupação que tem maior conhecimento 

nas duas notações, apresentando um conhecimento significativamente superior em 

notações EER. Em seguida encontram-se professores de banco de dados, 

engenharia de software e estudantes. A ocupação que tem menos conhecimento em 

EER foram os administradores de banco de dados, mas deve-se levar em 

consideração que tem uma amostra muito pequena (2,1%) para esta ocupação. Em 

DC, a ocupação que mais errou foi a identificada como “outros”. 

Os mais experientes acertaram mais, ou seja, os que têm mais de três anos 

de experiência em ambos os modelos acertaram mais. Em seguida, os que mais 

acertaram foram os que têm entre 1 e 2 anos de experiência também nas duas 

notações. 

Foi concluído que os entrevistados que aprenderam de forma independente 

têm mais conhecimentos em ambas as notações, ou seja, obtiveram uma maior 

porcentagem de acertos. Os que aprenderam por meio de cursos apresentaram o 

segundo maior grau de conhecimento. Em seguida têm-se os que afirmam não ter 

aprendido nenhuma das notações, quando de fato demonstraram o pior 

conhecimento dentre os demais. 

As duas notações cumprem os requisitos em um ambiente de 

desenvolvimento de banco de dados, variando sua utilização conforme o perfil do 

usuário. 

Os pontos fortes em notações EER são representações a atributo 

discriminador, cardinalidade e atributo composto, nessa ordem. Em UML, em 

primeiro lugar, participação, em seguida atributo composto e atributo discriminador. 

É importante observar que as notações têm a representação de duas notações 

como pontos fortes em comum, atributo discriminador e atributo composto. 
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Em concordância Gabriele Bavota et. al., das quatro notações que foram 

citados como pontos fracos de notações DC, dois deles também foram constatados 

como fazendo parte dos que mais houve erros em respostas. São eles: 

relacionamento ternário e entidade fraca. Além dos dois, percebe-se ainda como 

ponto fraco a representação de entidade associativa em DC. 

Entidade associativa e entidade fraca também são pontos fracos na 

representação através de notações EER. Outro ponto fraco é a representação EER 

da notação de participação, com grande porcentagem de erros. 

O tempo que o entrevistado leva para responder as questões é proporcional 

ao grau de dificuldade. Esses dados coincidem com a porcentagem de acertos e 

erros e reforça a avaliação de pontos fracos e fortes das notações supracitadas. 

As duas questões que apresentaram maior grau de dificuldade com base no 

tempo de resposta foram as que tratam de entidade fraca e entidade associativa, 

reafirmando o que foi concluído como pontos fracos das duas notações. As questões 

que foram respondidas em menor tempo foram as que tratam de 

especialização/generalização (completa e incompleta) e atributo multivalorado. 

Diferente do que ocorreu com as que foram mais demoradas, as que levaram menos 

tempo não coincidiram com as com maior porcentagem de acerto, com exceção a 

questão que trata de atributo composto em DC, que apresentou a terceira maior 

porcentagem de acertos. 

Notações DC tem uma pequena vantagem com relação a acertos (3,42%), 

porém notações EER apresentaram um desvio padrão menor. Isso indica que houve 

uma menor dispersão em relação à média, ou seja, os entrevistados apresentaram 

um conhecimento e compreensão mais homogênea sobre notações EER. O Teste 

de Wilcoxon evidenciou que as diferenças de acertos entre as duas notações não 

são significativas. 

Quanto à característica de afinidade, levando-se em conta como sinônimos 

atração, simpatia, as notações EER são as que se destacam. Os entrevistados 

afirmam ter mais domínio de notações EER e as preferências coletadas explicita ou 

implicitamente também corroboram para a conclusão. Em apenas uma questão a 

preferência para representar o cenário foi de notações DC. 
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Constatou-se que a grande maioria dos entrevistados que responderam 

explicitamente para cada cenário a pergunta de preferência de notação para 

modelar os cenários, as notações EER tiveram grande vantagem. No questionário 

Q1, onde se questiona qual das notações o entrevistado tem mais domínio, entre os 

que acertaram todas as questões, nenhum optou por UML. 

Diante de todas as evidências, conclui-se que DC, apesar de não ser o que 

afirmam ter mais domínio, apresentou uma maior capacidade semântica e de 

compreensão, com uma pequena vantagem em relação a certos. Essa conclusão 

confirma os resultados obtidos em estudos anteriores e relatados no capítulo 2 

seção 4.  

Fazendo-se uma análise de preferência, com grande vantagem que se pode 

afirmar com base nas evidências que EER é a preferida. Levando-se em conta 

fatores, como preferências implícitas e explicitas, e afirmação de domínio. 

O presente trabalho se limitou a analisar as principais notações dos modelos 

CD da UML e EER através de uma amostra probabilística e por conveniência. A 

análise de tempo de resposta foi limitado a questão, não para resposta de cada uma 

das duas possibilidades de notação. 

Como sugestão para trabalhos futuros, em trabalhos que aplique survey 

EER e DC, na elaboração das questões, em cada uma deve ser gravado o tempo de 

resposta para cada tipo de notação. Isso pode ser feito apresentando inicialmente 

um tipo de notação e posteriormente outro. A intenção é proporcionar maior precisão 

quanto a pontos fracos e fortes e contribui para a identificação de preferência e 

conhecimento com a análise de tempos individuais e gerais. 

Outra sugestão é que o trabalho seja aplicado para amostras mais 

significativas na intenção de se obter maior índice de acertos. Assim como identificar 

o porquê da preferência pelos modelos EER uma vez que foi concluído por esse e 

outros trabalhos que o modelo CD da UML é o mais compreendido. 
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APÊNDICE A – Questionários Q1 e Q2 
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Obs.: Caso o entrevistado responda duas das opções é apresentado a questão 
abaixo nas questões de 1 à 11. 
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APÊNDICE B – Diagramas EER e UML 

EER 

 

 

UML 

 


