
ESTUDO DE MODELOS MATEMÁTICOS E ASPECTOS ESTATÍSTICOS EM BASES DE 
DADOS RELACIONAIS E MULTIDIMENSIONAIS 

Introdução:  
 
Um dos desafios recentes do profissional estatístico é ser capaz de manipular e 
analisar grandes conjuntos de dados, especialmente aqueles armazenados nas 
chamadas bases de dados (ou bancos de dados) (Breiman, L. 2001 e Izenman, A. J. 
2008). De fato, em resolução do MEC - Ministério da Educação e Cultura publicada 
em 2007 foi observado a importância desse conhecimento e a determinação da 
inclusão de uma disciplina de bases de dados na grade curricular dos cursos de 
Estatística. 

• Bases de dados 
• Uma base de dados é uma coleção de dados ou informações relacionadas 

entre si, que representam aspectos do mundo real. 
• Esse relacionamento entre os dados é definido a partir das restrições de 

integridade, um conjunto de regras (as chamadas regras de negócio) criada 
de forma a refletir na base de dados as restrições existentes no mundo real. 

• Os elementos do mundo real representados numa base de dados são 
chamados de entidades, e as associações entre essas entidades são 
chamadas de relacionamentos.  Por essa razão, esse modelo é chamado 
Modelo Entidade Relacionamento (MER). 

 

Conclusões:  
 
i. O estudo da Lógica de Predicado e da Teoria de Conjuntos desenvolveu um papel 

importante na compreensão das bases de dados e na manipulação de seu conteúdo. 
O fundamento matemático presente nas sublinguagens de manipulação se tornou 
mais evidente, e por consequência, conseguimos visualizar os conceitos lógicos que 
permeiam a linguagem SQL. 

ii. Verificamos as diferenças entre as bases de dados relacionais e multidimensionais: 
• Bases de dados relacionais são utilizadas comumente em sistemas OLTP 

(“Online Transactional Processing”) 
• Bases de dados multidimensionais são utilizadas comumente em sistemas OLAP 

(“Online Analytical Processing”).  
• Bases de dados multidimensionais são uma representação mais próxima da 

interpretação estatística de dados multidimensionais. 
iii. Identificamos as ferramentas necessárias para tornar acessíveis as bases de dados 

através de softwares estatísticos, notadamente o R e o Minitab. Por meio do 
“driver” de conexão ODBC, realizamos a conexão das bases de dados com os 
softwares estatísticos. No caso específico do R, além do “driver” ODBC, ainda 
verificamos a necessidade do “package” RODBC, que provê ao software o suporte a 
conexões ODBC. Ainda identificamos que a conexão dos softwares estatísticos com 
bases de dados não se limita à bases de dados MySQL, mas a qualquer base que 
permita conexão via “driver” ODBC. 

• Bases de dados Relacionais 
• As bases de dados relacionais foram introduzidas por Codd, E.F. (1970)  

• Fundamentos matemáticos das BDR 
• Uma base de dados é, em essência, um conjunto estruturado de tabelas. As 

tabelas por sua vez podem ser vistas como conjuntos de dados.  
• Essas tabelas (conjuntos )não são independentes entre si; elas se relacionam 

obedecendo a certas regras lógicas (restrições de intregridade).  
• Portanto, para descrever as bases de dados, utilizamos  conceitos da Teoria de 

Conjuntos e da Lógica de Predicado. 
• Sublinguagens de Manipulação: 
• Álgebra Relacional (AR): linguagem algébrica composta de operadores, que 

recebem como operandos tabelas e retornam outras tabelas.  
• Cálculo Relacional de Tuplas (CRT): linguagem predicativa (declarativa) que 

utiliza os operadores lógicos (¬ , ∧ , ∨ , ⇒ , ⇔ ) e quantificadores (∀ , ∃ ) para 
compor uma expressão predicativa 

• Essas linguagens são equivalentes entre si (Codd, E.F. 1972) e equivalentes à 
Lógica de Predicados 

• SQL 
• Se origina da AR e CRT, e divide-se em duas componentes: 

• A componente DDL (“Data Definition Language”), que contém os 
comandos e operações responsáveis pela definição dos dados e 
criação de estruturas de armazenamento, tais como tabelas. 

• A componente DML (“Data Manipulation Language”), que contém 
os comandos e operações responsáveis pela manipulação 
(inserção, remoção e atualização) e recuperação. 

• O estudo foi dirigido à componente DML.  

• Operacionalização 
• Bases de dados MySQL foram conectadas à softwares estatísticos (R e Minitab) 

via driver ODBC. Foram utilizadas três bases de dados: “Tênis”, “Sakila” e 
“Employees” 

• Comparamos os softwares R e Minitab sob certos parâmetros comparativos tais 
como facilidade de comunicação com bases de dados, tempo necessário para 
realizar consultas e capacidade para lidar com grande número de dados. 

• Os testes foram realizados em um computador com as seguintes 
especificações: 3GB de memória RAM, 320GB de HD e processador AMD 
Turion 64 X2, Windows Seven Professional 64 bits. Foram selecionadas as 
três tabelas com maior número de registros de cada base de dados, 
totalizando nove tabelas. Foi executada, então, a seguinte instrução SQL: 
“SELECT * FROM [ nome da tabela ]” para cada uma das tabelas, em cada 
um dos softwares estatísticos, através de conector ODBC. O processo foi 
repetido cinco vezes, e a cada repetição, o tempo de execução de cada 
consulta foi medido. Abaixo, temos o tempo médio de execução 
registrado em segundos para a base de dados “Tenis”: 

Esquema Entidade Relacionamento da Base de Dados "Employees" 
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 Palavras-chave: Bases de Dados – Estatística – Modelos Matemáticos  

• BDM 
• São compostas de hipercubos ou “arrays” multidimensionais 
• são soluções frequentes para a implementação das chamadas “data warehouse” 

ou sistemas OLAP (“Online Analytical Processing”), que registram grandes 
quantidades de dados e tem como objetivo auxiliar o tomador de decisões.  

Tabelas Nº de Registros R Minitab 

jogadores 20 0,054 0,136 

lista_torneios 14 0,016 0,042 

torneios 44 0,008 0,03 


