
Banco de Dados: Fundamentos e Aplicações

Este relatório está sendo redigido com o intuito de demonstrar o conhecimento 
obtido durante a palestra que foi apresentada na aula de Introdução a Ciência 
da Computação (UFMG), sobre: “Banco de Dados: Fundamento e Aplicações”. A 
palestra foi ministrada pelo professor Marcos do DCC. Foram informadas definições 
com relações a vários aspectos de banco de dados como a definição literal de banco 
de dados, sistema de gerência de BD, as vantagens da utilização de BD, dentre 
outros, que irei escrever resumidamente e através do meu entendimento.

A definição de banco de dados utilizada é a de um conjunto de arquivos 
relacionados entre si, coleção de dados operacionais usados pelas aplicações de 
uma empresa, coleção de dados relacionados. Listou-se algumas propriedades 
implícitas como a de representar aspectos do mundo real, coleção de dados 
logicamente coerente com um significado inerente e que o banco de dados é 
projetado, construído e instanciado para uma aplicação.

O Sistema de Gerência de BD é um conjunto de programas que permite criar 
e manter um banco de dados ou vários BD. Este sistema facilita a utilização e 
manejo das informações contidas no banco de dados como, por exemplo, adicionar 
dados de um novo funcionário no BD, o sistema já faz todos os relacionamentos 
como de departamento em que ele vai trabalhar, salário entre outras coisas e se 
as informações que você colocou para cada relacionamento estão corretas , ele 
também controla os acessos (permissão), dentre outras funções. Exibiu-se com 
relação ao sistema de gerência de BD um exemplo de um banco de dados com 
duas tabelas, demonstrando que realmente podem-se montar relacionamentos que 
existem no mundo real através de BD.

Algumas das vantagens na utilização de um BD como controle de redundância de 
dados estão listadas abaixo:

● Armazenamento persistente dos dados;
● Existência de múltiplas interfaces para o usuário;
● Representação de relacionamentos complexos entre os dados;
● Manutenção de restrições e integridade.

As fases de processo de projeto de BD foram todas demostradas, mas nem 
todas explicadas, pois, algumas partes possuem um nível de complexidade 
maior, que séria necessária mais tempo pra toda a explicação e certo 
conhecimento prévio para que se possa entender todo o processo. Exibiu-se um 
exemplo do que seria necessário para a criação do projeto de BD, como grafos 
e tabelas complexas fazendo relação de certos dados com outros.
Tópicos importantes com relação a BD como:

● Modelos de dados;



● Estruturas de armazenamento de dados;
● Linguagens;
● Modelagem e projeto de banco de dados;
● Processamento de consultas;
● Dentre outros tópicos.

Banco de dados tem várias aplicações, eles podem ser usados em 
praticamente todos os lugares, em qualquer tarefa que queira realizar, por 
exemplo, automação na administração de uma faculdade, hospital, etc; 
Geoprocessamento como o utilizado no Google Maps; projeto assistido por 
computador como em aviões e circuitos integrados; comércio eletrônico como 
o do Submarino; bibliotecas digitais como a biblioteca Java do Google ou a 
biblioteca de livros digitais do governo (Portal Domínio Público); acesso de login 
de vários websites; dentre muitas outras aplicações que existem para BD.
Foi explicitada a importância do banco de dados e explicado a definição do 
que séria um BD e Sistema de Gerência de BD, sua utilização e exemplos, 
as vantagens da abordagem de BD, como é feito um projeto de BD quando 
um empresa contra alguém ou uma equipe para realizar está tarefa, tópicos 
importantes de BD e algumas da várias aplicações que um banco de dados tem.
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