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ESTEREÓTIPOS E PRINCÍPIOS DE PROJETO 

PARA MAPEAMENTO ENTRE 

ESQUEMAS DE CLASSES DE SISTEMAS  

E ESQUEMAS DE BANCO DE DADOS 

UTILIZANDO O PARADIGMA OBJETO-RELACIONAL 

 

RESUMO 

O presente trabalho aborda a especificação de princípios de projetos para 
mapeamento de Esquema de Classes de Sistemas, baseados no Modelo de 
Classes da UML, para Esquemas de Banco de Dados (i.e. Esquema 
Conceitual, Lógico e Físico), a serem implementados utilizando os recursos 
existentes nos Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) 
baseados na tecnologia Objeto-Relacional (OR). 

Existem diversos trabalhos que focam o mapeamento entre Esquemas Lógicos 
de BD e Esquemas Físicos de BD-OR. Contudo, observa-se que o 
desenvolvimento de softwares está sendo, cada vez mais, baseado em 
metodologias ágeis, que os ciclos de análise, projeto e implementação se 
encurtam a cada nova iteração, e ainda, que os Modelos de Classes de 
Sistemas se tornaram dinâmicos e incrementais. Sendo assim, faz-se 
necessário a definição de princípios de mapeamento que se iniciem a partir do 
Modelo de Classes do Sistema, permitindo que a cada nova iteração de análise 
e projeto, ou incremento do Modelo de Classes do Sistema, seja possível 
efetuar o mapeamento do mesmo para os novos Esquemas de BD 
correspondentes (i.e. Conceitual, Lógico e Físico). 

A partir de uma análise dos trabalhos relacionados, foram definidos princípios 
de mapeamento baseados em estereótipos, os quais são aplicados aos 
Esquemas de Classes de Sistemas e permitem a obtenção dos Esquemas de 
BD, sem retrabalho ou duplicação de Esquemas. 

Para demonstrar as definições destes princípios foi criado um caso hipotético 
de um Esquema de Classes de um Sistema Acadêmico. A partir deste 
Esquema, aplicando-se os estereótipos e os princípios de mapeamento 
propostos neste trabalho, foram obtidos todos os Esquemas de BD-OR. 

 

Palavras-chave: Banco de dados, Modelo de Classe da UML, Princípios de 
Projeto, Modelagem de Banco de Dados, Paradigma Objeto-Relacional. 
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STEREOTYPES AND PRINCIPLES OF PROJECT  
FOR MAPPING  

FROM CLASS SCHEMAS  
TO DATABASE SCHEMAS  

UTILIZING OBJECT-RELATIONAL PARADIGM 
 

 ABSTRACT 

This dissertation gives an approach to the specification of principles of projects for 
mapping from Class Schemas, based on UML Class Diagram, to Database Schemas 
(i.e., Conceptual, Logical and Physical Schemas), to be implemented using Object-
Relational resources in existing Database Manager Systems (DBMS) based on Object-
Relational (OR) technology. 

There are several studies that focus on this mapping, however none was identified as to 
cover all possible builders, contained in a Class Diagram, or all Database schemas. In 
addition to this, we identified the desire of Database designers to find principles for 
mapping Class Schemas originated in the analysis process in Database Schemas. 

The related work was analyzed and principles of mapping based on stereotypes were 
defined. These stereotypes are applied to Class Schemas and it brings the Database 
Schemas, without rework or duplication of Schemas. 

To validate the definitions of these principles, a hypothetical case of Class Schema was 
created and stereotypes were added to it, coming up with the Conceptual Schema. 
Applying the principles of mapping in this Schema, it generated the OR Logical 
Schema and the Physical Schema based on a commercial DBMS OR concepts. 

  

Keywords: Database, Class Schemas, UML, Project Paradigm (Pattern), Modeling 
(Data Modeling), Object-Relational. 
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1. Introdução 
Este capítulo descreve as razões para o desenvolvimento deste trabalho, 
apresentando em linhas gerais a pesquisa desenvolvida. 

1.1 Motivação e Justificativa 

Com a crescente evolução na complexidade dos sistemas de informação faz-se 

necessário o armazenamento de tipos e estruturas de dados mais complexos. Neste 

sentido surgiram os Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados (SGBD) baseados no 

paradigma Orientado a Objeto (OO) [Atk1989] e no paradigma Objeto-Relacional (OR) 

[COM1998]. Apesar de haver muito investimento científico e comercial nestes dois 

paradigmas, tem-se observado que os principais fornecedores de SGBD (i.e. ORACLE 

[ORA2009], IBM [IBM2009], MICROSOFT [MSS2009] e POSTGRES [POS2009]) 

têm dedicado mais atenção ao paradigma OR, foco deste trabalho. 

Existem várias propostas [EBJ+2001, EKa2004, JZe2001, Var+2007], para a 

utilização de SGBD Objeto-Relacional (SGBD-OR) a partir de esquemas conceituais. 

Devido a esta multiplicidade de propostas, o mapeamento de esquemas conceituais em 

Esquemas Lógicos e Físicos OR ainda não é um consenso. Esta falta de consenso, pode 

levar a implementações de BD que utilizam apenas parte dos conceitos introduzidos no 

paradigma OR. 

Outro problema encontrado é o retrabalho no mapeamento dos Esquemas de 

Classes de Sistema, oriundos das fases de Análise e Projeto de Sistema, em Esquemas 

de BD. Isto se deve porque os processos utilizados na análise de sistemas utiliza 

conceitos e metodologias baseados na Linguagem de Modelagem Unificada (Unified 

Modeling Language - UML) [JBR1999] e estes, normalmente, têm o Esquema de 

Classes de Sistemas como um de seus principais artefatos, os quais servem de subsídio 

para geração do Esquema de BD. Porém os Projetistas de BD precisam criar novos 
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Esquemas de BD utilizando outras notações (e.g. Modelo Entidade Relacionamento 

Estendido - MERx) [Che1976]. 

For fim, é encontrada ainda carência em material acadêmico para ensino de 

modelagem de dados OR com esta abordagem: Manter um forte alinhamento entre as 

fases de Análise e Projeto de Sistemas e as fases de Projeto de BD. 

1.2 Objetivos do Trabalho 

 Este trabalho tem como objetivos investigar os construtores do Modelo de 

Classes da UML (e.g. Classes, Atributos, Métodos e Associações) e definir princípios 

de projetos que possibilitem guiar um projetista de BD na tarefa de mapeamento de 

Esquemas de Classes de Sistemas da UML para Esquemas de BD (i.e. Esquemas 

Conceitual, Lógico e Físico) utilizando o paradigma de SGBD-OR. 

1.3 Metodologia 

 Para a realização destes objetivos é necessário investigar trabalhos relacionados, 

identificando seus pontos fortes e fracos, e definir princípios de projeto que, a partir 

dessa investigação, evitem retrabalho e contribuam efetivamente para as atividades de 

projetar e implementar um BD usando um SGBD-OR. Estes princípios devem permitir 

identificar, em um Esquema de Classes de Sistemas, as classes que serão persistidas, a 

forma de sua persistência e como estas deverão ser mapeadas ao longo das três fases de 

projeto de BD (i.e. Projeto Conceitual, Lógico e Físico). Para esta identificação, será 

utilizado o recurso de estereótipos da UML [JBR1999]. 

1.4 Estrutura da Dissertação 

.  O restante deste trabalho está dividido em cinco capítulos assim divididos: 
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 Segundo capítulo: Fundamentos Teóricos. Este capítulo introduzirá os principais 

conceitos sobre Esquemas Conceituais, Lógicos e Físicos, e sobre os paradigmas OR. 

Além disso, serão analisadas as implementações dos SGBD em relação ao paradigma 

OR. 

Terceiro capítulo: Trabalhos Relacionados. Este capítulo irá analisar os 

principais trabalhos relacionados, e gerar uma tabela comparativa das principais 

características dos mesmos. 

 Quarto capítulo: Mapeamento Objeto-Relacional. Este capítulo descreverá os 

princípios a serem utilizados no mapeamento dos esquemas conceituais de projetos, 

baseados no modelo de classes UML, em esquemas lógicos baseados no paradigma 

objeto-relacional. 

 Quinto capítulo: Estudo de Caso. Este capítulo utilizará um estudo de caso 

hipotético para demonstrar os estereótipos e princípios definidos. 

Sexto capítulo: Conclusão. Finalmente, este capítulo fará uma análise das 

vantagens e desvantagem desta abordagem, considerando todo o processo envolvido na 

definição e utilização deste padrão. Além disso, serão apresentadas indicações de 

trabalhos futuros. 
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2. Fundamentos Teóricos 
Este capítulo descreve os principais conceitos envolvidos em modelagem de 
dados conceitual, lógica e física. 

2.1 Introdução 

A UML é uma linguagem de modelagem unificada que foi criada para definição 

de Modelos de Sistemas independente do processo ou metodologia utilizada [JBR1999]. 

O Modelo de Classes da UML permite modelar as Classes de um Sistema e as suas 

Relações Estáticas (e.g. Cardinalidade e Grau de Relacionamento) [JBR1999]. Por sua 

vez, o Modelo Entidade Relacionamento Estendido (MERx) [Che1976] também 

permite modelar Entidades e Relações. Porém, o MERx foi criado para modelar 

Esquemas de BD e não Sistemas. Sendo assim, o Modelo de Classes da UML é mais 

flexível, permitindo modelar Sistemas e BD. Pois, além de modelar Entidades, 

Atributos e Relacionamentos, permite modelar outros construtores (e.g. Métodos, 

Sentido de Navegação e Estereótipos) que não são considerados pelo MERx. Por isso, 

neste trabalho será usado o Modelo de Classe da UML como linguagem de modelagem 

gráfica para BD. 

A introdução dos conceitos de OO na modelagem e implementação de sistemas 

gerou a necessidade de armazenamento de estruturas de BD cada vez mais complexas 

[Atk1989]. Dado que o paradigma Relacional [Cod1970] possui limitações (e.g. não 

oferece suporte direto para a implementação de atributos multivalorados ou 

Complexos), novos paradigmas de BD foram lançados (e.g. OO [Atk1989] e OR 

[COM1998]). Hoje, os principais desenvolvedores de SGBD (i.e. ORACLE, IBM, 

MICROSOFT, POSTGRES, MYSQL e FIREBIRD) têm considerado a implementação 

do paradigma OR para seus produtos. Neste sentido, novos construtores foram descritos 

na SQL de forma a disponibilizar uma linguagem de consulta a BD que visa ser padrão 

para os SGBD-OR. Esta linguagem resultante é a SQL-3 [IEC1999]. 
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A seguir são descritas as principais características do Modelo de Classes e dos 

conceitos envolvidos no paradigma OR e suas implementações. 
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2.2 Modelo de Classes da UML 

O Modelo de Classes da UML permite descrever os vários tipos de conceitos e 

propriedades do sistema e os relacionamentos entre estes. O Modelo de Classe permite 

três tipos de perspectivas, a saber [JBR1999]: Conceitual, Especificação e 

Implementação. A perspectiva Conceitual aborda os domínios dos Modelos, a de 

Especificação se preocupa nas definições das Interfaces das Classes do Modelo e a 

perspectiva de Implementação, que é a mais utilizada, aborda os vários detalhes do 

Modelo a ser Implementado (e.g. Entidades, Atributos, Funcionalidades (métodos), 

Navegabilidade, Tipo dos Atributos e Visibilidade) [JBR1999]. 

Os mecanismos de Extensibilidade da UML permitem configurar os 

Construtores da Linguagem (e.g. Classes, Atributos e Associações) de tal forma que 

estes possam descrever novas informações e/ou comportamentos específicos. Os 

mecanismos de Extensibilidade da UML podem ser de três tipos [JBR1999]: 

Estereótipos, Tagged Value e Regras. Os estereótipos são o mecanismo de 

extensibilidade mais utilizado, permitindo criar e utilizar marcações que adicionam 

funcionalidade e/ou significado a um elemento da UML (e.g. <<entity>>, <<table>> e 

<<type>>). Target Value são propriedades associadas a um Elemento da UML que 

permite armazenar valores e Regras permitem descrever funcionamento de restrições de 

uma Classe [JBR1999]. A Figura 1 mostra o uso dos estereótipos <<entity>> e <<id>> 

(estes estereótipos serão explicados no capítulo 4) na classe Cliente. 

 

Figura 1 – Exemplo de Estereótipos da UML 

 

Os elementos do Modelo de Classes da UML serão resumidos a seguir: 
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• Classe é a descrição de um Tipo de Objeto ou Entidade. Todos os objetos são 

instâncias de Classes, onde a Classe descreve as propriedades e comportamentos 

daquele objeto. Objetos só podem ser instanciados de Classes. Usam-se Classes 

para classificar os objetos que são identificados no mundo real. As Classes são 

compostas de Nome, Atributos e Métodos. Os atributos de uma classe podem 

ser Monovalorado ou Multivalorado, indicando a Multiplicidade do mesmo. A 

Figura 2 mostra uma representação de uma classe e seus construtores. 

 

Figura 2 – Exemplo de Classe da UML 

 

• Relacionamentos Criam relações lógicas entre as classes. O tipo mais geral de 

um relacionamento é a Associação, a qual possui Multiplicidade (e.g. 1:1, 1:n 

ou n:m) - que indica a quantidade de elementos relacionados, Navegabilidade 

(i.e. unidirecionais ou bidirecionais) - que impõem o sentido de navegação de 

um relacionamento. Opcionalmente, os relacionamentos, ainda podem possuir 

um Nome – que visa dotar o Esquema de maior legibilidade, e o nome dos 

Atributos identificadores da Associação – que identificam a Associação em 

cada uma das extremidades da mesma. A Figura 3 mostra uma representação de 

duas Associações. 

 

Figura 3 – Exemplo de Relacionamentos de Associação da UML 
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Como não é intuito deste trabalho detalhar o Modelo de Classes da UML, a 

seguir será apresentada uma visão geral sobre os tipos de relacionamentos que o 

Modelo de Classes da UML oferece suporte. Com isto, espera-se melhorar o 

entendimento dos princípios do mapeamento propostos nesse trabalho. Maiores 

detalhes sobre o Modelo de Classe da UML podem ser encontrados em 

[JBR1999]. 

O Modelo de Classes da UML oferece suporte para os seguintes tipos de 

Relacionamentos: 

 Agregação é uma Associação que reflete a posse lógica de um conjunto de 

classes (conhecidas como partes) por uma ou mais classes (conhecidas como 

todo). Estes relacionamentos são casos particulares dos relacionamentos de 

Associação, e só é necessário distingui-los quando for conveniente enfatizar o 

caráter "todo-parte" do relacionamento. A Figura 4 mostra a representação de 

uma Agregação. Nesta figura, a Classe “Agencia” corresponde à “Classe todo” e 

a Classe “Conta” corresponde à “Classe parte”. 

 

Figura 4 – Exemplo de uma Agregação em UML 

 
 Composição é uma Associação todo-parte mais forte do que a de Agregação (a 

posse é física). Nesse caso, os objetos da “Classe parte” não têm existência 

independente da “Classe todo”. Ou seja, devem ser consideradas como Classes 

fracas ou dependentes. Além disso, uma “Classe parte” não pode se relacionar 

com mais de uma “Classe todo”. A Figura 5 mostra a representação de uma 

composição. Nesta figura, a classe “Conta” corresponde à “Classe todo” e a 

classe “Lancamento” corresponde à “Classe parte”. 
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Figura 5 – Exemplo de uma Composição da UML 

 
Relacionamentos Ternários são Associações que envolvem mais de duas 

Classes. Para isto é utilizado um conector gráfico que permite esta 

representação. A Figura 6 mostra a representação da um Relacionamento 

Ternário. 

 

Figura 6 – Exemplo de uma Associação Ternária da UML 

 
Atributos de Associação é uma classe Agregada à Associação que identifica ou 

qualifica cada instância da Associação. A Figura 7 mostra a representação de 

uma Associação que possui uma Classe que mantém informações sobre cada 

instância da Associação. 
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Figura 7 – Exemplo de uma Classe que contém Atributos de uma associação 

 
Herança é um relacionamento entre um elemento geral e outro mais específico. 

O elemento mais específico possui todas as características do elemento geral 

além de características particularidades. Um objeto mais específico pode ser 

usado como uma instância do elemento mais geral. A Figura 8 ilustra a 

representação de uma Herança. 

Existem alguns tipos de generalizações que variam em sua utilização a partir da 

situação. São elas: generalização normal e restrita. As generalizações restritas se 

dividem em generalização de Sobreposição, Disjuntiva, Total e Parcial. 

Especialização de Sobreposição significa que uma única instância de uma 

Superclasse pode ser estendida para duas ou mais Subclasses. No caso de 

Especialização Disjuntiva é exatamente o contrário, ou seja, indica que uma 

Superclasse só pode ser estendida como uma das Subclasses. Em UML, 

Especialização por Sobreposição é definida como padrão da linguagem.  

Generalização Total significa que todas as instâncias da Superclasse possuem 

extensão para alguma Subclasse. Já a Generalização Parcial é exatamente o 

contrário, e indica que uma Superclasse pode ou não possuir extensões de 

alguma Subclasse. Esta última é assumida como padrão da linguagem.  
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Figura 8 - Exemplo de uma Herança/Especialização 
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2.3 Paradigma OR 

Os modelos lógicos têm evoluído ao longo do tempo. Após definição de 

modelos lógicos baseados no Modelo Hierárquico [Nav1992] e os baseados em no 

Modelo em Rede [Nav1992], os SGBD comerciais passaram a utilizar amplamente o 

modelo relacional (SGBD-R) [Cod1970]. Definido por Codd [Cod1970] este modelo 

possui uma forte base matemática, que permite implementações de SGBD com grande 

poder de armazenamento e recuperação de dados. Em 1989, Atkinson [Atk1989], 

publicou um manifesto a favor de um novo paradigma para banco de dados, a saber: 

Paradigma Orientado a Objetos, o qual foi ratificado no ano seguinte pelo 

COMMITTEE for Advanced DBMS Function [COM1998]. Neste manifesto foram 

introduzidos os conceitos de orientação a objetos em Banco de Dados. Posteriormente, 

em 1998, o Comitê regulamentador de funções avançadas para SGBD, The Committee 

for Advanced DBMS Function, lançou um novo manifesto [COM1998], definindo os 

dogmas de um SGBD-OR. O grande motivador da mudança de paradigma Relacional 

para OR foi a necessidade de dotar os SGBD com a capacidade de armazenamento e 

manipulação de estruturas mais complexas que surgiram com as novas linguagens de 

programação OO (e.g. Tipos Complexos, Coleções, Herança e Métodos). Os SGBD-R 

não permitem o armazenamento direto destes novos construtores e obriga os projetistas 

de BD a fazerem um mapeamento que possibilite o armazenamento destas estruturas em 

seus Esquemas de BD. Abaixo são elencadas as principais características que estendem 

os SGBD-R disponibilizadas nos SGBD-OR [COM1998]: 

• Coleções: Capacidade de armazenamento de atributos (simples ou complexos) e 

multivalorados. Nos SGBD-R é necessário a criação de tabelas auxiliares para 

armazenamento de tais atributos; 

• Herança: Capacidade de extensão de um tipo ou tabela, agregando-lhe novos 

atributos e funcionalidades. Nos SGBD-R herança de atributos é feita criando-se 

tabelas que se relacionavam através de chaves estrangeiras; 
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• Tipos Complexos: Capacidade de criação de tipos compostos e complexos. 

SGBD-R não permitem esta criação; 

• Identificação de Objetos: Cada tupla em um SGBD-OR é tratada como uma 

instância de um objeto e pode possuir um identificador de objeto denominado 

OID. SGBD-R não possuem OID; 

• Referência entre Objetos: Com a definição de OID os SGBD-OR permitiram a 

referência entre as entidades armazenadas, tornando a navegabilidade e 

compartilhamento dos dados cada vez mais fácil. Nos SGBD-R esta referência é 

feita através de chaves estrangeiras e a navegabilidade necessita de junções entre 

as entidades; e 

• Métodos: Capacidade de armazenamento de funções e procedimentos 

associados às classes ou às instâncias de um objeto de uma entidade. Nos 

SGBD-R só há a criação de STORED PROCS e TRIGGERS. 

O primeiro SGBD comercial a implementar tais características OR foi o 

Informix, seguido pelo ORACLE e DB2. O PostgreSQL, foi o primeiro SGBD não 

comercial a oferecer suporte ao paradigma OR. Ainda existem SGBD que possuem 

implementações parciais, ou seja, implementam apenas parte das características OR, tais 

como: Interbase, Firebird, Mysql e MS-SQL Server. Neles tem-se apenas alguns 

conceitos como Herança, Tipos Complexos e OID. 
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2.4 SQL 3 

A SQL (Structured Query Language) é a linguagem de definição e consulta de 

dados que foi definida como padrão dos SGBDR. Foi inicialmente desenvolvida em 

1970 nos laboratórios da IBM como uma tentativa de viabilizar os conceitos do Modelo 

Relacional descritos por Codd [Cod1970]. A SQL sofreu extensões e padronizações, e 

em 1992, foi lançada uma versão denominada SQL-2 [Nav1992]. Contudo, com o 

avanço do paradigma OR, houve a necessidade de uma linguagem padrão para os 

SGBD-OR, surgindo, em 1999, a SQL-3 [IEC1999]. Esta é uma extensão da SQL-2 

onde foram adicionadas, entre outras características (e.g. Herança, Tipos Complexos, 

OID), as características necessárias para padronização de uma linguagem de definição e 

consulta de dados para os SGBD-OR. Essa extensão foi desenvolvida devido à 

necessidade de se estreitar a interação entre banco de dados e as aplicações orientadas a 

objetos, dando suporte à utilização de objetos em BD. 

A seguir serão apresentadas as principais características da SQL-3 para oferecer 

suporte ao paradigma OR [IEC1999]: 

• Tipo Abstrato de Dados: A cláusula “CREATE TYPE” cria um tipo de dado 

definido pelo usuário que pode ser um tipo de dado simples ou estruturado, 

permitindo armazenar e manipular mais de um valor em um mesmo atributo. 

Uma vez que o TAD for definido, ele pode ser utilizado para definir uma tabela 

ou outros atributos. Um TAD pode definir o comportamento do objeto já que o 

mesmo também pode encapsular métodos além dos atributos. 

Exemplos: 

CREATE TYPE TEndereco ( 

  rua      VARCHAR(20),  

  numero   NUMBER 

); 

 

CREATE TYPE TPessoa ( 

  nome     VARCHAR(20), 

  endereco TEndereco 

); 
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• Atributo composto embutido (tupla): A cláusula “ROW” cria uma estrutura 

composta que é formado por um conjunto de atributos e permite que esse 

atributo seja embutido em uma única coluna. 

Exemplos: 

CREATE TYPE TPessoa ( 

  nome ROW ( 

    nome          VARCHAR(20),  

    sobrenome     VARCHAR(45) 

  ), 

  dataNascimento  DATE, 

  nacionalidade   VARCHAR(45); 

); 
 

• Referência: Faz o relacionamento entre identificadores de objetos (OID) no 

BDOR. Esse construtor faz referência a um OID de uma tabela. Desta forma, o 

valor de uma tupla em uma tabela pode ser um objeto e objetos podem 

referenciar outros objetos. Difere-se de chave estrangeira, pois não é uma 

comparação de valores identificadores, e sim, uma referência direta à tabela 

(objeto) em questão. 

Exemplo: 

CREATE TYPE TMecanico ( 

  especialidade REF(TEspecialidade); 

) ; 
 

• Coleções: Permitem armazenar e manipular conjuntos de dados em um único 

atributo. Uma coleção pode ser criada a partir de um dos seguintes construtores: 

Array: Possui tamanho definido e é composto de um conjunto de elementos de 

índices ordenados e que podem possuir valores duplicados. Arrays n-

dimensionais não são permitidos. 

Set: Conjunto de tamanho indefinido de elementos não ordenados e que não 

pode possuir valores duplicados. 

Multiset: Conjunto de tamanho indefinido de elementos não ordenados e que 

pode possuir valores duplicados. 

List: Conjunto de tamanho indefinido de elementos que são ordenados e que 

pode possuir valores duplicados. 



 

 

16 
 

Exemplos: 

CREATE TYPE TMecanico TPessoa( 

  especialidade REF(TEspecialidade) ARRAY[]; 

); 

 

CREATE TABLE Mecanico OF TYPE TMecanico; 

 

CREATE TYPE TEquipe( 

  Nome      VARCHAR(45), 

  posicao   INTEGER, 

  pontos    INTEGER, 

  piloto    SET OF (REF(TPiloto)), 

  mecanico  SET OF (REF(TMecanico)), 

  pneu      REF(TPneu), 

  motor     REF(TMotor) 

); 

CREATE TABLE Equipe OF TYPE Tequipe; 
 

• Herança: O uso de herança habilita o uso de métodos e atributos de objetos 

ancestrais sobre objetos descendentes, permitindo a extensão de um sistema de 

BD-OR. Em SQL-3, a herança pode ser feita de duas formas: 

 

Herança de Tipo: Da mesma forma que as linguagens de programação OO, o 

modelo OR também dá suporte ao conceito de herança de tipos de dados 

estruturados definidos pelo usuário, permitindo criar um tipo descendente. Desta 

forma um tipo descendente herda os atributos e métodos do seu ancestral. 

Exemplos: 

CREATE TYPE TPessoa ( 

  nome           VARCHAR(25), 

  sobrenome      VARCHAR(45), 

  dataNascimento DATE, 

  nacionalidade  VARCHAR(25); 

) NOT FINAL; 

 

CREATE TYPE TPiloto UNDER TPessoa ( 

  Numero         INTEGER, 

  posicao        INTEGER, 

  pontos         INTEGER, 

  vitorias       INTEGER, 

  podios         INTEGER 

); 

 

Herança de Tabelas: A herança de tabelas torna a definição do esquema mais 

intuitiva. Contudo, implica em um maior controle do SGBD pois a inserção de 

uma tupla em uma das tabelas (ancestral ou descendentes)  poderá implicar em 

atualizações de diversas tabelas. Sem a herança de tabelas deverá existir uma 
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ligação explícita entre as tabelas descendentes e suas tabelas ancestrais por meio 

de chaves primárias. 

Exemplos: 

CREATE TABLE Pessoa ( 

  nome           VARCHAR(25), 

  sobrenome      VARCHAR(45), 

  dataNascimento DATE, 

  nacionalidade  VARCHAR(25); 

); 

 

CREATE TABLE Piloto ( 

  numero         INTEGER, 

  posicao        INTEGER, 

  pontos         INTEGER, 

  vitorias       INTEGER, 

  podios         INTEGER; 

) INHERITS (Pessoa); 

 

• Métodos: Em modelagem OO pode-se associar métodos às classes. Estes 

métodos, diferentemente das funções e procedimentos, só podem ser definidos 

dentro de um TAD. 

Exemplos: 

CREATE METHOD pontos_equipe()  

FOR TEquipe 

RETURN INTEGER 

BEGIN 

  RETURN SELECT SUM( (piloto).pontos ); 

END; 
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2.5 SGBD-OR: ORACLE 

Apesar da SQL-3 ser uma iniciativa para padronização de uma linguagem de 

definição e consulta de dados para SGBD-OR, alguns fabricantes fazem adequações e 

extensões a SQL-3 para usá-la em seus produtos. Entre estes fabricantes, destaca-se o  

ORACLE, o qual tem um SGBD-OR que é um dos mais bem aceito pela comunidade 

de BD. A seguir será apresentada a implementação das características Objeto-

Relacional do Oracle10g [ORA2009]: 

• Tipo Abstrato de Dados: Os TAD do Oracle podem definir atributos 

(variáveis) e métodos (procedimentos e funções). Estes atributos podem ser de 

tipo simples ou complexos, permitem definições de atributos de tipos 

predefinidos como TAD. 

Exemplo: 
 
// Criação de TAD simples 

CREATE TYPE t_endereco AS OBJECT ( 

  logradouro         TEXT, 

  numero             NUMBER, 

  municipio          TEXT, 

  ... 

); 

 

// Criação de TAD Composto 

CREATE TYPE t_pessoa AS OBJECT ( 

  Nome               TEXT, 

  Data_nascimento    DATE, 

  Endereco           t_endereco, 

  ... 

); 

 

• Tabelas tipadas: Além de permitir a criação de tabelas com seus atributos, o 

ORACLE também permite implementação de tabelas de tipos. Ou seja, a 

definição de uma tabela a partir de um TAD criado anteriormente. 

Exemplo: 
 
// Criação de TAD Simples 

CREATE TYPE t_pessoa AS OBJECT ( 

  Codigo          NUMBER, 

  Nome            TEXT 

); 

 

// Criação da Tabela que implementa pessoa 

CREATE TABLE pessoa OF t_pessoa; 
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• Coleções: No ORACLE a implementação de coleções pode ser feita de duas 

formas distintas: 

Tamanho fixo: Neste caso o ORACLE permite a implementação de vetores de 

tamanho fixo através da cláusula “VARRAY”. 

Exemplo: 
 

CREATE OR REPLACE TYPE t_SetTelefone AS VARRAY(3) OF VARCHAR2(20); 

 

CREATE TYPE t_pessoa AS OBJECT ( 

  ... 

  Telefones          t_SetTelefone 

  ... 

); 

 

Tamanho dinâmico: Neste caso o ORACLE permite a implementação de 

conjuntos de tamanho variáveis através de tabelas embutidas em cada tupla. 

Neste caso é usada a cláusula “NESTED TABLE”. 

Exemplo: 
 

CREATE OR REPLACE TYPE t_SetDependente     AS TABLE  

  OF REF t_dependente; 

 

CREATE TYPE t_pessoa AS OBJECT ( 

  ... 

  DependenteSet      t_SetDependente 

  ... 

); 

 

CREATE TABLE Pessoa                        OF t_pessoa 

  NESTED TABLE dependenteSet               STORE AS Tab_Dependentes; 

 

• Métodos: Os TAD podem conter métodos. Estes podem ser declarados como 

“STATIC” (i.e. invocado no próprio tipo de objeto e não nas instâncias) ou 

“MEMBER” (i.e. invocado em instâncias da classe). Os Métodos Estáticos 

trabalham com dados globais do tipo de objeto, as chamadas são realizadas da 

seguinte forma: TAD.metodo(). Os Métodos Membros aceitam o parâmetro 

SELF. A utilização de SELF indica que está sendo referenciada a instância do 

objeto. 

Exemplos: 
 
// Criação do TAD retângulo 

CREATE TYPE t_retangulo AS OBJECT ( 

  altura  NUMBER, 

  largura NUMBER, 

  MAP     MEMBER FUNCTION area RETURN NUMBER 

); 
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// Implementação da função área do objeto retângulo 

CREATE TYPE BODY t_retangulo AS 

  MAP MEMBER FUNCTION area RETURN NUMBER IS 

    BEGIN 

      RETURN altura * largura; 

    END area; 

END; 

 

// Criação do TAD pessoa 

CREATE TYPE t_pessoa AS OBJECT( 

  nome            VARCHAR2(30), 

  telefone        VARCHAR2(20), 

  data_nascimento DATE, 

  MEMBER FUNCTION get_nome RETURN VARCHAR, 

  STATIC FUNCTION pessoa_mais_velha RETURN t_pessoa, 

); 
 

CREATE TYPE t_pessoa AS OBJECT ( 

  nome     VARCHAR2(30), 

  telefone VARCHAR2(20), 

  MEMBER FUNCTION get_nome RETURN VARCHAR 

); 

 

CREATE OR REPLACE TYPE BODY t_pessoa AS 

  MEMBER FUNCTION get_nome RETURN VARCHAR IS; 

    BEGIN 

      RETURN SELF.nome; 

    END get_nome; 

END; 

 

• Herança: É permitida apenas herança simples, sendo possível fazer a 

redefinição de métodos. A herança permite que o usuário tenha controle sobre a 

definição de TAD e métodos herdáveis. Os TAD podem ser definidos como 

“NOT FINAL” quando se deseja-se permitir que um tipo possua subtipos (o 

padrão de um tipo é “FINAL”). Também pode definir tipos como “NOT 

INSTANTIABLE” quando deseja definir um tipo abstrato que necessita ser 

estendido para ser instanciado. 

Exemplo: 

// Criação do TAD Pessoa 

CREATE TYPE t_pessoa AS OBJECT ( 

  nome      VARCHAR2(30), 

  endereco  t_endereco, 

  data_nascimento DATE, 

  ... 

) NOT FINAL; 

 

// Criação do sub TAD Funcionário de Pessoa 

CREATE TYPE t_funcionario UNDER t_funcionario ( 

  Matricula int, 

  ... 

); 
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2.6 Considerações Finais 

Neste capítulo foram fundamentados os principais conceitos de UML, do 

paradigma OR e da SQL3. Tais conceitos servirão de subsídio e embasamento teórico 

para implementação deste trabalho.  
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3. Trabalhos Relacionados 
Neste capítulo será feita uma análise dos principais trabalhos relacionados ao 
assunto: Mapeamento de Esquemas de Classe para Esquemas de BD usando o 
paradigma Objeto-Relacional. 

3.1 Introdução 

Neste capítulo serão analisadas algumas propostas para mapeamento de 

Esquemas de Classe para Esquemas Lógicos OR. Será feita uma análise individual dos 

trabalhos selecionados e um estudo comparativo entre eles. 

A escolha dos trabalhos levou em conta os seguintes aspectos: 1) Uso do 

Modelo de Classe de UML como representação dos Esquemas gráficos de BD; 2) 

Propostas de mapeamento de Esquemas Conceituais para Esquemas Lógicos OR; e 3) 

Proposta de mapeamento de Esquemas Lógicos para Esquemas Físicos baseados em 

SGBD-OR. Vale a pena ainda ressaltar que outros trabalhos foram analisados, que os 

mesmos serviram de embasamento para a compreensão do assunto, contudo não foram 

base para a elaboração desta proposta.  
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3.2 Modelagem Objeto-Relacional em UML 

O trabalho de Jaroslav Zendulka [JZe2001] aborda a utilização de estereótipos 

da UML que permitam modelar um Esquema Lógico OR a partir de um Esquema  de 

Classe da UML. Além disto, o autor faz uma análise da aplicação do seu trabalho 

utilizando a ferramenta CASE Rose 1. No trabalho foi feito o levantamento das 

implementações OR disponibilizadas no Oracle8i e foi proposto um conjunto de 

estereótipos para serem utilizados em um Esquema Lógico de BD. Estes estereótipos 

visam permitir mapear cada construtor do esquema lógico em um construtor de um 

Esquema Físico implementado no Oracle (ver Quadro 1) [JZe2001]. 

Quadro 1 – Estereótipos para o Oracle8i  

 

O mapeamento entre os construtores de um esquema lógico e seu respectivo 

construtor em um esquema físico pode ser resumido da seguinte forma: 

1. Tipos são modelados como uma classe com estereótipo <<ObjectType>>, com 

seus atributos e métodos; 

 

2. Tipos complexos são modelados como Tipos que possuem outros Tipos. Deve 

existir uma associação unidirecional entre a entidade e o tipo complexo ou básico 

                                                 
1 Rational Rose é um conjunto de ferramentas visuais, da IBM, desenvolvidas para soluções robustas de 

negócios em um ambiente de empreendimento distribuído para aplicações Client/Server. 
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e esta Associação deve ser um relacionamento “by value”. A Figura 9 [JZe2001] 

ilustra o tipo TADDRESS que, via uma Associação cria o Atributo ADDRESS na 

Classe TCURTOMER; 

 

3. Atributos multivalorados são modelados como uma classe com o estereótipo 

<<VARRAY>>. Existe uma associação unidirecional entre a classe e o atributo 

multivalorado. A Figura 9 [JZe2001] exemplifica  o uso do atributo multivalorado 

VARPHONE que pertence ao tipo TCUSTOMER; 

 

 

Figura 9 – Exemplo do uso de Tipos 

 
4. Coleções são modeladas como uma classe com o estereótipo <<NestedTable>>. 

Existe uma associação unidirecional entre o tipo e a coleção. Na Figura 10 

[JZe2001] é mostrada a implementação de um tipo TORDER que possui uma 

Associação com a Classe Tabela NTBLINEITENS que por sua vez possui 

Atributos do tipo TLINEITEM; 

 

Figura 10 – Exemplo do uso de NESTED TABLE 

 
5. Associações são modeladas utilizando-se o relacionamento de agregação 

unidirecional. Agregação é um relacionamento “by value”. A Figura 11  

[JZe2001] ilustra uma associação de agregação entre TORDER e TCUSTOMER; 
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Figura 11 – Modelando referência para o tipo TCUSTOMER 

 
6. Tabelas tipadas são implementadas como dependências e possuem estereótipos 

<<ObjectTable>>. A Figura 12 [JZe2001] ilustra a tabela tipada CUSTOMER 

com um relacionamento de dependência com o tipo TCUSTOMER;  

 

 

Figura 12 – Modelando objeto TABLE de CUSTOMER 

 
7. Tabelas relacionais são classes com estereótipo <<RelacionalTable>>. São usadas 

quando se deseja expressar relações do modelo relacional. A Figura 13 mostra a 

tabela relacional RCUSTOMER; e 

 

8. Visão de objeto são classes com estereótipo <<ObjectView>> que tem 

dependência com um ObjectType, ObjectTable e/ou RelacionalTable. A Figura 13 

[JZe2001] apresenta a visão de objeto CUSTOMERSFROMBRNO que é 

implementação de uma View sobre RCUSTOMER e TSIMPLECUSTOMER. 
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Figura 13 – Modelando View CUSTOMERSFROMBRNO 

 

Além de especificar e exemplificar o uso dos estereótipos, o trabalho validou a 

aderência da ferramenta Rose para dar suporte aos princípios definidos. 

Pontos fortes analisados: 

• Utilização de Diagramas da UML para representar Esquemas Lógico de BD; 

• Utilização de estereótipos em Esquemas Lógico de BD; 

• Mapeamento dos construtores OR disponibilizados no Oracle 8i para Esquemas 

Lógicos; e 

• Validação da aderência e suporte da ferramenta CASE Rose aos princípios 

apresentados. 

Pontos fracos analisados: 

• Falta de definição de um Esquema Conceitual de BD; 

• Princípios para geração do Esquema Lógico incompletos, falta tratar alguns 

Construtores disponíveis em um Esquema de Classes, tais como: 

Especializações, Composições e Auto-relacionamento; e 

• Não foi definido princípios para geração do Esquema Físico a partir do Esquema 

Lógico; 
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3.3   Modelo de Transformação para 
Desenvolvimento de Bases de Dados Objeto-
Relacional 

Em seu trabalho, Juan Vara e outros [Var+2007], propõem princípios para o 

mapeamento de Esquemas Conceituais para Esquemas Lógicos e Físicos de BD e o 

desenvolvimento de uma ferramenta de geração de código (i.e. M2DAT - Midas MDA 

Tool) que o implemente. 

Para permitir a definição de um modelo de dados independente de fornecedor de 

SGBD-OR, é proposto que a descrição, deste modelo, utilize sempre os conceitos de 

PIM (Modelo independente de implementação) e PSM (Modelo específico, no caso: 

SQL2003 e Oracle8i). Para isto foi definida uma tabela (ver Quadro 2) de mapeamento 

entre os construtores de um Esquema de Classes e suas implementações utilizando 

SQL2003 e SQL Oracle8i. 

Neste trabalho verifica-se que é possível o mapeamento, de forma automática, 

entre Esquemas Conceituais e Esquemas Lógicos OR, e que a utilização de padrões 

independentes de implementação (PIM) possibilita maior flexibilidade, permitindo 

automatizar o processo para diferentes implementações (PSM). O objetivo do mesmo 

foi criar regras de mapeamento capazes de servir de suporte à ferramenta M2DAT. 

Os princípios de mapeamento são definidos a partir da utilização de estereótipos 

e da correspondência entre os construtores de um Esquema de Classes da UML 

(esquema Conceitual de BD, também denominado de PIM) e suas implementações 

correspondentes em SQL2003 e SQL Oracle 10g (Esquema Físico de BD-OR, também 

denominado PSM). O Quadro 2 [Var+2007] resume estas correspondências.  
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Quadro 2 – Mapeamento para transformar modelos PIM em modelos PSM OR 

 
 
Após a definição dos estereótipos PIM e PSM e o mapeamento entre eles, é 

definido pelos autores, algumas regras de transformação entre os esquemas PIM e PSM. 

A seguir será brevemente apresentado o mapeamento entre os construtores de um 

Esquema PIM e os seus respectivos construtores em um esquema PSM: 

 

1. Classes persistentes - As classes persistentes (PIM), assinaladas como 

<<persistent>>, são mapeadas em objetos TYPE e tabelas tipadas (PSM). A 

Figura 14 [Var+2007] representa este mapeamento. Observe na parte superior da 

figura o mapeamento (transformação gráfica) da Classe <<persistente>> User em 

uma classe <<Object Type>>. Na parte inferior, da mesma, é representada a 

mesma transformação utilizando-se uma instância de meta-modelo UML. 
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Figura 14 – Exemplo de mapeamento de Classe Persistente 

 
2. Atributos multivalorados - Cada atributo multivalorado ou coleção é mapeado em: 

ARRAY ou MULTISET (SQL2003) e VARRAY ou NESTED TABLE 

(Oracle10g). A Figura 15 [Var+2007] representa este mapeamento utilizando uma 

instância de meta-modelo UML. A parte esquerda da figura (LHS – Left Hand 

Side) representa a agregação dos atributos de uma classe qualquer (representada 

como “???”). A parte direita da figura (RHS – Right Hand Side) representa o seu 

mapeamento para o modelo OR. 
 

 

Figura 15 – Exemplo de mapeamento de Atributo Multivalorado 
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3. Atributos compostos - Devem ser implementados utilizando-se tipos compostos. 

Isto se dá criando-se estruturas TYPE que possuam os atributos definidos como 

compostos. A Figura 16 [Var+2007] representa este mapeamento. 
 

 

Figura 16 – Exemplo de mapeamento de Atributo Composto 

 

4. Atributos derivados - Devem ser implementados utilizando-se gatilhos ou 

métodos. Atributos derivados não são implementados diretamente no modelo OR, 

para representá-los o projetista de BD deve desenvolver métodos e/ou gatilhos 

internos no BD. A Figura 17 [Var+2007] representa este mapeamento. 
 

 

Figura 17 – Exemplo de mapeamento de Atributo Derivado 
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5. Associação 1 x N - Verificar se é unidirecional ou bidirecional: 

 

5.1. Se a associação possuir navegabilidade para a classe de multiplicidade 1: 

Utilizar um atributo de referência (REF) na classe de multiplicidade N. A 

Figura 18 [Var+2007] representa este mapeamento; e/ou 

 

 

Figura 18 – Exemplo de mapeamento de Associação de Multiplicidade Máxima 1 e Unidirecional 

 
5.2. Se a associação possuir navegabilidade para a classe de multiplicidade N: 

Utilizar ARRAY ou MULTISET de um atributo de referência (REF) na 

classe de multiplicidade 1. A Figura 19 [Var+2007] representa este 

mapeamento. Note que a figura é dividida em duas parte, onde a parte (A) 

representa multiplicidade máxima maior que 1 e limitada e a parte (B) 

representa multiplicidade máxima maior que 1 e ilimitada. 
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Figura 19 – Exemplo de mapeamento de Associação de Multiplicidade Máxima K ou N e 
Unidirecional 

 
6. Generalização - SQL2003 dá suporte à herança de tipos e tabelas, porém o Oracle 

possui suporte apenas à herança de tipos. Neste caso podem ser utilizadas duas 

soluções: 

6.1. Criar duas tabelas, uma para a superclasse e outra para a subclasse; ou 

6.2. Criar apenas a tabela da superclasse e colocar os objetos da subclasse. 

Utiliza-se CAST para retornar; 

A Figura 20 [Var+2007] representa este mapeamento. A parte esquerda da figura 

representa a solução (6.1)  e a direita a solução (6.2). 

 

 

Figura 20 – Exemplo de mapeamento de Generalizações 
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7. Agregação e Composição - Em ambos os casos implementar através de uma 

coleção: 

7.1. Se existe referência externa às classes fracas, elas devem ter uma tabela 

própria e a tabela forte deverá conter uma coleção de referência (REF); ou 

7.2. Caso contrário, cria-se um ARRAY ou MULTISET (SQL 2003). Em Oracle: 

VARRAY ou NESTED TABLE. 

A Figura 21 [Var+2007] representa este mapeamento. A parte esquerda da figura 

representa uma Agregação e a direita uma Composição. 

 

 

Figura 21 – Exemplo de mapeamento de Agregação e Composição 

 

Pontos fortes analisados: 

• Utilização de Diagramas da UML para representar Esquemas Conceituais e Lógicos 

(PIM) e Físicos (PSM) de BD; 

• Utilização do estereótipo <<persistent>> em Esquemas Conceituais; 

• Mapeamento dos Construtores OR disponibilizados no Oracle 10g para Esquemas 

Físicos; e 

• Definição de diretrizes que possibilitam automatizar a migração de Esquemas Conceituais 

em Esquemas Físicos de BD através de ferramentas de MDA; 
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Pontos fracos analisados: 

• Necessidade de criação de um novo diagrama que represente o Esquema Conceitual; e 

• Princípios para geração do Esquema Físico pouco detalhado. Faltam detalhes de 

como é feita a geração dos Construtores SQL. 
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3.4   Agregação e Composição em Projeto de Banco 
de Dados Objeto-Relacional 

Em seu trabalho, E. Marcos et All [EBJ+2001] propõem a migração de um 

Esquema Lógico de Classes para um Esquema Físico de BD-OR. A migração baseia-se 

em Esquemas Lógicos, definidos utilizando-se Construtores de Classes da UML, e os 

construtores de SQL padronizados na SQL99 e os implementados no Oracle 8i. 

Na fase de Projeto Lógico de BD, o trabalho propõe utilizar a extensão do 

modelo de classe da UML definido por Bertino e Marcos [BMa1993] e Marcos e 

Cáceres [Mca2001] para criação do Esquema Lógico. Neste trabalho, é proposto a 

utilização de UML padrão e estereótipos para modelagem de Esquemas Lógicos de BD, 

mais especificamente voltados para Esquemas Lógicos de BD-OO. 

Na fase de migração e geração dos Esquemas Físicos, o trabalho propõe uma 

independência de SGBD e é feita baseada em SQL3 e SQL Oracle 8i. 

 Após análise dos conceitos existentes na definição dos SGBD-OR e de suas 

implementações em SQL3 e Oracle 8i, foram identificados os Construtores da UML e 

os Construtores da SQL3 e SQL Oracle 8i correspondentes. O Quadro 3 [EBJ+2001] 

apresenta os Construtores. 
 

Quadro 3 – Mapeamento dos Construtores da UML em SQL OR 

UML SQL:1999 Oracle8i 
Class Structured Type Object Type 
Class Extension Typed Table Table of Object Type 
Attribute: Attribute Attribute 
- Multivalued ARRAY VARRAY 
- Composed ROW 

Structured Type in column 
Object Type in column 

- Calculated Trigger/Method Trigger/Method 
Association:   
- One-To-One REF/REF REF/REF 
- One-To-Many REF/ARRAY REF/Nested Table 
- Many-To-Many ARRAY/ARRAY Nested Table/Nested Table 
Aggregation ARRAY Nested Table 
Generalization Types/Typed Tables Oracle cannot represent 

directly the generalization concept 
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Como contribuição, o trabalho detalhada a migração de cada Construtor UML 

utilizado, exemplificando o código SQL correspondente. A seguir será exemplificada a 

migração para cada um destes Construtores UML: 

 

1. Classes Persistentes - Cada classe persistente deve gerar a definição de um tipo e 

de uma tabela tipada. A Figura 22 [EBJ+2001] exemplifica este caso: 

 

Figura 22 – Transformação de classes 

 
 
2. Atributos: 

 

2.1. Mono valorado - Cada atributo mono valorado deve gerar um atributo na 

estrutura do tipo criado; ou 

2.2. Multivalorado - Cada atributo multivalorado pode ser tratado de duas 

formas: 

• ARRAY: Quando existe um número máximo definido; ou 

• NESTED TABLES: Em caso contrário; ou 

2.3. Compostos - Atributos compostos devem ser implementados como ROW; 

 

3. Atributos calculados e métodos: Atributos calculados devem ser transformados em 

Triggers ou métodos; 
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4. Associações: 

 

4.1. Multiplicidade 1:1 – Criar um atributo REF em cada um das classes 

envolvidas. É necessário definir os atributos como NOT NULL; 

4.2. Multiplicidade 1:N – Criar um atributo REF na classe associada com 

multiplicidade N e uma coleção de REF na classe de multiplicidade 1 (se 

multiplicidade máxima for conhecida implementar através do construtor 

ARRAY, senão implementar utilizando-se NESTED TABLE); ou 

4.3. Multiplicidade N:N – Criar um atributo coleção de REF em cada uma das 

classes envolvidas. Em Oracle8i sempre usar NESTED TABLE; 

 

5. Especialização: A SQL3 define especialização de tipos e tabelas, porém como o 

Oracle não implementa herança de tabela (só de tipo), deve-se criar herança de 

tipos e implementá-los em tabelas distintas; 

 

6. Agregação e Composição: 

 

6.1. Agregação: Neste caso deve-se Implementar através de uma NESTED 

TABLE OF REF, onde existirá uma tabela de persistência para o todo e 

outra para as partes e existirá uma terceira tabela embutida na tabela todo 

referenciando as ocorrências das partes deste todo. A Figura 23 [EBJ+2001] 

exemplifica este caso: 
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Figura 23 – Transformação de uma agregação simples 

 
 

6.2. Composição: Neste caso implementar através de uma NESTED TABLE OF 

OBJECT. A Figura 24 [EBJ+2001] exemplifica este caso: 

 
 

 

Figura 24 – Transformação de composição 
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Pontos fortes analisados: 

• Utilização de Diagramas de Classes da UML para representar Esquemas Lógicos de 

BD-OR; 

• Utilização de estereótipos em Esquemas Lógicos de BD-OR; e 

• Definição de diretrizes que possibilitam automatizar a migração de Esquemas Conceituais 

em Esquemas Lógicos e Físicos de BD. 

Pontos fracos analisados: 

• Falta de definição de um Esquema Conceitual de BD. O processo de migração inicia 

a partir de um Esquema Lógico de BD-OR; 

• Não trata navegabilidade nas associações; e 

• Não foi definido princípios para geração de todos os construtores do Esquema 

Físico a partir do Esquema Lógico.  
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3.5  Projeto Lógico de Generalizações em Banco de 
Dados Objeto-Relacional 

O Trabalho de Johann Eder and Simone Kanzian [EKa2004] descreve uma 

proposta para o mapeamento de Generalização e Especialização, a partir de Esquemas 

baseados em diagramas de classes da UML. O escopo do trabalho também engloba um 

teste de desempenho de suas implementações.  

A importância deste trabalho é a analise as diversas formas de mapeamento de 

Heranças em um modelo de Classes, haja vista que os diversos SGBD-OR de mercado 

implementam Heranças de formas diferentes, sendo necessário criar representações para 

cada uma das formas desejadas e/ou possíveis. A Figura 25 representa o diagrama de 

classes de uma herança e a seguir serão detalhadas as oito alternativas, propostas pelos 

autores, para implementação da mesma:  

 

Figura 25 – Exemplo de uma Herança 

 
1. Subclasses referenciando superclasses. A Figura 26 representa a solução: 

o Cria-se um tipo contendo os atributos da superclasse; 

o Criam-se tipos contendo os atributos de cada subclasse, mais uma referência 

para o tipo da superclasse; 

o Cria-se uma tabela tipada para a superclasse e uma para cada subclasse. 
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Figura 26 – Subclasse com referência e tabelas 

 
2. Subclasses contêm um atributo do tipo da superclasse. A Figura 27 representa a 

solução: 

o Cria-se um tipo contendo os atributos da superclasse; 

o Criam-se tipos contendo os atributos de cada subclasse, mais uma referência 

para o tipo da superclasse; 

o Cria-se uma tabela tipada para cada subclasse; 

o Não se pode utilizar esta alternativa para especializações parciais. 
 

 

Figura 27 – Subclasses com referência 

 
3. Superclasse e Subclasses como atributos de uma única classe de controle da 

Instância e um atributo que define qual a instância. Figura 28 representa a solução: 

o Cria-se um tipo contendo os atributos da superclasse; 

o Criam-se tipos contendo os atributos de cada subclasse; 

o Cria-se um tipo de controle contendo um atributo do tipo da superclasse e um de 

cada subclasse; 

o É necessária a criação de um atributo na classe de controle para indicar qual 

subclasse o objeto se referencia; 

o Cria-se uma única tabela tipada para a classe de controle; 

o Especializações parciais são representadas mantendo-se o atributo de controle = 

null; 



 

 

42 
 

o Utiliza-se apenas para especializações exclusivas. 
 

 

Figura 28 – Tipo de Controle e Referências 

 
4. Superclasse e subclasses como atributos de uma única classe de controle da 

instância e atributos lógicos que definem se pertence à instância. Similar à (3), 

porém permite Especializações com sobreposição. A Figura 29 representa a solução. 

o Cria-se um tipo contendo os atributos da superclasse; 

o Criam-se tipos contendo os atributos de cada subclasse; 

o Cria-se um tipo de controle contendo um atributo do tipo da superclasse e um de 

cada subclasse; 

o É necessária a criação de um atributo lógico para cada subclasse para indicar 

quais subclasses o objeto se referencia; 

o Cria-se uma única tabela tipada para a classe de controle; 

o Especializações parciais são representadas mantendo-se todos os atributos 

lógicos = false; 

o Utiliza-se apenas para especializações não exclusivas. 

 

Figura 29 – Tipo e Atributos Lógicos de Controle e Referências 
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5. Subclasses e superclasses como atributos de uma única classe de controle da 

instância e um atributo multivalorado que define as instâncias. Similar à (4) apenas 

utilizando array. A Figura 30 representa a solução. 

o Cria-se um tipo contendo os atributos da superclasse; 

o Criam-se tipos contendo os atributos de cada subclasse; 

o Cria-se um tipo de controle contendo um atributo do tipo da superclasse e um de 

cada subclasse; 

o É necessária a criação de um atributo multivalorado e lógico, para indicar quais 

das subclasses o objeto se referencia; 

o Cria-se uma única tabela tipada para a classe de controle; 

o Especializações parciais são representadas mantendo-se o atributo conjunto = 

null; 

o Utiliza-se apenas para especializações não exclusivas. 
 

 

Figura 30 - Tipo e Array Lógico de Controle e Referências 

 
6. Utilizam-se os recursos de herança do SGBD. A Figura 31 representa a solução. 

o Cria-se um tipo para a superclasse e estende-se para as subclasses; 

o Cria-se uma tabela tipada para a superclasse e estende-se para tabelas tipadas da 

subclasse; 

o Solução implementa os conceitos de herança de classes. 
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Figura 31 – Herança via SGBD 

 
7. Utilizam-se os recursos de herança do SGBD com superclasse abstrata. A Figura 32 

representa a solução. 

o Cria-se um tipo para a superclasse (not-instantiable) e estende-se para as 

subclasses; 

o Cria-se uma tabela tipada para cada subclasse; 

o Solução implementa os conceitos de herança de classes. 
 

 

Figura 32 - Herança abstrata via SGBD 

 
8. No Oracle 8i ou superior existe mais uma alternativa; similar a (6). A Figura 33 

representa a solução. 

o Cria-se um tipo para a superclasse e estende-se para as subclasses; 

o Cria-se apenas uma tabela tipada para a superclasse; 

o Inserem-se os tipos das subclasses dentro desta tabela utilizando-se os 

construtores de cada subclasse; 

o A tabela conterá objetos de todos os tipos das subclasses que podem ser 

manipulados utilizando-se os modificadores VALUE e TREAT. 
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Figura 33 – Herança de Tipo e Tabela de Supertipo 

 

Pontos fortes analisados: 

• Detalhamento das possíveis soluções de mapeamento de especializações; e 

• Análise de desempenho e dificuldades de implementação das soluções; 

Pontos fracos analisados: 

• Criação de muitas soluções sem focar nas características específicas de herança dos 

SGBD-OR; 
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3.6 Análise dos trabalhos 

Existem diversas pesquisas acadêmicas abordando o assunto: “Padrões ou 

Princípios de Mapeamento de Esquemas Conceituais para Esquemas Lógicos e Físicos 

OR”. Porém nenhum dos trabalhos pesquisados define, de forma completa, como pode-

se fazer o mapeamento de um esquema de classes de um sistema para os esquemas 

conceituais, lógico e físico de um BD OR.  

Em “Modelando Objeto-Relacional em UML” [JZe2001], tem-se que a 

utilização do Modelo de Classes de UML, juntamente com estereótipos Objeto-

Relacional, possibilita a representação de esquemas conceituais através de classes de 

persistência e permite ainda representar modelos lógicos baseados em OR. Apesar de o 

trabalho enumerar alguns casos e qual a solução de modelagem utilizada, sente-se falta 

de um detalhamento mais profundo dos casos e descrição das possibilidades a serem 

escolhidas. 

Em “Modelo de Transformação para Desenvolvimento de Bases de Dados 

Objeto-Relacional” [Var+2007], descreve-se outra proposta para o mapeamento entre 

Esquemas Conceituais e Físicos, mas principalmente fica clara a necessidade de um 

padrão de migração independente de SGBD, possibilitando fazê-lo em dois passos: 1) 

Baseado em SQL2003; e 2) baseado na especificação do fabricante do SGBD. O 

trabalho mostra claramente esta necessidade, mas não aprofunda os casos e regras para 

estas migrações.  

Em “Agregação e Composição em Projetos de Bancos de Dados Objeto-

Relacional” [EBJ+2001], é definido um padrão de migração de um, ressaltando 

principalmente as agregações e composições.  

Finalmente em “Projetando Generalizações em Modelos Lógicos para Banco de 

Dados Objeto-Relacional” [EK12004], é focada a migração nas classes que possuem 

especialização. 
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  Nesta seção foi feita uma análise dos principais trabalhos relacionados, a qual é 
resumida no quadro comparativo, ver Quadro 4: 
 

Quadro 4 – Quadro comparativo entre trabalhos analisados 

Característica (1) (2) (3) (4) 

Utiliza Diagrama de Classes para Esquemas 
Conceituais 

Não Sim Não Não 

Utiliza Diagrama de Classes para Esquemas 
Lógicos 

Sim Sim Sim Não 

Utiliza Estereótipos em Esquemas Conceituais Não Sim Não Não 

Utiliza Estereótipos em Esquemas Lógicos Fracamente Sim Fracamente Não 

Implementação de Modelos Físicos 
independentes do SGBD (PIM/PSM) 

Não Sim Sim Sim 

Detalha Mapeamento Conceitual/Lógico Não Parcialmente Não Não 

Detalha Mapeamento Lógico/Físico Fracamente Parcialmente Parcialmente Não 

Define processo Automatizável Sim Sim Parcialmente Sim 

 

(1) Modelando Objeto-Relacional em UML 

(2) Modelo de Transformação para desenvolvimento de Bases de Dados Objeto-Relacional 

(3) Agregação e Composição em projetos de Banco de Dados Objeto-Relacional 

(4) Projetando Generalizações em Modelos Lógicos para Banco de Dados Objeto-Relacional 

 

Sobre o Quadro 4 é importante ressaltar que: 1) O trabalho (4) executou testes 

de performance das diversas soluções apresentadas, característica não citada por não 

fazer parte do escopo desta dissertação; e 2) Ainda sobre o trabalho (4), foi feita uma 

análise da facilidade de uso, pelos desenvolvedores, dos diversos esquemas em SQL, 

característica que também não faz parte do escopo desta dissertação. 

A análise dos padrões selecionados, sintetizada no quadro comparativo, permite 

concluir que existem diversos trabalhos relacionados a Princípios de Migração de 

Esquemas Conceituais para Esquemas Lógicos e Físicos OR, mas que nenhum deles 

contempla fortemente todos os princípios da migração. 
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3.7 Considerações Finais 

A análise dos trabalhos relacionados permite concluir que pode-se utilizar 

UML/Diagrama de Classes para modelar Esquemas de BD-OR e que, apesar de não ter 

sido demonstrado, de forma única e completa, pode-se descrever princípios que 

permitam o mapeamento entre todas as fases de um projeto de BD. 
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4. Estereótipos e Princípios de Projeto 
para BD OR 

Neste capítulo serão propostos estereótipos e princípios de projeto para 
mapeamento de Esquemas de Classes de Sistemas em Esquemas de BD 
baseados no paradigma OR. 

4.1 Introdução 

O mapeamento dos Esquemas de Classes de Sistemas para Esquemas de BD 

baseados no paradigma OR, definido neste trabalho, deverá ser feito seguindo três fases. 

Na primeira fase, o Esquema de Classes do Sistema será analisado pelo Projetista de 

BD, e no próprio Esquema, através de Estereótipos e Princípios Conceituais de Projeto, 

serão identificadas e marcadas as Classes a serem persistidas no BD, bem como os 

demais construtores (e.g. Atributo Composto e/ou Multivalorado) a serem usados na 

construção do Esquema Conceitual do BD. A partir da adição desses estereótipos, o 

Esquema de Classes do Sistema passa a ser denominado de Esquema Conceitual do BD.  

Na segunda fase serão aplicados novos Estereótipos e Princípios Lógicos de 

Projeto para mapeamento do Esquema Conceitual em um Esquema Lógico de BD-OR. 

Note que o Esquema Lógico de BD também é baseado no Modelo de Classe da UML e 

utiliza estereótipos como marcadores. Contudo, estes estereótipos tratam apenas de 

aspectos do Projeto Lógico do BD (e.g. implementação de uma Associação por 

Referência, Tabela Aninhada ou Tabela Aninhada de Referência). 

Finalmente, na terceira fase, serão aplicados Princípios Físicos de Projeto para 

mapeamento do Esquema Lógico em um Esquema Físico de BD-OR. O Esquema Físico 

do BD-OR é definido segundo a sintaxe da SQL-3 e a sintaxe da SQL Oracle 10g - O 

SGBD-OR escolhido e utilizado para demonstração dos Princípios contidos neste e no 

próximo capítulo. 
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A Figura 34 mostra as três fases a serem seguidas para utilização dos 

estereótipos e princípios de projeto para mapeamento entre o Esquema de Classes do 

Sistema e seus sucessivos Esquemas de BD. 

 

Figura 34 – Fases do Mapeamento 

 

A seguir será detalhada cada uma das três fases do Mapeamento (i.e. Projeto 

Conceitual de BD, Projeto Lógico de BD-OR e Projeto Físico de BD-OR). 

Fase 3: Aplicação dos Princípios Físicos 

Esquema de Classes do Sistema 

Esquema Conceitual 

Esquema Físico 

Esquema Lógico 
 

Fase 1: Aplicação dos Estereótipos e Princípios Conceituais 
 

Fase 2: Aplicação dos Estereótipos e Princípios Lógicos 
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4.2 Projeto Conceitual de BD 

A fase do Projeto Conceitual de BD envolve o mapeamento do Esquema de 

Classes do Sistema no Esquema Conceitual de BD. Para isto, o Projetista de BD 

juntamente com o Analista/Projetista do Sistema analisam o Esquema de Classes do 

Sistema e identificam e marcam as Classes do Sistema que serão persistidas no BD. 

Estas classes serão marcadas no próprio Esquema de Classes do Sistema, como Classes 

Entidades através da utilização do estereótipo <<entity>>. Além do estereótipo 

<<entity>>, serão acrescentados outros estereótipos pertinentes à fase do Projeto 

Conceitual de BD (e.g. Atributo Identificador, Atributo Composto, Atributo Calculado e 

Atributo Obrigatório). Ressalta-se que a aplicação de estereótipos no próprio Esquema 

de Classes do Sistema agiliza o processo de criação do Esquema Conceitual do BD, pois 

evita o retrabalho (i.e. criação de um novo Esquema). Note ainda que este tipo de 

abordagem promove um forte alinhamento entre o Esquema de Classes do Sistema e o 

Esquema Conceitual do BD, permitindo refletir mudanças do Esquema de Classes do 

Sistema no Esquema Conceitual do BD e vice versa. A Figura 35 exemplifica este 

alinhamento.  

 

Figura 35 - Esquema Conceitual de BD 

 
A seguir será descrito o conjunto de estereótipos e definido os princípios de 

como utilizá-los. 

Esquema de Classes do Sistema 
 

Esquema Conceitual de BD 
 

Estereótipos e Princípios Conceituais 
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4.2.1 Estereótipos do Esquema Conceitual 

Com o objetivo de marcar o Esquema de Classes do Sistema para que este se 

transforme em um Esquema Conceitual do BD, foi definido um conjunto de estereótipos 

(ver Quadro 5). A definição destes estereótipos foi feita através da análise dos 

Construtores do Modelo de Classes da UML (descritos no capítulo 2 - Fundamentos) e 

da necessidade de disponibilizar ao Projetista de BD um conjunto de marcações 

especiais que sejam voltadas para o Projeto Conceitual do BD. 

No Quadro 5 são propostos os doze estereótipos que podem ser utilizados em um 

Esquema Conceitual de BD, além do conjunto de construtores onde estes estereótipos 

podem ser aplicados: 

Quadro 5 – Estereótipos Conceituais 

 Estereótipos Descrição Construtores 
<<entity>> Marca uma Classe como sento uma 

entidade que necessita ser persistida no 
BD. 

Classe 

<<compositeAttribute>> Marca uma Classe como sendo um 
Atributo Composto. 

Classe 

<<partial>> Marca uma Herança como sendo Parcial. Herança 
<<total>> Marca uma Herança como sendo Total.  Herança 

<<overlap>> Marca uma Herança como sendo 
Sobreposta.  

Herança 

<<disjoint>> Marca uma Herança como sendo Disjunta.  Herança 
<<required>> Marca um Atributo como sendo de 

Preenchimento Obrigatório. 
Atributo 

<<optional>> Marca um Atributo como sendo de 
Preenchimento Opcional. 

Atributo 

<<id>> Marca um Atributo ou Conjunto de 
Atributos como sendo Identificadores. 

Atributo 

<<unique>> Marca um Atributo ou Conjuntos de 
Atributos como não podendo ter valores 
repetidos.  

Atributo 

<<calculatedAttribute>> Marca um Atributo como tendo seu valor 
obtido a partir de outros valores. 

Atributo 

 

<<nonPersistent>> Marca uma Classe ou Atributo como Não 
Persistente.  

Classe ou 
Atributo 
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Sobre o Quadro 5 é importante ressaltar que: 1) Atributos Monovalorados e 

Multivalorados já são tratados pelo Modelo de Classes da UML, por isso não foram 

especificados estereótipos para tratar esses casos; 2) Heranças de Classes já possuem 

construtores específicos no Modelo de Classes da UML, e também, por isso não foram 

especificados estereótipos para tratar esses casos; 3) Da mesma forma, Classes 

Abstratas também já possuem representação (nome em itálico) definida no Modelo de 

Classes da UML; 4) Um Atributo Composto, <<compositeAttribute>>, não pode 

possuir um subatributo com estereótipo <<id>>. Esta restrição visa impedir erros de 

modelagem, pois se um Atributo Composto possui subatributos <<id>> deveria ter sido 

modelado como <<entity>>; 5) Quando não informado se um Atributo é Obrigatório ou 

Opcional, o estereótipo padrão deve ser <<optional>>; 6) Quando não informado se a 

Herança é Total ou Parcial, o estereótipo padrão deve ser <<total>>; 7) Quando não 

informado se a Herança é Disjunta ou Sobreposta, o estereótipo padrão deve ser 

<<disjoint>>; 8) O estereótipo <<calculatedAttribute>> serve apenas para marcar e 

alertar nos futuros Esquemas (Lógico e Físico) que o Atributo deverá ser implementado 

manualmente pelo Projetista de BD. Note que, ao invés deste estereótipo, o analista 

pode optar em modelar este Atributo criando um Método na Classe; 9) Quando não 

informado se uma Classe é Persistente ou Não Persistente, o estereótipo padrão deve ser 

<<nonPersistent>>; 10) Quando não informado se um Atributo é Persistente ou Não 

Persistente, o padrão deve ser Persistente e com estereótipo <<optional>>; 11) Quando 

existir a necessidade de mais de um atributo para identificação de uma classe, <<id>>, é 

preciso identificá-los com um estereótipo de ordem (e.g. <<id>><<1>>, <<id>><<2>> 

- Ver Figura 36A);  e 12) Quando existir mais de um conjunto de Atributos <<unique>> 

também é necessário identificá-los com um estereótipo de ordem (e.g. 

<<unique>><<1>>, <<unique>><<2>>, <<unique>><<3>> - Ver exemplo na Figura 

36B). Ainda sobre o estereótipo <<unique>> e a Figura 36B, observe que quando a 

definição específica de um <<unique>> possuir mais de um atributo é necessário definir 

uma subordem entre os Atributos do conjunto <<unique>> (e.g. <<unique>><<3,1>> 

ident_orgao e <<unique>><<3,2>> ident_numero) 
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Figura 36 – Exemplo: Classe com diferentes conjutos de <<id>> e <<unique>> 

4.2.2 Princípios de Mapeamento para o Esquema Conceitual 

De posse do Esquema de Classe do Sistema, o Projetista de BD deverá usar os 

estereótipos descritos no Quadro 5 para marcar as Classes do Sistema que são 

pertinentes ao Projeto Conceitual do BD. Para orientar esta atividade, a seguir será 

proposto um conjunto de nove princípios para o Projeto Conceitual do BD: 

C1. Identificar as Classes Entidade - Marcar com o estereótipo <<entity>> todas as 

Classes do Sistema que devem ser persistidas no BD. A Figura 37 ilustra a Classe 

Pessoa marcada como <<entity>>. Estas Classes passam a ser denominadas Classe 

Entidade. 

 

Figura 37 – Exemplo: Identificar as Classes Entidades 

 

C2. Identificar as Classes Atributo Composto - Marcar com o estereótipo 

<<compositeAttribute>> as Classes que representam Atributos Compostos. A 

Figura 38 ilustra a Classe Endereco marcada como <<compositeAttribute>> que 

indica a definição de um Tipo Abstrato de Dados (TAD). Estas Classes passam a 

ser denominadas Classe Atributo Composto. 
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Figura 38 – Exemplo: Identificar as Classes Atributos Composto 

 

C3. Identificar as Classes não Persistentes - Marcar as Classes de Negócio ou de 

Interface com o estereótipo <<nonPersistent>>. Este princípio é opcional pois as 

Classes <<nonPersistent>> são o padrão. A Figura 39 ilustra a Classe 

NotaFiscalEletronica que possui apenas atributos temporários e regras de negócio 

e não necessita ser persistida no BD. 

 

Figura 39 – Exemplo: Identificar as Classes não Persistentes 

 

C4. Identificar as características das Classes que possuem Herança - No caso de 

generalização/especialização deve-se marcar a Herança como sendo <<total>> ou 

<<partial>> e <<disjoint>> ou <<overlap>>. Esta etapa também é opcional, pois 

as Classes de Herança serão por padrão <<total>> e <<disjoint>>. Figura 40 

ilustra esta utilização. Observe que estes estereótipos devem ser utilizados na 

própria Herança e não nas Classes. Isto visa permitir que uma mesma Classe 

possua Heranças distintas com características diferentes. 
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Figura 40 – Exemplo: Identificar as características das Classes que possuem Herança 

 

C5. Identificar Atributos não Persistentes - Para cada Classe Entidade ou Classe 

Atributo Composto, analisar e marcar com o estereótipo <<nonPersistent>> os 

Atributos que não serão persistidos. A Figura 41 ilustra o desejo do Projetista de 

BD de não persistir os Atributos nomePai e nomeMae. 

 

Figura 41 – Exemplo: Identificar Atributo não Persistente 

 

C6. Identificar Atributos Identificadores - Para cada Classe Entidade deve-se 

marcar com o estereótipo <<id>> o Atributo ou Conjunto de Atributos que 

identificará uma instância da mesma. A Figura 42A ilustra a definição do Atributo 

codigo como Atributo Identificador da Classe Pessoa. Estes Atributos passam a 

ser denominados Atributo Identificador. A Figura 42B ilustra a definição de uma 

classe Conta que possui um Atributo Identificador Composto, ou seja, necessita de 

mais de um atributo para identificá-la. 
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Figura 42 – Exemplo: Identificar Atributos Identificadores 

 

C7. Identificar Atributos Únicos - Para cada Classe Entidade deve-se marcar com o 

estereótipo <<unique>> o Atributo ou Conjunto de Atributos que devem ser 

únicos. Observa-se que atributos identificadores, <<id>>, são únicos por definição 

e não necessitam ser identificados como <<unique>>. A Figura 43A ilustra a 

definição do Atributo cpf da Classe Pessoa como único. A Figura 43B ilustra a 

definição de outra Classe Pessoa que possui três conjuntos de <<unique>>, sendo 

o terceiro deles, (identidade + orgao_emissor) composto de mais de um atributo. 

Estas definições também são denominadas de Chaves Alternativas. 

 

Figura 43 – Exemplo: Identificar Atributos Únicos 

 

C8. Identificar Atributos Calculados - Para cada Classe Entidade ou Classe Atributo 

Composto marcar com o estereótipo <<calculatedAttribute>> os Atributos 

Calculados. Note que esta marca visa apenas alertar o Projetista de BD da 

necessidade de implementar manualmente, no Esquema Físico, a rotina para 

calcular tal atributo. A Figura 44 ilustra a definição do Atributo idade da Classe 

Pessoa. 
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Figura 44 – Exemplo: Identificar Atributos Calculados 

 

C9. Identificar Atributos Obrigatórios - Para cada Classe Entidade ou Classe 

Atributo Composto marcar com o estereótipo <<required>> os Atributos que 

devem ter seu valor preenchido. Se não for informado que um atributo é 

obrigatório, o padrão é o Atributo ser Opcional (não possuir estereótipo). A Figura 

45 ilustra este princípio. Nela a Classe Pessoa possui o Atributo nome obrigatório 

e os Atributos cpf e sexo identificados como opcionais. Note ainda que o atributo 

codigo foi marcado como Atributo Identificador tornando-se automaticamente 

<<required>>. 

 

Figura 45 – Exemplo: Identificar Atributos Obrigatórios 
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4.3 Projeto Lógico de BD-OR 

O Projeto Lógico de BD OR descrito nesta seção será realizado em duas 

subfases. A primeira subfase consiste em modelar um Esquema Lógico com alto nível 

de abstração e ainda fortemente alinhado com o Esquema Conceitual e de Classes do 

Sistema. Por sua vez, a segunda subfase consiste em, a partir do Esquema Lógico da 

primeira fase, gerar um Esquema Lógico com as especificações de baixo nível sobre a 

implementação do BD OR (e.g. criação de Tipos e de Tabelas Aninhadas). A Figura 46 

expande as fases de mapeamento introduzindo esta divisão. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46 – Fases de Mapeamento com Detalhamento do Esquema Lógico 

 

A primeira fase do Projeto Lógico do BD OR envolve: 1) O refinamento do 

estereótipo de Atributo Composto (<<compositeAttribute>>) para definir se estes 

devem ser implementados como um atributo composto embutido (neste caso substituir o 

estereótipo <<compositeAttribute>> pelo estereótipo <<embeddedAttribute>>); 2) O 

refinamento de herança para definir se a mesma será implementada por herança de tipos 

Esquema de Classes do Sistema 

Esquema Conceitual 

Fase 1: Aplicação dos Estereótipos e Princípios Conceituais 
 

Fase 2A: Aplicação dos Estereótipos e Princípios Lógicos de Análise 
 

Esquema Lógico de Análise 
 

Fase 2I: Aplicação dos Princípios Lógicos de Implementação 

Esquema Lógico de Implementação 
 

Fase 3: Aplicação dos Princípios Físicos 

Esquema Físico 
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e tabelas (UNDER) ou por Referência de Tipo (REF). Nesse último caso acrescentar o 

estereótipo <<reference>> a construção de Herança); e 3) A definição dos conjuntos de 

atributos que devem ser usados como Índices (neste caso usar o estereótipo <<index>>).  

Concluída a primeira fase, tem-se um Esquema Lógico Abstrato e fácil de ser 

discutido com o usuário final (i.e. um Esquema Lógico com um bom nível de abstração) 

e qualquer mudança neste Esquema Lógico ainda pode ser refletida no Esquema 

Conceitual e no Esquema de Classes do Sistema, e vice-versa (i.e. ainda existe um forte 

alinhamento entre estes esquemas). Note que esta abordagem corresponde a duas visões 

(Conceitual e Lógica) sobre o mesmo Esquema de Classes do Sistema. Observe ainda 

que esta abordagem evita o retrabalho da criação e manutenção de novos esquemas e 

pode ser implementada por uma ferramenta CASE que faça o chaveamento entre estas 

visões em um único esquema físico. Dada esta característica particular, este esquema 

será chamado de Esquema Lógico de Análise, pois a fase de análise, em Engenharia de 

Software, corresponde à modelagem de um esquema com alto nível de abstração. A 

Figura 47 ilustra o alinhamento entre o Esquema de Classes do Sistema, o Esquema 

Conceitual e o Esquema Lógico de Análise. 

 

Figura 47 - Esquema Lógico de Análise de BD-OR 

A segunda fase do Projeto Lógico do BD OR envolve a transformação e geração 

de um novo Esquema Lógico, o qual detalha como o BD OR deve ser implementado. 

Este Esquema será chamado de Esquema Lógico de Implementação. Ressalta-se que 

este Esquema, assim como o Esquema Lógico de Análise, ainda é baseado na notação 

gráfica do Modelo de Classes da UML e pode ser gerado automaticamente por uma 

ferramenta CASE. Além disso, ele é independente do dialeto da linguagem SQL do 

Esquema de Classes do Sistema 
 

Esquema Lógico de Análise 
de BD-OR 

Esquema Conceitual de BD 
 

Estereótipos e Princípios Lógicos de Análise 
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SBGD-OR alvo e não necessita ser alterado pelo Projetista de BD – alterações devem 

ser, preferencialmente, feitas no Esquema Lógico de Análise. A Figura 48 ilustra o não 

alinhamento entre os Esquemas anteriores (i.e. de Classes do Sistema, Conceitual de BD 

e Lógico de Análise de BD) e este novo Esquema (i.e. Lógico de Implementação de 

BD-OR). 

 

Figura 48 - Esquema Lógico de Implementação de BD-OR 

 

Observe ainda, na Figura 48, que a divisão do Projeto Lógicos em duas fases (de 

Análise e de Implementação) permite definir algumas Características Lógicas do BD 

(i.e. Características de implementação de Atributos Compostos, de Herança e Índices de 

Acesso) fortemente alinhadas ao Esquema de Classes do Sistema e ao Esquema 

Conceitual. Isto permitirá independência e maior flexibilidade entre as fases de Análise 

do Sistema e o Projeto do BD, haja vista que as características do Projeto de BD 

definidas até a fase de Projeto Lógico de Análise (i.e. Esquema de Classes de Sistema, 

Esquema Conceitual de BD e Esquema Lógico de Análise de BD-OR) estarão todas 

armazenadas em um único Diagrama Físico, possibilitando que o Esquema Lógico de 

Implementação possa ser criado, e se necessário recriado, sem que as mesmas sejam 

perdidas. 

A seguir serão propostos os estereótipos e princípios de projeto para a 

modelagem do Esquema Lógico de Análise e de Implementação do BD OR. 

Esquema de Classes do Sistema 
 

Esquema Conceitual de BD 
 

Esquema Lógico de 
 Análise de BD-OR 
 

+ Princípios Lógicos de Implementação 

Esquema Lógico de Implementação de BD-OR 
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4.3.1 Estereótipos do Esquema Lógico de Análise 

Com objetivo de indicar como os Construtores do Esquema Conceitual serão 

mapeados para o Esquema Lógico de Análise do BD-OR, foi proposto um conjunto de 

estereótipos (ver Quadro 6). A definição destes estereótipos foi feita através da análise 

dos Construtores do Modelo de Classes da UML (descritos no capítulo 2 - 

Fundamentos) e da necessidade de disponibilizar ao projetista de BD um conjunto de 

marcações especiais que sejam voltadas para o Projeto Lógico do BD.  No Quadro 6 são 

propostos três estereótipos a serem utilizados em um Esquema Lógico de Análise, além 

do conjunto de construtores onde estes estereótipos podem ser aplicado: 

Quadro 6 – Estereótipos Lógicos de Análise 

 Estereótipos  Descrição Construtores 
<<embeddedAttribute>> Se aplicado a uma Classe, marca a mesma 

como sendo um Atributo Composto e seus 
Atributos devem estar embutido em uma 
Classe <<entity>> ou 
<<compositeAttribute>>. Se aplicado a um 
Atributo de Tipo primitivo Multivalorado 
Limitado indica que o mesmo deverá ter 
suas ocorrência embutidas na própria 
Classe. 

Classe 

Atributo 
Primitivo 

Multivalorado 
Limitado 

<<reference>> Identifica que uma herança deve ser 
implementada através dos recursos de 
referência do SGBD. 

Subclasse 
 

<<index>> Marca um conjunto de atributos como 
sendo um índice de pesquisa  (Índex). 

Atributo 

 

Sobre o Quadro 6 é importante ressaltar que: 1) O estereótipo 

<<embeddedAttribute>> é um refinamento do <<compositeAttribute>> e deve ser 

usado quando se deseja embutir um Atributo Composto em uma Classe <<entity>> ou 

<<compositeAttribute>>. Ou seja, quando não se deseja criar um novo Tipo de Dados, e 

sim, incorporar os atributos de uma Classe em outra Classe; 2) Ainda sobre o 

estereótipo <<embeddedAttribute>>, se aplicado a um Atributo de Tipo Primitivo, 

Multivalorado e de Multiplicidade Limitada indica que deverão ser criados Atributos 

individuais para cada ocorrência do Atributo Multivalorado; 3) O estereótipo 

<<reference>>  é um estereótipo de Herança e indica que esta deve ser implementada 
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através de Referência de Tipos (REF). Isto pode ser necessário quando se utiliza um 

SGBD-OR que não implementa todos os conceitos de Herança ou por discernimento do 

próprio Projetista de BD. A não utilização de estereótipos nas Subclasses de uma 

Construção de Herança indica, por padrão, a implementação utilizando-se os recursos 

de extensão de Tipos e Tabelas; 4) A utilização do estereótipo <<index>> indica a 

definição de uma estrutura de índice em uma <<entity>>. Da mesma forma da definição 

de <<unique>>, se existir mais de um conjunto de <<index>> é necessário identificá-los 

com um estereótipo de ordem e subordem (e.g. <<index>><<1>>, <<index>><<2>>, 

<<index>><<3,1>>, <<index>><<3,2>>) (Ver Figura 49); e 5) É necessário ainda 

ressaltar que a utilização de <<index>> é complementar à utilização de <<unique>>, 

que, por definição, é um índice único para chaves candidatas. <<index>> apenas prover 

estruturas que permitirão melhoria de performance no modelo de BD a ser gerado. 

 

Figura 49 – Exemplo: Classe com diferentes conjutos de <<index>> 

4.3.2 Princípios de Mapeamento para o Esquema Lógico de 
Análise 

A partir do Esquema Conceitual, o projetista de BD poderá usar os três 

estereótipos descritos no Quadro 6 para marcar as Características Lógicas de Análise 

pertinentes ao Projeto Lógico do BD OR. Para orientar esta atividade, a seguir será 

descrito um conjunto de três princípios: 

A1. Identificar Atributos Embutidos - Substituir o <<compositeAttribute>> pelo 

estereótipo <<embeddedAttribute>> quando se deseja que uma Classe Atributo 

Composto seja tratada como um conjunto de subatributos a serem embutidos na 

Classe que possui a Associação com a classe <<embeddedAttribute>>. No caso de 
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Atributos de Tipos Primitivos e Multivalorados de Multiplicidade Limitada deve-

se marcá-los com <<embeddedAttribute>> quando se deseja que as ocorrências do 

mesmo sejam embutidas na própria Classe que contém o Atributo Multivalorado. 

Ratifica-se que o uso desse estereótipo é uma definição do Projetista e visa à 

simplificação dos Esquemas de BD. A Figura 50 ilustra este princípio com dois 

exemplos: 1) Atributo Composto Embutido (Endereço de Pessoa) e 2) Atributo 

Multivalorado Embutido (Telefone de Pessoa). 

 

Figura 50 – Exemplo: Identificar Atributos Embutidos 

 

A2. Identificar Heranças por Referência - Para cada Subclasse de uma construção 

de Herança, acrescentar o estereótipo <<reference>> caso se deseje que a 

implementação seja feita através de Referência de Tipos. Ratifica-se que o padrão 

é não colocar estereótipos e as Heranças serem implementadas por Extensão de 

Tipos (ver princípio C4 do Projeto Conceitual). Este estereótipo foi criado devido 

à possibilidade da implementação do SGBD-OR não possuir Herança de Tipos ou 

Tabelas, ou mesmo, por discernimento do Projetista de BD. A Figura 51 ilustra a 

definição de uma Herança que, por desejo do Projetista, deve ser implementada 

através de referência de tipo (REF). 
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Figura 51 – Exemplo: Identificar Heranças por Referência 

 

A3. Identificar Atributos Índices - Para cada Classe Entidade pode-se marcar com o 

estereótipo <<index>> o conjunto de atributos que devem ser indexados. Ratifica-

se que se existir mais de um conjunto de <<index>> é necessário identificá-los 

com um estereótipo de ordem e subordem (e.g. <<index>><<1>>, 

<<index>><<2>>, <<index>><<3,1>>, <<index>><<3,2>>). A Figura 52 ilustra 

a definição de um índice na Classe Pessoa pelo Atributo nome. 

 

Figura 52 – Exemplo: Identificar Atributos Índices 

4.3.3 Estereótipos do Esquema Lógico de Implementação 

Com objetivo de mapear como os Construtores do Esquema Lógico de Análise 

OR serão mapeados para o Esquema Lógico de Implementação, foi definido um 

conjunto de estereótipos (ver Quadro 7). Ressalta-se que os estereótipos do Quadro 7 

independem da sintaxe de SQL3, permitindo que a geração do Esquema Físico possa ser 

feita para outros dialetos de SQL OR. No Quadro 7 são propostos dezoito estereótipos 

do Projeto Lógico de Implementação do BD OR, além do conjunto de elementos onde 

os mesmos podem ser aplicados. 
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Quadro 7 – Estereótipos Lógicos de Implementação 

 Estereótipos Descrição Construtores 
<<orTable>> Marca uma Classe como sendo uma Tabela 

OR. Uma Tabela OR é uma tabela que tem 
sua estrutura definida a partir de um Tipo 
Abstrato de Dados (TAD). 

Classe 

<<attributeType>> Marca uma Classe como sendo o Tipo 
Abstrato de Dados (TAD) que define um 
Atributo Composto. 

Classe 

<<arraySet>> Marca uma Classe como sendo uma Coleção 
do tipo Vetor. 

Classe Coleção 

<<tableSet>> Marca uma Classe como sendo uma Coleção 
do tipo Tabela Embutida. 

Classe Coleção 

<<typeAssociation>> Marca uma Associação como sendo 
implementada por um Atributo do tipo da 
Classe associada. 

Associação 

<<refAssociation>> Marca uma Associação como sendo 
implementada por um atributo de referência a 
uma instância da Classe associada  

Associação 

<<1:1>> Marca uma Associação Bidirecional que 
necessita da implementação de uma 
TRIGGER para manter validação da 
integridade 1 para 1 

Associação 

<<1:n>> Marca uma Associação Bidirecional que 
necessita da implementação de uma 
TRIGGER para manter validação da 
integridade 1 para n 

Associação 

<<m:n>> Marca uma Associação Bidirecional que 
necessita da implementação de uma 
TRIGGER para manter validação da 
integridade m para n 

Associação 

<<pk>> Marca um conjunto de atributos como sendo 
Chave Primária (Primary key) 

Atributo 

<<uk>> Marca um conjunto de atributos como sendo 
Chave Alternativa (Unique Key) 

Atributo 

<<ix>> Marca um conjunto de atributos como sendo 
índices de pesquisa (Índex) 

Atributo 

<<nn>> Marca um atributo como sendo de 
preenchimento obrigatório (Not Null) 

Atributo 

<<ca>> Marca um atributo como sendo um Atributo 
Calculado (Calculated Attribute) 

Atributo 

<<p>> Marca uma Herança como sendo Parcial. Herança 
<<t>> Marca uma Herança como sendo Total Herança 
<<o>> Marca uma Herança como sendo Sobreposta Herança 

 

<<d>> Marca uma Herança como sendo Disjunta Herança 
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Sobre o Quadro 7 é importante ressaltar que 1) O estereótipo <<orTable>> 

identifica uma Classe que irá gerar uma Tabela OR definida a partir de um Tipo 

Abstrato. A proposta de utilizar apenas o estereótipo <<orTable>> visa não poluir o 

Esquema Lógico de Implementação com o uso excessivo de Classes Tipos e suas 

respectivas Classes Tabelas; 2) Uma associação <<typeAssociation>> representa que 

uma Classe que possui um Atributo do tipo da Classe Associada; 3) Uma Associação 

<<refAssociation>> representa uma relação, por referência, entre duas Classes 

<<orTable>>; 4) Os estereótipos <<tableSet>> e <<arraySet>> podem ser 

implementados de diferentes formas dependendo da sintaxe SQL3 disponível no 

SGBD-OR. Porém devem representar sempre uma coleção ilimitada ou limitada, 

respectivamente; 5) Os estereótipos <<1:1>>, <<1:n>> e <<m:n>> são estereótipos que 

identificam Associações Bidirecionais que necessidade de um gatilho (TRIGGER) para 

mantê-las integras e 6) <<pk>>, <<uk>>, <<ix>>, <<nn>>, <<ca>>, <<p>>, <<t>>, 

<<o>> e <<d>> são mapeados respectivamente dos estereótipos Conceituais 

<<identity>>, <<unique>>, <index>>, <<required>>, <<calculatedAttribute>>, 

<<partial>>, <<total>>, <<override>> e <<disjoint>>. 

4.3.4 Expressões Regulares do Esquema Lógico de Implementação 

Com o objetivo de padronizar a definição dos nomes dos Construtores de UML, 

gerados na migração do Esquema Lógico de Análise para o Esquema Lógico de 

Implementação, foram definidas algumas expressões regulares, que permitirão 

customização por parte do Projetista. A utilização destas expressões regulares também 

visa engenharia reversa de Esquemas Físicos, permitindo que a partir desses Esquemas 

possam ser criados os Esquemas Lógicos e Conceituais. 

Nos princípios de mapeamento definidos a seguir foram adotadas algumas das 

expressões regulares e seus valores default utilizados para compor os exemplos deste 

capítulo e do próximo capítulo. No Quadro 8 são detalhadas estas expressões. 
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Quadro 8 – Expressões Regulares do Projeto Lógico de Implementação 

Expressão Descrição Valor 
Utilizado 

%className% Nome da Classe em qualquer dos Esquemas.  “” 
%attributeName% Nome de um Atributo de uma Classe. “” 

%typePre% Prefixo que identifica a geração de uma classe 
<<attributeType>>. 

“” 

%tablePre% Prefixo que identifica a geração de uma classe 
<<orTable>>. 

 “” 

%setPre% Prefixo que identifica a geração de uma classe tipo 
<<arraySet>> ou <<tableSet>>. 

“Set” 

%attributeIdPre% Prefixo que identifica um atributo <<pk>> gerado em 
classes que não possuem <<id>>. 

“id” 

%attributeSetSuf% Sufixo que identifica um atributo coleção do tipo 
<<arraySet>> ou <<tableSet>>. 

“Set” 

%attributeRefSuf% Sufixo que identifica um atributo que é uma referência 
para outro tipo 

“Ref” 

%interatorNumber% Indica o número (1,2,3,...) de cada interação de 
construção de estruturas Multivaloradas 

1,2,3,... 

 

Sobre o Quadro 8 é importante ressaltar que: 1) A utilização das Expressões 

Regulares visa apoiar a definição dos nomes das novas Classes, Atributos e Associações 

criadas e 2) O valor da coluna “Valor Utilizado” pode ser modificado por cada 

Projetista de BD, permitindo customização do Esquema gerado. 

4.3.5 Princípios de Mapeamento para o Esquema Lógico de 
Implementação 

O Projeto Lógico de Implementação OR inicia com o mapeamento do Esquema 

Lógico de Análise (especificado com os estereótipos do Quadro 5 e Quadro 6) em um 

Esquema Lógico de Implementação OR (especificado com os estereótipos do Quadro 

7). Note que o Esquema Lógico de Implementação OR continua sendo representado 

através de um Diagrama de Classes da UML, porém será criado um novo Esquema para 

representá-lo. A seguir, o Quadro 9 apresenta o mapeamento direto entre os estereótipos 

do Quadro 5 (Conceitual) e Quadro 6 (Lógico de Análise) e os estereótipos do Quadro 7 

(Lógico de Implementação).  



 

 

69 
 

Quadro 9 – Mapeamento entre Estereótipos Conceituais e Lógicos de Análise e Estereótipos 
Lógicos de Implementação 

 Estereótipos Conceituais e Lógicos 
de Análise 

Estereótipos Lógicos de Implementação 

<<entity>> <<orTable>> 
<<compositeAttribute>> <<attributeType>> 

<<partial>> <<p>> 
<<total>> <<t>> 

<<overlap>> <<o>> 
<<disjoint>> <<d>> 

<<required>> <<nn>> 
<<optional>> - 

<<id>> <<pk>> 
<<unique>> <<uk>> 

<<calculatedAttribute>> <<ca>> 

 

<<nonPersistent>> - 
<<embeddedAttribute>> - 

<<reference>> - 
 <<índex>> <<ix>> 

 

Sobre o Quadro 9 ressalta-se que: 1) Os construtores (<<optional>>, 

nonPersistent>>, <<embeddedAttribute>> e <<reference>>) da coluna Estereótipos 

Conceituais e Lógicos de Análise sem correspondência com um Estereótipo Lógico de 

Implementação não será considerado no Esquema Lógico de Implementação; 2) Os 

estereótipos <<typeAssociation>> e <<refAssociation>> do Quadro 7 não aparecem no 

Quadro 9 pois eles são mapeados implicitamente a partir das Associações, levando-se 

em conta o tipo do relacionamento (i.e. Associação, Composição ou Agregação), 

cardinalidade e navegabilidade das mesmas; 3) Os estereótipos <<arraySet>> e 

<<tableSet>> do Quadro 7 também não aparecem no Quadro 9 pois eles são mapeados 

a partir dos Atributos Multivalorados e Associações de Multiplicidade maior que 1; e 4) 

O estereótipo <<reference>> do Quadro 6 não possui correspondente no Quadro 9 pois 

será tratado por um princípio específico e transformado em Associações. 

Assim, após a aplicação dos Princípios Lógicos de Implementação OR, tem-se 

uma versão inicial do Esquema Lógico de Implementação OR. A partir desse Esquema 

inicial, o projetista do BD poderá refiná-lo, especificando detalhes de implementação 

que dependem do seu discernimento. Vale a pena ressaltar que, como este novo 

Esquema não está fisicamente alinhado aos Esquemas anteriores e poderá ser obtido de 
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forma automática, esta customização deve, sempre que possível, ser feita até o Esquema 

Lógico de Análise. Contudo, é possível fazer-se refinamentos do Projeto de BD através 

de intervenções manuais do projetista de BD no Esquema Lógico de Implementação OR 

gerado. Observe que esta prática não é muito aconselhada, pois tais intervenções seriam 

perdidas em uma re-geração do Projeto de BD após uma nova interação do Sistema. 

A seguir, serão propostos os princípios de mapeamento de projeto para gerar o 

Esquema Lógico de Implementação OR. Ressalta-se que estes princípios de 

mapeamento de projeto podem ser automatizados por uma ferramenta CASE.  

 

I1. Mapeamento de Classe Entidade - Mapear uma Classe Entidade (<<entity>>) 

em uma Classe Tabela (<<orTable>>). Ressalta-se que uma Classe <<orTable>> é 

uma Tabela OR cuja a definição dos seus dados é feita a partir de um Tipo 

Abstrato de Dados. Para não poluir o Esquema Lógico de Implementação OR 

optou-se por não representar explicitamente os Tipos Abstratos de Dados, apesar 

desses serem criados no Esquema Físico. A seguir será descrito o algoritmo de 

mapeamento deste princípio. 

 

Algoritmo de Mapeamento:  

a) Mapear a Classe <<entity>> em uma Classe <<orTable>>. Isto é, criar uma 

Classe <<orTable>> de nome %tablePre%%className%; 

b) Mapear os Atributos da Classe <<entity>> para a Classe <<orTable>>; 

o Desprezar os Atributos <<nonPersistent>> da Classe <<entity>>; 

o Tratar os Atributos Primitivos Multivalorados conforme o Princípio 

específico (detalhado mais a frente); 

c) Mapear os estereótipos <<id>>, <<required>>, <<optional>>, <<unique>>, 

<<index>> e <<calculatedAttribute>>, dos Atributos da Classe <<entity>> 

para a Classe <<orTable>>, para <<pk>>, <<nn>>, nada, <<uk>>, <<ix>> e 

<<ca>>, respectivamente. Ressalta-se que, caso a Classe <<entity>> não 

possua <<id>>, deverá ser criado um atributo <<pk>>, de nome 

%attributeIdPre%%classeName%,  na classe <<orTable>>. 
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A Figura 53 exemplifica o mapeamento da Classe Entidade Pessoa (<<entity>>) 

na Classe Tabela Pessoa (<<orTable>>). Note que os Atributos Não Persistentes 

não foram mapeados. 
 

 
Figura 53 – Mapeamento de Classe Entidade 

 

I2. Mapeamento de Classe de Tipo Atributo Composto - Mapear uma Classe 

Atributo Composto (<<compositeAttribute>>) em uma Classe Tipo Atributo 

(<<attributeType>>). Ratifica-se que uma Classe Atributo Composto não pode ter 

Atributos identificadores (<<id>>), mas pode ter Atributos Obrigatórios 

(<<required>>), Únicos (<<unique>>) e Calculados (<<calculatedAttribute>>). A 

seguir será descrito o algoritmo de mapeamento deste princípio. 
 

Algoritmo de Mapeamento: 

a) Mapear a Classe <<compositeAttribute>> em uma Classe <<attributeType>>; 

Isto é, criar uma classe <<attributeType>> de nome 

%typePre%%className%; 

b) Mapear os Atributos da Classe <<compositeAttribute>> para a Classe 

<<attributeType>>.  

o Desprezar os atributos <<nonPersistent>> da classe 

<<compositeAttribute>>; 

o Tratar os Atributos Primitivos Multivalorados conforme o Princípio 

específico (detalhado mais a frente, tópico I3); 

c) Mapear os estereótipos <<required>>, <<optional>>, <<unique>>, <<índex>> 

e <<calculatedAttribute>>,  dos Atributos da Classe <<compositeAttribute>> 
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para a Classe <<attributeType>>, para <<nn>>, nada, <<uk>>, <<ix>> e  

<<ca>>, respectivamente. 

 

A Figura 54 exemplifica o mapeamento da Classe Atributo Composto Endereco 

(<<compositeAttribute>>), na Classe Atributo Tipo Endereco 

(<<attributeType>>). 
 

 
Figura 54 – Mapeamento de Classe de Tipo Composto 

 

I3. Mapeamento de Atributo de Tipo Primitivo Multivalorado - Mapear um 

Atributo Primitivo Multivalorado existente em uma Classe Entidade (<<entity>>) 

ou uma Classe Atributo Composto (<<composedAttribute>>). O mapeamento 

utilizará um Classe Coleção que poderá possuir estereótipo <<arrayType>> ou 

<<tableType>> dependendo da Multiplicidade Máxima da relação. A seguir será 

descrito o algoritmo de mapeamento deste princípio. 

 

Algoritmo de Mapeamento:  

a) A Classe Envolvida deverá ter sido tratada previamente através dos Princípios 

I1 ou I2; 

b) Criar uma Classe Coleção de nome %setPre%%className%attributeName%; 

o Se a Multiplicidade Máxima do Atributo for limitada, definir o estereótipo 

da Classe Coleção como <<arraySet>>, caso contrário, se ilimitado definir 

como <<tableSet>>; 

o Adicionar à Classe Coleção o Atributo Multivalorado; 

c) Criar uma Associação Unidirecional partindo da Classe Envolvida com 

destino à Classe Coleção criada; 

o Definir o estereótipo desta associação como <<typeAssociation>>; 
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o Definir o nome do atributo no destino da Associação como sendo 

%attributeName%%attributeSetSuf%. 

 

A Figura 55 o exemplifica o mapeamento do Atributo Telefone em uma Classe 

Coleção (<<arraySet>>) SetPessoaTelefone. Note que a opção pelo estereótipo 

<<arraySet>> deveu-se à especificação da Multiplicidade máxima do Atributo. 
 

 
Figura 55 – Mapeamento de Atributo de Tipo Primitivo Multivalorado 

 

I4. Mapeamento de Atributo de Tipo Primitivo Multivalorado Embutido - 

Mapear um Atributo Primitivo Multivalorado Limitado com estereótipo 

<<embeddedAttribute>> existente em uma Classe Entidade (<<entity>>) ou uma 

Classe Atributo Composto (<<composedAttribute>>). O mapeamento criará um 

conjunto de Atributos, na própria Classe, que representarão as ocorrências do 

Atributo Multivalorado. A seguir será descrito o algoritmo de mapeamento deste 

princípio. 

 

Algoritmo de Mapeamento:  

a) A Classe Envolvida deverá ter sido tratada previamente através dos Princípios 

I1 ou I2; 

b) Adicionar a esta Classe criada N vezes (N definido na Multiplicidade Máxima 

da Associação) o atributo definido como <<embeddedAttribute>>; 
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o Definir nome de cada atributo adicionado como 

%attributeName%_%interatorNumber%. 

 

A Figura 56 exemplifica o mapeamento do Atributo telefone, da Classe Entidade 

Pessoa, sendo embutido, na Classe Tabela Pessoa, como atributos da mesma. 

 

 
Figura 56 – Mapeamento de Atributo de Tipo Primitivo Multivalorado Embutido 

 

I5. Mapeamento de Atributo de Tipo Composto - Mapear um Atributo de Tipo 

Composto definido através de uma Associação entre uma Classe Entidade 

(<<entity>>) ou uma Classe Atributo Composto (<<compositeAttribute>>) e uma 

Classe Atributo Composto. Note que a Associação deverá ser Unidirecional e de 

Multiplicidade Máxima igual 1. Observe que o nome do Atributo de Tipo 

Composto pode ser informado como Atributo no destino da Associação entre as 

Classes ou será considerado como default o nome da Classe Atributo Composto 

associada. A seguir será descrito o algoritmo de mapeamento deste princípio. 

 

Algoritmo de Mapeamento:  

a) As Classes envolvidas deverão ter sido tratadas previamente através dos 

Princípios I1 e/ou I2; 



 

 

75 
 

b) Criar uma Associação Unidirecional partindo da Classe <<orTable>> ou 

<<attributeType>> até a Classe <<attributeType>>; 

o Definir o estereótipo da Associação como <<typeAssociation>>; 

o Definir o nome do Atributo no destino da Associação. 

 

A Figura 57 exemplifica o mapeamento da Associação entre a Classe Entidade 

Pessoa e a Classe Atributo Composto Endereco, gerando uma Associação por 

Tipo entre a Classe Tabela Pessoa e a Classe Atributo Tipo Endereco. 
 

 
Figura 57 – Mapeamento de Atributo de Tipo Composto 

 

I6. Mapeamento de Atributo de Tipo Composto Embutido - Mapear um Atributo 

de Tipo Composto Embutido definido através de uma Associação entre uma 

Classe Entidade (<<entity>>) ou uma Classe Atributo Composto 

(<<compositeAttribute>>) e uma Classe Atributo Composto Embutido 

(<<embeddedAttribute>>). Note que a Associação deverá ser Unidirecional e de 

Multiplicidade Máxima igual 1. Observe que o nome do Atributo Composto 

Embutido pode ser informado como Atributo no destino da Associação entre as 

Classes ou será considerado como default o nome da Classe que define o Tipo 

Composto Embutido. A seguir será descrito o algoritmo de mapeamento deste 

princípio. 
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Algoritmo de Mapeamento:  

a) A Classe <<entity>> ou <<compositeAttribute>> que possuir Associação com 

a Classe <<embeddedAttribute>> deverá ter sido tratada previamente através 

dos Princípios I1 e/ou I2; 

b) Adicionar a esta Classe criada todos os atributos definidos na Classe 

<<embeddedAttribute>>; 

o Desprezar os atributos <<nonPersistent>> da classe 

<<compositeAttribute>>. 

 

A Figura 58 exemplifica o mapeamento da Associação entre a Classe Entidade 

Pessoa e a Classe Atributo Composto Endereço definido como Atributo Embutido, 

gerando uma única Classe Tabela Pessoa contendo todos os Atributos da Classe 

Endereco. 

 

 
Figura 58 – Mapeamento de Atributo de Tipo Composto Embutido 

 

I7. Mapeamento de Atributo de Tipo Composto Multivalorado - Mapear um 

Atributo de Tipo Composto Multivalorado definido através de uma Associação 

entre uma Classe Entidade (<<entity>>) ou uma Classe Atributo Composto 

(<<compositeAttribute>>) e uma Classe Atributo Composto. Note que a 



 

 

77 
 

Associação deverá ser Unidirecional e de Multiplicidade máxima maior que 1. 

Ressalta-se ainda que o mapeamento será feito através uma Classe Coleção que 

poderá possuir estereótipo <<arrayType>> ou <<tableType>> dependendo da 

Multiplicidade Máxima da relação. Observe ainda que o nome do Atributo de 

Tipo Composto pode ser informado como Atributo no destino da Associação entre 

as classes ou será considerado como default o nome da Classe que define o Tipo 

Composto Multivalorado. A seguir será descrito o algoritmo de mapeamento deste 

princípio. 

 

Algoritmo de Mapeamento:  

a) As Classes envolvidas deverão ter sido tratadas previamente através dos 

Princípios I1 e/ou I2; 

b) Criar uma Classe Coleção de nome %setPre%%className%className%; 

o Se a Multiplicidade Máxima da Associação for limitada, definir o 

estereótipo da Classe Coleção como <<arraySet>>, caso contrário, se 

ilimitado definir como <<tableSet>>; 

c) Criar uma Associação unidirecional partindo da Classe Coleção criada até a 

Classe que define o Tipo do Atributo; 

o Definir o estereótipo da associação como <<typeAssociation>>; 

o Definir a Multiplicidade Destino da Associação igual à da Associação que 

define o Atributo Multivalorado; 

o Definir o nome do Atributo no destino da Associação como sendo o nome 

do atributo multivalorado; 

d) Criar uma Associação Unidirecional partindo da Classe Origem Envolvida 

com destino à Classe Coleção criada; 

o Definir o estereótipo desta associação como <<typeAssociation>>; 

o Definir a multiplicidade final da associação igual 0..1; 

o Definir o nome do atributo no destino da Associação como sendo 

%attributeName%%attributeSetSuf%. 
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A Figura 59 exemplifica o mapeamento da Associação, de Multiplicidade maior 

que 1, entre a Classe Entidade Pessoa e a Classe Atributo Composto Endereco, 

gerando uma nova Classe Coleção SetPessoaEndereco que é definida, através de 

uma Associação por Tipo, como Atributo da Classe Tabela Pessoa e possui uma 

coleção da Classe Atributo Tipo Endereco. 

 
Figura 59 – Mapeamento de Atributo de Tipo Composto Multivalorado 

 

I8. Mapeamento de Atributo de Tipo Composto Embutido e Multivalorado - 

Mapear um Atributo de Tipo Composto Embutido e Multivalorado definido 

através de uma Associação entre uma Classe Entidade (<<entity>>) ou uma 

Classe Atributo Composto (<<compositeAttribute>>) e uma Classe Atributo 

Composto Embutido (<<embeddedAttribute>>). Note que a Associação deverá ser 

Unidirecional e de Multiplicidade Máxima maior que 1 e limitada. Observe ainda 

que o nome do Atributo Composto Embutido Multivalorado pode ser informado 

como Atributo no destino da Associação entre as Classes ou será considerado 
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como default o nome da Classe que define o Tipo Composto Embutido 

Multivalorado. A seguir será descrito o algoritmo de mapeamento deste princípio. 

Algoritmo de Mapeamento:  

a) A Classe <<entity>> ou <<compositeAttribute>> que possuir Associação com 

a Classe <<embeddedAttribute>> deverá ter sido tratada previamente através 

dos Princípios I1 e/ou I2; 

b) Adicionar a esta Classe criada N vezes (N definido na Multiplicidade Máxima 

da Associação) todos os atributos definidos na Classe 

<<embeddedAttribute>>; 

o Desprezar os atributos <<nonPersistent>> da classe 

<<compositeAttribute>>; 

o Adicionar ao nome de cada atributo adicionado o prefixo 

%attributeName%_%interatorNumber%_. 

 

A Figura 60 exemplifica o mapeamento da Associação, de Multiplicidade maior 

que 1, entre a Classe Entidade Pessoa e a Classe Atributo Embutido Telefone. 

Note que os atributos da Classe Telefone foram embutidos na Classe tabela 

Pessoa.  

 

 
Figura 60 – Mapeamento de Atributo de Tipo Composto Embutido Multivalorado 
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I9. Mapeamento de Associação ou Auto-Relacionamento com Multiplicidade 

Destino igual a 1 - Mapear uma Associação entre Classes Entidade (<<entity>>) 

de Multiplicidade Destino igual a 1. Note que só serão mapeadas as Associações 

Navegáveis. Ressalta-se ainda que o mapeamento será feito através de uma 

Associação Unidirecional do tipo <<refAssociation>> permitindo a 

navegabilidade entre as Classes Tabela (<<orTable>>). A seguir será descrito o 

algoritmo de mapeamento deste princípio. 

 

Algoritmo de Mapeamento:  

a) As Classes envolvidas deverão ter sido tratadas previamente através dos 

Princípios I1 e/ou I2; 

b) Criar uma Associação Unidirecional partindo da Classe <<orTable>> Origem 

até a Classe <<orTable>> Destino da Associação; 

o Definir o estereótipo da Associação como <<refAssociation>>; 

o Definir a Multiplicidade Destino da Associação igual à Multiplicidade da 

Associação Tratada; 

o Definir o nome no Destino da Associação como sendo o %className%  

da Classe <<orTable>> Destino. Caso seja um Auto-Relacionamento 

acrescentar um identificador de seqüencia no nome do atributo, evitando-

se geração de Atributos com o mesmo nome. 

 

A Figura 61 exemplifica o mapeamento da Associação, de Multiplicidade 1, entre 

a Classe Entidade Conta e a Classe Entidade Cartão. Note que a Associação 

gerada entre a Classe Tabela Conta e a Classe Tabela Cartão é por referência. 
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Figura 61 – Mapeamento de Associação com Multiplicidade Destino igual a 1 

 
Em outro exemplo, a Figura 62 mostra o mapeamento da Associação, de 

Multiplicidade 1 e de Auto-Relacionamento, contida na Classe Entidade Pessoa. 

Note que as Associações geradas são por referência. 

 

 
Figura 62 – Mapeamento de Auto-Relacionamento com Multiplicidade Destino igual a 1 

 

I10. Mapeamento de Associação, Agregação ou Auto-Relacionamento com 

Multiplicidade Destino maior que 1 - Mapear uma Associação entre Classes 

Entidade (<<entity>>) de Multiplicidade Destino maior que 1. Note que só serão 

mapeadas as Associações Navegáveis. Ressalta-se ainda que o mapeamento será 

feito através uma Classe Coleção de Referências, que poderá possuir estereótipo 

<<arrayType>> ou <<tableType>> dependendo da Multiplicidade Máxima da 

relação, permitindo a navegabilidade entre as Classes Tabela (<<orTable>>). A 

seguir será descrito o algoritmo de mapeamento deste princípio. 
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Algoritmo de Mapeamento:  

a) As Classes envolvidas deverão ter sido tratadas previamente através dos 

Princípios I1 e/ou I2; 

b) Criar uma Classe Coleção de nome %setPre%%className%className%; 

o Se a Multiplicidade Máxima da Associação for limitada, definir o 

estereótipo da Classe Coleção como <<arraySet>>, caso contrário, se 

ilimitado definir como <<tableSet>>; 

c) Criar uma Associação Unidirecional partindo da Classe Coleção criada até a 

Classe Destino da Associação; 

o Definir o estereótipo da Associação criada como <<refAssociation>>; 

o Definir a Multiplicidade Destino da Associação criada igual à da 

Associação tratada; 

o Definir o nome do Atributo no Destino da Associação criada como sendo o 

nome da Classe Destino da Associação tratada; 

d) Criar uma Associação Unidirecional partindo da Classe Origem da Associação 

com destino à Classe Coleção criada; 

o Definir o estereótipo da Associação criada como <<typeAssociation>>; 

o Definir a Multiplicidade Destino da Associação criada igual 0..1; 

o Definir o nome do Atributo no Destino da Associação criada como sendo 

%className%%attributeSetSuf%. Caso seja um Auto-Relacionamento 

acrescentar um identificador de seqüencia no nome do atributo, evitando-

se geração de Atributos com o mesmo nome. 

 

A Figura 63 mostra o mapeamento da Associação, de Multiplicidade maior que 1, 

entre a Classe Entidade Pessoa e a Classe Entidade AssinaturaAutorizada. Note 

que foi criada uma Classe Coleção SetPessoaAssinaturaAutorizada que é definida, 

através de uma Associação por Tipo, como Atributo da Classe Tabela Conta e 

possui uma coleção da Classe Tabela AssinaturaAutorizada por referência. 
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Figura 63 – Mapeamento de Associação com Multiplicidade Destino maior que 1 

 

Em um segundo exemplo, a Figura 64 mostra o mapeamento da Associação de 

Composição entre a Classe Entidade Agencia e a Classe Entidade Conta. 

 

 
Figura 64 – Mapeamento de Agregação com Multiplicidade Destino maior que 1 

 

Finalmente, em um terceiro exemplo, a Figura 65 exemplifica o mapeamento da 

Associação de Auto-Relacionamento contida na Classe Entidade Pessoa. 
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Figura 65 – Mapeamento de Auto-Relacionamento com Multiplicidade Destino maior que 1 

 

I11. Controle das Associações Bidirecionais - Nos casos tratados nos princípios 

relacionados à Associação (i.e. I9 e I10) a criação de referências entre Classes de 

forma bidirecional possibilita a geração de anomalias referentes à Multiplicidade 

das entidades. Isto se deve porque seria possível armazenar uma referência em um 

sentido e não armazená-la no outro, ou pior, criar referências inconsistentes. Para 

resolver isto se faz necessário a criação de gatilhos (TRIGGER) que façam este 

controle e, como estes gatilhos só serão geradas no Esquema Físico, se faz 

necessário adicionar às associações geradas entre as Entidades Tabela novos 

estereótipos que indiquem tal situação. 

Por existirem três combinações diferentes de Construtores Multiplicidade de 

Associações Bidirecionais, este princípio será subdividido em três princípios mais 

específicos, que a seguir serão detalhados. 

 

I11A. Associações Bidirecionais de Multiplicidade Máxima 1 para 1 - Mapear uma 

Associação Bidirecional de Multiplicidade Máxima 1 para 1. A seguir será 

descrito o algoritmo de mapeamento deste princípio. 
 

Algoritmo de Mapeamento:  

a) Adicionar o estereótipo <<1:1>> em ambas as associações, 

<<refAssociation>>, criadas; 
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A Figura 66 exemplifica o mapeamento de uma Associação, Bidirecional e de 

Multiplicidade igual a 1. Neste exemplo vale ressaltar a adição do estereótipo 

<<1:1>> nas Associações geradas. 
 

 
Figura 66 – Associações Bidirecionais de Multiplicidade Máxima 1 para 1 

I11B. Associações Bidirecionais de Multiplicidade Máxima 1 para n - Mapear uma 

Associação Bidirecional de Multiplicidade Máxima 1 para n. A seguir será 

descrito o algoritmo de mapeamento deste princípio. 
 

Algoritmo de Mapeamento:  

a) Adicionar o estereótipo <<1:n>> na Associação, <<refAssociation>>, 

referente à multiplicidade 1 e na Associação, <<typeAssociation>>, que define 

o Atributo Coleção da multiplicidade n. 

 

A Figura 67 exemplifica o mapeamento de uma Associação, Bidirecional e de 

Multiplicidade 1 para n. Neste exemplo vale ressaltar a adição do estereótipo 

<<1:n>> nas Associações geradas. 
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Figura 67 – Associações Bidirecionais de Multiplicidade Máxima 1 para n 

 
 
I11C. Associações Bidirecionais de Multiplicidade Máxima m para n - Mapear uma 

Associação Bidirecional de Multiplicidade Máxima m para n. A seguir será 

descrito o algoritmo de mapeamento deste princípio. 
 

Algoritmo de Mapeamento:  

a) Adicionar o estereótipo <<m:n>> nas associações, <<typeAssociation>>, que 

definem os Atributos Coleção de ambas entidades. 

 

A Figura 68 exemplifica o mapeamento de uma Associação, Bidirecional e de 

Multiplicidade m para n. Neste exemplo vale ressaltar a adição do estereótipo 

<<m:n>> nas Associações geradas. 
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Figura 68 – Associações Bidirecionais de Multiplicidade Máxima m para n 

 

I12. Mapeamento de Composição com Cardinalidade Destino maior que 1 - 

Mapear uma Associação do tipo Composição entre Classes Entidade (<<entity>>) 

de Multiplicidade Destino maior que 1. Note que só serão mapeadas as 

Associações de Composição Navegáveis. Ressalta-se ainda que o mapeamento 

será feito através uma Classe Coleção de Valores, que poderá possuir estereótipo 

<<arrayType>> ou <<tableType>> dependendo da Multiplicidade Máxima da 

relação, permitindo a navegabilidade entre as Classes Tabela (<<orTable>>). É 

importante ainda reforçar que a implementação de uma Composição será por 

Valor, enquanto a de uma Agregação (descrita no principio I10) é por referência. 

A seguir será descrito o algoritmo de mapeamento deste princípio. 

 

Algoritmo de Mapeamento:  

a) As Classes envolvidas deverão ter sido tratadas previamente através dos 

Princípios I1 e/ou I2; 

b) Criar uma Classe Coleção de nome %setPre%%className%className%; 
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o Se a Multiplicidade Máxima da Composição for limitada, definir o 

estereótipo da Classe Coleção como <<arraySet>>, caso contrário, se 

ilimitado definir como <<tableSet>>; 

c) Criar uma Associação Unidirecional partindo da Classe Coleção criada até a 

Classe Destino da Associação; 

o Definir o estereótipo da Associação criada como <<typeAssociation>>; 

o Definir a Multiplicidade Destino da Associação criada igual à da 

Composição tratada; 

o Definir o nome do Atributo no Destino da Associação criada como sendo o 

nome da Classe Parte da Composição tratada; 

d) Criar uma Associação Unidirecional partindo da Classe Todo da Composição 

com destino à Classe Coleção criada; 

o Definir o estereótipo da Associação criada como <<typeAssociation>>; 

o Definir a Multiplicidade Destino da Associação criada igual 0..1; 

o Definir o nome do Atributo no Destino da Associação criada como sendo 

%className%%attributeSetSuf%. 

 

A Figura 69 exemplifica a Associação de Composição entre a Classe Entidade 

Agencia e a Classe Entidade PostoServico. Neste caso vale ressaltar que as 

Associações serão por Tipo. 

 
Figura 69 – Mapeamento de Composição com Multiplicidade Destino maior que 1 
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I13. Mapeamento de Herança - Mapear Construtores de Herança por Extensão. Note 

que este é o mapeamento padrão para Construtores de Herança. Observe ainda que 

a Superclasse e Subclasses podem ser Entidade (<<entity>>) e/ou Atributo 

Composto <<compositeAttribute>>, porém com uma restrição: Caso uma 

Superclasse seja <<compositeAttribute>>, todas as Subclasses devem ser Classes 

Entidade  ou todas Classe Atributo Composto. A seguir será descrito o algoritmo 

de mapeamento deste princípio. 

 

Algoritmo de Mapeamento:  

a) As Classes envolvidas deverão ter sido tratadas previamente através dos 

Princípios I1 e/ou I2; 

b) Para Subclasse envolvida na estrutura de Herança: Criar uma Associação de 

Herança partindo da Subclasse até a Superclasse; 

c) Mapear os estereótipos <<total>> ou <<partial>>, <<disjoint>> ou 

<<overlap>> da Herança em <<t>> ou <p>, <<d>> ou <<o>>, 

respectivamente. Note que a não existência dos estereótipos <<total>> e 

<<partial>> implicam na utilização do estereótipo padrão <<p>>; e que a não 

existência dos estereótipos <<disjoint>> e <<overlap>> implicam na geração 

do estereótipo padrão <<d>>. 

 

A Figura 70 exemplifica o mapeamento da Herança da Classe Entidade Pessoa nas 

Subclasses Funcionario e Cliente. 

 
Figura 70 – Mapeamento de Herança 
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I14. Mapeamento de Herança por Referência de Tipo - Mapear Construtores de 

Herança por Referência (<<reference>>) de Tipo. Isto se dá quando não se deseja 

utilizar os recursos de Herança de Tipo ou Tabela disponibilizado no SGBD-OR. 

Por permitir combinações diferentes de Construtores de Herança, utilizando 

<<reference>>, este princípio será subdividido em três princípios mais 

específicos, que a seguir serão detalhados. 

 

I14A. Superclasse e Subclasses são Classes Entidade (<<entity>>) - Mapear 

Construtores de Herança por Referência de Tipo onde a Superclasse e as 

Subclasses são Classes Entidade e a Subclasse possui estereótipo <<reference>>. 

Neste caso o mapeamento da Herança irá gerar Classes Tabela (<<orTable>>) 

para a Superclasse e para cada Subclasse e Associações por Referência das 

Subclasses para a Superclasse. A seguir será descrito o algoritmo de mapeamento 

deste princípio. 

 

Algoritmo de Mapeamento:  

a) As Classes envolvidas deverão ter sido tratadas previamente através dos 

Princípios I1 e/ou I2; 

b) Para cada Subclasse envolvida na especialização, Criar uma Associação 

Unidirecional partindo da Subclasse até a Superclasse; 

o Definir o estereótipo <<refAssociation>> para a Associação; 

o Definir o nome do atributo destino da associação como sendo o 

%className% da Superclasse. 

 

A Figura 71 exemplifica a Herança por referência das Subclasses Entidade 

Funcionário e Cliente e a Superclasse Entidade Pessoa. Note que não serão 

utilizados os conceitos de herança de tipos e sim Associações por referência entre 

as Classes Tabelas geradas. 
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Figura 71 – Herança por Referência de Tipo: Superclasse e Subclasses são Classes <<entity>> 

 

I14B. Superclasse é uma Classe Entidade (<<entity>>) e as Subclasses são Classes 

Atributo Composto (<<compositeAttribute>>) - Mapear Construtores de 

Herança por Referência de Tipo onde apenas a Superclasse é uma Classe Entidade 

e as Subclasses são definidas como Classe Atributo Composto; e a Subclasse 

possui estereótipo <<reference>>. Neste caso o mapeamento da Herança irá gerar 

uma Classe Tabela (<<orTable>>) para a Superclasse, e Classes Atributo Tipo 

(<<attributeType>>) para cada Subclasse. A Superclasse conterá Associações por 

tipo para cada uma das Subclasses. A seguir será descrito o algoritmo de 

mapeamento deste princípio. 

 

Algoritmo de Mapeamento:  

a) As Classes envolvidas deverão ter sido tratadas previamente através dos 

Princípios I1 e/ou I2; 

b) Para cada subclasse envolvida na especialização, Criar uma Associação 

Unidirecional partindo da Superclasse até a Subclasse; 

o Definir o estereótipo <<typeAssociation>> para a Associação; 

o Definir o nome do Atributo Destino da Associação como sendo o 

%className% da Subclasse. 

 

A Figura 72 exemplifica a Herança por referência das Subclasses Atributo Tipo 

Funcionário e Cliente e a Superclasse Entidade pessoa. Note que não serão 
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utilizados conceitos de herança de tipos e sim Associações por tipo entre as 

Classes Tabelas geradas. 

 

 
Figura 72 – Herança por Referência de Tipo: Superclasse é uma Classe <<entity>> e as Subclasses 

são <<compositeAttribute>> 

 

I14C. Superclasse é uma Classe Atributo Composto (<<compositeAttribute>>) e as 

Subclasses são Classes Entidade (<<entity>>) - Mapear Construtores de 

Herança por Referência de Tipo onde apenas a Superclasse é uma Classe Atributo 

Composto e as Subclasses são definidas como Classe Entidade; e a Subclasse 

possui estereótipo <<reference>>. Neste caso o mapeamento da Herança irá gerar 

uma Classe Atributo Tipo (<<attributeType>>) para a Superclasse, e Classes 

Tabela (<<orTable>>) para cada Subclasse. A Subclasse conterá referências por 

tipo para a Superclasses. A seguir será descrito o algoritmo de mapeamento deste 

princípio. 

 

Algoritmo de Mapeamento:  

a) As Classes envolvidas deverão ter sido tratadas previamente através dos 

Princípios I1 e/ou I2; 

b) Para cada subclasse envolvida na especialização, Criar uma Associação 

Unidirecional partindo da Subclasse até a Superclasse; 

o Definir o estereótipo <<typeAssociation>> para a Associação; 

o Definir o nome do Atributo Destino da Associação como sendo o 

%className% da Superclasse. 
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A Figura 73 exemplifica a Herança por referência das Subclasses Entidade 

Funcionário e Cliente e a Superclasse Pessoa. Note que não serão utilizados 

conceitos de herança de tipos e sim Associações por tipo entre as Classes Tabelas 

geradas. 

 

 
Figura 73 – Herança por Referência de Tipo: Superclasse é uma Classe <<compositeAttribute>> e 

as Subclasses são Classes <<entity>> 

 

I15. Atributo de Relacionamento - Mapear uma Associação entre Classes Entidade 

(<<entity>>) que possua uma Classe Atributo de Associação. Neste caso a 

Associação que possuir Atributos deverá ser quebrada em duas Sub-Associações. 

Deve ser criada uma nova Classe Associação intermediária que armazenará os 

valores referentes a cada instância da Associação. O modelo gerado a partir desta 

divisão deve ser considerado como um Esquema Conceitual Intermediário e 

deverá ser tratado novamente através dos princípios definidos para uma 

Associação. A seguir será descrito o algoritmo de mapeamento deste princípio. 

 

Algoritmo de Mapeamento Intermediário:  

a) Em Esquema Conceitual (temporário e intermediário), Substituir a Associação 

que possui uma Classe Atributo de Relacionamento por uma nova Classe 

<<entity>> contendo todos os seus Atributos e Estereótipos; 
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b) Criar duas Associações Bidirecionais entre as Classes envolvidas e a nova 

Classe criada; 

o Migrar as Multiplicidades da Associação Original para as Associações 

criadas. 

 

Algoritmo de Mapeamento:  

a) Tratar a Classe <<entity>> criada conforme o princípio I1; 

b) Tratar as Associações criadas conforme os Princípios I9, I10 e I11. 

 

A Figura 74 exemplifica o mapeamento intermediário da Classe PossuiConta que 

representa uma Classe Atributo de Relacionamento entre as Classes Entidade 

Pessoa e Conta. Este mapeamento é intermediário pois, após serem usados, devem 

ser aplicados os princípios já definidos para efetuar o mapeamento completo. 

 
Figura 74 – Atributo de Relacionamento 
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I16. Associação Ternária - Mapear uma Associação entre mais de duas Classes 

Entidade (<<entity>>). Neste caso a Associação deverá criar uma Classe de 

Relacionamento que deverá possuir Associações com todas as Classes envolvidas 

na Associação Ternária. A Multiplicidade e a Navegabilidade da Associação 

inicial deverá ser migrada para as novas Associações criadas, conforme é visto na 

Figura 75. O modelo gerado a partir desta divisão deve ser considerado como um 

Esquema Conceitual Intermediário e deverá ser tratado novamente através dos 

princípios definidos para uma Associação. A seguir será descrito o algoritmo de 

mapeamento deste princípio. 

 

Algoritmo de Mapeamento Intermediário: 

a) Em Esquema Conceitual (temporário e intermediário), Substituir a Associação 

Ternária por uma nova Classe <<entity>>; 

b) Para cada Classe envolvida na Associação Ternária, criar uma Associação 

Bidirecional entre as Classes envolvidas e a nova Classe criada; 

o Migrar as Multiplicidades da Associação Original para as Associações 

criadas. 

 

Algoritmo de Mapeamento: 

a) Tratar a Classe <<entity>> criada conforme o princípio I1; 

b) Tratar as Associações criadas conforme os Princípios I8, I9 e I10. 

 

A Figura 75 exemplifica o mapeamento intermediário da Associação ternária entre 

as Classes Entidade Pessoa, Funcao e Projeto. Este mapeamento é intermediário 

pois após serem usados, devem ser aplicados os princípios já definidos para 

efetuar o mapeamento completo. 
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Figura 75 – Associação Ternária 
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4.4 Projeto Físico do BD 

O Projeto Físico de BD descrito nesta seção consiste no mapeamento de um 

Esquema Lógico de Implementação de BD, marcado com os estereótipos do Quadro 7 

para um Esquema Físico OR utilizando SQL, padrão descrito na versão SQL3 e a SQL 

disponível na implementação do ORACLE 10g. Este Esquema será obtido aplicando os 

princípios de mapeamento físico definidos. Ressalta-se que o conjunto de Construtores 

em SQL pode ser gerado automaticamente por uma ferramenta CASE. A seguir será 

descrito os princípios de como utilizá-los. 

4.4.1 Expressões Regulares do Esquema Físico 

Com o objetivo de padronizar a definição dos nomes dos Construtores de SQL, 

gerados na migração do Esquema Lógico de Implementação para o Esquema Físico, 

foram definidas algumas expressões regulares, que permitirão customização por parte 

do Projetista. A utilização destas expressões regulares também visa engenharia reversa 

de Esquemas Físicos, permitindo que a partir desses Esquemas possam ser criados os 

Esquemas Lógicos e Conceituais. 

Nos princípios de mapeamento definidos a seguir foram adotadas algumas das 

expressões regulares e seus valores default utilizados para compor os exemplos deste 

capítulo e do próximo capítulo. No Quadro 10 são detalhadas estas expressões. 

 

Quadro 10 – Expressões Regulares do Projeto Físico 

Expressão Descrição Valor 
Utilizado 

%className% Nome da Classe em qualquer dos Esquemas.  “” 
%attributeName% Nome de um Atributo de uma Classe. “” 

%sqlTypePre% Prefixo que identifica a geração de uma estrutura 
TYPE em SQL 

“T” 

%sqlTablePre% Prefixo que identifica a geração de uma estrutura 
TABLE em SQL 

“” 
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Sobre o Quadro 10 é importante ressaltar que: 1) A utilização das Expressões 

Regulares visa apoiar a definição dos nomes dos novos Atributos e Tabelas criados no 

mapeamento Lógico de Implementação e a Geração da SQL/DDL do Esquema Físico 

OR; e 2) O valor da coluna “Valor Utilizado” pode ser modificado por cada Projetista 

de BD, permitindo customização do Esquema gerado. 

4.4.2 Princípios de Mapeamento para o Esquema Físico 

O Projeto Físico OR inicia com o mapeamento do Esquema Lógico 

(especificado com os estereótipos do Quadro 7) em um Esquema Físico OR 

(especificado em SQL3 padrão e SQL Oracle). A seguir, o Quadro 9 apresenta o 

mapeamento direto entre os estereótipos do Quadro 7 (Lógico de Implementação) e o 

Construtor SQL equivalente.  

 

Quadro 11 – Mapeamento entre Estereótipos Lógicos e Esquema Físico 

Estereótipos Lógicos de Mapeamento Construtor Físico de Mapeamento 
<<attributeType>> e <<orTable>> TYPE ou TYPE AS OBJECT 

<<orTable>> TABLE OF type 
<<arraySet>> ARRAY 
<<tableSet>> ARRAY[ ] ou NESTED TABLE 

<<refAssociation>> REF (type) 
<<typeAssociation>> type 

<<p>> - 
<<t>> NOT INSTANTIABLE 
<<o>> - 
<<d>> TRIGGER 

<<nn>> NOT NULL 
<<pk>> PRIMARY KEY 
<<uk>> UNIQUE KEY 
<<ix>> INDEX 
<<ca>> METHOD 

Construtor de Herança NOT FINAL, UNDER, INHERIT 

 

Sobre o Quadro 11 ressalta-se que: 1) O construtor com estereótipo Lógico sem 

correspondência com um Construtor Físico não necessita de implementação no 

Esquema Físico; e 2) Na coluna de “Estereótipos Lógicos de mapeamento” existe a 

expressão “Construtor de Herança” que representa o próprio construtor de Herança da 
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UML (Ver capítulo de fundamentos) e por isto não foi necessária a criação de um 

estereótipo específico para esta representação. 

A seguir, serão explicados os princípios de mapeamento de projeto para gerar a 

versão inicial do Esquema Físico OR. Ressalta-se que estes princípios de mapeamento 

de projeto podem ser automatizados por uma ferramenta CASE. Contudo, os 

refinamentos de projeto requerem a interação do projetista. Observe que a geração do 

Esquema Físico de BD segue uma ordem lógica definida e deve ser feito passo a passo, 

a não ser que não exista a situação prevista. 

 

F1. Criação das estruturas TYPE referente às Classes Atributo Tipo 

(<<attributeType>>) e das Classes Tabela (<<orTable>>) - Mapear uma Classe 

que possui estereótipo <<attributeType>> ou <<orTable>>. A seguir será descrito 

o algoritmo de mapeamento deste princípio. 

 

Algoritmo de Mapeamento:  

Cada Classe <<attributeType>> ou <<orTable>> deverá gerar uma Construção 

SQL, do tipo TYPE e nome %sqlTypePre%%className%, contendo todos os 

atributos existentes na Classe tratada. 

o Se a Classe tratada for uma Superclasse de uma Herança deve ser adicionada a 

cláusula NOT FINAL à criação da Construção SQL do TYPE; 

o Se a Classe tratada for uma Superclasse de uma Herança e Abstrata deve ser 

adicionada a cláusula NOT INSTANTIABLE à criação da Construção SQL do 

TYPE; 

o Se a Classe tratada for uma Subclasse de uma Herança deve ser adicionada a 

cláusula UNDER à criação da construção SQL do TYPE. 

 

A Figura 76 ilustra o mapeamento da Classe Atributo Tipo Endereço em sua 

construção TYPE correspondente em SQL. 
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Figura 76 – Criação das estruturas TYPE referente à Classe <<attributeType>> 

 
A Figura 77 ilustra o mapeamento da Superclasse Pessoa em sua construção 

TYPE correspondente em SQL. Observe a definição da estrutura NOT FINAL no 

construtor na mesma. As Subclasses não possuem estereótipos definidos <<?>> 

para indicar a não dependência dos mesmos. 

 

 
Figura 77 - Criação das estruturas TYPE referente à Superclasse 

 
A Figura 78 ilustra o mapeamento da Subclasse Funcionario em sua construção 

TYPE correspondente em SQL. Observe a definição da estrutura UNDER no 

construtor na mesma. 

 

 

 
 

Implementação SQL3: 

 

CREATE TYPE TPessoa ( 

  codigo    INTEGER 

  nome   VARCHAR(50); 

) NOT FINAL; 

 

Implementação Oracle 10g: 

 

CREATE TYPE TPessoa AS OBJECT ( 

  codigo   INTEGER 

  nome   VARCHAR(50); 
) NOT FINAL; 

 
 

 

 
 

Implementação SQL3: 

 

CREATE TYPE TEndereco ( 

  logradouro   VARCHAR(40), 

  numero   INTEGER, 

  bairro   VARCHAR(30), 

  cidade   VARCHAR(30), 

  uf    CHAR(2) 

); 

 

Implementação Oracle 10g: 

 

CREATE TYPE TEndereco  AS OBJECT ( 

  logradouro   VARCHAR2(40), 

  numero   INT, 

  bairro   VARCHAR2(30), 

  cidade   VARCHAR2(30), 

  uf    CHAR(2) 

); 
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Figura 78 - Criação das estruturas TYPE referente à Subclasse 

 

F2. Criação das estruturas TYPE referente às Classes Coleção (<<arraySet>>) 

 

F2A. Classe Coleção (<<arraySet>>) possui um Atributo de Tipo Primitivo e 

Multivalorado - Mapear uma Classe <<arraySet>> que possui um Atributo de 

Tipo Primitivo e Multivalorado. A seguir será descrito o algoritmo de 

mapeamento deste princípio. 

 

Algoritmo de Mapeamento:  

Cada Classe <<arraySet>> deverá gerar uma Construção SQL, do tipo TYPE e 

nome %sqlTypePre%%className%, que implementa um ARRAY contendo o 

Atributo Multivalorado. 

 

A Figura 79 ilustra o mapeamento do Atributo telefone da Classe Coleção 

SetPessoaTelefone em sua construção TYPE correspondente em SQL. Observe a 

definição da estrutura ARRAY ou VARRAY no construtor na mesma. 

 

 

 
 

Implementação SQL3: 

 

CREATE TYPE TFuncionario 

  UNDER TPessoa ( 

  matricula     INTEGER 

); 

 

Implementação Oracle 10g: 

 

CREATE TYPE TFuncionario 

  UNDER TPessoa ( 

  matricula     INTEGER 
); 
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Figura 79 – Classe <<arraySet>> possui um Atributo de Tipo Primitivo e Multivalorado 

 

F2B. Classe Coleção (<<arraySet>>) possui Associação (<<typeAssociation>>) com 

outra Classe - Mapear uma Classe <<arraySet>> que possui uma Associação 

<<typeAssociation>> iniciando na Classe. A seguir será descrito o algoritmo de 

mapeamento deste princípio. 

 

Algoritmo de Mapeamento:  

Cada classe <<arraySet>> deverá gerar uma Construção SQL, do tipo TYPE e 

nome %sqlTypePre%%className%, que implementa um ARRAY contendo um 

atributo do tipo destino da associação <<typeAssociation>>. 

 

A Figura 80 ilustra o mapeamento do Atributo telefone da Classe Coleção 

SetPessoaEndereco em sua construção TYPE correspondente em SQL. Observe a 

definição da estrutura ARRAY ou VARRAY no construtor na mesma e da 

utilização do tipo abstrato TEndereco. 

 

 

Figura 80 – Classe <<arraySet>> possui Associação <<typeAssociation>> com outra Classe 

 

 
 

Implementação SQL3: 

 

CREATE TYPE TSetPessoaEndereco ( 

  endereco   TEndereco ARRAY[5]; 

); 

 

Implementação Oracle 10g: 

 

CREATE TYPE TSetPessoaEndereco 
  AS VARRAY(5) OF TEndereco; 

 
 

 
 

Implementação SQL3: 

 

CREATE TYPE TSetPessoaTelefone ( 

  telepone  VARCHAR(20) ARRAY[3]; 

); 

 

Implementação Oracle 10g: 

 

CREATE TYPE TSetPessoaEndereco  
  AS VARRAY(3) OF VARCHAR2(20); 
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F2C. Classe Coleção (<<arraySet>>) possui Associação (<<refAssociation>>) com 

outra Classe - Mapear Classe <<arraySet>> que possui uma Associação 

<<refAssociation >>, iniciando na classe. A seguir será descrito o algoritmo de 

mapeamento deste princípio. 

 

Algoritmo de Mapeamento:  

Cada classe <<arraySet>> deverá gerar uma Construção SQL, do tipo TYPE e 

nome %sqlTypePre%%className%, que implementa um ARRAY contendo um 

atributo que referência (REF) o tipo destino da Associação <<refAssociation>>. 

 

A Figura 81 ilustra o mapeamento do Atributo telefone da Classe Coleção 

SetContaPessoa em sua construção TYPE correspondente em SQL. Observe a 

definição da estrutura ARRAY ou VARRAY no construtor na mesma e da 

utilização do tipo abstrato por referência (REF OF) TEndereco. 

 

 
Figura 81 – Classe <<arraySet>> possui Associação <<refAssociation>> com outra Classe 

 

F3. Criação das estruturas TYPE referente às Classes Coleção (<<tableSet>>) 

 

F3A. Classe Coleção (<<tableSet>>) possui um Atributo de Tipo Primitivo e 

Multivalorado - Mapear uma Classe <<tableSet>> que possui um Atributo de 

Tipo Primitivo e Multivalorado. A seguir será descrito o algoritmo de 

mapeamento deste princípio. 

 
 

 
 

Implementação SQL3: 

 

CREATE TYPE TSetContaPessoa ( 

  Pessoa   REF OF (TPessoa) 

           ARRAY[5]; 

); 

 

Implementação Oracle 10g: 

 

CREATE TYPE TSetContaPessoa  
  AS VARRAY(5) REF OF TPessoa; 
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Algoritmo de Mapeamento:  

Cada classe <<tableSet>> deverá gerar uma Construção SQL, do tipo TYPE e 

nome %sqlTypePre%%className%, que implementa uma Tabela Embutida e 

Ilimitada contendo o Atributo Multivalorado. 

 

A Figura 82 ilustra o mapeamento do Atributo telefone da Classe Coleção 

SetPessoaTelefone em sua construção TYPE correspondente em SQL. Observe a 

definição da estrutura ARRAY[] ou AS TABLE OF no construtor na mesma. 

 

 
Figura 82 – Classe <<tableSet>> possui um Atributo de Tipo Primitivo e Multivalorado 

 

F3B. Classe Coleção (<<tableSet>>) possui Associação (<<typeAssociation>>) com 

outra Classe - Mapear uma Classe <<tableSet>> que possui uma Associação 

<<typeAssociation>> iniciando na Classe. A seguir será descrito o algoritmo de 

mapeamento deste princípio. 

 

Algoritmo de Mapeamento:  

Cada classe <<tableSet>> deverá gerar uma Construção SQL, do tipo TYPE e 

nome %sqlTypePre%%className%, que implementa uma Tabela Embutida e 

Ilimitada contendo um Atributo do tipo destino da Associação 

<<typeAssociation>>. 

 

A Figura 83 ilustra o mapeamento do Atributo telefone da Classe Coleção 

SetPessoaEndereco em sua construção TYPE correspondente em SQL. Observe a 

 
 

 
 

Implementação SQL3: 

 

CREATE TYPE TSetPessoaTelefone ( 

  telepone  VARCHAR(20) ARRAY[]; 

); 

 

Implementação Oracle 10g: 

 

CREATE TYPE TSetPessoaEndereco AS TABLE 
  OF VARCHAR2(20); 
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definição da estrutura ARRAY[] ou AS TABLE OF no construtor na mesma e da 

utilização do tipo abstrato TEndereco. 
 

 

Figura 83 – Classe <<tableSet>> possui Associação <<typeAssociation>> com outra Classe 

 

F3C. Classe Coleção (<<tableSet>>) possui Associação (<<refAssociation>>) com 

outra Classe - Mapear uma Classe <<tableSet>> que possui uma Associação 

<<refAssociation>> iniciando na Classe. A seguir será descrito o algoritmo de 

mapeamento deste princípio. 

 

Algoritmo de Mapeamento:  

Cada classe <<tableSet>> deverá gerar uma Construção SQL, do tipo TYPE e 

nome %sqlTypePre%%className%, que implementa uma Tabela Embutida 

Ilimitada contendo um Atributo que referencia (REF) o tipo destino da 

Associação <<refAssociatio>>. 

 

A Figura 84 ilustra o mapeamento da Classe Coleção SetPessoaConta em sua 

construção TYPE correspondente em SQL. Observe a definição da estrutura 

ARRAY[] ou AS TABLE OF no construtor na mesma e da utilização do tipo 

abstrato por referência (REF OF) TConta. 

 

 

 
 

Implementação SQL3: 

 

CREATE TYPE TSetPessoaEndereco ( 

  endereco   TEndereco ARRAY[]; 

); 

 

Implementação Oracle 10g: 

 

CREATE TYPE TSetPessoaEndereco  
  AS TABLE OF TEndereco;TPessoa; 
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Figura 84 – Classe <<tableSet>> possui Associação <<refAssociation>> com outra Classe 

 

F4. Associação por Tipo (<<typeAssociation>>) - Mapear uma Classe <<orTable>> 

ou <<attributeType>> que possui uma Associação <<typeAssociation>> iniciando 

na Classe. A seguir será descrito o algoritmo de mapeamento deste princípio. 

 

Algoritmo de Mapeamento:  

Cada associação, com estereótipo <<attributeType>>, deverá gerar uma alteração 

(ALTER TYPE)  na Construção TYPE da Classe Início da Associação, onde será 

adicionado o novo Atributo. 

o Este atributo será do tipo da Classe Destino da Associação; 

o O nome do Atributo está definido no fim da associação. 

 

A Figura 85 ilustra o mapeamento da Associação por Tipo entre as Classes Pessoa 

e Endereco em sua construção ALTER TYPE correspondente em SQL. Observe 

que esta Associação adicionará  o Atributo endereco do tipo TEndereco. 

 

 

Figura 85 – Associação por Tipo (<<typeAssociation>>) 

 

 
 

 
 

Implementação SQL3: 

 

ALTER TYPE TPessoa ADD 

  endereco TEndereco 

); 

 

Implementação Oracle 10g: 

 

ALTER TYPE TPessoa ADD ATTRIBUTE ( 

  endereco TEndereco 
) CASCADE; 

 

 
 

Implementação SQL3: 

 

CREATE TYPE TSetPessoaConta ( 

  conta   REF OF (TConta) ARRAY[]; 

); 

 

Implementação Oracle 10g: 

 

CREATE TYPE TSetPessoaConta  
  AS TABLE OF REF TConta; 
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F5. Associação por Referência (<<refAssociation>>) - Mapear uma Classe 

<<orTable>> ou <<attributeType>> que possui uma Associação 

<<refAssociation>> iniciando na Classe. A seguir será descrito o algoritmo de 

mapeamento deste princípio. 

 

Algoritmo de Mapeamento:  

Cada Associação, com estereótipo <<refAssociation>>, deverá gerar uma 

alteração (ALTER TYPE) na Construção TYPE da Classe Início da Associação, 

onde será adicionado o novo Atributo.  

o Este atributo será do tipo referência (REF) da Classe Destino da Associação; 

o O nome do Atributo está definido no fim da Associação. 

 

A Figura 86 ilustra o mapeamento da Associação por Tipo entre as Classes Conta 

e Cartao em sua construção ALTER TYPE correspondente em SQL. Observe que 

esta Associação adicionará o Atributo cartão, na Classe Conta, que referencia uma 

instância do tipo TCartao. 

 

 

Figura 86 – Associação <<refAssociation>> 

 

F6. Criação das estruturas TABLE referente às Classes Tabela (<<orTable>>) 

 

F6A. Classe tabela (<<orTable>>) não possui Associações com Classes  Tabela 

Embutida (<<tableSet>>) - Mapear uma Classe <<orTable>> que não possui 

 
 

 
 

Implementação SQL3: 

 

ALTER TYPE TConta ADD 

  Cartão REF OF (TCartao) 

); 

 

Implementação Oracle 10g: 

 

ALTER TYPE TConta   

  ADD ATTRIBUTE ( 

  cartao  REF TCartao 
) CASCADE; 



 

 

108 
 

Associações com Classes <<tableSet>>. A seguir será descrito o algoritmo de 

mapeamento deste princípio. 

 

Algoritmo de Mapeamento:  

Cada classe <<orTable>> deverá gerar um Construtor TABLE que a implemente; 

o Se a Classe Tabela possuir uma Associação de Herança, iniciando nela, com 

destino a uma Superclasse, deve ser adicionada a cláusula INHERITS na 

Construção SQL da TABLE. 

 

A Figura 87 ilustra o mapeamento da Classe Tabela Pessoa em sua construção 

TABLE correspondente em SQL. Observe que a tabela criada é do tipo OR table e 

sua estrutura está definida em uma construção TYPE (TPessoa) anteriormente 

criada. 

 

 

Figura 87 – Classe <<orTable>> não possui Associações com Classes <<tableSet>> 

 
A Figura 88 ilustra o mapeamento da Classe Tabela Funcionario em sua 

construção TABLE correspondente em SQL. Observe que a tabela criada herda 

(INHERITS) seus atributos da tabela Pessoa anteriormente criada. 

 

 

 
 

Implementação SQL3: 

 

CREATE TABLE Pessoa OF TPessoa; 

 

Implementação Oracle 10g: 

 
CREATE TABLE Pessoa OF TPessoa; 
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Figura 88 - Classe <de Herança <orTable>> não possui Associações com Classes <<tableSet>> 

 

F6B. Classe Tabela (<<orTable>>) possui Associações com Classes Tabela 

Embutida (<<tableSet>>) - Mapear uma Classe <<orTable>> que possui 

Associações com Classes <<tableSet>>. A seguir será descrito o algoritmo de 

mapeamento deste princípio. 

 

Algoritmo de Mapeamento:  

Cada classe <<orTable>> deverá gerar uma Construção TABLE que a 

implemente. Cada classe <<tableSet>> associada à classe <<orTable>> deverá 

criar uma linha NESTED TABLE na Construção TABLE que a implemente; 

 

A Figura 89 ilustra o mapeamento da Classe Tabela Conta em sua construção 

TABLE correspondente em SQL. Observe que a tabela criada possui a definição 

da Tabela Embutida SetContaProturador através da estrutura NESTED TABLE ... 

STORE AS. 
 

 

Figura 89 – Classe <<orTable>> possui Associações com Classes <<tableSet>> 

 

 
 

Implementação SQL3: 

 

CREATE TABLE Pessoa OF TPessoa; 

 

Implementação Oracle 10g: 

 

CREATE TABLE Pessoa OF TPessoa 

  NESTED TABLE procuradorSet                         
    STORE AS SetContaProcurador; 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Implementação SQL3: 

 

CREATE TABLE Funcionario ( 

  Matricula    INTEGER 
) INHERITS (Pessoa); 
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F7. Criação das chaves primárias (<<pk>>) - Mapear um Atributo que possui 

estereótipo <<pk>>. A seguir será descrito o algoritmo de mapeamento deste 

princípio. 

 

Algoritmo de Mapeamento:  

Adicionar restrição de PRIMARY KEY para os atributos da chave primária na 

estrutura TABLE. 

 

A Figura 90 ilustra o mapeamento do Atributo Identificador codigo em sua 

construção ALTER TYPE correspondente em SQL. Observe a adição da estrutura 

ADD CONSTRAINT ... PRIMARY KEY (...). 

 

 

Figura 90 – Criação das chaves primárias <<pk>> 

 

F8. Criação das Chaves Candidatas (<<uk>>) - Mapear um Atributo que possui 

estereótipo <<uk>>. A seguir será descrito o algoritmo de mapeamento deste 

princípio. 

 

Algoritmo de Mapeamento:  

Adicionar restrição de UNIQUE para os atributos da chave candidata na estrutura 

TABLE. 

 

 

 

Implementação SQL3: 

 

ALTER TABLE PESSOA 

  ADD CONSTRAINT PK_PESSOA PRIMARY 

KEY (codigo); 

 

Implementação Oracle 10g: 

 

ALTER TABLE PESSOA 

  ADD CONSTRAINT PK_PESSOA PRIMARY 
KEY (codigo);); 
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A Figura 91 ilustra o mapeamento do Atributo Único cpf em sua construção 

ALTER TYPE correspondente em SQL. Observe a adição da estrutura ADD 

CONSTRAINT ... UNIQUE (...). 

 

 

Figura 91 – Criação das chaves candidatas <<uk>> 

 

F9. Criação dos Índices (<<ix>>) - Mapear um Atributo que possui estereótipo 

<<ix>>. A seguir será descrito o algoritmo de mapeamento deste princípio. 

 

Algoritmo de Mapeamento:  

Para cada conjunto de Atributos de um grupo <<ix>>, Criar um Construtor 

CREATE INDEX. 

 

A Figura 92 ilustra o mapeamento do Índice por nome em sua construção 

CREATE INDEX correspondente em SQL. 

 

 

Figura 92 – Criação dos índices <<ix>> 

 

 

 

Implementação SQL3: 

 

CREATE INDEX IX_PESSOA_NOME  

  ON PESSOA (nome); 

 

Implementação Oracle 10g: 

 

CREATE INDEX IX_PESSOA_NOME  
  ON PESSOA (nome); 

 

 

Implementação SQL3: 

 

ALTER TABLE PESSOA 

  ADD CONSTRAINT UK_PESSOA  

    UNIQUE (CPF); 

 

Implementação Oracle 10g: 

 

ALTER TABLE PESSOA 

  ADD CONSTRAINT UK_PESSOA   
    UNIQUE (CPF); 
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F10. Definição dos Atributos das Chaves Estrangeiras - Identificar todas as 

Associação <<refAssociation>> Iniciando em uma Classe. E Criar um Construtor 

de Chave Estrangeira na Classe envolvida. A seguir será descrito o algoritmo de 

mapeamento deste princípio. 

 

Algoritmo de Mapeamento:  

Cada Associação, com estereótipo <<refAssociation>>, deverá gerar uma 

alteração (ALTER TABLE) na Classe Origem da Associação adicionando uma 

Construção de FOREING KEY para a Classe Destino.  

 

A Figura 93 ilustra o mapeamento da Associação por refeência entre as Classes 

Conta e Cartão em sua construção ALTER TABLE correspondente em SQL. 

Observe a adição da estrutura ADD CONSTRAINT ... FOREIGN KEY (...). 

 

 

Figura 93 – Chave Estrangeira e Associação por Referência (<<refAssociation>>) 

 

F11. Criação de TRIGGERS de Validação dos Relacionamentos - A utilização de 

referências cruzadas para implementação de Associações Bidirecionais permite 

uma melhor definição das características do Esquema Conceitual, mas permite que 

sejam armazenados dados inconsistentes (i.e. Uma associação um para um 

permitiria que uma instância da Classe A referenciasse uma estância da Classe B e 

que esta instância da Classe B referenciasse uma segunda instância da Classe A. 

Para solucionar estas possíveis anomalias é necessária a definição de TRIGGER 

que controlem estas atualizações. Observe que isto é parte essencial dos princípios 

 
 

 
 

Implementação SQL3: 

 

ALTER TABLE CONTA 

  ADD CONSTRAINT FK_CONTA_CARTAO 

    FOREING KEY CARTAO(CARTAO); 

 

Implementação Oracle 10g: 

 

ALTER TABLE CONTA 

  ADD CONSTRAINT FK_CONTA_CARTAO 
    FOREING KEY CARTAO(CARTAO); 
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definidos neste trabalho pois sem estes gatilhos o modelo gerado permitiria 

inconsistência. A seguir será detalhada a lógica destas TRIGGERS para cada um 

dos casos possíveis. A implementação das mesmas pode ser vista no caso exemplo 

descrito no próximo capítulo. 

 

F11A. Relacionamentos <<1:1>> - Mapear Associações que possuem estereótipo 

<<1:1>> conforme visto na Figura 94. A seguir será descrito o algoritmo de 

mapeamento deste princípio. 

 

Algoritmo de Mapeamento:  

Associações 1:1 bidirecionais geram referência cruzadas entre as duas tabelas. Isto 

viabiliza a navegabilidade mas expõem a base de dados a um risco das referências 

não estarem sincronizadas e com multiplicidade em 1 para 1. Para manter-se a 

multiplicidade desejada serão criadas TRIGGER, para as tabelas envolvidas, com a 

seguinte lógica: 

Para cada tabela: criar uma TRIGGER de INSERT ou UPDATE com a seguinte 

lógica: 

 
   Se A deve apontar para B então 

      Se B apontava anteriormente para C então  

         Alterar C para apontar para NULL 

      Fim-Se 

       

      Alterar B para apontar para a referência de A 

   Fim-Se 

 
Obs.: As implementações destas TRIGGERS podem ser vistas no caso exemplo do 

próximo capítulo 

 
Figura 94 – Relacionamentos <<1:1>> 
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F11B. Relacionamentos <<1:n>> - Mapear Associações que possuem estereótipo 

<<1:n>> conforme visto na Figura 95. A seguir será descrito o algoritmo de 

mapeamento deste princípio. 

 

Algoritmo de Mapeamento:  

Associações 1:n Bidirecionais geram referência cruzadas entre as duas tabelas. 

Isto viabiliza a navegabilidade mas expõe a base de dados a um risco das 

referências não estarem sincronizadas e com multiplicidade em 1 para n. Para 

manter-se a multiplicidade desejada serão criadas TRIGGERS, para as tabelas 

envolvidas, com a seguinte lógica: 

 

Para a tabela de multiplicidade 1: Criar TRIGGER de INSERT ou UPDATE com a 

seguinte lógica: 

 
   Se A deve apontar para B então 

      Se A apontava anteriormente para C então  

         Excluir a referência de A do conjunto de referências de C 

      Fim-Se 

       

      Incluir a referência de A no conjunto de referências de B 

   Fim-Se 

 

Para a tabela de multiplicidade N:  

 

1) Criar TRIGGER de INSERT para a sub-tabela de referências com a seguinte 

lógica: 

 
   Se inserir uma referência de B no conjunto de referências de A então 

      Se B apontava anteriormente para C então  

         Excluir a referência de B do conjunto de referências de C 

      Fim-Se 

       

      Alterar B para apontar para a referência de A 

   Fim-Se 

 
2) Criar TRIGGER de DELETE para a sub-tabela de referências com a seguinte 

lógica: 
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   Se excluir a referência de B do conjunto de referências de A então 

      Alterar B para apontar para NULL 

   Fim-Se 

 
Obs.: As implementações destas TRIGGERS podem ser vistas no caso exemplo do 
próximo capítulo 
 

 

 
Figura 95 – Relacionamentos <<1:n>> 

  

F11C. Relacionamentos <<m:n>> - Mapear Associações que possuem estereótipo 

<<m:n>> conforme visto na Figura 96. A seguir será descrito o algoritmo de 

mapeamento deste. 

 

Algoritmo de Mapeamento:  

Associações N:N bidirecionais geram referência cruzadas entre as duas tabelas. 

Isto viabiliza a navegabilidade mas expõem a base de dados a um risco das 

referências não estarem sincronizadas e com multiplicidade em n para n. Para 

manter-se a multiplicidade desejada serão criadas TRIGGERS, para as tabelas 

envolvidas, com a seguinte lógica: 

 

1) Para cada tabela:  Criar uma TRIGGER de INSERT para a sub-tabela de 

referências com a lógica: 

 
   Se inserir uma referência de B no conjunto de referências de A então 

      Incluir a referência de A no conjunto de referências de B 

   Fim-Se 

 



 

 

116 
 

2) Para cada tabela: Criar uma TRIGGER de DELETE para a sub-tabela de 

referências: 

 

   Se excluir a referência de B do conjunto de referências de A então 

      Excluir a referência de A do conjunto de referências de B 

   Fim-Se 

 
Obs.: As implementações destas TRIGGERS podem ser vistas no caso exemplo do 
próximo capítulo 
 

 

 
Figura 96 – Relacionamentos <<m:n>> 

 

F12. Validação de Heranças Disjunta ou com Sobreposição - Os SGBD-OR não 

possuem implementação específica de Heranças Disjunta. Heranças com 

Sobreposição é o padrão e nada precisa ser implementado, ou seja, Subclasses 

diferentes podem Herdar de uma mesma Superclasse. Porém para manter-se a 

definição de Heranças Disjuntas é necessário utilizar-se TRIGGER ou rotinas de 

CHECK que mantenham esta restrição. A seguir será detalhada a lógica desta 

TRIGGER. 

 

Algoritmo de Mapeamento:  

Para cada tabela da Subclasse Disjunta: Criar uma TRIGGER de INSERT ou 

UPDATE com a lógica: 

 
   Se inserir ou alterar um registro em uma Subclasse  

      Verificar se o mesmo existe em todas outras Subclasses 

   Fim-Se 
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F13. Validação das Heranças Total ou Parcial - Os SGBD-OR não possuem 

implementação específica de Heranças Total. Herança Parcial é o padrão e nada 

precisa ser implementado, ou seja, nas implementações de Heranças pode-se 

instanciar Superclasses que não possuam Subclasses. Para definir Herança Total, o 

projetista de BD pode definir, ainda no Esquema Conceitual, a Superclasse como 

uma Classe Atributo Composto, ou seja, se uma Superclasse for implementada 

como Atributo Composto e não como Entidade ela automaticamente não permitirá 

Heranças Parciais. 

 

A Figura 97 ilustra uma Construção de Herança que não permite definições de 

Superclasses sem que existam Subclasses associadas. 

 

 

Figura 97 - Implementação de Herança Total 
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4.5 Comparação com Trabalhos Analisados 

Após a conclusão da definição de todos os Princípios que permitem o 

Mapeamento entre Esquemas de Classes de Sistemas e Esquemas de BD-OR, pode-se 

estender o Quadro 4 (definido no capítulo 2 - Trabalhos Relacionados), acrescentando-

lhe uma coluna que permita compará-los com as proposições feitas neste trabalho. O  

Quadro 12 representa este novo quadro estendido. 

Quadro 12 – Comparação com Trabalhos Relacionados 

Característica (1) (2) (3) (4) (5) 

Utiliza Diagrama de Classes 
para Esquemas Conceituais 

Não Sim Não Não Sim 

Utiliza Diagrama de Classes 
para Esquemas Lógicos 

Sim Sim Sim Não Sim 

Utiliza Estereótipos em 
Esquemas Conceituais 

Não Sim Não Não Sim 

Utiliza Estereótipos em 
Esquemas Lógicos 

Fracamente Sim Fracamente Não Sim 

Implementação de Modelos 
Físicos independentes do 

SGBD (PIM/PSM) 

Não Sim Sim Sim Sim 

Detalha Mapeamento 
Conceitual/Lógico 

Não Parcialmente Não Não Sim 

Detalha Mapeamento 
Lógico/Físico 

Fracamente Parcialmente Parcialmente Não Sim 

Define processo 
Automatizável 

Sim Sim Parcialmente Sim Parcialmente 

 

(1) Modelando Objeto-Relacional em UML 

(2) Modelo de Transformação para desenvolvimento de Bases de Dados Objeto-Relacional 

(3) Agregação e Composição em projetos de Banco de Dados Objeto-Relacional 

(4) Projetando Generalizações em Modelos Lógicos para Banco de Dados Objeto-Relacional 

(5) Estereótipos e Princípios de Projeto para Mapeamento Entre Esquemas de Classes de Sistemas e 
Esquemas de Banco de Dados Utilizando o Paradigma Objeto-Relacional  



 

 

119 
 

4.6 Considerações Finais 

Após a definição dos estereótipos e princípios pode-se concluir que é possível 

definir um mapeamento, baseado nestes estereótipos e princípios, para obtenção dos 

Esquemas de BD-OR (i.e. Conceitual, Lógico e Físico) a partir de um Esquema de 

Classes de Sistemas baseado em Diagramas de Classes da UML. 

O Quadro 13 mostra um resumo geral destes princípios e estereótipos: 

Quadro 13 – Resumo Geral dos Princípios e Estereótipos 

Projeto Conceitual de BD 
Princípios Estereótipos 

C1. Identificar as Classes Entidade 

C2. Identificar as Classes Atributo Composto 

C3. Identificar as Classes não Persistentes 

C4. Identificar as características das Classes que possuem Herança 

C5. Identificar Atributos não Persistentes 

C6. Identificar Atributos Identificadores 

C7. Identificar Atributos Únicos 

C8. Identificar Atributos Calculados 

C9. Identificar Atributos Obrigatórios 

 

<<entity>> 

<<compositeAttribute>> 

<<nonPersistent>> 

<<partial>> 

<<total>> 

<<overlap>> 

<<disjoint>> 

<<id>> 

<<unique>> 

<<calculatedAttribute>> 

<<required>> 

<<optional>> 

Projeto Lógico de Análise OR 
Princípios Estereótipos 

A1. Identificar Atributos Embutidos 

A2. Identificar Heranças por Referência 

A3. Identificar Atributos Índices 

 

<<embeddedAttribute>> 

<<reference>> 

<<índex>> 

Projeto Lógico de Implementação OR 
Princípios Estereótipos 

I1. Mapeamento de Classe Entidade 

I2. Mapeamento de Classe de Tipo Atributo Composto 

I3. Mapeamento de Atributo de Tipo Primitivo Multivalorado 

I4. Mapeamento de Atributo de Tipo Primitivo Multivalorado 
Embutido 

 

<<orTable>> 

<<attributeType>> 

<<arraySet>> 

<<tableSet>> 

<<typeAssociation>> 

<<refAssociation>> 
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I5. Mapeamento de Atributo de Tipo Composto 

I6. Mapeamento de Atributo de Tipo Composto Embutido 

I7. Mapeamento de Atributo de Tipo Composto Multivalorado 

I8. Mapeamento de Atributo de Tipo Composto Embutido e 
Multivalorado 

I9. Mapeamento de Associação ou Auto-Relacionamento com 
Multiplicidade Destino igual a 1 

I10. Mapeamento de Associação, Agregação ou Auto-
Relacionamento com Multiplicidade Destino maior que 1 

I11. Controle das Associações Bidirecionais 
 

I11A. Associações Bidirecionais de Multiplicidade Máxima 1 para 1 
 

I11B. Associações Bidirecionais de Multiplicidade Máxima 1 para n 
 

I11C. Associações Bidirecionais de Multiplicidade Máxima m para n 

I12. Mapeamento de Composição com Cardinalidade Destino maior 
que 1 

I13. Mapeamento de Herança 

I14. Mapeamento de Herança por Referência de Tipo 

I14A. Superclasse e Subclasses são Classes Entidade (<<entity>>) 

I14B. Superclasse é uma Classe Entidade (<<entity>>) e as 
Subclasses são Classes Atributo Composto 
(<<compositeAttribute>>) 

I14C. Superclasse é uma Classe Atributo Composto 
(<<compositeAttribute>>) e as Subclasses são Classes Entidade 
(<<entity>>) 

I15. Atributo de Relacionamento 

I16. Associação Ternária 

<<1:1>> 

<<1:n>> 

<<m:n>> 

<<pk>> 

<<uk>> 

<<ix>> 

<<nn>> 

<<ca>> 

<<p>> 

<<t>> 

<<o>> 

<<d>> 

Projeto Físico de BD-OR 
Princípios 

F1. Criação das estruturas TYPE referente às Classes Atributo Tipo (<<attributeType>>) e 
das Classes Tabela (<<orTable>>) 

F2. Criação das estruturas TYPE referente às Classes Coleção (<<arraySet>>) 

F2A. Classe Coleção (<<arraySet>>) possui um Atributo de Tipo Primitivo e Multivalorado 

F2B. Classe Coleção (<<arraySet>>) possui Associação (<<typeAssociation>>) com outra 
Classe 

F2C. Classe Coleção (<<arraySet>>) possui Associação (<<refAssociation>>) com outra 
Classe 

F3. Criação das estruturas TYPE referente às Classes Coleção (<<tableSet>>) 
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F3A. Classe Coleção (<<tableSet>>) possui um Atributo de Tipo Primitivo e Multivalorado 

F3B. Classe Coleção (<<tableSet>>) possui Associação (<<typeAssociation>>) com outra 
Classe 

F3C. Classe Coleção (<<tableSet>>) possui Associação (<<refAssociation>>) com outra 
Classe 

F4. Associação por Tipo (<<typeAssociation>>) 

F5. Associação por Referência (<<refAssociation>>) 

F6. Criação das estruturas TABLE referente às Classes Tabela (<<orTable>>) 

F6A. Classe tabela (<<orTable>>) não possui Associações com Classes  Tabela Embutida 
(<<tableSet>>) 

 

F6B. Classe Tabela (<<orTable>>) possui Associações com Classes Tabela Embutida 
(<<tableSet>>) 

F7. Criação das chaves primárias (<<pk>>) 

F8. Criação das Chaves Candidatas (<<uk>>) 

F9. Criação dos Índices (<<ix>>) 

F10. Definição dos Atributos das Chaves Estrangeiras 

F11. Criação de TRIGGER de Validação dos Relacionamentos 

F11A.Relacionamentos <<1:1>> 

F11B.Relacionamentos <<1:n>> 

F11C.Relacionamentos <<m:n>> 

F12. Validação de Heranças Disjunta ou com Sobreposição 

F13. Validação das Heranças Total ou Parcial 

 

Resumindo o Quadro 13 tem-se que a utilização dos estereótipos e princípios 

definidos para obtenção dos Esquemas de BD foi dividida em 4 fases, 41 princípios e 33 

estereótipos. Sendo as duas primeiras fases (i.e. Conceitual e Lógica de Análise), com 

12 princípios e 15 estereótipos necessariamente utilizados pelo Projetista de BD, e as 

duas últimas fases (i.e. Lógica de Implementação e Física), com seus princípios e 

estereótipos também podendo ser aplicadas pelo Projetista de BD ou através de 

ferramentas CASE, devido às mesmas serem definidas através de algoritmos e passíveis 

de serem automatizados. 
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5. Estudo de Caso 
Neste capítulo será apresentado um caso de uso hipotético para demonstrar o 
conjunto dos princípios definidos neste trabalho e utilizados na geração de 
Esquemas de BD OR a partir de Esquemas Classe de Sistema. 

5.1 Introdução 

Para demonstrar os princípios descritos no capítulo anterior (Capítulo 4), a 

seguir será mostrado um exemplo detalhando a utilização destes princípios na geração 

de um Esquema de BD-OR (Conceitual, Lógico e Físico), sendo o Esquema Físico 

implementado em um SGBD-OR ORACLE. Para isto foi criado um Esquema de 

Classes de Sistema hipotético de um sistema acadêmico. Este Esquema será utilizado 

como base de entrada para definição dos Esquemas de BD-OR. 

A seguir, será demonstrada, passo a passo, a evolução da geração dos Esquemas 

de BD. 

5.2 Definindo o Esquema de Classe de Sistema 

O projeto utilizado para demonstrar os princípios descreve um Sistema de uma 

Instituição Acadêmico com as seguintes características: 

“Deseja-se controlar a matrícula de Alunos na instituição. Para isto é necessário 

cadastrar os cursos e suas respectivas disciplinas. As disciplinas possuem ementas 

próprias. Cada turma, a ser definida semestralmente, possui uma única disciplina e 

apenas um professor. Note que na criação da turma o professor é opcional, sendo 

definido em uma etapa posterior. Existem ainda turmas especiais de férias. Alguns 

Professores se matriculam para cursarem graduações de outros cursos. Os Professores e 

Alunos são previamente cadastrados e possuem seus dados pessoais, não esquecendo de 



 

 

123 
 

Telefones de contato e Emails, além de um conjunto variável de documentos, 

dependendo da idade, sexo e nacionalidade.” 

Na Figura 98, tem-se um Esquema de Classes de Sistema oriundo de um 

processo de análise de um Sistema de Controle Acadêmico. Normalmente este Esquema 

é um documento de saída da fase de análise e projeto de um sistema baseado em 

metodologias que utilizam UML. 
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Figura 98 – Estudo de Caso: Esquema de Classes 
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5.3 Obtendo o Esquema Conceitual 

A partir do Esquema de Classes de Sistema, e utilizando-se os Princípios e 

Estereótipos descritos para o Projeto Conceitual, para se obter o Esquema Conceitual 

devem ser identificadas com estereótipos as Classes Entidades e Atributos. A seguir 

será detalhada a sua utilização: 

 

C1. Identificar as Classes Entidade: Curso, Disciplina, Ementa, Pessoa e Turma. 

C2. Identificar as Classes Atributo Composto: Aluno, Professor, Competencia, 

Endereco e OutrosDocumentos. 

C3. Identificar as Classes não Persistentes: Correio 

C4. Identificar as características das Classes que possuem Herança: Não 

identificada 

C5. Identificar Atributos não Persistentes: pais de Endereco 

C6. Identificar Atributos Identificadores: cpf de Pessoa, codigo do Curso, codigo da 

Disciplina e codigo da Turma 

C7. Identificar Atributos Únicos: Matricula do Aluno, matricula do Professor 

C8. Identificar Atributos Calculados: qtdAlunos da Classe Turma 

C9. Identificar Atributos Obrigatórios: assunto da Ementa, matricula do Aluno, 

matricula do Professor, nome do Curso, nome da Disciplina e nome da Pessoa 

 

Note que: 1) Algumas Classes, como Competencia, Endereco e 

OutrosDocumentos não foram identificadas como Classes Entidade e serão 

consideradas como Tipos Compostos de Atributos <<compositeAttribute>>, indicando 

a geração de Classes Tipo; 2) A Classe Correio é uma Classe de Negócio e não precisa 

ser persistida; 3) Não foi identificada as características da Herança sendo assumida 

Total e Disjunta; 4) O Atributo pais da Classe Endereco não será persistida no BD. 
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Apesar de poderem existir alunos com residência no exterior o analista/projetista 

retirarou este requisito para tornar o modelo mais simples de implementar; 5) As 

Classes Aluno e Professor também foram tratadas como Classes Atributo devido à 

limitação do ORACLE que não permite herança de tabelas; 6) Além disto, também 

foram definidos os atributos identificadores, <<id>>, chaves candidatas, <<unique>>, e 

atributos obrigatórios, <<required>> e 7) A Classe Turma possui o Atributo qtdAluno 

que pode ser implementado através de um método ou função. Sendo assim, este campo 

foi marcado como <<calculatedAttribute>> 

A Figura 99 mostra o Esquema Conceitual obtido após definição da utilização 

destes estereótipos. 
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Figura 99 – Estudo de Caso: Esquema Conceitual 
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5.4 Obtendo o Esquema Lógico de Análise 

A partir do Esquema Conceitual, e utilizando-se os Princípios e Estereótipos 

descritos para o Mapeamento, para obter-se o Esquema Lógico de Análise foi 

necessário ser identificadas com estereótipos as Características Lógicas desejadas. A 

seguir será detalhada a sua utilização: 

A1. Identificar Atributos Embutidos: A Classe Endereco e o Atributo Multivalorado  

eMail da Classe Pessoa. 

A2. Identificar Heranças por Referência: Não identificada 

A3. Identificar Atributos Índices: Nome da Pessoa 

Note que: 1) A Classe Endereco considerada, no Esquema Conceitual, como 

Tipo Composto de Atributo foi marcada com estereótipo <<embeddedAttribute>> 

indicando que seus atributos serão embutidos na Classe Pessoa; 2) O Atributo 

Multivalorado eMail da Classe Pessoa também foi marcado com o estereótipo 

<<embbededAttribute>> indicando que o mesmo deve ser embutido dentro da própria 

Classe Pessoa; 3) Por não ser identificada a forma de Herança da Classe Pessoa, será 

assumida o padrão de Herança que é utilizando-se os recursos de Herança do SBGD-

OR; e 4) O Atributo nome da Classe Pessoa possuirá um índice de acesso para facilitar 

pesquisas. A Figura 100 mostra e Esquema Lógico de Análise obtido após definição da 

utilização destes estereótipos. 
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Figura 100 – Estudo de Caso: Esquema Lógico de Análise 
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5.5 Mapeando para o Esquema Lógico de 
Implementação 

A partir do Esquema Lógico de Análise a geração do Esquema Lógico de 

Implementação seguirá os princípios de Mapeamento Lógico de Implementação.  

A seguir, serão detalhados os passos seguidos para obtenção do Esquema 

Lógico. 

 

I1. Mapeamento de Classe Entidade 

Foram encontradas as Classes Entidade: Curso, Disciplina, Ementa, Pessoa e 

Turma. A Figura 101 exemplifica esta migração detalhando a Classe Curso. 

 
Figura 101 – Estudo de Caso: Classe Entidade: Turma 

 

I2. Mapeamento de Classe de Tipo Composto 

Foram identificadas as classes Aluno, Competência, Professor e 

OutrosDocumentos. A Figura 102 exemplifica esta migração detalhando a Classe 

Competência. 

 
Figura 102 – Estudo de Caso: Classe Atributo Tipo: Competência 
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I3. Mapeamento de Atributo de Tipo Primitivo Multivalorado 

Foi identificado apenas o Atributo telefone da Classe Pessoa. A Figura 103 

exemplifica a migração deste Atributo. Note que foi criada uma Classe Coleção 

SetPessoaTelefone, estereótipo <<arraySet>>, contendo as ocorrências do mesmo. 

 

 
Figura 103 – Estudo de Caso: Atributo Multivalorado Primitivo: telefone 

 

I4. Mapeamento de Atributo de Tipo Primitivo Multivalorado Embutido 

Foi identificado apenas o Atributo eMail da Classe Pessoa. A Figura 104 

exemplifica a migração deste Atributo. Note que foram criados 2 Atributos 

(email_1 e email_2) dentro da própria Classe Pessoa. 

 

 
Figura 104 – Estudo de Caso: Atributo Multivalorado Primitivo: eMail 
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I5. Mapeamento de Atributo de Tipo Composto 

Foi identificada apenas a Classe Entidade Turma que possui associação com a 

Classe Atributo Tipo Competência. A Figura 105 exemplifica a migração desta 

Associação. Note que uma nova associação será criada entre a Classe Tabela e a 

Classe Tipo. 

 
Figura 105 – Estudo de Caso: Atributo Composto: Turma x Competência 

 

I6. Mapeamento de Atributo de Tipo Composto Embutido 

Foi identificada apenas a classe Endereco. A Figura 106 exemplifica a migração 

desta Classe. Note que a migração irá afetar a Classe Pessoa, por possuir um 

atributo, via uma associação do tipo Classe Endereço. 

 
Figura 106 – Estudo de Caso: Atributo Embutido: Endereço 
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I7. Mapeamento de Atributo de Tipo Composto Multivalorado 

Foi Identificada apenas a Classe Pessoa que possui associação Multivalorada com 

a Classe OutrosDocumentos. A Figura 107 exemplifica a migração desta 

Associação. Note que uma nova associação será criada entre a Classe Tabela e a 

Classe Tipo. 

 
Figura 107 – Estudo de Caso: Atributo Tipo Composto Multivalorado: Pessoa x OutrosDocumentos 

 

I8. Mapeamento de Atributo de Tipo Composto Embutido e Multivalorado 

Não identificado. 

 

I9. Mapeamento de Associação ou Auto-Relacionamento com Multiplicidade 
Destino igual a 1 

Foram identificadas as Associações entre as Classes Aluno x Curso, Disciplina x 

Professor, Professor x Disciplina, Turma x Professor e Curso x Disciplina. A 

Figura 108 exemplifica esta migração detalhando a Associação Professor x 

Disciplina.  
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Figura 108 – Estudo de Caso: Associação com Multiplicidade 1: Professor x Disciplina 

 

I10. Mapeamento de Associação, Agregação ou Auto-Relacionamento com 
Multiplicidade Destino maior que 1 

Foram identificadas as Associações entre as Classes Aluno x Turma, Curso x 

Aluno, Disciplina x Turma, Professor x Turma, Turma x Aluno e Curso x 

Disciplina. A Figura 109 exemplifica esta migração detalhando a Associação 

Disciplina x Turma. 

 
Figura 109 – Estudo de Caso: Associação 1:n: Professor x Turma e Disciplina x Turma 

 



 

 

135 
 

I11. Controle das Associações Bidirecionais 

Foram identificadas Associações Bidirecionais entre as Classes: Professor x 

Disciplina, Turma x Aluno, Curso x Disciplina e Professor x Turma. A Figura 110 

exemplifica a marcação dos estereótipos <<1:1::, <<1:n>>, <<m:n>>. 

 

 
Figura 110 – Estudo de Caso: Associação Bidirecionais: Professor x Disciplina 

 

I12. Mapeamento de Composição com Cardinalidade Destino maior que 1 

Foi identificada apenas a Composição entre as Classes Disciplina x Ementa. A 

Figura 111 exemplifica a migração desta Composição. Note que foi criada uma 

Classe Coleção, estereótipo <<tableSet>>, contendo as ocorrências da mesma. 

 

Figura 111 – Estudo de Caso: Composição: Disciplina x Ementa 
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I13. Mapeamento de Herança 

Foi identificada apenas a Classe Pessoa que é estendida nas Classes Atributo 

Funcionário e Professor. A Figura 112 exemplifica a migração desta 

Especialização. 

 
Figura 112 – Estudo de Caso: Especialização: Pessoa x Aluno, Professor 

 

I14. Mapeamento de Herança por Referência de Tipo 

Não identificado 

 

I15. Atributo de Relacionamento 

Não identificado 

 

I16. Associação Ternária 

Não identificado 

 

A Figura 113 é apresentada o novo Esquema Lógico de Implementação completo. 

 



 

 

137 
 

 
Figura 113 – Estudo de Caso: Esquema Lógico de Implementação 
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5.6 Mapeando para o Esquema Físico OR 

 

A partir do Esquema Lógico de Implementação a geração dos scripts do 

Esquema Físico Objeto-Relacional também é feita de forma automática. A seguir será 

mostrado o Esquema Físico em ORACLE 10g gerado a partir do Esquema Lógico de 

Implementação da seção anterior. 

 

F1. Criação das estruturas TYPE referente às Classes Atributo Tipo 
(<<attributeType>>) e das Classes Tabela (<<orTable>>) 

 
-- Classe <<type>> : Estrutura TYPE 

 

----- TCompetencia 

 

CREATE OR REPLACE TYPE TCompetencia             AS OBJECT ( 

  ano                                           INT, 

  semestre                                      INT, 

  periodoFerias                                 CHAR 

); 

 
----- TOutrosDocumentos 

 

CREATE OR REPLACE TYPE TOutrosDocumentos        AS OBJECT ( 

  tipo                                          INT, 

  numero                                        INT 

); 

 
-- Classe <<table>> : Estrutura TYPE 

 

 

----- TCurso 

 

CREATE OR REPLACE TYPE TCurso                   AS OBJECT( 

  codigo                                        INT, 

  nome                                          VARCHAR2(50) 

); 

 

----- TDisciplina 

 

CREATE OR REPLACE TYPE TDisciplina              AS OBJECT ( 

  codigo                                        INT, 

  nome                                          VARCHAR2(50) 

); 

 

----- TEmenta 

     

CREATE OR REPLACE TYPE TEmenta                  AS OBJECT( 

  assunto                                       VARCHAR2(50), 

  descricao                                     VARCHAR2(1024) 

); 

 

----- TPessoa 

 

CREATE OR REPLACE TYPE TPessoa                  AS OBJECT( 

  cpf                                           VARCHAR2(11), 

  nome                                          VARCHAR2(50), 

  endereco_logradouro                           VARCHAR2(50), 

  endereco_numero                               INT, 

  endereco_complemento                          VARCHAR2(20), 

  endereco_bairro                               VARCHAR2(20), 
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  endereco_cidade                               VARCHAR2(20), 

  endereco_uf                                   VARCHAR2(2), 

  endereco_cep                                  VARCHAR2(8) 

  email_1                                       VARCHAR2(50) 

  email_2                                       VARCHAR2(50) 

); 

 

----- TTurma 

 

CREATE OR REPLACE TYPE TTurma                   AS OBJECT( 

  codigo                                        INT 

); 

 

----- TAluno 

 

CREATE OR REPLACE TYPE TAluno                   UNDER TPessoa( 

  matricula                                     INT 

); 

 

----- TProfessor 

 

CREATE OR REPLACE TYPE TProfessor               UNDER TPessoa ( 

  matricula                                     INT 

); 

 

F2. Criação das estruturas TYPE referente às Classes Coleção (<<arraySet>>) 
 
----- TSetPessoaTelefone 

 

CREATE OR REPLACE TYPE TSetPessoaTelefone   AS VARRAY(3)  

  OF VARCHAR2(20); 

 

----- TSetPessoaOutrosDocumentos 

 

CREATE OR REPLACE TYPE TSetPessoaTelefone   AS VARRAY(3)  

  OF TOutrosDocumentos; 

 

F3. Criação das estruturas TYPE referente às Classes Coleção (<<tableSet>>) 

 
----- TSetAlunoTurma 

 

CREATE OR REPLACE TYPE TSetAlunoTurma       AS TABLE  

  OF REF TTurma; 

 

----- TSetCursoAluno 

 

CREATE OR REPLACE TYPE TSetCursoAluno       AS TABLE  

  OF REF TAluno; 

 

----- TSetCursoDisciplina 

 

CREATE OR REPLACE TYPE TSetCursoDisciplina  AS TABLE  

  OF REF TDisciplina; 

 

----- TSetDisciplinaEmenta 

 

CREATE OR REPLACE TYPE TSetDisciplinaEmenta AS TABLE  

  OF REF TEmenta; 

 

----- TSetDisciplinaTurma 

 

CREATE OR REPLACE TYPE TSetDisciplinaTurma  AS TABLE  

  OF REF TTurma; 

 

----- TSetProfessorTurma 

 

CREATE OR REPLACE TYPE TSetProfessorTurma   AS TABLE  

  OF REF TTurma; 

 

----- TSetTurmaAluno 

 

CREATE OR REPLACE TYPE TSetTurmaAluno       AS TABLE  

  OF REF TAluno; 



 

 

140 
 

 

F4. Associação por Tipo (<<typeAssociation>>): Mapear uma Classe 
<<orTable>> 

 
----- TAluno x TSetAlunoTurma : turmaSet 

 

ALTER TYPE TAluno ADD ATTRIBUTE ( 

  turmaSet                                      TSetAlunoTurma 

) CASCADE; 

 

----- TCurso x TSetCursoAluno : alunoSet 

 

ALTER TYPE TCurso ADD ATTRIBUTE ( 

  alunoSet                                      TSetCursoAluno 

) CASCADE; 

 

----- TCurso x TSetCursoDisciplina : disciplinaSet 

 

ALTER TYPE TCurso ADD ATTRIBUTE ( 

  disciplinaSet                                 TSetCursoDisciplina 

) CASCADE; 

 

----- TDisciplina x TSetDisciplinaEmenta : ementaSet 

 

ALTER TYPE TDisciplina ADD ATTRIBUTE ( 

  ementaSet                                     TSetDisciplinaEmenta 

) CASCADE; 

 

----- TDisciplina x TSetDisciplinaTurma : turmaSet 

 

ALTER TYPE TDisciplina ADD ATTRIBUTE ( 

  turmaSet                                      TSetDisciplinaTurma 

) CASCADE; 

 

----- TPessoa x TSetOutrosDocumentos : outrosDocumentosSet 

 

ALTER TYPE TPessoa ADD ATTRIBUTE ( 

  outrosDocumentosSet                           TSetPessoaOutrosDocumentos 

) CASCADE; 

 

----- TPessoa x TSetPessoaTelefone : telefoneSet 

 

ALTER TYPE TPessoa ADD ATTRIBUTE ( 

  telefoneSet                                   TSetPessoaTelefone 

) CASCADE; 

 

----- TProfessor x TSetProfessorTurma : turmaSet 

 

ALTER TYPE TProfessor ADD ATTRIBUTE ( 

  turmaSet                                      TSetProfessorTurma 

) CASCADE; 

 

----- TTurma x Competencia : competencia 

 

ALTER TYPE TTurma ADD ATTRIBUTE ( 

  competencia                                   TCompetencia 

) CASCADE; 

 

----- TTurma x TSetTurmaAluno : alunoSet 

 

ALTER TYPE TTurma ADD ATTRIBUTE ( 

  alunoSet                                      TSetTurmaAluno 

) CASCADE; 

 

F5. Associação por Referência (<<refAssociation>>) 

 
----- TAluno x TCurso : curso 

 

ALTER TYPE TAluno ADD ATTRIBUTE ( 

  cursoRef                                      REF TCurso 

) CASCADE; 
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----- TAluno x TPessoa : pessoa 

 

ALTER TYPE TAluno ADD ATTRIBUTE ( 

  pessoaRef                                     REF TPessoa 

) CASCADE; 

 

----- TDisciplina x TCurso: curso 

 

ALTER TYPE TDisciplina ADD ATTRIBUTE ( 

  cursoRef                                      REF TCurso 

) CASCADE; 

 

----- TDisciplina x TProfessor: professor_coordena 

 

ALTER TYPE TDisciplina ADD ATTRIBUTE ( 

  professorRef_coordena                         REF TProfessor 

) CASCADE; 

 

----- TProfessor x TDisciplina : disciplina_coordena 

 

ALTER TYPE TProfessor ADD ATTRIBUTE ( 

  disciplinaRef_coordena                        REF TDisciplina 

) CASCADE; 

 

----- TProfessor x TPessoa : pessoa 

 

ALTER TYPE TProfessor ADD ATTRIBUTE ( 

  pessoaRef                                     REF TPessoa 

) CASCADE; 

 

----- TTurma x TDisciplina : disciplina 

 

ALTER TYPE TTurma ADD ATTRIBUTE ( 

  disciplinaRef                                 REF TDisciplina 

) CASCADE; 

 

----- TTurma x TProfessor : professor 

 

ALTER TYPE TTurma ADD ATTRIBUTE ( 

  professorRef                                  REF TProfessor 

) CASCADE; 

 

F6. Criação das estruturas TABLE referente às Classes Tabela (<<orTable>>)> 

 

F6A. Classe tabela (<<orTable>>) não possui Associações com Classes  Tabela 
Embutida (<<tableSet>>) 

 
-- Classe <<table>> : Estrutura TABLE 

 

----- Ementa 

 

CREATE TABLE Ementa                         OF TEmenta; 

 

----- Pessoa 

 

CREATE TABLE Pessoa                         OF TPessoa; 

 

F6B. Classe Tabela (<<orTable>>) possui Associações com Classes Tabela 
Embutida (<<tableSet>>) 

 
-- Classe <<table>> : Estrutura TABLE 

 

----- Aluno 

 

CREATE TABLE Aluno                          OF TAluno 

  NESTED TABLE turmaSet                     STORE AS SetAlunoTurma 

; 

 

----- Curso 
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CREATE TABLE Curso                          OF TCurso 

  NESTED TABLE alunoSet                          

    STORE AS SetCursoAluno, 

  NESTED TABLE disciplinaSet                     

    STORE AS SetCursoDisciplina 

; 

 

----- Disciplina 

 

CREATE TABLE Disciplina                     OF TDisciplina 

  NESTED TABLE turmaSet                          

    STORE AS SetDisciplinaTurma, 

  NESTED TABLE ementaSet                         

    STORE AS SetDisciplinaEmenta 

; 

 

 

----- Professor 

 

CREATE TABLE Professor                      OF TProfessor 

  NESTED TABLE turmaSet                          

    STORE AS SetProfessorTurma 

; 

 

----- Turma 

 

CREATE TABLE Turma                          OF TTurma 

  NESTED TABLE alunoSet                          

    STORE AS SetTurmaAluno 

; 

 

F7. Criação das chaves primárias (<<pk>>) 

 
----- Curso 

 

ALTER TABLE Curso 

  ADD CONSTRAINT PK_Curso                   PRIMARY KEY (codigo); 

 

----- Disciplina 

 

ALTER TABLE Disciplina 

  ADD CONSTRAINT PK_Disciplina              PRIMARY KEY (codigo); 

 

----- Pessoa 

 

ALTER TABLE Pessoa 

  ADD CONSTRAINT PK_Pessoa                  PRIMARY KEY (cpf); 

 

----- Turma 

 

ALTER TABLE Turma 

  ADD CONSTRAINT PK_Turma                   PRIMARY KEY (codigo); 

 

F8. Criação das Chaves Candidatas (<<uk>>) 

 
----- Aluno 

 

ALTER TABLE Aluno 

  ADD CONSTRAINT UK_Aluno                   UNIQUE (matricula); 

 

ALTER TABLE Professor 

  ADD CONSTRAINT UK_Professor               UNIQUE (matricula); 

 

F9. Criação dos Índices (<<ix>>) 

 
----- Pessoa 
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CREATE INDEX IX_PESSOA_NOME ON PESSOA (NOME); 

 

F10. Definição dos Atributos das Chaves Estrangeiras 

 
----- TAluno x TCurso : curso 

 

ALTER TABLE Aluno 

  ADD CONSTRAINT FK_Aluno_Curso             FOREIGN KEY (cursoRef) 

    REFERENCES Curso; 

 

----- TAluno x TPessoa : pessoa 

 

ALTER TABLE Aluno 

  ADD CONSTRAINT FK_Aluno_Pessoa            FOREIGN KEY (pessoaRef) 

    REFERENCES Pessoa; 

 

----- TDisciplina x TCurso: curso 

 

ALTER TABLE Disciplina 

  ADD CONSTRAINT FK_Disciplina_Curso        FOREIGN KEY (cursoRef) 

    REFERENCES Curso; 

 

----- TDisciplina x TProfessor: professor_coordena 

 

ALTER TABLE Disciplina 

  ADD CONSTRAINT FK_Disciplina_Professor    FOREIGN KEY (professorRef_coordena) 

    REFERENCES Professor; 

 

----- TProfessor x TDisciplina : disciplina_coordena 

 

ALTER TABLE Professor 

  ADD CONSTRAINT FK_Professor_Disciplina    FOREIGN KEY (disciplinaRef_coordena) 

    REFERENCES Disciplina; 

 

----- TProfessor x TPessoa : pessoa 

 

ALTER TABLE Professor 

  ADD CONSTRAINT FK_Professor_Pessoa        FOREIGN KEY (pessoaRef) 

    REFERENCES Pessoa; 

 

----- TTurma x TDisciplina : disciplina 

 

ALTER TABLE Turma 

  ADD CONSTRAINT FK_Turma_Disciplina        FOREIGN KEY (disciplinaRef) 

    REFERENCES Disciplina; 

 

----- TTurma x TProfessor : professor 

 

ALTER TABLE Turma 

  ADD CONSTRAINT FK_Turma_Professor         FOREIGN KEY (professorRef) 

  REFERENCES Professor; 

 

F11. Criação das TRIGGER de Validação dos Relacionamentos 

 

F11A. Relacionamentos <<1:1>> 

 
-- TRIGGER 1:1 – PROFESSOR x DISCIPLINA 

 

-- FUNCTION: GET REF FROM ROWID : PROFESSOR 

 

CREATE OR REPLACE FUNCTION FU11_PROFES_DISCIP_REF(RI IN ROWID) 

RETURN REF TPROFESSOR AS 

  PRAGMA AUTONOMOUS_TRANSACTION; 

  RE REF TPROFESSOR := NULL; 

BEGIN 

  SELECT REF(TA) INTO RE FROM PROFESSOR TA WHERE TA.ROWID=RI; 

  RETURN RE; 

END FU11_PROFES_DISCIP_REF; 
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-- PROCEDURE: UPDATE SET OTHER REF = NULL : PROFESSOR 

 

CREATE OR REPLACE PROCEDURE SP11_PROFES_DISCIP_UPD(PPROFESSOR REF TPROFESSOR, PDISCIPLINA REF 

TDISCIPLINA) 

AS 

  PRAGMA AUTONOMOUS_TRANSACTION; 

BEGIN 

  BEGIN 

    UPDATE PROFESSOR TA 

    SET TA.DISCIPLINAREF_COORDENA = NULL 

    WHERE REF(TA) <> PPROFESSOR 

      AND TA.DISCIPLINAREF_COORDENA = PDISCIPLINA; 

    COMMIT; 

  EXCEPTION 

    WHEN OTHERS THEN 

      dbms_output.put_line('SP11_PROFES_DISCIP_UPD.' || SYSDATE || SQLERRM); 

  END; 

END SP11_PROFES_DISCIP_UPD; 

 

-- TRIGGER: CREATE AND UPDATE RELATIONSHIP 1:1 : PROFESSOR x DISCIPLINA 

 

CREATE OR REPLACE TRIGGER TR11_PROFES_DISCIP 

AFTER INSERT OR UPDATE  

ON PROFESSOR 

FOR EACH ROW  

WHEN ((NEW.DISCIPLINAREF_COORDENA <> OLD.DISCIPLINAREF_COORDENA) 

  OR  (NEW.DISCIPLINAREF_COORDENA IS NULL AND OLD.DISCIPLINAREF_COORDENA IS NOT NULL) 

  OR  (OLD.DISCIPLINAREF_COORDENA IS NULL AND NEW.DISCIPLINAREF_COORDENA IS NOT NULL)) 

DECLARE 

  INFO VARCHAR2(64);  

  REFNEW REF TPROFESSOR := NULL; 

BEGIN 

  DBMS_APPLICATION_INFO.READ_CLIENT_INFO(INFO);  

  dbms_output.put_line('TR11_PROFES_DISCIP OF PROFESSOR - INFO=' || INFO  

                    || ' - NEW.MATRICULA=' || :NEW.MATRICULA); 

  IF (info = 'TR11_PROFES_DISCIP' OR info = 'TR11_DISCIP_PROFES') THEN 

    RETURN; 

  END IF; 

  DBMS_APPLICATION_INFO.SET_CLIENT_INFO('TR11_PROFES_DISCIP');  

 

  REFNEW := FU11_PROFES_DISCIP_REF(:NEW.ROWID); 

 

  IF (:NEW.DISCIPLINAREF_COORDENA IS NOT NULL) THEN 

    dbms_output.put_line('TR11_PROFES_DISCIP.DELETE REF OTHER PROFESSOR TO NEW DISCIPLINA'); 

    SP11_PROFES_DISCIP_UPD(REFNEW, :NEW.DISCIPLINAREF_COORDENA);  

  END IF; 

 

  IF (UPDATING AND  

     (:OLD.DISCIPLINAREF_COORDENA IS NOT NULL) AND  

     (:NEW.DISCIPLINAREF_COORDENA <> :OLD.DISCIPLINAREF_COORDENA)) then 

    dbms_output.put_line('TR11_PROFES_DISCIP.DELETE REF OLD DISCIPLINA TO PROFESSOR'); 

    BEGIN 

      UPDATE DISCIPLINA TA 

      SET TA.PROFESSORREF_COORDENA = NULL  

      WHERE REF(TA) = :OLD.DISCIPLINAREF_COORDENA; 

    EXCEPTION 

      WHEN OTHERS THEN 

        dbms_output.put_line('TR11_PROFES_DISCIP.' || SYSDATE || SQLERRM);  

    END; 

  END IF; 

 

  dbms_output.put_line('TR11_PROFES_DISCIP.UPDATE REF NEW DISCIPLINA TO PROFESSOR'); 

  BEGIN 

    UPDATE DISCIPLINA TA 

    SET TA.PROFESSORREF_COORDENA = REFNEW 

    WHERE REF(TA) = :NEW.DISCIPLINAREF_COORDENA;   

  EXCEPTION 

    WHEN OTHERS THEN 

      dbms_output.put_line('TR11_PROFES_DISCIP.' || SYSDATE || SQLERRM);  

  END; 

 

  DBMS_APPLICATION_INFO.SET_CLIENT_INFO('');  

END TR11_PROFES_DISCIP; 

 

-- TRIGGER 1:1 – DISCIPLINA x PROFESSOR 

 

-- FUNCTION: GET REF FROM ROWID : DISCIPLINA 

 

CREATE OR REPLACE FUNCTION FU11_DISCIP_PROFES_REF(RI IN ROWID) 

RETURN REF TDISCIPLINA AS 
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  PRAGMA AUTONOMOUS_TRANSACTION; 

  RE REF TDISCIPLINA := NULL; 

BEGIN 

  SELECT REF(TA) INTO RE FROM DISCIPLINA TA WHERE TA.ROWID=RI; 

  RETURN RE; 

END FU11_DISCIP_PROFES_REF; 

 

-- PROCEDURE: UPDATE SET OTHER REF = NULL : DISCIPLINA 

 

CREATE OR REPLACE PROCEDURE SP11_DISCIP_PROFES_UPD(PDISCIPLINA REF TDISCIPLINA, PPROFESSOR REF 

TPROFESSOR)  

AS 

  PRAGMA AUTONOMOUS_TRANSACTION; 

BEGIN 

  BEGIN 

    UPDATE DISCIPLINA TA 

    SET TA.PROFESSORREF_COORDENA = NULL  

    WHERE REF(TA) <> PDISCIPLINA 

      AND TA.PROFESSORREF_COORDENA = PPROFESSOR;  

    COMMIT; 

  EXCEPTION 

    WHEN OTHERS THEN 

      dbms_output.put_line('SP11_DISCIP_PROFES_UPD.' || SYSDATE || SQLERRM);  

  END; 

END SP11_DISCIP_PROFES_UPD; 

 

-- TRIGGER: CREATE AND UPDATE RELATIONSHIP 1:1 : DISCIPLINA x PROFESSOR 

 

CREATE OR REPLACE TRIGGER TR11_DISCIP_PROFES 

AFTER INSERT OR UPDATE  

ON DISCIPLINA 

FOR EACH ROW  

WHEN ((NEW.PROFESSORREF_COORDENA <> OLD.PROFESSORREF_COORDENA) 

  OR  (NEW.PROFESSORREF_COORDENA IS NULL AND OLD.PROFESSORREF_COORDENA IS NOT NULL) 

  OR  (OLD.PROFESSORREF_COORDENA IS NULL AND NEW.PROFESSORREF_COORDENA IS NOT NULL)) 

DECLARE  

  INFO VARCHAR2(64);  

  REFNEW REF TDISCIPLINA := NULL; 

BEGIN 

  DBMS_APPLICATION_INFO.READ_CLIENT_INFO (INFO);  

  dbms_output.put_line('TR11_DISCIP_PROFES OF DISCIPLINA - INFO=' || INFO  

                    || ' - NEW.CODIGO=' || :NEW.CODIGO); 

  IF (info = 'TR11_DISCIP_PROFES' OR info = 'TR11_PROFES_DISCIP') THEN 

    RETURN; 

  END IF; 

  DBMS_APPLICATION_INFO.SET_CLIENT_INFO ('TR11_DISCIP_PROFES');  

 

  REFNEW := FU11_DISCIP_PROFES_REF(:NEW.ROWID); 

 

  IF (:NEW.PROFESSORREF_COORDENA IS NOT NULL) THEN 

    dbms_output.put_line('TR11_DISCIP_PROFES.DELETE REF OTHER DISCIPLINA TO NEW PROFESSOR'); 

    SP11_DISCIP_PROFES_UPD(REFNEW, :NEW.PROFESSORREF_COORDENA);  

  END IF; 

 

  IF (UPDATING AND  

     (:OLD.PROFESSORREF_COORDENA IS NOT NULL) AND 

     (:NEW.PROFESSORREF_COORDENA <> :OLD.PROFESSORREF_COORDENA)) then 

    dbms_output.put_line('TR11_DISCIP_PROFES.DELETE REF OLD PROFESSOR TO DISCIPLINA'); 

    BEGIN 

      UPDATE PROFESSOR P 

      SET DISCIPLINAREF_COORDENA = NULL  

      WHERE REF(P) = :OLD.PROFESSORREF_COORDENA; 

    EXCEPTION 

      WHEN OTHERS THEN 

        dbms_output.put_line('TR11_DISCIP_PROFES.' || SYSDATE || SQLERRM); 

    END; 

  END IF; 

 

  dbms_output.put_line('TR11_DISCIP_PROFES.UPDATE REF NEW PROFESSOR TO DISCIPLINA'); 

  BEGIN 

    UPDATE PROFESSOR P 

    SET DISCIPLINAREF_COORDENA = REFNEW 

    WHERE REF(P) = :NEW.PROFESSORREF_COORDENA; 

  EXCEPTION 

    WHEN OTHERS THEN 

        dbms_output.put_line('TR11_DISCIP_PROFES.' || SYSDATE || SQLERRM); 

  END; 

 

  DBMS_APPLICATION_INFO.SET_CLIENT_INFO (''); 

END TR11_DISCIP_PROFES; 
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F11B. Relacionamentos <<1:n>> 

 
-- TRIGGER 1:N – PROFESSOR x TURMA 

 

-- FUNCTION: GET REF FROM ROWID : TURMA 

 

CREATE OR REPLACE FUNCTION FU1N_TURMA_PROFES_REF(RI IN ROWID) 

RETURN REF TTURMA AS 

  PRAGMA AUTONOMOUS_TRANSACTION; 

  RE REF TTURMA := NULL; 

BEGIN 

  SELECT REF(TA) INTO RE FROM TURMA TA WHERE TA.ROWID=RI; 

  RETURN RE; 

END FU1N_TURMA_PROFES_REF; 

 

-- TRIGGER: CREATE AND UPDATE RELATIONSHIP 1:N : TURMA x PROFESSOR 

 

CREATE OR REPLACE TRIGGER TR1N_TURMA_PROFES 

AFTER INSERT OR UPDATE  

ON TURMA 

FOR EACH ROW  

WHEN ((NEW.PROFESSORREF <> OLD.PROFESSORREF) 

  OR  (NEW.PROFESSORREF IS NULL AND OLD.PROFESSORREF IS NOT NULL) 

  OR  (OLD.PROFESSORREF IS NULL AND NEW.PROFESSORREF IS NOT NULL)) 

DECLARE  

  INFO VARCHAR2(64);  

  REFNEW REF TTURMA := NULL; 

BEGIN 

  DBMS_APPLICATION_INFO.READ_CLIENT_INFO(INFO);  

  LOG('1xN : TURMA x PROFESSOR x SETPROFESSORTURMA' 

       || ' - NEW.CODIGO=' || :NEW.CODIGO); 

  IF (info = 'TR1N_TURMA_PROFES' OR info = 'TR1N_PROFES_TURMA') THEN 

    RETURN; 

  END IF; 

  DBMS_APPLICATION_INFO.SET_CLIENT_INFO ('TR1N_TURMA_PROFES');  

 

  REFNEW := FU1N_TURMA_PROFES_REF(:NEW.ROWID); 

 

  IF (UPDATING AND (:OLD.PROFESSORREF IS NOT NULL)  

               AND (:NEW.PROFESSORREF <> :OLD.PROFESSORREF)) THEN 

    LOG('DELETE REF TURMA FROM TURMASET OF REF OLD PROFESSOR'); 

    BEGIN 

      DELETE FROM TABLE(SELECT P.turmaSet  

                        FROM PROFESSOR P  

                        WHERE REF(P) = :OLD.PROFESSORREF) TS   

      WHERE VALUE(TS) = REFNEW; 

    EXCEPTION 

      WHEN OTHERS THEN 

        LOG(SQLERRM); 

    END; 

  END IF; 

 

  IF (:NEW.PROFESSORREF IS NOT NULL) THEN 

    LOG('INSERT REF TURMA INTO TURMASET OF REF NEW PROFESSOR'); 

    BEGIN 

      INSERT INTO TABLE(SELECT turmaSet FROM PROFESSOR P WHERE REF(P) = :NEW.PROFESSORREF)  

      VALUES(REFNEW); 

    EXCEPTION 

      WHEN OTHERS THEN 

        LOG(SQLERRM); 

    END; 

  END IF; 

 

  DBMS_APPLICATION_INFO.SET_CLIENT_INFO (''); 

END FU1N_TURMA_PROFES; 

 

-- FUNCTION: GET REF FROM ROWID : SETPROFESSORTURMA - PROFESSOR 

 

CREATE OR REPLACE FUNCTION FU1N_PROFES_TURMA_REF1(RI IN ROWID) 

RETURN REF TPROFESSOR AS 

  RE REF TPROFESSOR := NULL; 

BEGIN 

  SELECT REF(TA) INTO RE FROM PROFESSOR TA, TABLE(TA.TURMASET) (+) TS WHERE TS.ROWID=RI; 

  RETURN RE; 

END FU1N_PROFES_TURMA_REF1; 
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-- FUNCTION: GET REF FROM ROWID : SETPROFESSORTURMA - TURMA 

 

CREATE OR REPLACE FUNCTION FU1N_PROFES_TURMA_REF2(RI IN ROWID) 

RETURN REF TTURMA AS 

  RE REF TTURMA := NULL; 

BEGIN 

  SELECT REF(TR) INTO RE FROM TURMA TR WHERE REF(TR) IN (SELECT TS.COLUMN_VALUE FROM PROFESSOR TA, 

TABLE(TA.TURMASET) (+) TS WHERE TS.ROWID=RI); 

  RETURN RE; 

END FU1N_PROFES_TURMA_REF2; 

 

-- FUNCTION: COUNT TURMA IN SETPROFESSORTURMA 

 

CREATE OR REPLACE FUNCTION FU1N_PROFES_TURMA_COUNT(RI IN ROWID) 

RETURN REF TTURMA AS 

  C NUMBER := 0; 

BEGIN 

  SELECT REF(TR) INTO RE FROM TURMA TR WHERE REF(TR) IN (SELECT TS.COLUMN_VALUE FROM PROFESSOR TA, 

TABLE(TA.TURMASET) (+) TS WHERE TS.ROWID=RI); 

  RETURN RE; 

END FU1N_PROFES_TURMA_REF2; 

 

-- TRIGGER: INSERT RELATIONSHIP 1:N : SETPROFESSORTURMA x TURMA 

 

CREATE OR REPLACE TRIGGER TR1NI_PROFES_TURMA 

AFTER INSERT  

ON SETPROFESSORTURMA 

FOR EACH ROW  

DECLARE  

  INFO VARCHAR2(64);  

  REFNEW_PROFESSOR REF TPROFESSOR := NULL; 

  REFNEW_TURMA REF TTURMA := NULL; 

  REFOLD_PROFESSOR REF TPROFESSOR := NULL; 

BEGIN 

  DBMS_APPLICATION_INFO.READ_CLIENT_INFO (INFO);  

  LOG('1xN / INSERT / SETPROFESSORTURMA x PROFESSOR x TURMA'); 

  IF (info = 'TR1N_PROFES_TURMA' OR info = 'TR1N_TURMA_PROFES') THEN 

    RETURN; 

  END IF; 

  DBMS_APPLICATION_INFO.SET_CLIENT_INFO ('TR1N_PROFES_TURMA');  

 

  REFNEW_PROFESSOR := FU1N_PROFES_TURMA_REF1(:NEW.ROWID); 

  REFNEW_TURMA := FU1N_PROFES_TURMA_REF2(:NEW.ROWID); 

 

  SELECT T.PROFESSORREF INTO REFOLD_PROFESSOR FROM TURMA T WHERE REF(T) = REFNEW_TURMA; 

  IF (REFOLD_PROFESSOR IS NOT NULL) THEN 

    LOG('DELETE REF TURMA FROM OLD PROFESSOR'); 

    BEGIN 

      DELETE FROM TABLE(SELECT T.turmaSet  

                        FROM PROFESSOR T 

                        WHERE REF(T) = REFOLD_PROFESSOR) TS   

      WHERE VALUE(TS) = REFNEW_TURMA; 

    EXCEPTION 

      WHEN OTHERS THEN 

        LOG(SQLERRM); 

    END; 

  END IF; 

 

  LOG('UPDATE REF NEW PROFESSOR TO TURMA'); 

  BEGIN 

    UPDATE TURMA T 

    SET PROFESSORREF = REFNEW_PROFESSOR 

    WHERE REF(T) = REFNEW_TURMA; 

  EXCEPTION 

    WHEN OTHERS THEN 

      LOG(SQLERRM); 

  END; 

 

 DBMS_APPLICATION_INFO.SET_CLIENT_INFO (''); 

END TR1NI_PROFES_TURMA; 

 

-- TRIGGER: DELETE RELATIONSHIP 1:N : SETPROFESSORTURMA x TURMA 

 

CREATE OR REPLACE TRIGGER TR1ND_PROFES_TURMA 

BEFORE DELETE  

ON SETPROFESSORTURMA 

FOR EACH ROW  

DECLARE  

  INFO VARCHAR2(64);  

  REFNEW_TURMA REF TTURMA := NULL; 

BEGIN 
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  DBMS_APPLICATION_INFO.READ_CLIENT_INFO (INFO);  

  LOG('1xN / DELETE / SETPROFESSORTURMA x PROFESSOR x TURMA'); 

  IF (info = 'TR1N_PROFES_TURMA' OR info = 'TR1N_TURMA_PROFES') THEN 

    RETURN; 

  END IF; 

  DBMS_APPLICATION_INFO.SET_CLIENT_INFO ('TR1N_PROFES_TURMA');  

 

  LOG('UPDATE REF OLD PROFESSOR TO NULL'); 

  REFNEW_TURMA := FU1N_PROFES_TURMA_REF2(:OLD.ROWID); 

  BEGIN 

    UPDATE TURMA T 

    SET PROFESSORREF = NULL 

    WHERE REF(T) = REFNEW_TURMA; 

  EXCEPTION 

    WHEN OTHERS THEN 

      LOG(SQLERRM); 

  END; 

 

 DBMS_APPLICATION_INFO.SET_CLIENT_INFO (''); 

END FU1ND_PROFES_TURMA; 

 

-- FUNCTION : LOG (GENERIC) 

 

CREATE OR REPLACE PROCEDURE LOG(MSG IN VARCHAR2) 

AS 

  INFO VARCHAR(64); 

BEGIN 

  DBMS_APPLICATION_INFO.READ_CLIENT_INFO (INFO);  

  dbms_output.put_line(INFO || ' [' || SYSDATE || ']: ' || MSG); 

END LOG; 
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5.7 Considerações Finais 

A utilização de um exemplo prático possibilitou demonstrar a utilização dos 

estereótipos e dos princípios definidos de forma simples, alguns dos quais aplicando-se 

apenas algoritmos. 

Note que, a partir de um Esquema de Classes do Sistema, e apenas adicionando 

alguns estereótipos, foi possível criar o Esquema Conceitual e o Esquema Lógico de 

Análise. A geração do Esquema Lógico de Implementação seguiu apenas os princípios 

definidos. O Esquema Físico OR, neste caso implementado em ORACLE 10gXE, 

também seguiu apenas os princípios definidos. 

O Quadro 14 descreve as principais características encontradas na utilização dos 

estereótipos e princípios definidos neste trabalho. 
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Quadro 14 – Análise das Características 

Características Positivas Características Negativas 

Utilização de UML Padrão com adoção de um 

conjunto limitado de estereótipos 

O Esquema Lógico de Implementação 

introduz Classes de Controle OR que 

“poluem” o Esquema 

Reuso do Esquema de Classes do Sistema 

 

 

Complexidade para criação das TRIGGER que 

controlam a Multiplicidade das relações 

Bidirecionais 

Geração do Esquema Conceitual apenas com 

marcação de estereótipos baseados em 

princípios definidos. 

 

Geração do Esquema Lógico de Análise 

apenas com marcação de estereótipos 

baseados em princípios definidos. 

 

Geração automática do Esquema Lógico de 

Implementação apenas utilizando os 

princípios definidos 

 

Geração automática do Esquema Físico 

apenas utilizando os princípios definidos 

 

 

Visualização gráfica dos Esquemas de Classes 

do Sistema, Conceitual e Lógico (Análise e 

Implementação) 
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6. Conclusão 
Neste capítulo serão avaliados os estereótipos e princípios descritos no artigo e 
propostos trabalhos futuros a serem desenvolvidos. 

6.1 Análise do trabalho 

O objetivo deste trabalho foi definir um conjunto de estereótipos e princípios 

que possibilitem um projetista de BD gerar, a partir de um Esquema de Classes de 

Sistema preexistente, os Esquemas Conceitual, Lógico OR e Físico de BD-OR. Como 

visto, estes estereótipos e princípios foram definidos, permitindo a geração dos 

Esquemas de BD sem dificuldades ou retrabalho.  

A utilização do Diagrama de Classes da UML e o alinhamento entre os 

Esquemas (de Classes de Sistema, Conceitual e Lógico de Análise) permitem a 

utilização de ferramentas CASE já existentes (e.g. ROSE, JUDE e ARGO-UML) para 

modelagem e marcação dos estereótipos que possibilitarão a obtenção destes Esquemas. 

A aplicação dos princípios de mapeamento para o Esquema Lógico de 

Implementação e para o Esquema Físico OR pode ser feita manualmente pelo projetista 

de BD, como no Estudo de Caso, ou através de ferramentas de geração automática. Isto 

se deve porque estas duas fases são fortemente baseadas em algoritmos. 

O Estudo de Caso permitiu a validação dos estereótipos e dos princípios 

definidos e permite concluir que o processo de mapeamento de um Esquema de Classes 

de Sistemas para Esquemas de BD OR é possível e viável de ser feita. 
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6.2 Principais contribuições 

Como principais contribuições deste trabalho podem ser destacadas: 

 

1. Iniciar o processo de geração do Projeto de BD desde o Esquema de Classes de 

Sistemas – Permite incremento do Projeto de BD a cada nova interação de Análise 

do Sistema; 

2. Integração entre as fases de Análise do Sistema, Projeto Conceitual e Projeto Lógico 

de Análise – Permite existir apenas um esquema (diagrama) integrado, contendo as 

características e visões de cada uma das fases 

3. Proposição para divisão do projeto Lógico de BD em duas fases (Lógico de Análise 

e Lógico de Implementação) – Permite definir características lógicas alinhadas ao 

Esquema de Classes de Sistemas; 

4. Definição de Princípios, Projeto Conceitual e Projeto Lógico de Análise OR, 

baseados apenas em estereótipos – Facilita a aplicação dos princípios; 

5. Definição de Princípio, Projeto Lógico de Implementação de BD-OR, baseados em 

estereótipos e Algoritmos automatizáveis – Permite automatização da geração do 

Esquema Lógico de Implementação através de uma ferramenta CASE; 

6. Definição de Princípio, Projeto Físico de BD-OR, baseados em Algoritmos e 

automatizáveis – Permite a geração do código SQL referente ao Esquema Físico de 

BD-OR através de uma ferramenta CASE. 
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6.3 Trabalhos futuros 

Este trabalho é parte de um projeto para criação uma ferramenta que permita ler 

Esquemas de Classes de Sistemas, oriundos de diversas ferramentas (e.g. ROSE, JUDE 

e ARGO-UML), e gerar os Esquemas Conceitual, Lógico de Análise, Lógico de 

Implementação e Físico, podendo o Esquema Físico ser gerado pelo maior número de 

padrões de SQL dos mais diversos fabricantes comerciais de SGBD (e.g. ORACLE, 

DB2, Postgres, MS-SQL, Firebird/Interbase e Mysql). 
 

Como trabalhos futuros complementares, elencam-se: 

 

1. Validação dos princípios em um modelo real e complexo; 

2. Teste de desempenho entre o Esquema OR gerado e Esquemas que utilizem apenas 

conceitos Relacionais; 

3. Criação de um plug-in na ferramenta Eclipse que permita a marcação dos 

estereótipos do Esquema Conceitual e Lógico de Análise de forma gráfica, 

utilizando-se pictogramas; 

4. Criação de um plug-in na ferramenta Eclipse que gere, de forma automática, o 

Esquema Lógico de Implementação; e 

5. Criação de plug-ins que permitam a geração do Esquema Físico em SQL para os 

padrões: SQL3, ORACLE, DB2, Postgres, MS-SQL, Firebird/Interbase e Mysql.  



 

 

154 
 

BIBLIOGRAFIA 
 

[Atk1989] ATKINSON, M. The object-oriented database system manifesto Proc. 
DOOD 89, dez. 1989 
 

[BMa1993] Bertino and Martino (1993), Object-Oriented Database Systems. Concepts 
and Architectures. Addison-Wesley. 
 

[Che1976] CHEN, P. P. S. The entity-relationship model: Towards a unified view of 
data. ACM Transactions on Database System, 1, 1976 
 

[Cod1970] J. F. Codd, “A relational model for large shared data banks'”, 
Communication of the ACM, Volume 13, Number 6, (June 1970) 
 

[COM1998] COMMITTEE for Advanced DBMS Function, 1990, “Third Generation 
Database System Manifesto” SIGMOD Record 
 

[EBJ+2001] Aggregation and Composition in Object-Relational Database Design. 
Esperanza Marcos, Belen Vela, José M. Cavero, and Paloma Cáceres. In 
Albertas Caplinskas and Johann Eder, editors, Proceedings of the  east-
european conference on Advances in Databases and Information Systems, 
pages 195--209, September 2001. Springer-Verlag. 
 

[EKa2004] Logical Design of Generalizations in Object-relational Databases. Johann 
Eder, Simone Kanzian: ADBIS (Local Proceedings) 2004 
 

[IBM2009] DB2 UDB Family On Common Ground -  
http://www.ibm.com/developerworks/data/library/techarticle/0204milligan/ 
0204milligan.html  
em 20/02/2009 
 

[IEC1999] ISO/IEC 9075:1999, Information technology—Database languages—SQL: 
Framework (SQL/Framework), will be published in 1999 
 

[JBR1999] Ivar Jacobson, Grady Booch, and Jim Rumbaugh, The Unified Software 
Development Process (Addison Wesley, 1999), ISBN: 0-201-57169-2 
 

[JZe2001] Object-Relational Modeling in UML Jaroslav Zendulka, 2001 
 

[Mca2001] Marcos, E. and Cáceres, P. (2001), “Object Oriented Database Design”. In: 
Developing Quality Complex Database Systems: Practices, Techniques, 
and Technologies. Ed. Shirley Becker. Idea Group (accepted to publish in 
2001) 



 

 

155 
 

[MSS2009] SQL Server 2008 - 
http://www.microsoft.com/brasil/servidores/sql/default.mspx 
em 20/02/2009 
 

[Nav1992] NAVATHE, S. B. Evolution of Data Modeling for Databases. 
Communications of the ACM, 35(9):112-123, 1992. 
 

[ORA2003] SQL 2003 Standard Support in Oracle Database 10g - An Oracle White 
Paper - November 2003 
em 20/02/2009 
 

[ORA2009] Oracle® Database Application Developer's Guide - Object-Relational 
Features 10g Release 1 (10.1)  -  
http://download.oracle.com/docs/cd/B12037_01/appdev.101/b10799.pdf  
em 20/02/2009 
 

[POS2009] PostgreSQL 8.4beta1 Documentation - 
http://www.postgresql.org/docs/8.4/static/history.html 
em 20/02/2009 
 

[Var+2007] Juan M. Vara, Belén Vela, José María Cavero, Esperanza Marcos: Model 
transformation for object-relational database development.  
SAC 2007: 1012-1019 
 

 


