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Objetivos

● Projetar um esquema de banco de dados re-
lacional com base em um projeto de esquema 
conceitual.

● Converter as construções básicas do modelo 
ER em relações.
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Introdução

● Descrever as etapas de um algoritmo para 
mapeamento ER para relacional.

● Criar tabelas com atributos simples de único 
valor.

● Incluir chaves primárias, chaves únicas (se 
houver).

● Especificar as restrições de integridade refe-
rencial sobre as relações.
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Entidade Regular

● Crie uma relação R para cada tipo de entidade 
regular (forte) E, que inclua todos os atributos 
simples de E.

● Inclua apenas os atributos de componente 
simples de um atributo composto.

● Escolha um dos atributos-chave de E como 
chave primária para R.



5



6

Entidade Fraca

● Criar uma relação R para cada tipo de entidade 
fraca F, e inclua todos os atributos simples de F 
como atributos de R.

● Inclua como atributos de chave estrangeira de 
R os atributos de chave primária da(s) 
relação(ões) que corresponde(m) aos tipos de 
entidade proprietária.

● A chave primária de R é a combinação das cha-
ves primárias dos proprietários e a chave parci-
al do tipo de entidade fraca F.
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Relacionamentos Binários

● Identificar as relações S e T que correspondem 
aos tipos de entidades participantes para cada 
tipo de relacionamento binário 1 : 1 em R no 
esquema ER.

● Técnicas possíveis:

(1) Técnica de chave estrangeira

(2) Técnica de relacionamento mesclado

(3) Técnica de relação de referência cruzada ou rela-
cionamento
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Técnica de Chave Estrangeira

● Escolha uma das relações e inclua como chave 
estrangeira em S a chave primária de T.

● Escolha um tipo de entidade com participação 
total em R no papel de S.

● Inclua todos os atributos simples do tipo de re-
lacionamento 1 : 1 R como atributos de S.
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Técnica de Relação Mesclada

● Mesclar os dois tipos de entidade e o relacio-
namento em uma única relação.

● Só é possível quando ambas as participações 
são totais.

● Indica que as duas tabelas terão exatamente o 
mesmo número de tuplas o tempo inteiro.
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Relacionamento

● Configurar uma terceira relação R para a finalida-
de de referência cruzada das chaves primárias 
das relações S e T

● Essa técnica é exigida para relacionamentos M : 
N binários

● A relação R é chamada de relação de relaciona-
mento ou de tabela de pesquisa.

● Cada tupla em R representa uma instância de re-
lacionamento  que relaciona uma tupla de S a 
uma tupla de T.
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● A relação R incluirá os atributos de chave pri-
mária de S e T como chaves estrangeiras para 
S e T.

● A chave primária de R será uma das duas cha-
ves estrangeiras.

● A outra chave estrangeira será uma chave uni-
que de R.
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Relacionamento Binários 1 : N

● A relação S representa o tipo de entidade partici-
pante no lado N do tipo de relacionamento.

● Inclua como chave estrangeira em S a chave pri-
mária da relação T que representa o outro tipo de 
entidade participante em R.

● Cada instância de entidade no lado N está relaci-
onada a, no máximo, uma instância de entidade 
no lado 1 do tipo de relacionamento.

● Inclua quaisquer atributos simples do tipo de rela-
cionamento 1 : N como atributos de S.
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● Uma técnica alternativa é usar a opção de rala-
ção de relacionamento.

● Criar uma relação separada R cujos atributos 
são chaves primárias de S e T, que também se-
rão chaves estrangeiras para S e T.
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Relacionamento Binário M : N

● Crie uma nova relação S para representar R.
● Inclua como atributos de chave estrangeira em 

S as chaves primárias das relações que repre-
sentam os tipos de entidades participantes; sua 
combinação formará a chave primária de S.

● Inclua quaisquer atributos simples do tipo de re-
lacionamento M : N como atributos de S.
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● Não é possível representar um tipo de relacio-
namento M : N por um único atributo de chave 
estrangeira

● Tem que criar uma relação de relacionamento 
S separada.
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● É possível mapear relacionamentos 1:1 ou 1:N 
de maneira semelhante aos relacionamentos 
M:N.

● Alternativa útil quando existem poucas instân-
cias de relacionamentos, a fim de evitar valores 
NULL em chaves estrangeiras.
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Atributos Multivalorados

● Para cada atributo multivalorado A, crie uma re-
lação R.

● A relação R incluirá um atributo correspondente 
a A, mais o atributo da chave primária (Ch) 
como uma chave estrangeira em R.

● A chave primária de R é a combinação de A e 
Ch.

● Se o atributo multivalorado for composto, inclua 
seus componentes simples.
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Relacionamento N-ário

● Crie uma relação S para representar cada tipo de rela-
cionamento n-ário R, onde n > 2.

● Inclua como atributos de chave estrangeira em S as 
chaves primárias das relações que representam os ti-
pos de entidades participantes.

● Inclua os atributos simples do tipo de relacionamento 
n-ário como atributos de S.

● A chave primária de S normalmente é uma combina-
ção de todas as chaves estrangeiras que referencial as 
relações representando os tipos de entidades partici-
pantes.
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● Se as restrições de cardinalidade sobre qual-
quer um dos tipos de entidade E participantes 
em R for 1, então a chave primária de S não 
deve incluir o atributo de chave estrangeira que 
referencia a relação E' correspondente a E
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