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RESUMO 

O MR0 (Modelo de Representação de Objetos) é um modelo de 
bases de dados orientado a objetos, o qual suporta modelagens de 
aplicações de engenharia. Este trabalho apresenta um formalismo 
matemático do MR0 cujas principais metas são: 
• validar as definições do modelo; 
• depurar inconsistências do modelo; 
• fornecer uma base para comparação com outros modelos. 

Durante o processo de formalização, muitas inconsistências 
e ambigüidades foram encontradas no MRO. Um novo modelo, livre 
de todos os erros e incorporando alguns aspectos conceituais, é 
agora proposto e formalizado, e é chamado MR0*. 






























































































































































































































































































