
Banco de Dados
Aula 01: Apresentação da Disciplina e Introdução a 
Banco de Dados



Objetivo da 
aula

 Apresentação da Disciplina

 Apresentar conceitos básicos que envolve banco de 
dados
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Apresentação 
da Disciplina

 Ementa:

 Conceitos Básicos de Banco de Dados 

 Introdução a Sistemas de Banco de 
Dados 

 Arquitetura de um Sistema de Banco de 
Dados 

 Modelagem de Dados: Diagrama 
Entidade Relacionamento 

 Modelos de Dados: Relacional 

 Projeto de Banco de Dados Relacional: 

 a. Dependência Funcional 

 b. Chaves 

 c. Normalização 

 Linguagem SQL 

 a. Comandos de Definição de 
Dados 

 b. Comandos de Controle de Dados 

 c. Comandos de Manipulação de 
Dados 

 Transações 

 Acesso a dados 



Apresentação 
da Disciplina

 Objetivos:

 Conhecer os conceitos básicos e a estrutura de 
um Sistema Gerenciador Banco de Dados 
(SGBD) 

 Trabalhar com a linguagem de manipulação de 
dados (SQL) 

 Conhecer, criar, e manipular objetos de banco de 
dados 



Apresentação 
da Disciplina

 METODOLOGIA:

 As aulas serão realizadas no laboratório de 
informática onde serão apresentados os 
conceitos teóricos, e os exemplos e 
atividades práticas através do processo de 
construção e manipulação de base de dados 
utilizando as ferramentas: MYSQL.



Apresentação 
da Disciplina

 AVALIAÇÃO:Para fins de avaliação de 
conteúdos serão realizados: Lista de 
Exercícios, Atividades Práticas no 
Laboratório e Avaliações.



Apresentação 
da Disciplina

 Será disponibilizado no site do professor(www.regilan.com.br) os 

slides com os conteúdos apresentados em sala de aula. 

 Material didático: Apostila da disciplina disponibilizada no site do 

professor

 Livros de referência:

 DAMAS, Luís. SQL, Structured query language; tradução Elvira 

Maria Antunes Uchôa. 6ª Edição, Rio de Janeiro: LTC, 2007. 

 DAVIS, Michele E; PHILIPS, Jon A, Aprendendo PHP e MySQL. 

Tradução da 6ª Edição, Rio de Janeiro: Alta Books, 2008. 

 MANZANO, José Augusto N.G. MySQL 5.5 interativo: guia 

essencial de orientação e desenvolvimento. 1ª edição, São 

Paulo: Érica, 2011. 
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Conceitos 
básicos

 Um banco de dados é uma coleção de dados
relacionados, representando informações sobre um
domínio específico, ou seja, sempre que for possível
agrupar informações que se relacionam e tratam de um
mesmo assunto, posso dizer que tenho um banco de
dados.

 Podemos exemplificar situações clássicas como uma
lista telefônica, um catálogo de DVDs, um sistema de
controle de RH de uma empresa, o estoque de um
supermercado, etc.



Conceitos 
básicos

 Um banco de dados não tem, necessariamente de
estar informatizado, no entanto, é necessário que
os dados tenham algum tipo de significado e
organização.



Conceitos 
básicos

 Os sistemas de banco de dados desempenham papel 
crítico em todas as áreas em que computadores são 
utilizados:

 Banco: Depositar ou retirar dinheiro;

 Reservas em um hotel;

 Compra de passagens aéreas;

 Catálogo de um biblioteca informatizada;

 Compras de produtos por intermédio da Web;

 Essas atividades envolvem uma pessoa ou programa 
acessando um banco de dados.



Conceitos 
básicos

 Os sistemas que utilizam banco de dados fazem parte 
do nosso dia-dia.
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Conceitos 
básicos

 Os sistemas que utilizam banco de dados fazem 
parte do nosso dia-dia.



Conceitos 
básicos

 A tecnologia de banco de dados vêm 
evoluindo ao longo do tempo, 
fazendo com que os sistemas de BD 
se tornem componentes essenciais 
no cotidiano da sociedade moderna e 
impulsionando o crescimento do uso 
dos computadores.

 Atualmente os bancos de dados 
desempenham um papel crítico nas 
áreas da ciência onde a informática é 
aplicada e também no mundo dos 
negócios, com a grande valorização 
das informações



Conceitos 
básicos

 Qual a diferença entre Dados e Informações? Será 
que são a mesma coisa?

 Dados são elementos ou valores que não tem 
qualquer significado específico.

 Informações são dados que podem ser 
interpretados ou, de alguma forma, relacionados. 
Assim, as informações resultam sempre de alguma 
forma de processamento ou interpretação sobre os 
dados.



Exemplos de 
banco de 
dados



Sistemas de 
banco de 
dados

 Um sistema de banco de dados 
representa um conjunto de quatro 
componentes básicos: dados, hardware, 
software e usuários



Sistemas de 
banco de 
dados



SGBD

 O Sistema Gerenciador de Banco de Dados 
(SGBD) é uma aplicação 
informatizada(software) que fornece uma 
interface entre os dados que são armazenados 
fisicamente no banco de dados e o usuário.

 O SGBD possui recursos capazes de manipular 
as informações do banco de dados e interagir 
com o usuário. Exemplos de SGBDs são: 
Oracle, SQL Server, PostgreSQL, MySQL, o 
próprio Access do pacote Microsoft Office, 
entre outros.

 Este usuário pode ser alguém(pessoa) ou uma 
aplicação informatizada.



SGBD

• Das características que compõem a tecnologia
de um sistema de banco de dados algumas são
consideradas as mais importantes:
 Isolamento entre programas e dados
 Controle de redundância dos dados
 Restrição de acesso aos dados para usuários 

não autorizados
 Mecanismos de segurança dos dados, tais 

como cópia e recuperação de dados
 Garantia de que os dados sempre atuais estão 

disponíveis
 Compartilhamento de dados entre múltiplos 

usuários
 Redução do tempo de desenvolvimento da 

aplicação, já que um dado usado uma vez 
continuará disponível para outras aplicações.



SGBD

 O SGBD necessita de uma linguagem que permita 
ao usuário(pessoa ou aplicação) consultar ou operar 
sobre o banco de dados.

 É nesse ponto que aparece a linguagem SQL 
(Structured Query Language)

 A história do SQL tem inicio em junho de 1979 a 
partir de um modelo proposto  pelo cientista da 
computação Edgar Frank Codd (1923 – 2003).

 O modelo proposto por Codd é hoje considerado o 
fundamento para qualquer Sistema de Gerência de 
Banco de Dados Relacional.



SQL

 A primeira implementação comercial de SQL foi 
realizada pela Rational Software, hoje conhecida 
por Oracle Corporation.

 Atualmente a linguagem SQL é considerada um 
padrão dos SGBDR, por isso todos os fabricantes a 
integram em seus produtos.

 O fato de ser um padrão permite que as 
características essenciais da linguagem são 
mantidas iguais nos produtos de todos os 
fabricantes destes sistemas.

 A SQL só possui um objetivo que é servir de 
interface entre o usuário dos dados e o SGBD.



Característica 
da Linguagem 
SQL

 Com a linguagem SQL é possível:
 Criar, alterar e remover todos os elementos 

de um banco de dados como tabelas, views
e índices.

 Inserir, alterar e apagar dados

 Consultar o Banco de Dados

 Controlar o acesso dos usuários ao Banco de 
Dados e as operações que cada um deles 
pode ter acesso

 Garantir a consistência e integridade dos 
dados



Primeiro 
passo para 
criar banco 
de dados: 
M0delar os 
dados!

 Imagine que alguém chegasse para você e lhe 
dissesse: Quero criar um sistema com um banco de 
dados para controlar minha livraria?

 Uma livraria possui diversas características que a 
define, tais como, o seu nome, a sua localização, os 
proprietários, funcionários que trabalham ou 
prestam serviços, livros e demais produtos que 
estão sendo comercializados.



Primeiro 
passo para 
criar banco 
de dados: 
M0delar os 
dados!

• Algumas dessas características 
deverão ser descritas num banco de 
dados, porém nem todas devem ser 
de interesse, como por exemplo: cor 
da livraria, tipo da porta, etc. Esses 
dados não possui relevância pois 
não possui importância nos 
negócios realizados na livraria.

• Um primeiro passo na criação de BD 
da livraria, seria a identificação das 
características de interesse para 
seus negócios, pois estes 
geralmente são os utilizados em um 
programa de aplicação que será 
utilizado na livraria.



Primeiro 
passo para 
criar banco 
de dados: 
M0delar os 
dados!

 O desenvolvedor do sistema deverá  identificar as 
características e as regras de negócios que irá compor 
o sistema. 

 Após essa identificação o projetista de banco de 
dados definirá a sua estrutura, tais como, que tipo de 
dado este será, se um texto formado por palavras, ou 
um valor numérico, ou um valor de moeda, data, etc.

 O primeiro passo na criação de uma base de dados é a 
MODELAGEM DE DADOS!

 Para construir a estrutura de um banco de dados e 
posteriormente manipular os dados inseridos é 
necessário o conhecimento da linguagem SQL.



Próxima Aula  Modelagem de dados


