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Palavra do autor

Caro aluno, no mundo da tecnologia da informação, os dados são funda-
mentais para a transformação da informação. Armazená-los de uma forma 
organizada, controlada e segura é a principal tarefa do Sistema Gerenciador 
de Banco de Dados (SGBD), e esse cenário vai ganhando cada vez mais 
espaço nas empresas.

O livro Banco de Dados II é uma sequência de Banco de Dados I, em 
que estudamos os conceitos de um SGBD, a técnica de modelagem de dados 
Modelo Entidade Relacionamento (MER), com a construção do Diagrama 
Entidade Relacionamento (DER), e os conceitos básicos do padrão Structure 
Query Language (SQL).

Agora, em Banco de Dados II, iniciaremos com o estudo do Modelo 
Relacional Normalizado (MRN), que é uma técnica para refinar e melhorar 
o seu projeto de banco de dados, identificando, eliminando e resolvendo 
alguns problemas que a modelagem de dados simples pode apresentar frente 
aos SGBDs de mercado.

Em seguida, vamos discorrer sobre o modelo de transação – que é 
um conceito para você compreender como um banco de dados consegue 
suportar a conexão de diversos usuários ao mesmo tempo tentando realizar 
transações –, quais são as técnicas para esse controle, como tratar a concor-
rência de acessos e como se recuperar em casos de falhas.

Não podemos esquecer as outras técnicas de modelagem de dados, como o 
modelo orientado a objetos e o modelo objeto relacional, os quais aproximarão 
o banco de dados ao mundo da análise e programação orientada a objetos.

Com o surgimento das novas necessidades de armazenamento, como 
vídeos, imagens, áudios, arquivos de texto, etc., um novo conceito para 
organização e armazenamento de dados surgiu: o noSQL, que vem quebrando 
os paradigmas dos bancos de dados tradicionais.

Um ponto que também não podemos esquecer é a distribuição de banco 
de dados. Com as redes de computadores cada vez mais poderosas e os 
meios de comunicação cada vez mais rápidos, distribuir o banco de dados 



pode ser uma ótima solução, porém, necessita de um projeto e de um estudo 
apropriados, pois envolve não somente a tecnologia, mas os custos para a 
implementação e manutenção e, principalmente, a regra de negócio da 
empresa e o seu modo de operação.

Esperamos que você aprecie o material e fique cada vez mais motivado 
com o mundo dos bancos de dados.

Bons estudos!



Unidade 1

Modelo relacional normalizado

Objetivos de aprendizagem
Nesta unidade, você estudará:

• O conceito e a finalidade do modelo relacional normalizado.

• As regras de normalização (1ª FN, 2ª FN, 3ª FN, FNBC e 4ª FN).

• Exemplos gráficos elaborados com a ferramenta BrModelo.

Seção 1 | Conceito MRN e 1ª Forma Normal
Nesta seção, apresentaremos a definição do modelo relacional normali-

zado, sua finalidade prática e a regra para o cumprimento da Primeira Forma 
Normal. Utilizaremos a ferramenta BrModelo para exemplificar o processo 
de normalização.

Seção 2 | 2ª Forma Normal e 3ª Forma Normal
Nesta seção, apresentaremos as regras para o cumprimento da Segunda 

Forma Normal e da Terceira Forma Normal. Serão utilizados exemplos 
gráficos por meio da ferramenta BrModelo.

Seção 3 | Forma Normal Boyce Codd e 4ª Forma Normal
Nesta seção, apresentaremos as regras para o cumprimento da Forma 

Normal Boyce Codd e da Quarta Forma Normal. Serão utilizados exemplos 
gráficos por meio da ferramenta BrModelo.

Introdução à unidade

Caro aluno, nesta unidade, apresentaremos os conceitos relacionados 
ao Modelo Relacional Normalizado (conhecido como MRN), seu funcio-
namento, suas regras e o resultado final. Para facilitar a compreensão 
das regras de normalização, serão apresentadas imagens geradas pelo 
software BrModelo.



Na Seção 1, abordaremos a necessidade de se aplicar o Modelo Relacional 
Normalizado e os problemas que um SGBD pode enfrentar com um projeto 
de banco de dados normal. Iniciando o processo de normalização, detalha-
remos como o processo deve ser conduzido. Em seguida, apresentaremos a 
regra para a Primeira Forma Normal (1ª FN), como ela deve ser aplicada e 
qual o resultado da sua aplicação.

Na Seção 2, abordaremos as regras da Segunda Forma Normal (2ª FN) e 
da Terceira Forma Normal (3ª FN) e como deve ser analisada a dependência 
funcional, pré-requisito para aplicar essas regras. 

Na Seção 3, abordaremos duas situações atípicas, mas que podem preju-
dicar o seu projeto de banco de dados, por isso, recebem regras específicas 
para o seu tratamento. A Forma Normal Boyce Codd (FNBC), que recebe 
esse nome em homenagem aos irmãos Codd, e a Quarta Forma Normal (4ª 
FN), que trata de relacionamentos ternários ou n-ários.
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Seção 1.1

Conceito Modelo Relacional Normalizado 
(MRN) e Primeira Forma Normal (1ª FN)

Introdução à seção
Caro aluno, nesta seção, abordaremos os conceitos do Modelo Relacional 

Normalizado (MRN) e os benefícios que um projeto de banco de dados norma-
lizado apresenta frente a um projeto de banco de dados não normalizado.

Em seguida, apresentaremos as regras para aplicar e levar o modelo para a 
Primeira Forma Normal (1ª FN), comentando os resultados dessa aplicação.

1.1   Cenário

Segundo Navathe e Elmasri (2005, p. 209), “existem dois níveis em que 
podemos discutir a ‘excelência’ dos esquemas de relação. O primeiro é o nível 
lógico ou conceitual”, no qual podemos relacionar as entidades de uma forma 
livre e sem preocupação com a sua funcionalidade ou não; e “o segundo é o 
nível de implementação ou armazenamento”, ou seja, como o projeto lógico/
físico pode ser ou não implementado. É verificado se o Sistema Gerenciador 
de Banco de Dados (SGBD) suporta e se pode implementar ou não o modelo 
de dados projetado.

Silberschatz, Korth e Sudarshan (2004, p. 213) afirmam que, “entre as 
propriedades indesejáveis em um bom projeto de banco de dados, temos: 
informações repetidas; inabilidade para representação de certas informações”, 
o que traduz a necessidade de ajustes no projeto conceitual/lógico do banco de 
dados antes de ele ser transformado em um projeto físico de banco de dados.

1.2   Conceito

No livro Banco de Dados I, estudamos o Modelo Entidade Relacionamento 
(MER), que é uma das técnicas para modelagem de dados, e relembramos 
que o Diagrama Entidade Relacionamento (DER) é uma forma gráfica de 
expressar o resultado da modelagem de dados.

Um projeto de banco de dados, principalmente em seu modelo conceitual, 
praticamente, pode modelar de várias formas possíveis, criando situações 
que, no modelo conceitual de dados, ficam perfeitas, porém, nos modelos 
lógicos e físicos, não podem ser implementadas. Além disso, pode armazenar 
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os dados pela simples definição das entidades, dos atributos e dos relaciona-
mentos entre as entidades e suas respectivas cardinalidades, não seguindo 
regra nenhuma.

Acontece que, se não for colocado em uma ordem coerente, é possível 
armazenar o mesmo dado diversas vezes, seja na mesma entidade ou em entidades 
diferentes, provocando uma inconsistência e/ou redundância nos dados.

O excesso de relacionamentos também pode levar a uma baixa perfor-
mance do banco de dados ou, até mesmo, colocar o modelo de dados em 
“looping” ou “laço infinito”, com a chave primária sendo “doada” como chave 
estrangeira para a próxima entidade.

Se um dado for armazenado em dois ou mais atributos, podemos perder 
a credibilidade no banco de dados, gerando uma inconsistência, uma vez que 
esse dado estará duplicado dentro do banco de dados, e o usuário não saberá 
qual é o dado com o conteúdo correto ou verdadeiro.

Um atributo que tenha sido escolhido para ser uma chave primária pode 
apresentar situações nas quais o seu conteúdo se repetirá e, dessa forma, 
tornará essa chave primária uma péssima escolha, levando à necessidade de 
escolhê-la novamente e de aumentar o critério para essa escolha.

Alguns SGBDs de mercado não conseguem implementar fisicamente um 
relacionamento ternário ou n-ário, necessitando da transformação desse tipo 
de relacionamento em relacionamentos que sejam permitidos e possíveis de 
serem implementados.

Heuser (2004, p. 132) cita dois argumentos como objetivos do processo 
de normalização: “reagrupar informações de forma a eliminar redundâncias 
de dados que possam existir nos arquivos” e “reagrupar informações de uma 
forma que permita a obtenção de um modelo E-R”. O autor complementa, 
ainda, dizendo que “o processo de normalização pode ser executado sobre 
qualquer tipo de representação de dados”.

O processo para a normalização de um banco de dados é conhecido 
como Modelo Relacional Normalizado (MRN). Dessa forma, para realizá-lo, 
deve-se partir do projeto conceitual do seu banco de dados, na forma inicial 
em que foi projetado, que recebe o nome de modelo desnormalizado. Em 
seguida, será aplicado um conjunto de regras de normalização no modelo 
desnormalizado. Essas regras de normalização modificarão o Diagrama 
Entidade Relacionamento (DER), criando novas entidades, novos relaciona-
mentos, mudando atributos de lugar, etc. O resultado final será um projeto 
de banco de dados normalizado.
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As regras recebem o nome de Primeira Forma Normal (1ª FN), Segunda 
Forma Normal (2ª FN), Terceira Forma Normal (3ª FN), Boyce Codd Forma 
Normal (BCFN) e Quarta Forma Normal (4ª FN).

A aplicação é sequencial, ou seja, começa pelo Modelo Desnormalizado, 
ou em estado bruto, que não passou por nenhuma regra; passa pela Primeira 
Forma Normal (1ª FN); pela Segunda Forma Normal (2ª FN); e pela Terceira 
Forma Normal (3ª FN). Chegando a esse ponto, praticamente, o modelo de 
dados já está pronto para ser implementado, porém existem outras situações 
que também podem apresentar problemas.

Uma dessas situações foi identificada pelos irmãos Boyce, e ela deve ser 
aplicada após a 3ª FN e antes da 4ª FN. Para que a 4ª FN não tivesse que 
mudar de nome e para que a nova situação não tivesse o nome de 3,5ª FN, foi 
dado o nome dos seus descobridores, irmãos Codd, portanto essa nova regra 
recebeu o nome de Boyce Codd Forma Normal, ou BCFN.

Outra situação é quando três ou mais entidades se unem por meio de 
um único relacionamento, que é conhecido como relacionamento ternário 
ou n-ário. Não existe uma sintaxe padrão SQL que possa suportar ou imple-
mentar tal relacionamento, dessa forma, ele deve ser transformado em vários 
relacionamentos binários.

Não é possível errar uma das Formas Normais (FN) e acertar a próxima 
Forma Normal (FN), ou seja, se uma das Formas Normais (FN) estiver 
errada, tudo para frente estará errado também.

O processo de normalização também não pode pular etapas, ou seja, após 
aplicar a Primeira Forma Normal 
(1ª FN), deve-se aplicar a Segunda 
Forma Normal (2ª FN), e não pular 
para a Terceira Forma Normal (3ª 
FN); ou da Segunda Forma Normal 
(2ª FN) ir para a Boyce Codd Forma 
Normal (BCFN) diretamente.

Não podemos iniciar pela 
Segunda Forma Normal (2ª FN) ou 
pela Terceira Forma Normal (3ª FN), 
temos que começar pela Primeira 
Forma Normal (1ª FN). Até é possível 
que a aplicação de uma das regras de 
Forma Normal não resulte em modifi-
cação nenhuma no modelo de dados, 
mas é necessária essa verificação.

Figura 1.1 | Modelo Desnormalizado

Fonte: elaborada pelo autor.

nm_cliente
cd_cliente
dt_pedido
cd_servico_1
nm_servico_1
vl_servico_1
cd_servico_2
nm_servico_2
vl_servico_2
vl_desconto
vl_pedido

Modelo Desnormalizado

nr_pedido (chave primária)

Pedido
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A Figura 1.1 apresenta um modelo de dados que classificamos como 
“modelo desnormalizado”, pois não foi aplicada nenhuma das regras de 
normalização.

Utilizamos acrônimos, como “nm”, para representar “nome”; “cd”, para 
representar “código”; “dt”, para representar “data”; e “vl”, para representar 
“valor”, junto aos atributos nas entidades.

1.3   Primeira Forma Normal (1ª FN)

Conforme Navathe e Elmasri (2005, p. 224), “a primeira forma normal 
(1FN) foi definida como impedimento para a criação de atributos multiva-
lorados, atributos compostos e combinação entre eles”. Com essa definição, 
iniciamos a conceituação de dependência funcional.

Um projeto de banco de dados, em seu estado bruto (modelo desnorma-
lizado), passará pela regra da Primeira Forma Normal (1ª FN), e o resultado 
da aplicação dessa regra leva o modelo de dados para a 1ª FN.

A análise deve ser feita tendo como base a elevação do seu projeto de 
banco de dados do estado desnormalizado ou inicial para a 1ª FN. Devem-se 
analisar todos os atributos das entidades e verificar se o conteúdo do seu 
domínio é igual, o que pode representar atributos repetidos. Podemos 
verificar, ainda, em cada entidade, se existem atributos com domínio repetido 
que possam representar entidades aninhadas, ou seja, uma entidade dentro 
de outra entidade.

Caso esse cenário seja encontrado, os atributos repetidos devem ser 
removidos da entidade original e levados para uma nova entidade, que 
receberá apenas uma ocorrência dessa entidade.

Um relacionamento entre a entidade original e a entidade nova deve 
ser estabelecido, para que haja o vínculo dos dados e para que o atributo 
determinante ou identificador (chave primária) da entidade original seja 
doado como um atributo na entidade nova, como uma chave estrangeira que 
pode ou não fazer parte da chave primária nessa nova entidade. Esse tipo de 
relacionamento é conhecido como “relacionamento forte”.
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Fonte: elaborada pelo autor.

Figura 1.2 | Primeira Forma Normal (1ª FN) (I)

Fonte: elaborada pelo autor.

1 FN - Primeira Forma Normal

nr_pedido (chave primária)

nm_cliente
cd_cliente

dt_pedido
cd_servico (chave primária)
nm_servico
vl_servico

(0,n)
(1,1)

vl_desconto
vl_pedido

nr_pedido (chave primária e chave estrangeira)

Pedido Item_Pedido

Tem

Figura 1.3 | Primeira Forma Normal (1ª FN) (II)

1 FN - Primeira Forma Normal

nr_pedido (chave primária)

nm_cliente
cd_cliente

dt_pedido
nr_item_pedido (chave primária)
cd_servico (chave primária)
nm_servico

(0,n)
(1,1)

vl_desconto
vl_pedido

nr_pedido (chave primária e chave estrangeira)

Pedido Item_Pedido

vl_servico

Tem

Uma situação considerada errada na Primeira Forma Normal (1ª FN) é sobre 
os atributos que foram transferidos da entidade original para a entidade nova. 
Como essa nova entidade, basicamente, agrupará o novo conjunto de ocorrências 
dos atributos que estavam repetidos na entidade original, esse conjunto de atributos 
necessita de um atributo determinante específico para ele, ou seja, tem que ser 
criada uma chave primária com um desses atributos que foram transferidos.

No exemplo da Figura 1.2, a entidade Pedido dá origem à entidade Item_Pedido 
com os atributos nr_pedido (chave primária e estrangeira ao mesmo tempo) e cd_
serviço (chave primária). Nesse caso, um código de serviço não poderá se repetir para 
o mesmo pedido, pois os valores de nr_pedido e cd_servico serão iguais e repetidos.

Seria necessário criar mais um atributo na nova entidade Item_Pedido, o 
atributo nr_item_servico, que deverá fazer parte da chave primária também.
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Figura 1.4 | Primeira Forma Normal (1ª FN) (III)

1 FN - Primeira Forma Normal

nr_pedido (chave primária)

nm_cliente
cd_cliente

dt_pedido
nr_item_pedido (chave primária)
cd_servico
nm_servico

(0,n)
(1,1)

vl_desconto
vl_pedido

nr_pedido (chave primária e chave estrangeira)

Pedido Item_Pedido

vl_servico

Tem

Fonte: elaborada pelo autor.

Portanto, a Figura 1.4 é um exemplo de aplicação da Primeira Forma 
Normal (1ª FN) de forma errada ou equivocada.

Questão para reflexão
Um projeto de banco de dados é a estrutura básica e fundamental 
para um sistema. Muitas das manutenções que são realizadas nos 
sistemas dependem do banco de dados. A Primeira Forma Normal (1ª 
FN) busca e elimina todas as tabelas aninhadas e os atributos multiva-
lorados, deixando todos os atributos de forma atômica, simples e de 
fácil compreensão.
Como seria uma estrutura de armazenamento (tabela) com atributos 
repetidos? E se o levantamento de requisitos não identificar ou detalhar 
todo este cenário, o que poderia acontecer?

Atividades de aprendizagem da seção

1. Considere que um projeto de banco de dados é o resultado da aplicação de técnicas 
de modelagem de dados e que esse projeto é expresso por meio de um Diagrama 
Entidade Relacionamento (DER). Para que o projeto de banco de dados seja o mais 
compatível possível com o SGBD escolhido e não apresente nenhum problema de 
redundância de dados, inconsistência de dados ou de relacionamentos mal estabele-
cidos, sabemos que é possível submetê-lo a uma validação. Esse processo de validação 
tem um nome conhecido no setor de tecnologia da informação. Qual é o nome desse 
procedimento?

a) Modelo Relacional Conjugado.
b) Modelo Relacional Estabilizado.
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c) Modelo Relacional Normalizado.
d) Modelo Relacional Equilibrado.
e) Modelo Relacional Compactado.

2. O processo de normalização de um projeto de banco de dados significa submeter 
o projeto de banco de dados a uma série de regras que poderão modificá-lo e alterá-lo 
e, consequentemente, o Diagrama Entidade Relacionamento (DER) é modificado 
conforme as regras são aplicadas. A aplicação das regras de normalização deve ser 
realizada de que forma?

a) As regras devem ser aplicadas conforme a ordem alfabética das entidades.
b) As regras devem ser aplicadas de forma sequencial.
c) As regras devem ser aplicadas conforme a ordem alfabética dos relacionamentos.
d) As regras devem ser aplicadas de forma aleatória.
e) As regras devem ser aplicadas de forma indexada.
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Segunda Forma Normal (2ª FN) e Terceira 
Forma Normal (3ª FN)

Introdução à seção
Caro aluno, na Seção 2, abordaremos a Segunda Forma Normal (2ª FN) e 

a Terceira Forma Normal (3ª FN), a definição dessas Formas Normais (FN), 
como aplicá-las e qual o resultado da aplicação no seu projeto de banco de 
dados. Também, veremos o conceito de dependência funcional, que é um 
pré-requisito para aplicar especificamente essas duas FN.

2.1   Dependência funcional

 Conforme Navathe e Elmasri (2005, p. 217), “uma dependência 
funcional é uma restrição entre dois conjuntos de atributos do banco de 
dados”. Com essa definição, podemos 
conceituar dependência funcional 
da seguinte forma: sempre que um 
determinado atributo A contenha um 
determinado valor 1 e um determi-
nado atributo B da mesma entidade de 
A contenha um determinado valor 2, 
sempre que o atributo A aparecer com 
o valor 1, obrigatoriamente, o atributo B 
conterá o valor 2. Isso é a Dependência 
Funcional.

Realizamos a leitura da seguinte 
forma: “A determina B”, ou “B depende 
funcionalmente de A”.

Vamos verificar a existência ou não da dependência funcional entre os 
atributos nome e time. Segundo a definição, sempre que tivermos um deter-
minado nome e um determinado time, caso exista a repetição do nome, 
obrigatoriamente, deverá existir a repetição do time.

A Figura 1.6 demonstra que o atributo nome tem o conteúdo “anderson”, 
e o atributo time tem o conteúdo “palmeiras” em sua primeira ocorrência. 
Veja que, quando ocorre uma nova repetição do nome “anderson”, obriga-
toriamente, o time é “palmeiras”. Isso demonstra que existe a dependência 
funcional entre os atributos nome e time.

Seção 1.2

Figura 1.5 | Entidade com dois atributos 
nome e time

Fonte: elaborada pelo autor.

Atributo

En�dade

Atributo

Nome Time

Anderson Palmeiras

Paulo Santos

Adriano São paulo

Roberto Vasco

Anderson Palmeiras

Roberto Gremio
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Leia-se desta forma: “nome 
determina time”, ou “time depende 
funcionalmente de nome”.

Utilizando uma leitura simbólica: 
“nome -> time”, ou “time -> nome”.

A Figura 1.7 mostra que o 
atributo nome tem o conteúdo 
“roberto”, e o atributo time tem o 
conteúdo “vasco” em sua primeira 
ocorrência. Veja que, quando 
ocorre uma nova repetição do nome 
“roberto”, o time é “grêmio” agora. 

Isso demonstra que não houve uma 
repetição e, consequentemente, não 
existe a dependência funcional entre 
os atributos nome e time.

Leia-se desta forma: “nome 
não determina time”, ou “time não 
depende funcionalmente de nome”.

Agora que já entendemos o que 
é dependência funcional, vamos 
conhecer a definição da Segunda 
Forma Normal (2ª FN) e da Terceira 
Forma Normal (3ª FN).

2.2   Segunda Forma Normal (2ª FN)

Para Navathe e Elmasri (2005, p. 227), “A segunda forma 
normal (2FN) é baseada no conceito de dependência funcional 
total”. Com essa definição, iniciamos a conceituação da  
Segunda Forma Normal (2ª FN). 

Para darmos prosseguimento ao processo de normalização de um projeto 
de banco de dados, já transformamos o projeto desnormalizado e o levamos 
para a Primeira Forma Normal (1ª FN). Agora, para aplicarmos a 2ª FN, 
devemos seguir as seguintes definições:

• Um modelo de dados encontra-se na 2ª FN quando todas as 

Figura 1.6 | Apontamento da dependência 
funcional

Fonte: elaborada pelo autor.
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Figura 1.7 | Apontamento da não depen-
dência funcional

Fonte: elaborada pelo autor.
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dependências funcionais parciais dos seus atributos não chave/deter-
minante para com partes da chave primária/determinante forem 
completamente eliminadas em todas as entidades.

• Uma entidade, cuja chave primária/determinante é simples ou 
composta por um único atributo, não tem como possuir depen-
dência funcional parcial dos atributos não chave/determinantes para 
com partes da chave primária/determinante, com isso, essa entidade 
já está automaticamente na 2ª FN.

Vamos colocar as duas figuras, em seguida, para facilitar a visualização e 
compreensão da explicação.

Segunda Forma Normal (2ª FN)

Para Navathe e Elmasri (2005, p. 227), “A segunda forma 
normal (2FN) é baseada no conceito de dependência funcional 
total”. Com essa definição, iniciamos a conceituação da  
Segunda Forma Normal (2ª FN).

Para darmos prosseguimento ao processo de normalização de um projeto 
de banco de dados, já transformamos o projeto desnormalizado e o levamos 
para a Primeira Forma Normal (1ª FN). Agora, para aplicarmos a 2ª FN, 
devemos seguir as seguintes definições:

• Um modelo de dados encontra-se na 2ª FN quando todas as depen-
dências funcionais parciais dos seus atributos não chave/deter-
minante para com partes da chave primária/determinante forem 
completamente eliminadas em todas as entidades.

• Uma entidade, cuja chave primária/determinante é simples ou 
composta por um único atributo, não tem como possuir depen-
dência funcional parcial dos atributos não chave/determinantes para 
com partes da chave primária/determinante, com isso, essa entidade 
já está automaticamente na 2ª FN.

Vamos colocar as duas figuras, em seguida, para facilitar a visualização e 
compreensão da explicação.
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Figura 1.8 | Primeira Forma Normal (1ª FN)

Figura 1.9 | Segunda Forma Normal (2ª FN)

1 FN - Primeira Forma Normal

nr_pedido (chave primária)

nm_cliente
cd_cliente

dt_pedido
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nm_servico

(0,n)
(1,1)

vl_desconto
vl_pedido

nr_pedido (chave primária e chave estrangeira)

Pedido Item_Pedido
vl_servico

Tem

Fonte: elaborada pelo autor.

Fonte: elaborada pelo autor.

2 FN - Segunda Forma Normal
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cd_servico (chave primária e chave estrangeira)

Pedido Item_Pedido Servico

Tem Esta Em

Analisando a entidade Pedido, verifica-se que a chave primária/determi-
nante dela é simples (um único atributo) e, de acordo com a definição da 2ª 
FN, não é possível existir uma dependência funcional parcial nela. Assim, ela 
vai para a 2ª FN da mesma forma em que se encontrava na 1ª FN.

Analisando a entidade Item_Pedido, verifica-se que a chave primária/
determinante dela é composta (dois atributos) e, de acordo com a definição 
da 2ª FN, é preciso verificar a dependência funcional parcial de cada atributo 
não chave para com partes da chave primária/determinante.

O atributo nr_pedido não determina o atributo nm_serviço e nem o 
atributo vl_serviço, pois, se repetir o nr_pedido na entidade Item_Pedido, 
provavelmente, serão outros valores para nm_serviço e vl_serviço.

O atributo cd_serviço determina o atributo nm_serviço e o atributo vl_
serviço, pois, se repetir o cd_serviço na entidade Item_Pedido, provavelmente, 
o nm_serviço será o mesmo, assim como o vl_serviço também será o mesmo.
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O que deve ser feito?

Esses atributos dependentes funcionalmente de uma parte da chave 
primária/determinante deverão ser removidos desta entidade e levados para 
uma nova entidade, no caso, a entidade Servico.

Nesta nova entidade Servico, o atributo cd_servico, que já era uma chave 
primária/determinante, vai permanecer como chave primária/determinante.

Deve-se estabelecer um relacionamento entre a nova entidade Servico e 
a entidade original Item_Pedido, para que a chave primária/determinante da 
nova entidade Servico seja doada como uma chave estrangeira e primária/
determinante (pois não podemos desmontar a chave primária/determinante) 
da entidade Item_Pedido. Esse relacionamento é um relacionamento Forte.

A entidade Item_Pedido fica somente com dois atributos que são chave 
primária/determinante e estrangeiro ao mesmo tempo, pois ambas vêm das 
entidades Fortes Pedido e Servico através de relacionamentos Fortes.

Dessa forma, conseguimos explicar e exemplificar a situação: quando 
existe um relacionamento entre duas entidades com a cardinalidade N-N 
entre elas, é preciso criar uma nova entidade entre essas duas entidades origi-
nais e transformar os relacionamentos em 1-N entre as entidades originais 
com a entidade nova. Essa nova entidade é chamada de Entidade Associativa, 
pois resolve o problema de relacionamentos N-N.

Com isso, dizemos que a 1ª FN e a 2ª FN resolvem os relacionamentos de 
N-N, gerando a Entidade Associativa.

 

2.3   Terceira Forma Normal (3ª FN)

Consoante Navathe e Elmasri (2005, p. 227), “A terceira 
forma normal (3FN) está baseada no conceito de dependência 
transitiva”. Com essa definição, iniciamos a conceituação da  
Terceira Forma Normal (3ª FN).

O nosso projeto de banco de dados já está normalizado até a 2ª FN. Para 
darmos prosseguimento ao processo de normalização de um projeto de banco 
de dados e levarmos para a 3ª FN, devemos seguir as seguintes definições:

• Um modelo de dados encontra-se na 3ª FN quando todas as depen-
dências funcionais parciais dos seus atributos não chave/determi-
nantes para com os outros atributos não chave/determinantes forem 
completamente eliminadas em todas as entidades.

• Um modelo de dados não deve armazenar, em sua estrutura, atributos 
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que sejam resultantes de cálculos baseados em outros atributos da 
mesma entidade ou não. Esses atributos podem levar o banco de dados 
a uma situação de inconsistência de dados, o que fere as propriedades 
ACID (Atomicidade, Consistência, Integridade e Durabilidade). 
Portanto, eles devem ser eliminados da estrutura de armazenamento.

Vamos colocar as duas figuras em seguida para facilitar a visualização e a 
compreensão da explicação.

Figura 1.10 | Segunda Forma Normal (2ª FN)

Figura 1.11 | Segunda Forma Normal (2ª FN)

2 FN - Segunda Forma Normal
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Pedido Item_Pedido Servico

Tem Esta Em

Fonte: elaborada pelo autor.

Fonte: elaborada pelo autor.

3 FN - Terceira Forma Normal

Obs.: atributo vl_desconto e vl_pedido devem ser analisados:

vl_desconto é um valor absoluto? ou é o resultado de algum cálculo sobre os valores dos serviços?
sim, então deve ser eliminado

vl_pedido é o resultado da soma dos valores de serviço subtraido o valor de desconto?
sim, então deve ser eliminado
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Analisando a entidade Pedido, verifica-se que os atributos não chave/deter-
minantes são: cd_cliente, nm_cliente, dt_pedido, vl_desconto e vl_pedido, e de 
acordo com a definição da 3ª FN, que é a verificação de dependência funcional 
entre os atributos não chave/determinantes ou atributos que possam ser resul-
tado de algum cálculo entre atributos, ela vai para a 3ª FN.



22  - U1 / Modelo relacional normalizado

O atributo cd_cliente determina o valor do atributo nm_cliente, ou seja, 
nm_cliente depende funcionalmente do cd_cliente. Com isso, esses dois 
atributos deverão ser transferidos para uma nova entidade, a qual recebe 
o nome de Cliente, com o atributo cd_cliente sendo a sua chave primária/
determinante.

Devemos realizar um relacionamento entre a nova entidade Cliente e a 
entidade original Pedido. Como o atributo cd_cliente não faz parte da chave 
primária na entidade Pedido, será somente uma chave estrangeira, desta 
forma, o relacionamento é fraco.

O atributo vl_desconto é dependente dos itens do pedido, portanto 
totalmente dependente dos serviços pedidos, então deverá ser eliminado da 
entidade Pedido.

O atributo vl_pedido é dependente dos itens do pedido e do vl_desconto, 
portanto totalmente dependente dos serviços pedidos, logo esse atributo 
deverá ser eliminado da entidade Pedido.

Muitos afirmarão que esses dois atributos são necessários e essenciais 
para o conteúdo da entidade Pedido, mas a regra da 3ª FN diz para removê-
-los, pois, caso contrário, corre-se o risco da perda de integridade e consis-
tência nos dados, o que fere um princípio básico de todo SGBD, que é tratado 
pelas propriedades ACID.

O que pode acontecer? Imagine que todos os dados do Pedido (Pedido e 
Item_Pedido) são gravados no banco de dados por meio de um programa de 
computador, e todas essas informações estão íntegras e consistentes (cálculos 
do vl_desconto e do vl_pedido conferem com os itens de pedido gravados).

Agora, um analista de sistemas faz o acesso ao banco de dados de forma 
interativa (utilizando um programa por meio de comandos SQL) e deleta 
um item de pedido de um determinado Pedido. O que acontece com o vl_
desconto e o vl_pedido? Esses atributos deverão ser recalculados, e os seus 
conteúdos atualizados, ficando toda a responsabilidade para o analista que 
está realizando o acesso.

Se esses valores não forem devidamente calculados e atualizados, o que 
acontecerá com o seu conteúdo? Estará INCONSISTENTE, pois não refletirá 
a nova realidade do pedido. Nesse caso, não será possível atribuir ao SGBD a 
culpa pela inconsistência dos dados.

Caso os atributos vl_desconto e vl_pedido sejam eliminados do projeto 
do banco de dados, toda vez que o analista precisar saber quais são esses 
valores, estes deverão ser calculados acessando o Pedido e o Item_Pedido. 
Sim, isso dá trabalho, mas garante a consistência dos dados.
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A entidade Item_Pedido só tem dois atributos, que são chave primária/
determinante e chave estrangeira ao mesmo tempo, portanto não é preciso 
fazer nada com essa entidade.

A entidade Servico tem os atributos nm_servico e vl_servico. Já existe 
a dependência funcional entre eles, a qual, por sinal, é a própria entidade 
Servico. Portanto, quanto à entidade Servico, também não é necessário ser 
feito nada, pois ela já está na 3ª FN também.

Desta forma, conseguimos explicar e exemplificar a situação, que é: 
quando existe um relacionamento entre duas entidades com a cardinalidade 
N-N entre elas, é preciso criar uma nova entidade entre elas e transformar 
os relacionamentos em 1-N entre as entidades originais com a entidade 
nova, e essa nova entidade é chamada de Entidade Associativa, pois resolve o 
problema de relacionamentos N-N.

Com isso, dizemos que a 1ª FN e a 2ª FN resolvem os relacionamentos de 
N-N, gerando a Entidade Associativa.

Um projeto de banco de dados, quando submetido ao processo de norma-
lização, ao chegar à 3ª FN, já está com o seu modelo de dados praticamente 
pronto para ser implementado o projeto físico de dados.

Questão para reflexão
A dependência funcional é uma característica fundamental para a 2ª FN 
e 3ª FN. Como podemos identificá-la no dia a dia?
A 2ª FN busca identificar as tabelas dependentes de um pedaço das 
chaves primárias compostas, enquanto a 3ª FN busca identificar as 
tabelas independentes das chaves primárias simples ou compostas e 
eliminar os atributos calculados, que podem gerar inconsistência nos 
dados armazenados. Com um cenário como esse, como podemos traba-
lhar esta definição de chave primária?

Atividades de aprendizagem da seção

1. O Modelo Relacional Normalizado (MRN) é um conjunto de regras que permite 
pegar um projeto de banco de dados em seu estado bruto “cru”, aplicar essas regras e 
melhorar consideravelmente a estrutura de armazenamento (banco de dados). Uma 
dessas regras trata da dependência funcional parcial dos atributos não chave com 
partes da sua chave primária, eliminando, assim, as dependências. Qual é o nome 
atribuído a essa Forma Normal?
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a) Primeira Forma Normal (1ª FN).
b) Segunda Forma Normal (2ª FN). 
c) Terceira Forma Normal (3ª FN).
d) Forma Normal Boyce Codd (FNBC).
e) Quarta Forma Normal (4ª FN).

2. Considerando que o Modelo Relacional Normalizado (MRN) é um conjunto de 
regras para resolver diversos problemas de armazenamento que não são resolvidos 
ou não podem ser implementados pelo Sistema Gerenciador de Banco de Dados 
(SGBD) de mercado. Dentre as diversas regras que compõem o MRN, qual é a forma 
normal que trata da identificação e eliminação de atributos calculados (são baseados 
em cálculos com outros atributos que geram um resultado, e o atributo calculado 
armazena esse resultado)?

a) Primeira Forma Normal (1ª FN).
b) Quarta Forma Normal (4ª FN).
c) Forma Normal Boyce Codd (FNBC).
d) Segunda Forma Normal (2ª FN).
e) Terceira Forma Normal (3ª FN).
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Forma Normal Boyce Codd (FNBC) e Quarta 
Forma Normal (4ª FN)

Introdução à seção
Caro aluno, na Seção 3, trataremos sobre a Forma Normal Boyce Codd 

(FNBC) e a Quarta Forma Normal (4ª FN), qual é a definição dessas Formas 
Normais (FN), como aplicá-las e qual é o resultado da aplicação no seu 
projeto de banco de dados.

Como foi citado anteriormente, um projeto de banco de dados, quando 
passa pelo processo de normalização e chega até a Terceira Forma Normal 
(3ª FN), já está praticamente pronto para ser implementado em seu projeto 
físico de dados, porém existem situações excepcionais que podem acontecer 
e necessitar de novas correções.

Essas situações de exceção são tratadas na Forma Normal Boyce Codd 
(FNBC) e na Quarta Forma Normal (4ª FN).

3.1   Forma Normal Boyce Codd (FNBC)

Conforme Navathe e Elmasri (2005, p. 231), “A forma normal de Boyce 
Codd (BCNF) foi proposta como uma forma mais simples de 3FN, mas é 
considerada mais rígida que a 3FN. Isto é, toda relação na BCNF também 
está na 3FN, porém, uma relação na 3FN não está necessariamente na 
BCNF”. Os autores tratam a Forma Normal Boyce Codd como BCNF (Boyce 
Codd Normal Form, em inglês), e nós, como FNBC.

A 2ª FN e a 3ª FN que tratam das dependências funcionais não tratam 
de dependências funcionais entre os próprios atributos chave/determinante.

A definição da Forma Normal Boyce Codd é: identificar e revisar as 
dependências funcionais entre os atributos chave/determinantes com os 
próprios atributos chave/determinantes. Caso essas dependências sejam 
identificadas, fica demonstrado que existe a necessidade de revisão na escolha 
desses atributos chave/determinantes.

Seção 1.3



26  - U1 / Modelo relacional normalizado

Figura 1.12 | Forma Normal Boyce Codd (FNBC)

FNBC - Forma Normal Boyce Codd
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nr_pedido (chave primária e chave estrangeira)

Pedido Item_Pedido

Tem

Obs.: a chave primária da en�dade Item_Pedido é composta por 2 atributos.
porém, pelas caracterís�cas dos mesmos, não é possível ter 2 itens de pedido com o mesmo código de
serviço do mesmo Pedido.
Seria necessário abrir um novo Pedido.

Fonte: elaborada pelo autor.

No exemplo da Figura 1.12, a entidade Pedido tem uma chave primária/
determinante simples, por isso não precisa ser feito nada com ela.

Já a entidade Item_Pedido tem uma chave primária/determinante 
composta por dois atributos, nr_pedido e cd_servico.

Durante a análise de dependência funcional entre os atributos nr_pedido 
e cd_servico, deparamo-nos com o seguinte cenário:

1. Se o atributo nr_pedido não determinar o atributo cd_servico, signi-
fica que a entidade Item_Pedido poderá receber diversos cd_servico 
diferentes para o mesmo nr_pedido, o que seria uma situação 
normal, porém não poderia repetir o mesmo cd_servico no mesmo 
nr_pedido, seria necessário abrir um pedido novo.

2. Se o atributo nr_pedido determinar o atributo cd_servico, significa 
que a entidade Item_Pedido poderá receber diversos cd_servico, 
porém sempre com o mesmo cd_servico e o mesmo nr_pedido. Essa 
situação não permite que um pedido contenha cd_servicos diferentes.

3. Se o atributo nr_pedido pode ou não determinar o atributo cd_
servico, significa que é necessária a não dependência, para que os 
itens de pedido possam ser diferentes, porém pode ser necessário 
permitir eventuais repetições de cd_servico no mesmo nr_pedido.

A determinação de qual caminho seguir vai depender das Regras de 
Negócios que forem identificadas e levantadas durante o processo de levan-
tamento de requisitos na análise de sistemas.
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Fonte: elaborada pelo autor.

Portanto, a melhor escolha seria redefinir a chave primária/determi-
nante da entidade Item_Pedido, para que comportasse todas as situações 
possíveis e necessárias.

Figura 1.13 | Forma Normal Boyce Codd (FNBC)

FNBC - Forma Normal Boyce Codd
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Neste caso, optou-se por incluir um novo atributo na entidade Item_
Pedido, nr_item_pedido, que será chave primária/determinante também, 
aumentando a chave primária/determinante da entidade Item_Pedido de 
dois atributos (nr_pedido e cd_servico) para três atributos (nr_pedido, cd_
servico e nr_item_pedido).

3.2   Quarta Forma Normal (4ª FN)

De acordo com Navathe e Elmasri (2005, p. 247), “As dependências 
multivaloradas são consequência da primeira forma normal (1FN), que 
não aceita que um atributo em uma dupla tenha um conjunto de valores”. 
Se tivermos um ou mais atributos multivalorados independentes no mesmo 
relacionamento, teremos a necessidade de precisar repetir cada valor de um 
dos atributos com cada valor de outro atributo só para manter o estado da 
relação de forma consistente.

A Quarta Forma Normal (4ª FN) vai tratar exatamente dessas dependên-
cias multivaloradas entre três ou mais entidades no mesmo relacionamento. 
Sua definição é: identificar e revisar as dependências multivaloradas entre as 
entidades de um mesmo relacionamento.

Na prática, significa que relacionamentos ternários ou n-ários (três ou 
mais entidades no mesmo relacionamento) sempre apresentam dependên-
cias multivaloradas, e para a sua resolução devem ser reduzidas para relacio-
namentos binários (entre duas entidades).
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Por que é necessário aplicar a 4ª FN? Porque os SGBDs de mercado não 
conseguem implementar fisicamente um relacionamento de N-N entre três 
ou mais entidades, pois as migrações de chave primária/determinante como 
chave estrangeira sendo parte da chave primária/determinante da entidade 
que está recebendo não tem sintaxe padrão SQL que possa resolver.

Figura 1.14 | Quarta Forma Normal (4ª FN)

4 FN - Quarta Forma Normal

(0,n)(0,n)

(0,n)

Servico

Cliente

Pedido Tem

Obs.: relacionamento termário entre as en�dades Pedido, Cliente e Servico.

É necessário transformar em relacionamentos binários.
É necessároi definir quais são os relacionamentos mandatários ou prioritários. 

Fonte: elaborada pelo autor.

Um relacionamento ternário ou n-ário (três ou mais entidades) 
deverá ser desmembrado em diversos relacionamentos binários 
(duas entidades).

Quem vai determinar quais serão estes novos relacionamentos? 
Pedido vai se relacionar com Cliente? Cliente vai se relacionar com 
Servico? Servico vai se relacionar com Pedido?

Neste caso, para que os relacionamentos não sejam colocados em 
looping, fazendo com que a chave primária de uma entidade seja 
doada como chave estrangeira e primária para a próxima entidade, 
ao completar o ciclo de relacionamento, a sua própria chave primária 
retornaria como uma chave estrangeira, que deverá fazer parta da 
chave primária também, duplicando o referido atributo.
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Figura 1.15 | Quarta Forma Normal (4ª FN)

4 FN - Quarta Forma Normal
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Fonte: elaborada pelo autor.

Neste exemplo da Figura 1.15, optou-se por manter um relacionamento 
entre a entidade Pedido e a entidade Cliente e outro relacionamento entre a 
entidade Pedido e a entidade Servico.

Não foi criado ou mantido um relacionamento entre as entidades 
Cliente e Servico.

A ligação entre o Cliente e o Servico será sempre por meio do Pedido.

Se um projeto de banco de dados tiver como premissa básica realizar 
somente relacionamentos binários (entre duas entidades), jamais será neces-
sário aplicar a 4ª FN, pois não existirá nenhum relacionamento ternário ou 
n-ário no projeto de banco de dados.

Para saber mais
O site Devmedia é uma referência no mundo da Tecnologia da Infor-
mação e a revista SQL Magazine é uma publicação especializada em 
Banco de Dados. Sugerimos que os acesse para aprofundar o seu conhe-
cimento do tema estudado nesta unidade.

Questão para reflexão
A Forma Normal Boyce Codd (FNBC) trata das dependências funcionais 
entre os próprios atributos chave primária/determinante, o que signi-
fica melhorar o processo de escolha das chaves primárias/determinantes 
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durante o processo de modelagem de dados. Já a Quarta Forma Normal 
(4ª FN) busca tratar das dependências multivaloradas entre as entidades, 
em um relacionamento ternário ou n-ário. Como seria um cenário no 
qual todos os relacionamentos fossem binários? O que aconteceria com 
a 4ª FN? Como podemos evitar a FNBC?

Atividades de aprendizagem da seção

1. Considerando que o processo de normalização de um projeto de banco de dados 
(MRN) trata de diversas situações que o Sistema Gerenciador de Banco de Dados 
(SGBD) não consegue implementar em seu projeto físico. Qual das regras de Formas 
Normais (FN) trata das dependências funcionais entre os atributos chave primária 
compostas uns com ou outros?

a) Quarta Forma Normal (4ª FN).
b) Segunda Forma Normal (2ª FN).
c) Forma Normal Boyce Codd (FNBC).
d) Primeira Forma Normal (1ª FN).
e) Terceira Forma Normal (3ª FN).

2. Durante a construção de um projeto de banco de dados, podemos utilizar o 
Modelo Entidade Relacionamento, que produzirá um Projeto Conceitual e um 
Projeto Lógico de dados. Esse projeto precisa ter validade, e a técnica utilizada recebe 
o nome de Modelo Relacional Normalizado (MRN), com uma série de regras que 
modificarão o projeto de banco de dados. Qual é a regra de normalização que trata 
dos relacionamentos ternários ou conhecidos como dependência multivalorada?

a) Quarta Forma Normal (4ª FN).
b) Forma Normal Boyce Codd (FNBC).
c) Primeira Forma Normal (1ª FN).
d) Terceira Forma Normal (3ª FN).
e) Segunda Forma Normal (2ª FN).
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Atividades de aprendizagem da unidade

Fique ligado!

Um projeto de banco de dados tem três fases: projeto conceitual, projeto 
lógico e projeto físico. Ficou evidente que um projeto conceitual seguindo a 
metodologia Modelagem Entidade Relacionamento (MER) pode analisar, 
observar e organizar o armazenamento dos dados segundo o ambiente 
analisado, porém alguns desses relacionamentos ou outras características 
tornam inviáveis a sua implementação física com o Sistema Gerenciador 
de Banco de Dados (SGBD) de mercado, motivo pelo qual a Modelagem 
Relacional Normalizada (MRN) traz regras específicas que modificam 
e normalizam o projeto lógico, permitindo a sua transformação em um 
projeto físico de banco de dados. 

Para concluir o estudo da unidade

Para concluir esta unidade, esperamos que você tenha alcançado o seu 
objetivo inicial de estudo e, assim, concluído a sua meta de aprendizado. 
Aproveite para pesquisar na internet sobre os assuntos abordados aqui e, se 
desejar, aproveite para rever os links, vídeos ou outros livros e consultar os 
itens Para Saber Mais e as nossas Referências Bibliográficas.

1. O processo de normalização de um projeto de banco de dados envolve diversas 
regras de normalização, as quais têm como objetivo corrigir o modelo conceitual de 
dados. Existe um cenário, no qual é possível identificar atributos que armazenam o 
resultado de cálculos realizados e dependentes de outros atributos armazenados no 
banco de dados. Qual das formas normais identifica e trata essa situação?

a) Primeira Forma Normal (1ª FN).
b) Segunda Forma Normal (2ª FN).
c) Terceira Forma Normal (3ª FN).
d) Forma Normal Boyce Codd (FNBC).
e) Quarta Forma Normal (4ª FN).

2. Durante a construção de um projeto de banco de dados, o analista de sistema 
identifica diversas situações que podem causar a redundância no armazenamento de 
dados ou mesmo a inconsistência deles. Para resolver essa situação que a Modelagem 
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Entidade Relacionamento pode apresentar, uma nova modelagem foi consolidada 
por meio de um conjunto de regras que permitem a verificação de diversas situações 
possíveis. Qual é o nome atribuído a essa técnica de modelagem de dados?

a) Modelo Relacional Normalizado.
b) Modelo Independente de Dados.
c) Modelo Organizado de Dados.
d) Modelo Relacional Otimizado.
e) Modelo Relacional Organizado.

3. Considerando que a técnica do Modelo Entidade Relacionamento pode produzir 
projetos de banco de dados com problemas de redundância no armazenamento de 
dados, criou-se uma série de regras de normalização que permitem eliminar e reduzir 
esses problemas. Qual é a forma normal que trata exatamente dos atributos cujo 
domínio são repetidos e que podem representar tabelas aninhadas dentro do projeto?

a) Primeira Forma Normal (1ª FN).
b) Segunda Forma Normal (2ª FN).
c) Terceira Forma Normal (3ª FN).
d) Forma Normal Boyce Codd (FNBC).
e) Quarta Forma Normal (4ª FN).

4. Considere que a técnica do Modelo Relacional Normalizado visa identificar e 
corrigir os problemas que o Modelo Entidade Relacionamento pode apresentar; que 
as regras de normalização são um conjunto de normas que visam verificar e norma-
lizar um projeto de banco de dados; e que essas regras de normalização necessitam 
de um critério para a sua aplicação. Como devem ser aplicadas essas regras em um 
projeto de banco de dados?

a) Modo aleatório e totalmente independente.
b) Modo interativo, iniciando na 1ª FN e chegando até a 3ª FN.
c) Modo automático, iniciando na 1ª FN até a FNBC.
d) Modo independente, iniciando em qualquer FN, mas aplicando-se todas as FN.
e) Modo sequencial, começando na 1ª FN até a 4ª FN.

5. A dependência funcional é uma situação que demonstra o quanto um atributo pode 
determinar o conteúdo de outro atributo na mesma entidade. Sabendo-se que essa 
dependência funcional é analisada na Segunda Forma Normal (2ª FN) e na Terceira 
Forma Normal (3ª FN), como podemos definir a Terceira Forma Normal (3ª FN)?
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a) A análise deve ser feita entre os atributos chave primária e chave estrangeira.
b) A verificação é feita entre a chave estrangeira e os atributos não chave.
c) A análise é sobre a dependência funcional entre os atributos não chave com os 

outros atributos não chave na mesma entidade.
d) A análise é realizada entre os atributos fracos com a chave estrangeira.
e) A análise é sobre os atributos não chave com a chave primária da entidade.
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Unidade 2

Modelo de transações

Objetivos de aprendizagem
Nesta unidade, estudaremos:

• O conceito de transação de banco de dados, estado de transação e 
serialização de transações.

• O conceito de controle de concorrência, protocolos de bloqueio de 
dados e deadlock.

• O conceito de recuperação de falhas e seus métodos.

Seção 1 | Conceito de transação, estado de transação e con-
trole de concorrência

Nesta seção, apresentaremos os conceitos de transação de banco de dados, 
estado de transação e controle de concorrência entre as transações de banco 
de dados. Também veremos as definições e seus métodos de funcionamento 
junto ao Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD).

Seção 2 | Serialização de transações, protocolos de bloqueio 
de dados e deadlock

Nesta seção, apresentaremos os conceitos de serialização de transa-
ções de banco de dados, os protocolos de bloqueio de dados e o deadlock. 
Além deles, serão apresentados os seus métodos de funcionamento junto ao 
Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD).

Seção 3 | Conceito de recuperação de falhas e seus métodos
Nesta seção, apresentaremos o conceito de recuperação de falhas do 

banco de dados e seus principais métodos de recuperação, que mantêm 
íntegros os dados do banco de dados.



Introdução à unidade

Caro aluno, nesta unidade apresentaremos os conceitos relacionados às 
transações, ao estado de transação, à serialização de transações, ao controle 
de concorrência, aos protocolos de bloqueio de dados e à recuperação de 
falhas e seus métodos. Uma situação de tratamento de exceção chamada 
deadlock também será apresentada.

Na Seção 1, abordaremos especificamente as transações de banco de dados. 
Iniciaremos pela conceituação de transação, passando pelo estado de transação 
e suas possibilidades e apresentando o conceito de controle de concorrência 
entre as transações de banco de dados, em que é possível compreender o que 
acontece com os acessos multiusuários em um banco de dados.

Na Seção 2, discutiremos o conceito de serialização de transações de banco de 
dados, os protocolos de bloqueio de dados que auxiliam no controle de concor-
rência e uma situação de exceção de transações conhecida como deadlock.

Na Seção 3, trataremos do conceito de recuperação de falhas, que podem 
acontecer com o Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD), e seus 
métodos de recuperação de dados.
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Conceito de transação, estado de transação e 
serialização de transações

Introdução à seção
Caro aluno, nesta seção abordaremos os conceitos de transação, os 

estados possíveis de uma transação e a serialização de transações, que auxilia 
na organização das transações.

1.1   Cenário

Segundo Navathe e Elmasri (2005, p. 402), “uma transação é uma unidade 
atômica de trabalho que ou estará completa ou não foi realizada”, e só por essa 
afirmação já remetemos às propriedades ACID (atomicidade, consistência 
integridade e durabilidade) de uma transação de banco de dados, principal-
mente, ao conceito A (atomicidade).

Uma transação atômica remete à ideia de ela ser indivisível, ou seja, não 
existe “meia transação”. Ou a transação é completa, ou ela não é realizada.

Para Silberschatz, Korth e Sudarshan (2004, p. 441), “considera-se que 
um conjunto de várias operações no banco de dados é uma única unidade do 
ponto de vista do usuário”, e “as operações que formam uma única unidade 
lógica de trabalho são chamadas de transação”, iniciando, assim, uma 
afirmação sobre o significado de uma transação de banco de dados.

Um projeto de banco de dados, depois de passar por todas as suas etapas 
(projeto conceitual, aplicação das regras de normalização, projeto lógico, 
projeto físico e implementação com um SGBD, criando as tabelas de armaze-
namento de dados), vai para a etapa da utilização e população de dados. 
Nessa fase, é necessário abastecer e armazenar os dados dentro do banco de 
dados. A atividade de incluir os dados e gravar nas tabelas é conhecida como 
transação de banco de dados, inclusive, as atualizações de dados ou mesmo 
a eliminação ou descarte deles são tratadas como transações de banco de 
dados também.

1.2   Conceito de transação

Conforme Silberschatz, Korth e Sudarshan (2004, p. 441),

Seção 2.1
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Uma transação é uma unidade de execução de programa 
que acessa e, possivelmente, atualiza vários itens de dados. 
Uma transação, geralmente, é o resultado da execução de um 
programa de usuário escrito em uma linguagem de manipulação 
de dados de alto nível ou em uma linguagem de programação, 
e é delimitada por declarações de forma begin transaction e 
end transaction. A transação consiste em todas as operações ali 
executadas, entre o começo e o fim da transação.

“

Todas as operações que possam alterar o conteúdo do que está armazenado 
dentro do banco de dados podem ser consideradas transações. Portanto, as 
operações que apenas realizam consulta aos dados armazenados não podem 
ter essa mesma consideração. Da mesma forma, os comandos que realizam 
manutenção nas estruturas de armazenamento do banco de dados por meio 
da criação de qualquer tipo de objeto (tabela, índice, sequência, stored proce-
dure, trigger etc.) ou mesmo a sua modificação e atualização, também não 
podem ser classificados como uma transação de banco de dados.

Logo, podemos concluir que uma transação de banco de dados é uma ação 
que permite armazenar ou gravar um dado novo ou um conjunto de dados 
novos, ou eliminar um dado existente ou um conjunto de dados existentes, 
ou atualizar um dado existente ou um conjunto de dados existentes.

Uma transação é delimitada por declarações de início de transação 
(begin transaction) e fim de transação (end transaction). Dentro desse limite, 
podemos colocar um ou vários comandos de inclusão, alteração ou deleção 
de dados, fazendo com que o tamanho de uma transação possa ser variável.

Mesmo com essa possibilidade de variação, não podemos nos esquecer 
de que uma transação é única e indivisível. Assim, não pode existir meia 
transação: ou a transação é concluída por inteiro, ou ela não é realizada, pois 
uma meia transação pode gerar inconsistência nos dados do banco de dados.

Durante a realização da transação, é possível que o banco de dados esteja 
inconsistente, porém o mecanismo de controle de transação nos garantirá 
que essa inconsistência seja encerrada ao concluir a transação.

A Figura 2.1 apresenta um modelo de transação de banco de dados em 
que o banco de dados no tempo t1 está consistente e íntegro; no momento t2 
é realizada uma transação de inclusão de dados que é concluída com sucesso; 
e no tempo t3 o banco de dados já está com a sua transação concluída e seus 
dados estão íntegros e consistentes.
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1.3 Monousuário e multiusuário

Um banco de dados pode atender ao acesso de um único usuário e todas as 
transações serem realizadas por ele, mas o grande trunfo de um SGBD é exata-
mente aproveitar a capacidade de o sistema operacional do computador ser 
multitarefa (multi-task) e multiusuário (multi-user) e a capacidade do próprio 
computador por seu processador ser multiprocessado (multi-core) e atender a 
diversos usuários ou programas ao mesmo tempo, ou seja, o banco de dados é 
multiusuário. Isso significa que podemos ter diversas transações sendo realizadas 
ao mesmo tempo, porém cada um dos usuários tem a sensação de ser único.

Essa capacidade do SGBD de tratar diversos acessos simultaneamente 
é conhecida como controle de concorrência e serialização de transação. De 
acordo com Silberschatz, Korth e Sudarshan (2004, p. 471), “diversas transa-
ções são executadas de modo concorrente em um banco de dados”, gerando, 
dessa forma, o acesso multiusuário.

Na Figura 2.2, apresentamos um exemplo de um banco de dados monou-
suário, em que apenas um usuário tem acesso ao banco de dados, e um 
segundo exemplo, em que o banco de dados é multiusuário com três usuários 
acessando o mesmo banco de dados ao mesmo tempo e cada um desses 
usuários realizando transações de forma independente.

Figura 2.1 | Transação de banco de dados

Figura 2.2 | Monousuário e multiusuário

Fonte: elaborada pelo autor.

Fonte: elaborada pelo autor.
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A característica de ser multiusuário é um dos grandes fatores de sucesso 
dos SGBDs de mercado, como Oracle, IBM DB2, MS-SQL Server, Sybase e 
DMS-II da Unisys (antiga Burroughs), pois as grandes empresas das décadas 
de 1970, 1980 e 1990 tinham essa necessidade e podiam pagar os preços 
cobrados por essas empresas.

Quando nós temos vários programas realizando transações ao mesmo 
tempo (multiusuário), é possível que dois ou mais programas busquem os 
mesmos dados para serem utilizados por suas respectivas transações. Nesse 
caso, uma transação pode atrapalhar a outra, provocando uma falha na integri-
dade dos dados e até mesmo uma inconsistência no banco de dados, porém é 
importante salientar que os SGBDs têm mecanismos para esse controle.

Quando foram lançados ao mercado consumidor, os SGBDs Sybase e MS 
SQL-Server (que tinham o mesmo núcleo de software) realizavam bloqueios 
de dados por meio de páginas de dados ou blocos de dados, o que bloqueava 
mais registros do que o necessário para a transação, e isso causava muito 
travamento de transação ou espera por recursos pelas transações.

Já os SGBDs Oracle, IBM DB2 e DMS-II Unisys realizavam bloqueio de 
registro, deixando as transações totalmente isoladas, fator que foi funda-
mental para a consagração deles juntos às grandes empresas consumidoras 
de software da época.

Independente-trans é uma característica que consiste na capacidade de o 
SGBD conseguir isolar cada uma das transações em andamento, dessa forma, 
uma transação não pode interferir na outra. Ou seja, se uma transação tiver 
algum problema, este não afetará a outra transação que está ocorrendo ao 
mesmo tempo, no mesmo banco de dados.

Hoje em dia, praticamente todos os SGBDs de mercado são 
independente-trans.

1.4   Estado de transação

Segundo Silberschatz, Korth e Sudarshan (2004, p. 444), “na ausência 
e falhas, todas as transações completam-se com sucesso. Entretanto, como 
observamos anteriormente, nem sempre uma transação pode comple-
tar-se com sucesso. Neste caso, a transação é abortada”. Com essa definição, 
iniciamos a explicação do estado de transação.

Uma transação de banco de dados possui estados ou status diferentes de 
acordo com a sua situação em andamento. Esses estados podem identificar como 
a transação está sendo conduzida e quais são os caminhos possíveis de se seguir.
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Quando iniciamos a transação, ela tem o estado Ativo (que é marcado 
por um comando begin transaction), porém nenhuma operação ainda foi 
realizada. Conforme a transação inicia suas operações, ela pode ter dois 
estados possíveis: Parcialmente Compromissado, quando tudo caminha 
bem, ou Falhado, quando ocorre algum problema com uma das operações e 
a transação precisa ser interrompida.

A transação que está Parcialmente Compromissada pode seguir em 
frente, concluir todas as operações e a sua transação, chegando ao estado 
Compromissado; se ocorrer algum problema com uma das operações, a 
transação passa para o estado Falhado e precisa ser interrompida.

Uma transação que esteja em estado Falhado não tem como prosseguir, 
então, nesse momento, as operações que já foram realizadas são desfeitas, e a 
transação passa para o estado Abortado e é encerrada com erro.

Os estados Compromissado e Abortado são conhecidos como committed 
e aborted, respectivamente.

É importante compreender também que uma transação que recebe 
o estado de Falhado não tem como retornar para o estado Parcialmente 
Compromissado, ou seja, do estado Falhado só é possível caminhar para o 
estado Abortado, no qual a transação é encerrada.

O estado Falhado significa que houve algum problema na condução da 
transação e que a falha detectada não pode ser corrigida. Logo, iniciam-se as trata-
tivas para a interrupção da transação e o processo para desfazer as operações que 
já haviam iniciado a sua realização, para que o banco de dados volte ao estado do 
início da referida transação e finalize a transação corrente como Abortado.

Pela Figura 2.3 é possível compreender que uma transação de banco de 
dados inicia com o estado Ativo e pode chegar ao seu final com duas possibili-
dades: Compromissado ou Abortado. Isso significa que uma transação pode ser 
concluída com sucesso ou insucesso, mas não pode ficar no meio do caminho.

Figura 2.3 | Estado de transação
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Fonte: elaborada pelo autor.
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Quando uma transação chega ao estado de Abortado, existem duas possi-
bilidades a serem seguidas: 

• Reiniciar a transação, mas será considerada uma nova transação, e 
esse caminho só pode ser seguido se o erro da transação inicial for 
um problema de hardware ou de software (sistema operacional ou 
SGBD). Se o erro for de software, mas do software aplicativo respon-
sável pela transação, esta não pode ser reiniciada automaticamente.

• Matar a transação, que é o caminho natural a ser seguido quando o 
erro é por algum erro lógico contido no programa que originou a 
referida transação.

1.5   Controle de concorrência

Conforme Silberschatz, Korth e Sudarshan (2004, p. 448), “os sistemas de 
processamento de transações, normalmente, permitem que diversas transa-
ções sejam executadas de modo concorrente. Permitir que múltiplas transações 
concorram na atualização de dados traz diversas complicações em relação à consis-
tência desses dados”. Assim, as múltiplas transações podem comprometer a veraci-
dade que um SGBD pode apresentar no processo de armazenamento de dados.

A Figura 2.4 apresenta um cenário em que quatro programas realizam 
suas transações de forma independente, mas totalmente concorrentes umas 
com as outras na mesma linha de tempo. Quando essas transações tratam de 
dados totalmente distintos, provavelmente não teremos problemas entre elas, 
mas, quando utilizam os mesmos dados, teremos uma briga pelo dado e, até 
que a transação se encerre, ela não liberará o dado para a outra transação.

Figura 2.4 | Várias transações ao mesmo tempo
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Fonte: elaborada pelo autor.
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Sabemos que os computadores não são mais monoprocessados, ou seja, 
têm vários processadores, e estes, vários núcleos de processamento (multi-
-core). Com isso, os sistemas operacionais também passaram a se aproveitar 
desse tipo de recurso e se tornaram sistemas operacionais multiusuários e 
multiprocessados. Isso significa que, se um computador conseguia fazer uma 
tarefa de cada vez, agora, ele consegue fazer várias tarefas ao mesmo tempo.

Imagine que você tenha um carro para ser lavado e somente uma pessoa 
para lavá-lo. Essa pessoa terá de jogar água no carro, passar o pano, jogar 
água novamente, passar o aspirador de pó por dentro, tudo isso de forma 
sequencial e uma tarefa de cada vez. Entretanto, se você tiver três pessoas 
para lavar o mesmo carro, enquanto a primeira realiza a aspiração de pó 
por dentro, a segunda pessoa pode lavar as rodas e a terceira pode lavar os 
tapetes, acelerando o processo de lavagem do carro. Porém, se essas pessoas 
não forem organizadas e sincronizadas, pode ser que, enquanto uma pessoa 
passa o aspirador de pó dentro do carro e com as portas abertas, outra pessoa 
resolva jogar água no carro por fora e, provavelmente, molhará dentro do 
carro, atrapalhando o processo de lavagem.

O que isso significa? Significa que não basta o computador ter vários 
processadores ou que estes tenham vários núcleos de processamento, é neces-
sário que o sistema operacional que controla o computador consiga utilizar 
todos esses recursos e tratá-los para obter os melhores resultados possíveis.

Por isso, o SGBD tratará somente uma transação de cada vez, porém, com 
os recursos do multiprocessamento, esse tratamento será tão rápido que se 
terá a impressão de que todas as transações são realizadas simultaneamente.

Abordaremos essas técnicas na serialização de transações.

Para saber mais
O site Devmedia também é uma referência no mundo da Tecnologia da 
Informação. Sugerimos a leitura dos artigos a seguir, disponibilizados no 
portal indicado, para saber mais sobre o conteúdo desta seção:
IAN. Transações no MySQL. Devmedia. [S.l.], 2011. 
MARCOS. Transações no SQL SERVER. Devmedia. [S.l.], 2009.

Questão para reflexão
Um SGBD trabalha em conjunto com um sistema operacional. Como 
esses dois componentes do sistema podem suportar um grande volume 
de conexões de usuários?
O armazenamento de dezenas ou centenas de gigabytes ou terabytes 
pode levar um banco de dados a um patamar gigantesco no quesito 
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armazenamento. Como podem ficar as rotinas de manutenção dentro de 
um cenário como esse? E os ambientes de desenvolvimento, precisam 
de uma cópia do mesmo tamanho do banco de dados de produção?

Atividades de aprendizagem da seção

1. Um SGBD de mercado tem a capacidade de tratar o acesso concorrente de 
diversos usuários e programas ao mesmo tempo como uma de suas características 
mais fortes e marcantes. Isso foi proporcionado pela evolução dos computadores com 
mais de um processador e pelos processadores com vários núcleos de processamento, 
agregados aos sistemas operacionais, que conseguem fazer uso desse recurso. Qual é 
o nome dado para essa funcionalidade do SGBD?

a) Controle de processos.
b) Controle de task.
c) Controle de jobs.
d) Controle de sequência.
e) Controle de concorrência.

2. Uma transação de banco de dados pode conter desde uma única operação de 
atualização de banco de dados até centenas ou milhares de operações. Essa delimi-
tação do tamanho e da quantidade de operações dentro de uma transação é realizada 
por duas declarações que delimitam a transação. Quais são essas declarações?

a) Begin transaction e end transaction.
b) Begin transaction e finish transaction.
c) Start transaction e end transaction.
d) Start transaction e finish transaction.
e) Open transaction e close transaction.



26  - U2 / Modelo de transações

Serialização de transações, protocolos de 
bloqueio e deadlock

Introdução à seção
Caro aluno, na Seção 2, os assuntos tratados serão a serialização de transa-

ções, os protocolos de bloqueio de dados e a situação de exceção deadlock.

2.1   Serialização de transações

Conforme Silberschatz, Korth e Sudarshan (2004, p. 453), “o 
sistema de banco de dados deve controlar a execução concorrente de 
transação para assegurar que o estado do banco de dados permaneça 
consistente”, dessa forma, as transações que são executadas dentro do 
banco de dados seguem um controle que permite organizar e manter 
a consistência do banco de dados ao final das transações.

Serialização de transações pode ser definida, então, como a ordem 
cronológica das transações e o estabelecimento de critérios que permitem 
controlar os eventuais momentos em que a consistência fique vulnerável, 
como também o controle, para que, ao final das transações, seja reestabele-
cida a integridade e consistência de todo o banco de dados.

Porém, essa ordenação das operações realizadas pelas transações também 
precisa seguir um controle lógico, caso contrário, se houver uma intercalação 
das operações de várias transações ao mesmo tempo, será possível gerar 
resultados que apresentem problemas de inconsistência de dados.

Para compreender melhor, apresentaremos duas operações possíveis para 
o banco de dados: Read (leitura) e Write (gravação). Essas operações serão 
utilizadas para exemplificarmos os cenários possíveis e o que acontece com 
cada uma delas:

• Read (R) seria a leitura do dado R no banco de dados.

• Write (R) seria a gravação do dado R no banco de dados.

• Read (S) seria a leitura do dado S no banco de dados.

• Write (S) seria a gravação do dado S no banco de dados.

A Figura 2.5 apresenta uma sequência básica com as transações T1 e T2.

Seção 2.2
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Figura 2.5 | Serialização básica

Transação T1 Transação T2

Read (R)
R := R * 0,5;
Write (R)

R = 10

R = 5

S = 20

S = 10

Read (S)
S := S * 0,5;
Write (S)

Fonte: elaborada pelo autor.

Fonte: elaborada pelo autor.

1. A Transação T1 faz a leitura de R := 10.

2. É multiplicado por 0,5 o conteúdo de R, ficando com 5.

3. A Transação T1 grava o conteúdo de R := 5.

4. A Transação T2 faz a leitura de S := 20.

5. É multiplicado por 0,5 o conteúdo de S, ficando com 10.

6. A Transação T2 grava o conteúdo de S := 10.

As transações T1 e T2 trabalham com dados diferentes, por isso a 
execução de ambas segue normalmente e finalizam sem problema algum.

Na Figura 2.6, representamos o mesmo conjunto de transações básicas, 
porém com as representações de begin transaction e end transaction, que 
permite compreender quando se inicia e quando se finaliza a transação.

Figura 2.6 | Serialização básica com indicação de begin transaction e end transaction

Transação T1 Transação T2

Begin Transac�on
Read (R)
R := R * 0,5;
White (R)
End Transac�on

R = 10

R = 5

S = 20

S = 10

Begin Transac�on
Read (S)
S := S * 0,5;
White (S)
End Transac�on



28  - U2 / Modelo de transações

Fonte: elaborada pelo autor.

1. A Transação T1 faz a leitura de R := 10.

2. É multiplicado por 0,5 o conteúdo de R, ficando com 5.

3. A Transação T1 grava o conteúdo de R := 5.

4. A Transação T2 faz a leitura de S := 20.

5. É multiplicado por 0,5 o conteúdo de S, ficando com 10.

6. A Transação T2 grava o conteúdo de S := 10.

Veja que o resultado é o mesmo, apenas com a representação do begin 
transaction e end transaction.

No exemplo da Figura 2.7, não há a indicação de finalização da transação T1, 
por isso, quando a transação T2 faz a leitura de R, a leitura recebe o mesmo valor 
que a transação T1 leu, e a gravação de transação T1 ainda fica sem validade.

Ao finalizar a transação T2, desencadeiam-se as gravações de transação 
T1 e transação T2, ficando o resultado final de transação T2.

Com esse resultado, é como se a transação T1 não existisse.

Figura 2.7 | Serialização de transação concorrente

Transação T1 Transação T2

Read (R)
R := R * 0,5;
Write (R)

R = 10

R = 5

R = 10

R = 7

Read (R)
R := R * 0,7;
Write (R)

1. A Transação T1 faz a leitura de R := 10.

2. É multiplicado por 0,5 o conteúdo de R, ficando com 5.

3. A Transação T1 grava o conteúdo de R := 5.

4. A Transação T2 faz a leitura de R := 10.

5. É multiplicado por 0,7 o conteúdo de R, ficando com 7.

6. A Transação T2 grava o conteúdo de R := 7.

No exemplo da Figura 2.8, há a indicação de finalização da transação T1, 
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por isso, quando a transação T2 faz a leitura de R, a leitura recebe o novo 
valor que a transação T1 gravou.

Ao finalizar a transação T2, percebe-se que houve a integridade e consis-
tência mantida no banco de dados.

Figura 2.8 | Serialização de transação concorrente OK

Figura 2.9 | Serialização de transações com duas operações em cada transação

Transação T1 Transação T2

Begin Transac�on
Read (R)
R := R * 0,5;
White (R)
End Transac�on

R = 10

R = 5

S = 5

S = 3,5

Begin Transac�on
Read (R)
R := R * 0,7;
White (R)
End Transac�on

Fonte: elaborada pelo autor.

1. A Transação T1 faz a leitura de R := 10.

2. É multiplicado por 0,5 o conteúdo de R, ficando com 5.

3. A Transação T1 grava o conteúdo de R := 5.

4. A Transação T2 faz a leitura de R := 5.

5. É multiplicado por 0,7 o conteúdo de R, ficando com 3,5.

6. A Transação T2 grava o conteúdo de R := 3,5.

Por meio da Figura 2.9 é possível compreender as operações executadas 
pelas transações T1 e T2, respectivamente, de forma totalmente indepen-
dente uma da outra.

Transação T1 Transação T2

Begin Transac�on
Read (R)
R := R * 0,5;
White (R)
S := S * 0,2;
Read (S)
End Transac�on

R = 10

R = 5
S = 5

S = 1

Begin Transac�on
Read (R)
R := R * 0,2;
White (R)
Read (S)
S := S * 0,1;
White (S)
End Transac�on

R = 5

R = 1
S = 1

S = 0,1
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Fonte: elaborada pelo autor.

Transação T1 Transação T2

Begin Transac�on
Read (R)
R := R * 0,5;
White (R)
S := S * 0,2;
Read (S)
End Transac�on

R = 10

R = 5
S = 5

S = 1

Begin Transac�on
Read (R)
R := R * 0,2;
White (R)
Read (S)
S := S * 0,1;
White (S)
End Transac�on

R = 5

R = 1
S = 1

S = 0,1

1. A Transação T1 faz a leitura de R := 10.

2. É multiplicado por 0,5 o conteúdo de R, ficando com 5.

3. A Transação T1 grava o conteúdo de R := 5.

4. A Transação T1 faz a leitura de S := 5.

5. É multiplicado por 0,2 o conteúdo de S, ficando com 1.

6. A Transação T1 grava o conteúdo de S := 1.

7. A Transação T2 faz a leitura de R := 5.

8. É multiplicado por 0,2 o conteúdo de R, ficando com 1.

9. A Transação T2 grava o conteúdo de R := 1.

10. A Transação T2 faz a leitura de S := 1.

11. É multiplicado por 0,1 o conteúdo de S, ficando com 0,1.

12. A Transação T2 grava o conteúdo de S := 0,1.

Por meio das Figuras 2.10 e 2.11 é possível verificar que a ordem das 
transações não afeta o resultado final, somente porque as operações envol-
vidas nessas transações não são dependentes umas das outras.

Figura 2.10 | Serialização de transações com duas operações em cada transação

Transação T1 Transação T2

R = 10

R = 2
S = 5

S = 0,5

Begin Transac�on
Read (R)
R := R * 0,2;
White (R)
Read (S)
S := S * 0,1;
White (S)
End Transac�on

Begin Transac�on
Read (R)
R := R * 0,5;
White (R)
Read (S)
S := S * 0,2;
White (S)
End Transac�on

R = 2

R = 1
S = 0,5

S = 0,1
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Fonte: elaborada pelo autor.

1. A Transação T1 faz a leitura de R := 10.

2. É multiplicado por 0,5 o conteúdo de R, ficando com 2.

3. A Transação T1 grava o conteúdo de R := 2.

4. A Transação T1 faz a leitura de S := 5.

5. É multiplicado por 0,1 o conteúdo de S, ficando com 0,5.

6. A Transação T1 grava o conteúdo de S := 0,5.

7. A Transação T2 faz a leitura de R := 2.

8. É multiplicado por 0,5 o conteúdo de R, ficando com 0,5.

9. A Transação T2 grava o conteúdo de R := 0,5.

10. A Transação T2 faz a leitura de S := 0,5.

11. É multiplicado por 0,2 o conteúdo de S, ficando com 0,1.

12. A Transação T2 grava o conteúdo de S := 0,1.

A Figura 2.11 exemplifica duas transações T1 e T2 que são dependentes.

Figura 2.11 | Serialização de transações dependentes

Transação T1 Transação T2

R = 10

R = 5
S = 5

S = 25

Begin Transac�on
Read (R)
R := R * 0,5;
White (R)
Read (S)
S := S * R;
White (S)
End Transac�on

Begin Transac�on
Read (R)
R := R * 0,2;
White (R)
Read (S)
S := S * R;
White (S)
End Transac�on

R = 5

R = 1
S = 25

S = 25

Transação T1 Transação T2

R = 10

R = 2
S = 5

S = 0,5

Begin Transac�on
Read (R)
R := R * 0,2;
White (R)
Read (S)
S := S * 0,1;
White (S)
End Transac�on

Begin Transac�on
Read (R)
R := R * 0,5;
White (R)
Read (S)
S := S * 0,2;
White (S)
End Transac�on

R = 2

R = 1
S = 0,5

S = 0,1
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Fonte: elaborada pelo autor.

Transação T1 Transação T2

R = 10

R = 5
S = 5

S = 25

Begin Transac�on
Read (R)
R := R * 0,5;
White (R)
Read (S)
S := S * R;
White (S)
End Transac�on

Begin Transac�on
Read (R)
R := R * 0,2;
White (R)
Read (S)
S := S * R;
White (S)
End Transac�on

R = 5

R = 1
S = 25

S = 25

1. A Transação T1 faz a leitura de R := 10.

2. É multiplicado por 0,5 o conteúdo de R, ficando com 5.

3. A Transação T1 grava o conteúdo de R := 5.

4. A Transação T1 faz a leitura de S := 5.

5. É multiplicado por R o conteúdo de S, ficando com 25.

6. A Transação T1 grava o conteúdo de S := 25.

7. A Transação T2 faz a leitura de R := 5.

8. É multiplicado por 0,2 o conteúdo de R, ficando com 1.

9. A Transação T2 grava o conteúdo de R := 1.

10. A Transação T2 faz a leitura de S := 25.

11. É multiplicado por R o conteúdo de S, ficando com 25.

12. A Transação T2 grava o conteúdo de S := 25.

A Figura 2.12 exemplifica duas transações T1 e T2 que também são 
dependentes.

Figura 2.12 | Serialização de transações dependentes

Transação T1 Transação T2

R = 10

R = 2
S = 5

S = 10

Begin Transac�on
Read (R)
R := R * 0,2;
White (R)
Read (S)
S := S * R;
White (S)
End Transac�on

Begin Transac�on
Read (R)
R := R * 0,5;
White (R)
Read (S)
S := S * R;
White (S)
End Transac�on

R = 2

R = 1
S = 10

S = 10
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Transação T1 Transação T2

R = 10

R = 2
S = 5

S = 10

Begin Transac�on
Read (R)
R := R * 0,2;
White (R)
Read (S)
S := S * R;
White (S)
End Transac�on

Begin Transac�on
Read (R)
R := R * 0,5;
White (R)
Read (S)
S := S * R;
White (S)
End Transac�on

R = 2

R = 1
S = 10

S = 10

Fonte: elaborada pelo autor.

1. A Transação T1 faz a leitura de R := 10.

2. É multiplicado por 0,5 o conteúdo de R, ficando com 2.

3. A Transação T1 grava o conteúdo de R := 2.

4. A Transação T1 faz a leitura de S := 5.

5. É multiplicado por R o conteúdo de S, ficando com 10.

6. A Transação T1 grava o conteúdo de S := 10.

7. A Transação T2 faz a leitura de R := 2.

8. É multiplicado por 0,5 o conteúdo de R, ficando com 0,5.

9. A Transação T2 grava o conteúdo de R := 0,5.

10. A Transação T2 faz a leitura de S := 10.

11. É multiplicado por S o conteúdo de S, ficando com 10.

12. A Transação T2 grava o conteúdo de S := 10.

Por meio das Figuras 2.11 e 2.12 é possível compreender que, quando 
uma transação tem operações que são realizadas dependendo do conteúdo 
da leitura dos dados, os resultados finais podem ser diferentes de acordo com 
a ordem de execução dessas transações.

Na Figura 2.11, R termina com o conteúdo 1, e S termina com o conteúdo 
25; já na Figura 2.12, R termina com o conteúdo 1, e S termina com o 
conteúdo 10, demonstrando claramente que a ordem das operações afeta o 
resultado final.

A Figura 2.13 apresenta um conjunto de duas transações T1 e T2 que são 
executadas quase paralelamente, apesar de a transação T1 gravar o conteúdo 
de R. Como não foi executado o end transaction, essa gravação ficou enfilei-
rada, e a transação T2, quando leu o conteúdo de R, acabou lendo o valor 
inicial de R, e não o valor que a transação T1 havia executado.
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Fonte: elaborada pelo autor.

Ao final das transações T1 e T2, estamos com o banco de dados 
inconsistente.

Figura 2.13 | Serialização de transação com leituras concorrentes

Transação T1 Transação T2

R = 10

R = 5

S = 5

S = 25
R = 10
R = 2

S = 25

S = 50

Begin Transac�on
Read (R)
R := R * 0,2;
White (R)

Read (S)
S := S * R;
White (S)
End Transac�on

Begin Transac�on
Read (R)
R := R * 0,5;
White (R)

Read (S)
S := S * R;
White (S)
End Transac�on

1. A Transação T1 faz a leitura de R := 10.

2. É multiplicado por 0,5 o conteúdo de R, ficando com 5.

3. A Transação T1 grava o conteúdo de R := 5.

4. A Transação T1 faz a leitura de S := 5.

5. É multiplicado por R o conteúdo de S, ficando com 25.

6. A Transação T1 grava o conteúdo de S := 25.

7. A Transação T2 faz a leitura de R := 10.

8. É multiplicado por 0,2 o conteúdo de R, ficando com 2.

9. A Transação T2 grava o conteúdo de R := 2.

10. A Transação T2 faz a leitura de S := 25.

11. É multiplicado por R o conteúdo de S, ficando com 50.

12. A Transação T2 grava o conteúdo de S := 50.

A Figura 2.14 também apresenta uma situação de conflito entre as transações 
T1 e T2, que acabará gerando uma inconsistência no banco de dados.
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Figura 2.14 | Serialização de transação com leituras concorrentes

Transação T1 Transação T2

R = 10

R = 2
S = 5
R = 5

S = 10
S = 25

Begin Transac�on
Read (R)
R := R * 0,2;
White (R)
Read (S)

S := S * R;
White (S)
End Transac�on

Begin Transac�on
Read (R)
R := R * 0,5;

White (R)

Read (S)
S := S * R;
White (S)
End Transac�on

Fonte: elaborada pelo autor.

1. A Transação T1 faz a leitura de R := 10.

2. É multiplicado por 0,5 o conteúdo de R, ficando com 5.

3. A Transação T2 faz a leitura de R := 10.

4. É multiplicado por 0,2 o conteúdo de R, ficando com 2.

5. A Transação T2 grava o conteúdo de R := 2.

6. A Transação T2 faz a leitura de S := 5.

7. A Transação T1 grava o conteúdo de R := 5.

8. A Transação T1 faz a leitura de S := 5.

9. É multiplicado por R o conteúdo de R, ficando com 10.

10. É multiplicado por R o conteúdo de S, ficando com 25.

11. A Transação T2 grava o conteúdo de S := 10.

12. A Transação T1 grava o conteúdo de S := 25.

Para resolver esse tipo de problema, existem os protocolos de bloqueio de 
dados, que auxiliam na serialização das transações bloqueando o acesso aos 
dados de forma concorrente durante a execução das transações.
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2.2   Protocolo de bloqueio de dados

Segundo Silberschatz, Korth e Sudarshan (2004, p. 471),

Um meio de garantir a serialização é obrigar que o acesso aos 
itens de dados seja feito de maneira mutuamente exclusiva; isto 
é, enquanto uma transação acessa a um item de dados, nenhuma 
outra transação pode modificá-lo. O método mais usado para sua 
implementação é permitir o acesso a um item de dados somente 
se ele estiver bloqueado.

“

Com essa definição, podemos iniciar o entendimento de que existe 
a necessidade de um modelo que permita bloquear a leitura de um dado 
quando este já estiver em uso por outra transação.

Portanto, podemos definir protocolo de bloqueio de dados como uma 
regra que será aplicada sobre as transações no momento da leitura ou da 
gravação de dados, regra esta que permitirá determinar os caminhos que 
uma transação pode seguir no aguardo do dado desejado.

Quando o assunto é bloqueio de dados, o primeiro protocolo de bloqueio 
de dados que podemos imaginar é aquele em que um dado lido por uma 
transação é bloqueado para outra transação, ou então, no qual as transações 
podem compartilhar o bloqueio de um dado.

O protocolo de bloqueio de dados básico pode ser definido como:

• Bloqueio compartilhado: quando uma transação T1 realiza um 
bloqueio compartilhado sobre um dado R, ela pode ler o dado R, 
mas não pode gravá-lo. Esse tipo de bloqueio é representado por S 
(Share). Ex.: T1 lock-S(R).

• Bloqueio exclusivo: quando uma transação T1 realiza um bloqueio 
exclusivo sobre um dado R, ela pode ler o dado R e somente ela pode 
gravá-lo. Esse tipo de bloqueio é representado por X (Xclusive). 
Ex.: T1 lock-X(R).

Com os tipos de bloqueio de dados 
apresentados, agora verificaremos 
como fica uma matriz de compatibili-
dade de bloqueio.

A Figura 2.15 apresenta a matriz de 
compatibilidade de bloqueio de dados.

Fonte: elaborada pelo autor.

Figura 2.15 | Matriz de compatibilidade 
de bloqueio de dados

Verdadeiro Falso

S

Matriz de compa�bilidade de bloqueio

X

Falso

S

X Falso
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Por meio dessa matriz de compatibilidade de bloqueio é possível compre-
ender que somente quando os dois bloqueios de dados são realizados em modo 
compartilhado (lock-S) é possível a leitura dos dados pelas duas transações.

E quando as duas transações tentam realizar o bloqueio em modo exclusivo 
(lock-X), ou mesmo quando uma das transações está em modo compartilhado 
e a outra em modo exclusivo, esses cenários também não são possíveis.

O bloqueio do dado será executado sempre antes da leitura do dado e, 
após a gravação dele, é necessário liberar do bloqueio por meio do Unlock().

A Figura 2.16 nos apresenta a representação dos bloqueios dentro de 
uma transação.

Figura 2.16 | Transações com bloqueio de dados

Fonte: elaborada pelo autor.

Transação T1 Transação T2

Begin Transac�on
Lock-S(R)
Read (R)
R := R * 0,5;
White (R)
Unlock (R)
End Transac�on

Begin Transac�on
Lock-X(M)
Read (M)
M := M * 0,2;
White (M)
Unlock (M)
End Transac�on

Outro modelo possível é o protocolo de bloqueio de duas fases:

• Protocolo de bloqueio de duas fases

É um modelo que exige uma melhor organização nas transações, pois 
uma transação básica é dividida em:

o Fase de expansão ou crescimento: uma transação pode e deve 
obter todos os bloqueios de dados necessários para a sua 
transação e não pode liberar nenhum dado bloqueado.

o Fase de encolhimento: uma transação inicia o desbloqueio 
de dados previamente bloqueados e, após iniciar a fase de 
encolhimento, nenhum dado novo poderá ser bloqueado nessa 
transação, sendo necessário iniciar uma nova transação para os 
novos bloqueios.

Outro modelo de bloqueio de dados é conhecido como protocolo de 
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bloqueio, baseado em grafos.

• Protocolo de bloqueio baseado em grafos

Uma estrutura de dados em 
formato de árvore (binário ou não) 
representa o caminho a ser percor-
rido para o acesso aos dados.

A regra diz que os bloqueios são 
sempre realizados no modo exclusivo 
lock-X(). O primeiro bloqueio pode ser 
realizado em qualquer dado, e o próximo 
bloqueio só pode ser realizado em um 
dado cujo pai já esteja bloqueado.

Um dado bloqueado pode ser 
desbloqueado a qualquer momento 
unlock(), enquanto um dado que foi 
bloqueado e desbloqueado não poderá 
ser rebloqueado na mesma transação.

A Figura 2.17 apresenta a estrutura em árvore para o grafo de bloqueio.

Imaginemos o exemplo a seguir:

• Lock-X(B): bloqueia o dado B, e os próximos dados que podem ser 
bloqueados são D e E somente, pois os dados A e C não podem mais 
ser bloqueados nessa transação.

• Lock-X(D): bloqueia o dado D, e o próximo dado que pode ser 
bloqueado é o F ou é possível desbloquear o dado B.

• Lock-X(F): bloqueia o dado F, e não existem mais dados que podem 
ser bloqueados nessa transação. Há apenas a possibilidade de desblo-
quear os dados já bloqueados.

O protocolo de bloqueio baseado em grafos foi utilizado por alguns SGBDs 
de mercado na década de 1980, por exemplo, o Sybase e o MS SQLServer.

A Microsoft era sócia da empresa Sybase no produto de banco de dados, 
por isso, o núcleo dos dois softwares era o mesmo.

No mercado, eram conhecidos como banco de dados que faziam bloqueios de 
páginas de dados, sendo que, para realizar uma transação, muitos dados desne-
cessários eram bloqueados ao mesmo tempo, impedindo que outras transações 
fossem executadas. Essa situação gerava um gargalo de transações enorme, e a 
sensação que o usuário tinha era de que o banco de dados estava travado.

Fonte: elaborada pelo autor.

Figura 2.17 | Estrutura de dados em árvore

Dados estruturados em árvores - Grafos

A

C

E

B

D

F
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Outros SGBDs de mercado que faziam o bloqueio de registro, como Oracle 
e IBM DB2, aproveitaram a oportunidade e dominaram o mercado corporativo.

A Microsoft só corrigiu essa situação do MS SQL-Server na década de 
1990, mas já era tarde, pois a Oracle havia dominado o mercado corporativo 
e foi necessária uma guerra de preços para retomar uma fatia de mercado. 

 

2.3   Deadlock

Consoante Silberschatz, Korth e Sudarshan (2004, p. 492), “um sistema 
está em estado de deadlock se há um conjunto de transações também nele 
contida”. Quando os autores falam em conjunto de transações, significa que o 
deadlock não pode acontecer com uma única transação no banco de dados, 
sendo necessárias, no mínimo, duas transações.

Para Navathe e Elmasri (2005, p. 424),

O deadlock ocorre quando cada transação em um conjunto 
de duas ou mais transações espera por algum item que esteja 
bloqueado por alguma outra transação no conjunto. Portanto, 
cada transação no conjunto está em uma fila de espera, aguar-
dando por uma das outras transações do conjunto para liberar o 
bloqueio em um item.

“

Assim, fica evidenciado que o deadlock é um conflito entre transações.

Podemos definir o deadlock como sendo uma situação na qual existem 
duas transações concorrentes, sendo que cada uma delas já realizou algum 
bloqueio de dados, em dados distintos, e que, para prosseguir e poder 
concluir a sua transação, cada uma dessas transações em andamento precisa 
do dado que está bloqueado pela outra transação, ficando, assim, as duas 
transações paradas, esperando uma pela outra.

Deadlock é conhecido como “abraço mortal”, pois a transação que recebe 
esse erro de exceção abortará a transação corrente. Nesse caso, o SGBD 
detecta essa situação e aplica o erro de exceção deadlock em uma das transa-
ções, liberando os dados desta. Assim, a outra transação consegue adquirir 
o dado pendente e segue com a sua transação de forma normal, concluindo 
sem nenhum problema.

A Figura 2.18 apresenta o momento do conflito de bloqueio de dados.
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Figura 2.18 | Deadlock

Transação T1 Transação T2

Conflito

Begin Transac�on
Lock-X (R)
Read (R)
R := R * 0,5;

Lock-X (S)

Read (S)
White (R)
S := S * R;
White (S)
End Transac�on

Begin Transac�on
Lock-X (S)
Read (S)
S := S * 0,2;

Lock-X (R)

Read (R)
White (S)
R := R * S;
White (R)
End Transac�on

Fonte: elaborada pelo autor.

A escolha de qual transação receberá o erro de exceção deadlock e qual 
transação seguirá em frente pode ser feita por dois critérios diferentes e está 
embutida no SGBD, portanto não é o usuário quem escolhe:

• Esperar-Morrer (Wait-Die): quando a Transação T1 tem um times-
tamp (tempo de transação) mais antigo do que a Transação T2. A 
Transação T1 aguardará o dado, e a Transação T2 receberá o erro 
de exceção deadlock, dessa forma, abortando a Transação T2. Essa é 
uma técnica não preemptiva.

• Ferir-Esperar (Wound-Wait): quando a Transação T1 tem um times-
tamp (tempo de transação) mais novo do que a Transação T2, dessa 
forma, a Transação T1 aguardará o dado, e a Transação T2 receberá 
o erro de exceção deadlock, abortando a Transação T2. Essa é uma 
técnica preemptiva.

Uma observação deve ser realizada: se o mesmo conjunto de operações 
contido na Transação T1 ou T2 sempre receber o erro de exceção deadlock, 
significa que ele sofre de Inanição (Starvation) e, nesse caso, recomenda-se 
que seja feita uma verificação na lógica que envolve todas as operações dessa 
transação, pois, certamente, ela deverá ser feita de outra forma.

O resumo do erro de exceção deadlock é assim: se você ou o seu programa 
tem recebido o erro de exceção deadlock com certa frequência, significa que 
outras transações estão ocorrendo de forma normal e você deve rever a sua 
lógica para evitar essa situação.
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Para saber mais
O site Devmedia também é uma referência no mundo da Tecnologia da 
Informação. Sugerimos a leitura dos artigos a seguir, disponibilizados 
nesse portal, para saber mais sobre o conteúdo estudado nesta seção.
RIBEIRO, P. Monitorando Deadlocks com Profiler. Devmedia. [S.l.], 2005. 
RIBEIRO, P. Monitorando Deadlocks com Trace Flags. Devmedia. [S.l.], 2015.
RODRIGUES, H. A. Introdução ao Deadlock. Devmedia. [S.l.], 2012.

Questão para reflexão
O controle de concorrência pode ser comparado a vários clientes realizando 
suas compras dentro de um supermercado. Qual foi o mecanismo criado 
pelos supermercados para tratar do processo de pagamento nas saídas dos 
supermercados? Como podemos compará-los com o banco de dados?
O erro de exceção deadlock é um mecanismo que os SGBDs têm para 
evitar o travamento das transações concorrentes. Imagine que, se não 
houvesse esse controle, seria possível um travamento de transações de 
forma perpétua ou enquanto o banco de dados estivesse no ar. 

Atividades de aprendizagem da seção

1. A serialização de transações é um mecanismo utilizado pelos SGBDs que permite 
organizar e controlar a sequência das operações entre transações concorrentes. Junto 
à serialização de transações encontra-se o controle de concorrência, que apresenta os 
protocolos de bloqueio de dados. Estes, por sua vez, garantem que um dado bloqueado 
para uma transação seja somente para essa transação, e que outra transação aguarde 
a liberação dele. Existem várias técnicas ou protocolos de bloqueio de dados, especi-
ficamente o protocolo de bloqueio denominado protocolo de bloqueio de duas fases. 
Quais são as fases desse tipo de protocolo de bloqueio?

a) Fase inicial e fase final.
b) Fase de crescimento e fase de encolhimento.
c) Primeira fase e segunda fase.
d) Fase exclusiva e fase compartilhada.
e) Fase eliminatória e fase classificatória.

2. Apesar de todo o controle exercido pelos protocolos de bloqueio de dados, das 
serializações das transações, é possível que duas transações briguem pelos mesmos 
dados e travem uma a outra. Nesses casos, o próprio SGBD consegue detectar essa 
situação e aplicar um erro de exceção em uma das transações, de acordo com a 
técnica de detecção que estiver implementada no próprio sistema. A transação que 
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foi escolhida receberá um erro de exceção e sua transação será abortada. Qual é o 
nome desse erro de exceção?

a) BreakLock.
b) KillLock.
c) ExceptionLock.
d) Deadlock.
e) MortalLock.
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Recuperação de falhas

Introdução à seção
Caro aluno, na Seção 3, o assunto tratado é o processo de recuperação de 

falhas de banco de dados, as situações em que elas ocorrem e o que é feito 
para resolver a situação e deixar o banco de dados disponível novamente.

Abordaremos o cenário de recuperação de falhas que envolvem direta-
mente o funcionamento, a integridade e a consistência de um banco de 
dados. As falhas podem ocorrer por diversos cenários e causas diferentes, 
o que pode levar a um estado de inconsistência de dados se não for devida-
mente tratado e recuperado.

3.1   Recuperação de falhas

Conforme Silberschatz, Korth e Sudarshan (2004, p. 511),

Seção 2.3

Um sistema de computador, como qualquer outro equipamento 
mecânico ou elétrico, está sujeito a falhas. Há grande variedade 
de falhas, incluindo quebra de disco, falha de energia, erro de 
software, fogo na sala de equipamento ou mesmo sabotagem. 
Em cada um desses casos, informações podem ser perdidas. 
Portanto, o sistema de banco de dados deve precaver-se para 
garantir que as propriedades de atomicidade e durabilidade das 
transações sejam preservadas.

“

Assim, o processo de recuperação de falhas de um SGBD deve cobrir 
todos esses cenários possíveis.

Sabemos que um ambiente computacional pode ser bem complexo e 
envolver aspectos elétricos, eletrônicos e mecânicos, sobretudo quando o 
assunto é armazenamento de dados (discos rígidos), neste caso, até mesmo 
aspectos operacionais, que envolvem as pessoas que operam esses sistemas.

Como o processo de recuperação de falhas passará, inicialmente, pela 
identificação do tipo de falha, devemos classificar as falhas em:

• Falha de transação: quando o problema está localizado especifica-
mente dentro do banco de dados e pode haver dois aspectos diferentes.
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o Erro lógico: quando a transação identifica alguma situação de 
erro interno, como um limite de recurso excedido ou alguma 
variável com o seu valor estourado por overflow, alguma exceção 
não tratada durante uma leitura ou gravação e, consequente-
mente, a transação corrente não pode mais prosseguir, devendo 
ser interrompida.

o Erro de sistema: quando o próprio sistema identifica uma 
situação de exceção, por exemplo, o deadlock (mas existem 
dezenas de situações possíveis), e a transação corrente não pode 
prosseguir, porém tem condições de ser reexecutada novamente.

• Queda do sistema: quando o cenário apresenta algum problema no 
computador no qual está instalado o banco de dados, ou no sistema 
operacional desse mesmo computador, de forma que os dados 
que estão armazenados na memória dele fiquem corrompidos ou 
perdidos e façam a transação do banco de dados parar. Observe que 
é uma espécie de travamento do computador no qual os dados que 
estão na memória principal (RAM) ficam comprometidos, mas os 
dados que estão armazenados nos discos rígidos não são afetados. 
Os sistemas modernos (computadores e sistemas operacionais) têm 
mecanismos que corrigem esse tipo de falha, por isso, ele é cada vez 
mais raro de acontecer.

• Falha de disco: quando um disco eletromecânico (hard disk, ou HD) 
apresenta algum tipo de falha na leitura ou gravação de um bloco de 
dados e, mesmo com todos os mecanismos de correção ou proteção, 
o bloco de dados acaba sendo perdido. Técnicas, como espelhamento 
de disco, gravações em RAID ou mesmo equipamentos do tipo 
Storage, são as alternativas para evitar essa situação. Lembrando que 
um banco de dados deve ter uma política de cópia dos seus dados 
para outro meio de armazenamento. Esse procedimento é conhecido 
como backup.

Uma vez identificada e classificada a falha, passamos para a etapa das 
ações que podem ser executadas.

• Ações ou procedimentos que podem ser executados durante o 
processamento normal da transação corrente que possam garantir a 
recuperação dessa falha.

• Ações ou procedimentos que podem ser executados após a falha ser 
identificada, que permitam a recuperação do banco de dados até um 
ponto em que a integridade e consistência dos dados seja garantida.
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3.2   Estruturas de armazenamento

Sabemos que um computador tem limites de armazenamento de dados 
de acordo com seus locais de armazenamento, que podem ser a memória 
principal, os discos rígidos e as unidades de armazenamento externo, como 
backups em fitas magnéticas.

A computação em nuvens (Cloud Computing) vem mudando alguns 
desses conceitos, porém, em linhas gerais, as definições continuam valendo.

Apresentamos a seguir a conceituação desses tipos de armazenamento.

• Armazenamento volátil: seria um local onde os dados estão armaze-
nados para processamento, mas sem condições de sobrevivência em 
casos de quedas no sistema. O armazenamento volátil é conhecido 
como memória principal do computador, memória RAM, e repre-
senta o local de mais rápido acesso aos dados. Nos computadores 
atuais, o tamanho desse local pode ser mensurado em gigabytes 
(GB), por exemplo, na ordem de dezenas de gigabytes (ex.: 16 GB 
memória RAM em computadores pessoais) até centenas de gigabytes 
(ex.: 256 GB memória RAM em computadores do tipo Servidor). 
Esse ambiente de armazenamento volátil desaparece quando o 
computador é desligado, independentemente do fato de ser um 
computador físico ou virtual (em nuvem).

• Armazenamento não volátil: seria um local onde os dados estão 
armazenados para processamento, mas que podem sobreviver a 
um cenário de quedas no sistema. O armazenamento não volátil é 
conhecido como memória secundária do computador, memória em 
disco rígido (Hard Disk, ou HD). Esse tipo de meio de armazena-
mento vem sofrendo uma grande evolução nos últimos tempos.

o Disco rígido eletromecânico: é o modelo tradicional. Quando 
foi inventado pela IBM, tinha um tamanho enorme, gigantesco, 
e uma capacidade de armazenamento grande para a época, mas 
irrisório para os dias de hoje. A eletrônica evoluiu e o tamanho 
diminuiu ao longo do tempo, como também aumentou a capaci-
dade do armazenamento. A tecnologia eletromecânica, pratica-
mente, chegou ao seu limite físico com tamanhos na ordem de 
2,5” polegadas, 15 KRPM (quinze mil rotações por minuto) e 
capacidade de armazenamento na casa dos 10 TB (terabytes).

o Disco rígido flash: são discos totalmente eletrônicos, com 
memórias flash e sem nada mecânico. Além disso, o acesso 
é muito mais rápido, o seu tamanho é menor, o consumo de 
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energia é menor, não apresenta problemas mecânicos de leitura 
ou gravação, a confiabilidade é muito maior, porém a sua capaci-
dade de armazenamento ainda está na casa das unidades de TB 
(terabytes).

• Armazenamento estável: seria um local de armazenamento que, em 
hipótese alguma, seria perdido. No entanto, garantir esse cenário 
é muito difícil, praticamente impossível. Por isso, apresentaremos 
alguns cenários e técnicas de armazenamento que podem até não 
ser eternas ou perpétuas, mas que apresentam situações e condições 
para elevar muito a garantia do armazenamento de dados.

o Espelhamento de disco: consiste em ter dois discos rígidos, em 
que tudo que é gravado em um disco é imediatamente replicado 
no outro disco.

o Espelhamento triplo de disco: consiste em ter três discos rígidos, 
sendo que tudo que é gravado em um disco é imediatamente 
replicado nos outros dois discos, mas é importante lembrar 
que esses três discos estão dentro do mesmo computador. Se o 
computador for roubado, perde-se tudo.

o Sistema RAID (Redundant Array of Inexpensive Disk): conjunto 
redundante de discos baratos, que foi revisto pela indústria para 
Redundant Array of Independent Disk, conjunto redundante de 
discos independentes. Essa tecnologia é utilizada em equipa-
mentos de armazenamento de dados conhecidos como Storage. 
Um conjunto de discos é configurado como se fosse uma única 
unidade de armazenamento e, quando um Byte é gravado, ele 
tem os seus bits distribuídos por todos os discos desse conjunto 
de tal forma que, se um dos discos for perdido, esse bit faltante é 
recalculado por meio de algoritmos de recuperação. O mercado 
implementa diversos tipos, como RAID 0 (dois discos, meio 
Byte para cada lado), RAID 1 (espelho de dados, dois discos 
iguais a um disco apenas), RAID 2 (utiliza três discos, dois 
recebem metade dos dados cada um, e o terceiro disco é uma 
paridade), RAID 3 (versão melhorada do RAID 2, utiliza quatro 
discos, três recebem os dados, e o quarto é a paridade), RAID 4 
(versão melhorada do RAID 3), RAID 5 (versão melhorada do 
RAID 4), RAID 6 (versão melhorada do RAID 5, e é a mais utili-
zada atualmente). Existem combinações também, por exemplo, 
RAID 0+1 (com quatro discos).
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3.3   Recuperação baseada em log

Os meios de armazenamento não volátil e estável trouxeram uma grande 
confiabilidade para o SGBD e, com isso, as falhas de discos são cada vez mais 
raras, porém ainda podem acontecer.

Diante desse cenário, os SGBDs, quando foram projetados originalmente, 
implementaram rotinas que permitissem a recuperação total das transações e 
dos dados armazenados no banco de dados.

Conforme Silberschatz, Korth e Sudarshan (2004, p 517), “a estru-
tura mais usada para gravar modificações no banco de dados é o log. 
Log é uma sequência de registros de log que mantém um arquivo 
atualizado das atividades no banco de dados”, descrevendo todos os 
passos que uma transação realiza no banco de dados.

Um modelo de recuperação baseado em log tem algumas caracte-
rísticas básicas que precisam ser registradas, como:

• Identificador da transação, que é um identificador único da transação 
que está sendo realizado no momento, operação write().

• Identificador de item de dado, que é um identificador único do item 
de dados que está sendo gravado, nome do dado ou atributo.

• Valor antigo é o valor do item de dado original do início da transação.

• Valor novo é o valor do item de dado resultado da transação.

Além dessas informações que nos permitem compreender a operação 
que está sendo realizada na transação, temos mais alguns tipos de registros 
de log que auxiliam nesse mapeamento das operações das transações.

• <T, Start> indicação do início da transação T.

• <T, X, Y, Z> indicação da operação realizada pela transação T nos 
dados X com o valor antigo Y e o valor novo Z.

• <T, Commit> indicação da efetivação da transação T.

• <T, Abort> indicação da interrupção ou aborto da transação T.

A Figura 2.19 apresenta uma transação T1 e o seu respectivo registro de 
log da transação T1.
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Figura 2.19 | Registro de log de transação

Transação T1 Transação T2

R := 10

R := 5

Begin Transac�on
Lock-X (R)
Read (R)
R := R * 0,5;
White (R)
End Transac�on

<T1, Start>

<T1, R, 10, 5>
<T1, Commit>

Fonte: elaborada pelo autor.

Com o registro do log das transações de um banco de dados, é possível 
realizar a leitura de todas as operações de todas as transações do banco de 
dados, inclusive, das transações que foram abortadas, pois ficará registrado 
no log de transações as operações, até mesmo o registro do abort da transação.

Quando ocorrer um problema com o banco de dados e ele entrar em 
processo de recuperação, inicia-se uma leitura sequencial do arquivo de log de 
transações e começa-se a processar cada um dos registros do arquivo de log.

As operações possíveis são:

• Redo (T), que pode ser apontado como refazer a transação quando 
são identificados os registros de Start e Commit de uma transação, 
demonstrando que todas as operações envolvidas nessa transação 
finalizaram corretamente.

• Undo (T), que pode ser apontado como desfazer a transação quando 
são identificados os registros de Start e Abort de uma transação, 
demonstrando que a operação foi interrompida, abortando toda 
a transação, e as operações já realizadas anteriormente na mesma 
transação deverão ser desfeitas.

Para facilitar o controle do processo de recuperação do banco de dados baseado 
nos logs, quando o banco de dados não está realizando transação nenhuma, é 
comum o próprio SGBD registrar um ponto de integridade no arquivo de log de 
transações. Esse ponto de integridade é denominado CheckPoint.

Para saber mais
O site Devmedia também é uma referência no mundo da Tecnologia da 
Informação. Sugerimos a leitura dos artigos a seguir, disponibilizados nesse 
portal, para saber mais sobre o conteúdo estudado nesta seção.
AUGUSTO, C. Conceito de transações e Log Transaction. Devmedia. 
[S.l.], 2008. 
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SCHUSTER, I. R. Oracle Data Guard com Fast-Start Failover. Devmedia. 
[S.l.], 2016.
Leia também o artigo a seguir, do site Infoescola, que apresenta uma 
explicação sobre RAID.
ADAMI, A. RAID. Infoescola. [S.l., entre 2011 e 2019].

Questão para reflexão
A recuperação de falhas é também um dos fatores que contribui para 
a grande aceitação dos SGBDs no mercado corporativo, pois os bancos 
de dados são responsáveis pelo armazenamento de todos os dados dos 
sistemas. Quais seriam as consequências para uma empresa que perde 
seus dados? E como ficaria a imagem de uma empresa que não pode 
funcionar porque o sistema está fora do ar?

Atividades de aprendizagem da seção

1. O armazenamento volátil de dados é um local do computador que está totalmente 
dependente do funcionamento da máquina, ou seja, se o computador for desligado, 
os dados que estão armazenados nele serão perdidos, sem a possibilidade de recupe-
ração posterior. A utilização desse tipo de armazenamento tão frágil só se justifica 
por ser o local de mais rápido acesso aos dados. Como é conhecido esse local de 
armazenamento volátil?

a) Memória secundária – disco rígido.
b) Memoria principal – RAM.
c) Memória permanente – disco rígido externo.
d) Memória perpétua – Storage externo.
e) Memória flash – pen drive.

2. Os SGBDs de mercado utilizam o recurso de gravação de registros de log de 
transação para poder realizar o seu processo de recuperação de dados em casos de 
problemas com o servidor do banco de dados. Nesse arquivo de log, ficam registradas 
todas as transações e suas operações, identificando cada uma das transações, cada um 
dos itens de dados envolvidos e seus valores originais e atuais. De posse desse arquivo 
de log de transações, o SGBD pode tomar as devidas providências para a recuperação 
da sua integridade, consistência dos dados. Quais são as operações possíveis com os 
registros de log de transação do banco de dados sobre uma determinada transação T?

a) Redo (T) e Undo (T).
b) Do (T) e Rollback (T).
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c) Commit (T) e Rollback (T).
d) Make (T) e Remake (T).
e) Doing (T) e Undoing (T).
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Fique ligado!

Um SGBD de mercado tem controles muito bem definidos para assegurar 
que vários usuários possam acessar o banco de dados ao mesmo tempo e 
cada um deles realizar a sua transação de modo totalmente independente e 
assegurar uma performance de modo que os usuários tenham a sensação de 
serem únicos no acesso ao banco de dados.

Por todos esses mecanismos de controle é possível assegurar que um 
SGBD não é um simples gerenciador de tabelas ou mesmo um simples geren-
ciador de tabelas relacionais simples.

Não podemos comparar softwares pagos com softwares gratuitos, pois 
cada um tem a sua utilidade e o seu valor. É possível que uma pequena 
empresa não tenha condições de pagar o mesmo preço que uma grande 
empresa, motivo pelo qual existem soluções para cada uma dessas situações.

Para concluir o estudo da unidade

Para concluir esta unidade, esperamos que você tenha alcançado o seu 
objetivo inicial de estudo e, assim, concluído a sua meta de aprendizado. 
Aproveite para pesquisar na internet sobre os assuntos abordados aqui e, 
se desejar, aproveite para rever os links, vídeos ou outros livros. Consulte 
também as seções Para Saber Mais e as nossas referências ao final da unidade.

Atividades de aprendizagem da unidade

1. O conceito de transação de banco de dados nos remete a um cenário no qual todas 
as operações que são realizadas no banco de dados precisam ser garantidas e confir-
madas, para que a integridade e a consistência dos dados sejam mantidas. Quais são 
as indicações possíveis de serem realizadas no banco de dados para a concretização 
ou não de uma transação?

a) Ok e Not Ok.
b) Rec e NoRec.
c) Do e UnDo.
d) Do e ReDo.
e) Commit e Rollback.

2. O gráfico de estado de transação a seguir nos apresenta os estados possíveis de 
uma transação. Assinale a alternativa que apresenta uma afirmação falsa.
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A�vo

Parcialmente
Compromissado

Falhado

Compromissado

Abortado

Estado de Transação

Fonte: elaborada pelo autor.

a) Do estado Ativo é possível passar para o estado Falhado.
b) Do estado Ativo é possível passar para o estado Parcialmente Compromissado.
c) Do estado Falhado é possível passar para o estado Abortado.
d) Do estado Compromissado é possível passar para o estado Abortado.
e) Do estado Parcialmente Compromissado é possível passar para o estado Falhado.

3. Os SGBDs de mercado têm um mecanismo que permite controlar o acesso e as 
transações que são realizadas por diversos usuários, ao mesmo tempo, em um único 
banco de dados. Isso nos garante que os resultados de cada transação sejam indepen-
dentes uns dos outros. Qual é o nome dado a esse mecanismo?

a) Controle de concorrência.
b) Controle de acessos simultâneos.
c) Controle de acessos paralelos.
d) Controle de entrada de usuários.
e) Controle de filas de usuários.

4. Os protocolos de bloqueio de dados são utilizados pelos SGBDs para realizar o 
controle de bloqueio de dados entre transações concorrentes. Existem vários proto-
colos diferentes, cada um com suas vantagens e desvantagens no uso, porém sabemos 
que os SGBDs só podem implementar um tipo de protocolo de bloqueio de dados, 
para que a regra seja única. Qual é o nome do protocolo de bloqueio de dados que se 
utiliza de uma estrutura em formato de árvore de dados?

a) Protocolo de bloqueio de dados em duas fases.
b) Protocolo de bloqueio de dados baseado em árvores binárias.
c) Protocolo de bloqueio de dados baseado em árvores balanceadas.
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d) Protocolo de bloqueio de dados natural.
e) Protocolo de bloqueio baseado em grafos.

5. Quando um banco de dados tem várias transações sendo realizadas ao mesmo 
tempo e uma determinada transação T5 já bloqueou um determinado dado M e para 
prosseguir precisa-se de um determinado dado P, e uma determinada transação T7 já 
bloqueou um determinado dado P e para prosseguir precisa-se de um determinado 
dado M, as duas transações ficarão paradas aguardando a liberação dos dados. Nesse 
caso, o SGBD detecta a situação e aplica um erro de exceção em uma das transações, 
abortando a transação. Qual é o nome desse erro de exceção?

a) KillLock.
b) BreakLock.
c) Deadlock.
d) StopLock.
e) WaitLock.
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Unidade 3

Outros modelos de dados

Objetivos de aprendizagem
Caro aluno, nesta unidade:

• Estudaremos o conceito de outros modelos de dados, além do tradi-
cional Modelo Entidade Relacionamento (MER).

• Estudaremos as características e funcionalidades destes outros 
modelos de dados.

• Estudaremos e compararemos o modelo noSQL com o SQL.

Seção 1 | Modelo Orientado a Objetos
Nesta seção, apresentaremos o conceito, as características e as funcionali-

dades do Modelo Orientado a Objetos (MOO).

Seção 2 | Modelo Objeto Relacional
Nesta seção, apresentaremos o conceito, as características e as funcionali-

dades do Modelo Objeto Relacional (MOR).

Seção 3 | Modelo noSQL
Nesta seção, apresentaremos o conceito, as características e as funciona-

lidades do Modelo noSQL.

Introdução à unidade

Caro aluno, nesta unidade, apresentaremos os conceitos, as caracterís-
ticas e funcionalidades do Modelo Orientado a Objetos (MOO), do Modelo 
Objeto Relacional (MOR) e do Modelo noSQL.

Na Seção 1, abordaremos as particularidades do Modelo Orientado a 
Objetos (MOO).

Na Seção 2, discutiremos o Modelo Objeto Relacional (MOR), que surgiu 



com o objetivo de unificar o Modelo Entidade Relacionamento (MER) e o 
Modelo Orientado a Objetos (MOO). 

Na Seção 3, trataremos do padrão noSQL, que veio romper o padrão SQL 
e permitir o armazenamento de qualquer tipo de dado.
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Modelo Orientado a Objeto

Introdução à seção
Caro aluno, nesta seção, abordaremos os conceitos do Modelo Orientado 

a Objetos (MOO) e quais são as características, as funcionalidades e os 
benefícios que um Projeto de Banco de Dados Orientado a Objetos apresenta 
frente a um Projeto de Banco de Dados Relacional.

1.1   Cenário

Os Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados (SGBDs) de mercado 
surgiram na década de 1970 como uma evolução dos sistemas gerenciadores 
de arquivos, pois estes não conseguiam atender a algumas necessidades, 
como o armazenamento de grande volume de dados, o acesso rápido aos 
dados, os múltiplos acessos por diferentes usuários, o acesso aos dados por 
vários critérios diferentes de pesquisa, a segurança no acesso aos dados, entre 
outras. Nesse processo de evolução, surgiram alguns modelos de dados, 
como o modelo de rede, o modelo hierárquico e o modelo relacional.

Como estas duas arquiteturas, modelo de rede e o modelo hierárquico, 
não tiveram muito sucesso comercial, o modelo relacional acabou se desta-
cando entre os bancos de dados, pois aplicava a Modelagem Entidade 
Relacionamento (MER).

Os SGBDs que seguem os modelos de rede, os modelos hierárquicos ou 
os modelos relacionais apresentam como características:

• Dados orientados a registros, ou seja, os dados básicos a serem 
armazenados dependem de registros que possuem um tamanho fixo.

• Tamanhos pequenos nos itens de dados. Essa característica limita o 
tamanho dos dados, e os valores que eram aceitos como adequados, 
diante das novas necessidades, precisam de maiores capacidades e 
características dos dados. Atualmente, é comum o desejo pelo armaze-
namento de uma imagem com qualidade fotográfica, um áudio, ou 
mesmo um vídeo, em um banco de dados, e esses são tipos de dados 
que possuem um tamanho na ordem de Kilobytes (KB) ou Megabytes 
(MB), podendo chegar a Gigabytes (GB).

• Campos atômicos. Por ser uma característica de evitar dados redun-
dantes por meio do processo de normalização de banco de dados, 

Seção 3.1
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os campos são atômicos em seus registros, ou seja, não podem se 
repetir.

• Uniformidade nos dados, que acaba aproximando os dados com 
tamanhos e domínios semelhantes.

Um Banco de Dados Orientado a Objetos (BDOO) pode mudar esse 
paradigma, pois o próprio conceito de orientação a objetos já nos permite 
essa abertura. Se tanto a análise de sistemas quanto a programação de compu-
tadores têm um paradigma de Orientação a Objeto (OO), nada mais justo 
que o banco de dados também tenha, assim, todo o ciclo de desenvolvimento 
de um sistema pode ser totalmente orientado a objetos.

1.2   Conceito

Segundo Silberschatz, Korth e Sudarshan (2004, p. 251), “superficial-
mente, um objeto corresponde a uma entidade no modelo E-R”. Com essa 
definição, já podemos imaginar que se mudam os conceitos e as formas de 
compreensão, mas os dados ainda são os mesmos e com as necessidades de 
armazenamento similares.

Ainda de acordo com os autores, “o paradigma orientado a objeto está 
baseado no encapsulamento de dados e em código relacionado a um objeto 
dentro de uma única entidade. Conceitualmente, todas as interações entre 
um objeto e o resto do sistema são via mensagens”, dessa forma, todo o 
conceito de orientação a objetos utilizado na Análise Orientada a Objetos 
(AOO) e na Programação Orientada a Objetos (POO) vem de encontro ao 
BDOO, que será MOO também.

Um objeto é a representação significativa de algo que foi observado na 
natureza, podendo ser algo concreto ou abstrato, que conterá uma série de 
características e trocará mensagens para a sua comunicação.

Veja que essa definição é muito parecida com a definição de entidade do 
MER, em que é dito que uma entidade é um objeto da natureza que possui 
características próprias.

Todo objeto, geralmente, tem duas partes:

• Estado (representando valor dos dados e características).

• Comportamento (representando as operações possíveis para o objeto 
e como podem ser acessadas).

Em um ambiente de Linguagem de Programação Orientado a Objetos 
(LPOO), um objeto existe somente durante a execução do programa, motivo 
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pelo qual é chamado de objeto transiente, pois, ao final da execução do 
programa, ele desaparece. Já em um BDOO, a existência do objeto deve ser 
garantida após a utilização do banco de dados, até mesmo para posterior 
utilização. Portanto, o armazenamento dos objetos deve ser realizado de 
forma permanente e com possibilidades de reutilização por diversos outros 
programas. Nesse caso, os objetos de um banco de dados são chamados de 
persistentes.

Conforme Navathe e Elmasri (2005, p. 461), “um dos objetivos dos 
Bancos de Dados Orientados a Objetos (BDOO) é manter a correspondência 
direta entre objetos do mundo real e do bando de dados, assim esses objetos 
não perdem sua integridade e identidade e podem ser facilmente identifi-
cados e acessados”, mantendo, assim, uma similaridade muito grande com 
os Bancos de Dados Relacionais (BDR). Além disso, um BDOO possui uma 
estrutura de armazenamento mais complexa para suportar as características 
de um objeto, por exemplo, todos os seus comportamentos (com suas regras 
e procedimentos lógicos juntos).

As partes que compõem um objeto ainda possuem mais estas 
características:

• Variáveis de instância.

• Mensagens.

• Métodos ou comportamentos.

Variáveis de instância são as características encontradas nos objetos e 
representam os dados deles em seu estado bruto. Correspondem aos atributos 
das entidades no MER.

Quando é realizado o levantamento de requisitos durante o processo de 
desenvolvimento de sistemas e quando é mapeada a descrição textual narra-
tiva por meio da observação do cenário a ser automatizado e informatizado, 
podemos identificar as variáveis como sendo os adjetivos encontrados na 
descrição textual narrativa.

Outro fator é que uma variável de instância pode ser encapsulada no 
objeto e não ficar visível para os usuários externos.

Vamos imaginar um objeto carro, o qual possui várias características 
próprias que podem ser facilmente observadas e aqui relacionadas. Para 
facilitar a compreensão, vamos exemplificar com os dados cor do carro, 
quantidade de portas e ano de montagem, entre outros possíveis.

Certamente, um objeto carro também tem marca, modelo, preço, ano 
modelo, tipo de categoria, combustível, etc. Quanto mais características forem 
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apontadas, melhor é a identificação do objeto. Se as características estiverem 
voltadas para a documentação do carro – variáveis como número do motor, 
número do chassi, ano modelo, ano fabricação, número do RENAVAM e 
placa do carro –, elas passam a ser significativas também.

Figura 3.1 | Carro – variáveis de instância ou atributos ou adjetivos

Variáveis de instância

Cor do Carro
Quan�dade de Portas do Carro
Ano Montagem do Carro

Marca do Carro
Modelo do Carro
Preço do Carro
Ano Modelo do Carro
Tipo do Carro
Categoria do Carro
Combus�vel do Carro

Número Motor do Carro
Número Chassi do Carro
Ano Modelo do Carro
Ano Fabricação do Carro
Número RENAVAM do Carro
Placa do Carro

Fonte: adaptada de iStock .

Método ou comportamento pode ser interpretado como as ações execu-
tadas para que a mensagem seja completada. Já em termos computacionais, 
podemos apresentá-lo como a lógica programada escrita em uma linguagem 
de programação orientada a objetos, e o parâmetro seria a placa do carro.

Seguindo o nosso exemplo do objeto carro, com as mensagens citadas, 
poderíamos ter os seguintes métodos:

• Mensagem Ligar-Carro: chave no contato de ignição, verificação 
do câmbio na posição neutra, virar a chave de ignição até a posição 
partida e pisar no acelerador.

• Mensagem Desligar-Carro: acionar freio de mão e virar a chave de 
ignição até a posição desligado.

No entanto, perceba que nem todos os objetos carros podem ter os 
mesmos métodos, apesar de terem as mesmas mensagens. Com isso, 
podemos imaginar outro grupo de carros com os seguintes métodos:

• Mensagem Ligar-Carro: chave presencial perto do motorista, verifi-
cação do câmbio na posição Parking (P), apertar o botão de partida 
e pisar no acelerador.

• Mensagem Desligar-Carro: colocar o câmbio na posição Parking (P), 
apertar o botão de freio de mão e apertar o botão de partida para desligar.
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Figura 3.2 | Carro – métodos ou comportamento

Figura 3.3 | Carro – mensagens (método + parâmetro)

Fonte: adaptada de iStock .

Fonte: adaptada de iStock .

Com esses exemplos, podemos compreender que os objetos carros 
possuem as mesmas mensagens, porém, os métodos podem ser diferentes de 
um objeto para outro.

Todavia, perceba que nem todos os objetos carros podem ter os mesmos 
métodos, apesar de terem as mesmas mensagens, diante disso, podemos 
imaginar outro grupo de carros com os seguintes métodos:

Métodos ou Comportamento

Ligar Carro Desligar Carro

Mensagem é a forma como um objeto se comunica com o seu mundo 
externo, é a única interface externa que um objeto apresenta e responde.

Uma mensagem contém o nome da operação, método ou comporta-
mento e os parâmetros que deseja enviar ou receber.

Voltando ao exemplo do objeto carro, poderíamos ter esse objeto com 
algumas mensagens, como ligar-carro, desligar-carro, ativar-alarme-carro, 
desativar-alarme-carro, ligar-farol-carro e desligar-farol-carro.

Mensagens (Métodos + Parâmentros)

(Ligar Carro, Placa Carro)

Ligar Carro
A�var Alarme Carro
Ligar Farol Carro

Desligar Carro
Desa�var Alarme Carro
Desligar Farol Carro

(Desligar Carro, Placa Carro)
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Encapsulamento seria a capacidade de pegar os métodos ou comportamentos 
e embuti-los dentro de um objeto de maneira que as lógicas contidas dentro deles 
possam ser alteradas sem afetar o objeto encapsulador, o que torna os programas 
que os acessam independentes de qualquer modificação do referido objeto.

 

1.3  Classe de Objeto

Segundo Silberschatz, Korth e Sudarshan (2004, p. 252):

Tal fato assemelha-se à ideia do MER, em que as entidades que possuem 
características semelhantes são agrupadas em um conjunto de entidade.

Esses objetos, quando referenciados individualmente dentro da classe, 
são considerados instância da classe e possuem os mesmos métodos e as 
mesmas variáveis da classe, somente com o valor de conteúdo diferente.

A classe de objetos dentro do MOO é semelhante a uma Entidade no 
MER, apenas acrescentando-se os métodos e comportamentos, uma vez que 
estes não existem no MER.

Diante dessa semelhança, podemos concluir, então, que o DOO conterá as 
classes de objetos e seus relacionamentos possíveis. Esse diagrama é nomeado 
como Diagrama de Classe (DC) e pertence à Analise Orientada a Objetos (AOO).

Normalmente, existem muitos objetos similares em um banco de 
dados. Por similar queremos dizer que eles respondem às mesmas 
mensagens, usam os mesmos métodos e têm variáveis de mesmo 
nome e tipo. Seria inútil definir cada objeto desses separadamente. 
Portanto, agrupamos objetos similares para formar uma classe.

“

Figura 3.4 | Diagrama de Classe

Fonte: elaborada pelo autor.

Classe Carro

Placa do Carro
Cor do Carro
Quan�dade de Portas do Carro
Ano Montagem do Carro

Ligar Carro
A�var Alarme Carro
Ligar Farol Carro
Desligar Carro
Desa�var Alarme  Carro
Desligar Farol Carro

Classe Proprietário Carro

Relacionamento

Relacionamento

Nome do Proprietário Carro
CPF do Proprietário Carro
CNPJ do Proprietário Carro
Endereço do Proprietário Carro

Chamar Proprietário
A�var Alarme Carro
Ligar Farol Carro
Desligar Carro
Desa�var Alarme Carro
Desligar Farol Carro

Diagrama de Classes
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Fonte: elaborada pelo autor.

No ambiente de POO, ao definir uma classe de objeto que será associada 
ao banco de dados, é necessário indicá-la como uma classe persistente e, 
sempre que for utilizá-la, é necessário criar uma nova instância antes.

1.4   Conceito de herança e herança múltipla

Consoante Navathe e Elmasri (2005, p. 461), “este conceito permite a 
especificação de novos tipos ou classes que herdem parte de suas estruturas 
e/ou operações de classes ou tipos previamente definidos”. E “isso torna mais 
fácil desenvolver os tipos de dados de um sistema de modo incremental e 
reutilizar definições de tipos na criação de novos tipos de objetos”.

Assim, iniciamos a conceituação sobre herança. 

Para permitir a representação direta de similaridade entre classes, neces-
sitamos colocar estas em uma hierarquia de especialização (o relacionamento 
ISA), e o conceito de uma hierarquia de classe é similar ao conceito de especia-
lização no modelo entidade-relacionamento. Dessa forma, os conceitos de 
herança e hierarquia de classe estão muito próximos na modelagem de dados 
(SILBERSCHATZ; KORTH; SUDARSHAN, 2004).

Um exemplo para fácil assimilação é imaginarmos uma clássica estrutura 
de dados para uma empresa. Teremos uma representação de dados destinada 
aos funcionários, que são pessoas físicas com características, como nome, RG, 
CPF, data de nascimento e sexo. Já os clientes são pessoas físicas que adquirem os 
produtos, e estes também têm nome, RG, CPF, data de nascimento e sexo.

Podemos, então, representar por meio de uma classe Pessoa, com essas 
variáveis de atributos.

Figura 3.5 | Classe Pessoa

Classe PESSOA

Nome
RG
CPF
Data Nascimento
Sexo
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Veja que os atributos são semelhantes, mas cada um deles, tanto os 
funcionários como os clientes, pode ter mais algumas características especí-
ficas, como cargo e salário para os funcionários e para os clientes, cidade 
onde reside e limite de valor de compra.

As classes Funcionário e Cliente podem utilizar o recurso da herança e a partir 
de uma classe superior Pessoa, serem criadas por meio da herança de classe.

Figura 3.6 | Herança Classe Pessoa

Classe FUNCIONÁRIO

Cargo
Salário

Classe CLIENTE

Cidade
Limite Compra

Classe PESSOA

Nome
RG
CPF
Data Nascimento
Sexo

Herança

Fonte: elaborada pelo autor.

Por meio da herança, podemos entender que a classe Funcionário herda 
todos os atributos da classe Pessoa e ainda tem os seus atributos específicos. 
Já a classe Cliente também herda todas as características da classe Pessoa e 
tem os seus atributos específicos.

Vale destacar que a herança carrega não apenas os atributos, mas seus 
métodos também. Nesse tipo de estrutura, semelhante a uma árvore, a classe 
que está no topo ou que representa a base inicial recebe o nome de super-
classe ou classe ancestral.

Agora, vamos estender a classe Funcionário para alguns cargos especí-
ficos, como analistas de sistemas, analistas de negócio e analistas de mercado.
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Fonte: elaborada pelo autor.

Fonte: elaborada pelo autor.

As classes Analista de Sistemas e Analista de Negócio ainda 
possuem subclasses – Brasileiro e Estrangeiro – voltadas para as 
características de documentos pessoais.

Figura 3.7 | Herança (I)

Figura 3.8 | Herança (II)

Classe PESSOA

Nome
RG
CPF
Data Nascimento
Sexo

Classe FUNCIONÁRIO

Cargo
Salário

Classe CLIENTE

Cidade
Limite Compra

Herança

Analista de 
Sistema

Analista de 
Negócio

Analista de 
Mercado

Pessoa

Funcionário Cliente

CLASSE - HERANÇA

Analista de 
Sistemas

Analista de 
Negócio

Analista de 
Mercado

Brasileiro Estrangeiro Brasileiro Estrangeiro

Herança
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A Figura 3.8 apresenta uma situação que seria o necessário, porém, encon-
tra-se em uma situação indesejada, pois as classes Brasileiro e Estrangeiro 
estariam herdando da classe Analista de Sistemas e Analista de Negócio.

Quanto ao conceito de herança múltipla, assim afirmam Silberschatz, Korth 
e Sudarshan (2004, p. 257): “[...] é a habilidade de uma classe de herdar variá-
veis e métodos a partir de múltiplas superclasses”, assim, a herança múltipla 
vem para auxiliar e implementar novas características para a herança.

Para solucionar esse impasse, a herança múltipla permitirá que uma 
classe seja criada a partir da herança de várias superclasses.

Figura 3.9 | Herança múltipla

Pessoa

Funcionário Cliente

CLASSE - HERANÇA MÚLTIPLA

Brasileiro Estrangeiro Analista de 
Sistemas

Analista de 
Negócio

Analista de
Sistemas
Brasileiro

Analista de
Sistemas

Estrangeiro

Analista de
Negócio

Brasileiro

Analista de
Negócio

Estrangeiro

Herança

Analista de 
Mercado

Fonte: elaborada pelo autor.

Passamos a ter as classes Analista de Sistemas Brasileiro, Analistas 
de Sistemas Estrangeiro, Analista de Negócio Brasileiro e Analista de 
Negócio Estrangeiro, que são classes especializadas, cada uma com 
suas características próprias.

Para saber mais
O site Devmedia é uma referência no mundo da Tecnologia da Infor-
mação e a revista SQL Magazine é uma publicação especializada em 
Banco de Dados. Sugerimos que os acesse para aprofundar o seu conhe-
cimento do tema estudado nesta seção.
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Questão para reflexão
O Modelo de Dados Orientado a Objeto (MOO) traz o paradigma da 
Orientação a Objeto (OO) existente na Análise de Sistemas e na Progra-
mação para o mundo dos bancos de dados. Mas, a informação a ser 
armazenada é a mesma que foi observada e levantada durante a fase 
do levantamento de requisitos. Como podemos compatibilizar o Modelo 
de Dados Orientado a Objeto (MOO) com os demais ambientes também 
Orientado a Objeto?

Atividades de aprendizagem da seção

1. Considerando que um projeto de banco de dados é o resultado da aplicação de 
técnicas de modelagem de dados e que ele deve seguir algumas regras específicas, o 
Modelo Orientado a Objetos (MOO) é um dos modelos de dados possíveis. Como 
são identificados os dados que deverão ser armazenados nos objetos?

a) Identificador de classes.
b) Identificador de objetos.
c) Variáveis de objetos.
d) Variáveis de relacionamentos.
e) Herança de classes.

2. O Modelo Orientado a Objetos (MOO) segue o paradigma da Orientação a 
Objetos (OO), com isso, após a identificação dos diversos objetos a serem armaze-
nados no banco de dados, estes são reagrupados por meio de características 
semelhantes, sejam em variáveis de objeto ou métodos de acesso. Qual é o nome da 
organização que agrupa as classes semelhantes?

a) Os objetos são agrupados em salas.
b) Os objetos são agrupados em classes.
c) Os objetos são agrupados em entidades.
d) Os objetos são agrupados em blocos.
e) Os objetos são agrupados em turmas.
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Modelo Objeto Relacional

Introdução à seção
Caro aluno, na Seção 2, o assunto tratado será o Modelo Objeto Relacional 

(MOR), que pretende unir as principais características do Modelo Entidade 
Relacionamento (MER) e do Modelo Orientado a Objeto (MOO), que são 
duas técnicas de modelagem de dados, as quais possuem características 
próprias, mas não permitiam a migração de um modelo para o outro, por 
isso, o Modelo Objeto Relacional (MOR) fez a junção de ambos os modelos, 
para unificar as melhores características de cada um.

2.1   Conceito

No mundo corporativo das empresas que já utilizavam sistemas compu-
tacionais em suas tarefas administrativas e financeiras, o Modelo Entidade 
Relacionamento (MER), que nasceu na década de 1970, dominava o mercado 
corporativo. Quando o Modelo Orientado a Objeto (MOO) chegou, na 
década de 1990, as diferenças de conceito não permitiam uma fácil integração 
entre eles ou até mesmo uma fácil migração de banco de dados.

No ambiente de Análise de Sistemas (AS), a técnica predominante era a 
Análise Estruturada (AE), por isso, mudar para a Análise Orientada a Objeto 
(AOO) significava mudar os procedimentos de análise e a forma de traba-
lhar, criando novos diagramas diferentes daqueles que já existiam para a 
documentação.

No ambiente de Programação de Sistemas (OS), mudar da Programação 
Estruturada (PE) para uma Programação Orientada a Objeto (POO) signi-
ficava mudar a sua Linguagem de Programação (LP) e, praticamente, 
reescrever (reprogramar) todos os programas do seu sistema em uma nova 
LP. Isso, geralmente, expressava abandonar os programas (sistemas) antigos 
e partir para novos.

Quando esse assunto chegou ao Banco de Dados (BD), as mudanças de 
paradigma também eram muito expressivas e significavam, praticamente, 
reescrever um novo Banco de Dados, no qual, até mesmo a migração de 
dados não seria algo fácil ou trivial.

Praticamente, esse cenário foi decisivo para que o mercado corporativo 
não adotasse de imediato os BDOO.

Seção 3.2
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Para facilitar essa transição, surgiu o Modelo Objeto Relacional (MOR), 
que mantinha algumas das características do MOO e do MER.

Segundo Silberschatz, Korth e Sudarshan (2004, p. 273):

Sistemas de banco de dados relacionais-objeto (isto é, sistemas 
de banco de dados baseados no modelo relacional orientado a 
objeto) fornecem um caminho de migração conveniente para 
usuários de banco de dados relacionais que desejam usar carac-
terísticas orientadas a objeto.

“
Assim, com essa definição, já podemos imaginar que o MOR pretende 

unir as duas técnicas de modelagem de dados.

Serão tratadas duas características marcantes: a introdução ou extensão 
do Structure Query Language – Data Definition Language (SQL DDL) aos 
tipos complexos de uma Orientação a Objetos (OO) e a tratativa para as 
relações aninhadas, que são eliminadas na Primeira Forma Normal (1ª FN).

2.2   Relações aninhadas

Para Silberschatz, Korth e Sudarshan (2004, p. 274), “nem todas as 
aplicações são compatíveis com a hipótese 1NF. Em vez de enxergar o banco 
de dados como um conjunto de arquivos, os usuários de certas aplicações 
enxergam o banco de dados como um conjunto de objetos. Esses objetos 
podem exigir vários arquivos para sua representação”. Com essa afirmação, 
podemos entender que existem situações nas quais a 1ª FN não vai resolver 
os problemas de armazenamento dos dados do cenário de negócios que foi 
mapeado e identificado.

Os autores ainda complementam: “Pode-se notar que uma interface 
simples e fácil de usar exige uma correspondência um para um entre a noção 
intuitiva de um objeto para o usuário e a noção de um item de dado para o 
banco de dados”, e “então, um objeto complexo pode ser representado por 
uma única tupla de uma relação aninhada” (SILBERSCHATZ; KORTH; 
SUDARSHAN, p. 274).

Sabemos que, no MER, ao aplicar o MRN, em sua 1ª FN, todos os atributos 
repetidos ou aninhados são identificados e eliminados, deixando, dessa forma, 
todos os atributos com o seu domínio atômico considerados indivisíveis.

Esse é o primeiro paradigma que o MOR quebra em relação ao MER, pois 
esse cenário passa a ser possível.
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Vamos apresentar por meio de exemplos, para facilitar a compreensão.

Pegaremos um cenário de um acervo de filmes em DVD, os quais possuem 
os seguintes dados a serem armazenados no Banco de Dados.

• Título do Filme.

• Atores do Filme (podem ser mais de um nome).

• Data de Lançamento.

• Gêneros do Filme (pode ser classificado em vários gêneros 
diferentes).

Título do Filme é um dado simples, atômico e sem muita complexidade.

Atores do Filme é um dado que pode representar mais de um ator 
diferente, uma lista de nomes, demonstrando ser uma tabela aninhada.

Data de Lançamento é um dado que pode ser dividido em subcampos, 
como dia, mês e ano, demonstrando que o seu domínio não era atômico.

Gêneros do Filme é um dado que pode representar mais de um gênero 
diferente, uma lista de gêneros que o filme pode ser classificado, demons-
trando que o seu domínio não era atômico.

A Figura 3.10 apresenta um objeto em seu estado não-1FN, ou seja, não 
normalizado na 1ª FN.

Titulo_do_Filme Atores_do_Filme Data_de_lancamento Titulo_do_Filme

Homem de Ferro
{Roberto Downey Jr, 

Gwyneth Paltrow, Jeff 
Bridges}

1 julho 2008 {Ficção, Aventura}

Cidade dos Anjos {Nicolas Cage, Meg 
Ryan} 1 maio 1998 {Romance, Ficção}

Titulo_do_
Filme

Atores_do_
Filme

Dia_de_lan-
camento

Mes_de_lan-
camento

Ano_de_
Lancamento

Generos do 
Filme

Homem de 
Ferro

Roberto 
Downey Jr 1 Julho 2008 Ficção

Figura 3.10 | Objeto Relacional não-1FN

Figura 3.11 | Objeto Relacional não-1FN flat

Fonte: elaborada pelo autor.

A Figura 3.11 apresenta um objeto em seu estado não-1FN, com os valores 
de variáveis em forma plana (flat) com todas as combinações possíveis.
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Fonte: elaborada pelo autor.

Fonte: elaborada pelo autor.

Homem de 
Ferro

Gwyneth 
Paltrow 1 Julho 2008 Ficção

Homem de 
Ferro Jeff Bridges 1 Julho 2008 Ficção

Homem de 
Ferro

Roberto 
Downey Jr 1 Julho 2008 Aventura

Homem de 
Ferro

Gwyneth 
Paltrow 1 Julho 2008 Aventura

Homem de 
Ferro Jeff Bridges 1 Julho 2008 Aventura

Cidade dos 
Anjos Nicolas Cage 1 Maio 1998 Romance

Cidade dos 
Anjos Meg Ryan 1 Maio 1998 Romance

Cidade dos 
Anjos Nicolas Cage 1 Maio 1998 Ficção

Cidade dos 
Anjos Meg Ryan 1 Maio 1998 Ficção

O MOR permitirá uma extensão ao padrão SQL, com a qual será possível 
implementar as relações aninhadas nas tabelas ou classes de objeto em um 
Banco de Dados Objeto Relacional.

A Figura 3.12 apresenta um exemplo de sintaxe extensão SQL para a 
criação de uma tabela ou classe complexa.

Figura 3.12 | Extensão SQL

A primeira declaração define um tipo dados como uma sequência de 
caracteres de comprimento variável.
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A segunda declaração define um tipo var_data que é composto por três 
partes (dia, mês e ano).

A terceira declaração define um tipo v_filme que contém um titulo_
dados, uma lista_ator, que é um conjunto de atores, uma data_lanc e uma 
lista_genero que é um conjunto de gêneros.

A quarta declaração define a tabela filme contendo duplas do tipo v_filme.

Veja que a definição da tabela filme é diferente do procedimento normal 
em SQL, pois a sintaxe permite atributos compostos e atributos multivalo-
rados, que são tabelas aninhadas ou embutidas.

2.3   Herança

A herança segue as características 
normais da Orientação a Objeto, ou 
seja, pode ser em nível de tipos ou em 
nível de tabelas.

A Figura 3.13 apresenta uma 
herança a nível de tipo.

Nesse exemplo, é possível ver o 
tipo Pessoa_F recebendo a herança 
do tipo Pessoa e acrescentando o 
CPF ao nome_p herdado, e o tipo 
Pessoa_J recebendo a herança do 
tipo Pessoa e acrescentando o CNPJ 

ao nome_p herdado.

A Figura 3.14 apresenta uma 
herança a nível de tabela.

Nesse exemplo, é possível ver a 
tabela Pessoa_F recebendo a herança 
da tabela Pessoa e acrescentando o 
CPF ao nome_p herdado, e a tabela 
Pessoa_J recebendo a herança da 
tabela Pessoa e acrescentando o CNPJ 
ao nome_p herdado.

Figura 3.13 | Herança a nível de tipo

Fonte: elaborada pelo autor.

Figura 3.14 | Herança a nível de tabela

Fonte: elaborada pelo autor.



Seção 3.2 / Modelo Objeto Relacional -  45

2.4   Consulta com tipos complexos

A extensão dentro da 
linguagem de consulta 
SQL pode tratar com os 
tipos complexos. A Figura 
3.15 apresenta uma sintaxe 
simples, mas já se utilizando 
dos tipos complexos.

O atributo ano do atributo composto data_lanc é referido pelo uso de 
uma notação de ponto (.), para o padrão SQL-3 já está sendo proposto a 
notação de duplo ponto (..).

A Figura 3.16 apresenta 
uma sintaxe simples, mas 
já utilizando dos tipos 
complexos também.

O atributo complexo 
lista_genero está sendo utili-
zado para uma pesquisa do 

conteúdo “Ficção” como uma lista de valores.

O resultado dessa pesquisa é a apresentação de todos os títulos que 
tenham o conteúdo Ficção em seu atributo lista_genero.

Figura 3.15 | Consulta tipos complexos

Fonte: elaborada pelo autor.

Figura 3.16 | Consulta tipos complexos

Fonte: elaborada pelo autor.

Para saber mais
Sugerimos a leitura dos artigos a seguir para saber mais sobre o conteúdo 
desta seção:
• BERNARDI, D. A. Técnicas de mapeamento objeto relacional. Revista 

SQL Magazine, [S.l.], ed. 40, 2008.
• CAVALCANTE, G. F. O que é mapeamento objeto relacional? (ORM). 

Medium. [S.l.], 26 jan. 2018.
• RODRIGUES JÚNIOR, M. C. A implementação do Objeto-Relacional 

no Oracle. Revista SQL Magazine, [S.l.], ed. 15, 2007.

Questão para reflexão
O Modelo Objeto Relacional (MOR) surgiu para unificar dois mundos 
diferentes na modelagem de dados: um é o Modelo Entidade Relaciona-
mento (MER), que é o mais antigo e dominante no mercado corporativo, 
e o outro é o Modelo Orientado a Objeto (MOO), que, por sua vez, é o 
modelo que aceita as novas tendências de dados complexos.
Dessa forma, quem tem um banco de dados no MER pode migrar sem 
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maiores consequências para um banco de dados no MOR, e os novos 
programas e sistemas podem ser desenvolvidos e programados no 
mundo Orientado a Objeto (OO).
Uma vez que o Modelo Objeto Relacional (MOR) unificou o MER e o MOO, 
será que esses dois últimos modelos sobreviverão em um futuro próximo?

Atividades de aprendizagem da seção

1. O Modelo Objeto Relacional (MOR) veio para unificar o Modelo Entidade 
Relacionamento (MER) com o Modelo Orientado a Objeto (MOO). Dessa forma, é 
possível evoluir os bancos de dados já existentes nas empresas com as novas caracte-
rísticas e necessidades que os diversos cenários podem apresentar.
Nas alternativas a seguir, qual delas apresenta uma característica que o Modelo Objeto 
Relacional (MOR) contempla?

a) O Modelo Objeto Relacional (MOR) permite que classes sejam organizadas de 
forma ascendente.

b) O Modelo Objeto Relacional (MOR) permite que um objeto esteja em sua forma 
não 1FN, ou seja, permite aninhar objetos. 

c) O Modelo Objeto Relacional (MOR) aceita a hierarquia de relacionamento, ou 
seja, em primeiro lugar, o relacionamento entre objetos e, depois, as regras de 
negócio.

d) O Modelo Objeto Relacional (MOR) agrega os objetos em classes poderosas, que 
sobrepõem os relacionamentos.

e) O Modelo Objeto Relacional (MOR) consiste na evolução do Modelo Orientado 
a Objeto (MOO), passando da terceira geração de modelagem de dados para a 
quarta geração de modelagem de dados.

2. O Modelo Objeto Relacional (MOR), junto aos Sistemas Gerenciadores de Banco 
de Dados (SGBD), permitiu introduzir ao padrão SQL algumas adaptações em sua 
sintaxe semântica, na qual o aninhamento de tabelas ou objetos pode ser tratado de 
acordo com os conceitos de herança, encapsulamento e outros do mundo Orientado 
a Objetos (OO). 
Qual das opções a seguir apresenta uma alternativa correta quanto ao Modelo Objeto 
Relacional (MOR)?

a) Permite herança a nível de relacionamento.
b) Permite herança a nível de índices primários e secundários.
c) Permite herança a nível de subclasses.
d) Permite heranças a nível de tipo e tabela.
e) Permite heranças a nível de instância de banco de dados.
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Modelo noSQL

Introdução à seção
Caro aluno, na Seção 3, abordaremos o Modelo noSQL, que vem 

ganhando o seu espaço no mundo dos bancos de dados. Diferente dos demais 
modelos de dados, que pregam pela organização dos dados, o Modelo noSQL 
tem características particulares, como a não obrigatoriedade de uma organi-
zação prévia dos dados, e isso tem contribuído para a sua aceitação quando 
o objetivo é o armazenamento de dados não estruturados, conhecidos como 
documentos despadronizados.

O formato Not only SQL vem ganhando adeptos a cada dia, pois atende 
às necessidades dos usuários sem a interferência de um administrador de 
banco de dados.

3.1   Conceito noSQL

Conforme Navathe e Elmasri (2005, p. 605), “a informação armazenada 
em banco de dados é conhecida como dados estruturados porque é represen-
tada em um formato rígido”, o qual obedece a algumas regras de modelagem 
de dados, por exemplo, ao definir que um atributo tem o seu domínio 
demarcado como numérico com tamanho de 6 posições, um conteúdo como 
“1000000” não pode ser armazenado, pois extrapola o seu formato, que foi 
previamente definido. Isso faz com que os dados, para que sejam armaze-
nados no banco de dados, tenham que ter, obrigatoriamente, esse formato 
pré-definido e modelado.

Estes modelos estruturados e pré-definidos (como MER, MOO e MOR) 
fazem com que os dados não estruturados tenham muitas dificuldades para 
serem armazenados nos bancos de dados relacionais (BDR) tradicionais. 
Algumas iniciativas isoladas de alguns fabricantes até tentaram introduzir 
pequenos aperfeiçoamentos em seus produtos, como a Oracle, que intro-
duziu o conceito de dado com formato BLOB (binary large object). Esse tipo 
de dado BLOB aceitava praticamente qualquer tipo de conteúdo e era utili-
zado para armazenar, no banco de dados, informações, como fotografias, 
áudios, vídeos e imagens, ou seja, praticamente um tipo de dado que não 
tinha limite de tamanho ou formato.

Navathe e Elmasri (2005, p. 606) ainda complementam: “Em algumas 
aplicações, os dados são coletados de maneira ad hoc antes que se saiba como 

Seção 3.3
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serão armazenados e gerenciados. Estes dados possuem uma estrutura, mas 
nem toda a informação coletada terá estrutura idêntica”, assim, começamos a 
definir o que seriam dados semiestruturados ou não estruturados.

Alguns modelos de dados surgiram para propor essa forma de armaze-
namento de dados semiestruturados ou não estruturados. Uma das formas 
mais comuns é a utilização de estruturas de dados em formato de árvore ou 
grafos de dados, em vez da tradicional estrutura plana do modelo relacional.

A Figura 3.17 apresenta uma estrutura em árvore ou grafo, nesse modelo 
de dados, o acesso começa pelo nós raiz A, que permite o acesso aos nós 
raízes B e C. O nó B, por sua vez, permite acesso aos nós D, E e G. Já o nó C 
permite acesso aos nós H e I. Não é permitido do nó B acessar o nó C.

Figura 3.17 | Dados em árvore ou grafo

Dados em Árvore ou Grafos

Projetos Engenharia Projetos de TI

Projetos Gerais da EmpresaA

C

E G H I

B

D

F J

Fonte: elaborada pelo autor.

Nestes formatos de dados não estruturados (não há um critério de organi-
zação ou definição dos dados), é muito comum a mistura entre os dados que 
serão armazenados e a descrição da sua estrutura de armazenamento, mas 
esse modelo de dados não estruturados é muito fácil de ser reconhecido pelas 
Linguagens de Programação Orientada a Objetos (LPOO).

3.2 Diferenças entre SQL e noSQL

O modelo tradicional de armazenamento de dados segue uma caracte-
rística muito forte e marcante, que é a definição da sua estrutura de armaze-
namento, ou seja, após identificar o que se pretende armazenar no banco de 
dados, é necessário criar um gabarito ou molde para os dados, e estes deverão 
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ser armazenados de acordo com esse gabarito ou molde.

Os dados que não se encaixarem nesses moldes não podem ser armaze-
nados. Imagine um quarto de um pequeno apartamento, com as medidas 3x2 
metros, no qual você quer colocar uma cama de casal, um guarda-roupas de 
seis portas e uma cômoda com quatro gavetas. Simplesmente, não cabe, ou a 
sua cama de casal ficará na vertical, e não na horizontal.

Já o modelo noSQL traz o conceito de que não é necessário definir 
as estruturas de armazenamento de modo fixo, ou seja, não precisamos 
delimitar o quarto como 3x2, visto que basta simplesmente definir o quarto e 
os móveis que se deseja colocar lá dentro e isso fará com que eles se moldem 
de acordo com a necessidade.

Outra forma de compreender a diferença básica de um padrão SQL com 
um noSQL é você imaginar o seguinte cenário: o nosso país tem como língua 
oficial o português, dessa forma, todos os cidadãos brasileiros aprendem a 
falar esse idioma e, consequentemente, os nossos documentos são escritos 
nele também. A princípio, não podemos mudar a nossa língua oficial, e isso 
faz com que todos aqueles que moram no Brasil consigam se comunicar, 
seja na fala, na leitura ou na escrita. Isso é um padrão SQL, rígido, mas que 
permite a compreensão de todos e por todos.

Agora, vamos imaginar que o Brasil tenha um cenário diferente: cada uma das 
nossas regiões tem suas características próprias, seus sotaques, suas palavras regio-
nais, povos que vieram de outros países, como imigrantes, e nossos índios nativos, 
ou seja, uma diversidade muito grande de línguas para comunicação. Não temos 
uma língua oficial, e os documentos podem ser produzidos de acordo com a região 
onde for redigida. Todos conseguem interagir uns com os outros, mas, eventual-
mente, uma frase de uma região do país pode ter outra conotação em outra região 
do país. Não há uma organização universal, mas todos conseguem se comunicar.

Um documento redigido em uma região do país com todos os sotaques 
regionais pode ter uma interpretação diferenciada em outra região do país, 
gerando confusão, porém, o mundo noSQL teria a capacidade de absorver a 
regionalidade, assim, as pessoas desta outra região, apesar de terem algumas 
palavras próprias em seu linguajar, conseguiriam compreender o texto 
original, redigido em outra região do país.

No mundo SQL, por exigir um formato específico, sempre que houver a 
necessidade de alguma alteração, é necessário pensar no conceito de reorga-
nização, que pode afetar os dados existentes e até mesmo os programas de 
computador que acessam o banco de dados.

A Figura 3.18 apresenta uma representação do padrão SQL com tabelas e 
do padrão noSQL com qualquer tipo de objeto.
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Figura 3.18 | Banco de dados

Padrão SQL Padrão noSQL

Fonte: elaborada pelo autor.

 Uma estrutura SQL padrão é baseada em tabelas de armazenamento; já 
os bancos de dados noSQL são baseados em documentos, pares de valor-
-chave ou armazenamento em colunas amplas.

Um banco de dados padrão SQL tem características evidentes de que está 
melhor preparado para tratar dados estruturados e transações lineares, como 
em um sistema contábil ou de vendas.

Já o banco de dados não estruturado (noSQL) está preparado para 
receber qualquer tipo de dados e de qualquer forma, sem a necessidade de 
organizar a forma de armazenamento. Em linhas gerais, isso acaba com a 
necessidade do Administrador de Banco de Dados (DBA) ou principalmente 
do Administrador de Dados (AD), que recebem a incumbência dessa tarefa 
no modelo tradicional.

Um banco de dados não estruturado (noSQL) possui um esquema 
dinâmico para armazenamento dos dados. Em um momento, podem estar 
orientados por colunas; em outro momento, por documentos ou em formato 
de árvore ou grafos; e em outro momento, por valor de chave (Key Value). 
Dessa forma, você pode armazenar um documento sem definir a sua estru-
tura e ter cada um com o seu formato próprio.

Alguns exemplos de sistema gerenciador de banco de dados (SGBD):

• SQL – Oracle, IBM DB2, MySQL, PostgreSQL e Microsoft SQL 
SERVER.

• noSQL – MongoDB, BigTable, Redis, Cassandra, RavenDB, H Base, 
Neo4j e CouchRB. 
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Fonte: elaborada pelo autor.

Fonte: elaborada pelo autor.

3.3   Escalabilidade

Um banco de dados padrão SQL, geralmente, é escalonável de forma 
vertical, ou seja, você pode acrescentar, no mesmo servidor de banco de 
dados, mais CPU, mais memória RAM ou mais espaço em disco e, assim, 
aumentar o poder e a capacidade de armazenamento.

A Figura 3.19 apresenta um banco de dados padrão SQL em 
crescimento/expansão.

Figura 3.19 | Banco SQL

CPU 1 / RAM / HD

Padrão SQL

Escalonamento Ver�cal
• Aumento processador / memória / disco

CPU 2 / RAM / HD CPU 3 / RAM / HD

Já um banco de dados padrão noSQL é escalonável de forma horizontal, 
ou seja, para aumentar a capacidade de armazenamento do banco de dados 
noSQL é necessário adicionar mais servidores e distribuir as tarefas de 
armazenamento entre eles. Dessa forma, ele acaba se tornando o preferido 
para armazenamento de um grande conjunto de dados ou de dados em 
constante mudança de tamanho, formato, quantidade e tipo. 

A Figura 3.20 apresenta um banco de dados padrão noSQL em 
crescimento/expansão.
Figura 3.20 | Banco noSQL

CPU 1 / RAM / HD
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O padrão noSQL veio para contribuir no armazenamento dos dados com 
tipos variados, tamanhos extensos e desnormalizados, e para o barateamento 
na infraestrutura, com o uso de computação distribuída em vários servidores 
de baixo custo.

Como o próprio nome diz, noSQL, o acesso aos bancos de dados noSQL 
não possui uma linguagem específica ou padronizada, cada produto noSQL 
tem a sua interface de comunicação própria, o que deixa a sua aplicação/
programação extremamente refém do banco de dados noSQL que for adotado.

Para saber mais
Sugerimos a leitura dos artigos a seguir para saber mais sobre o conteúdo 
desta seção:
• TOMIO, G. V. Banco de dados NoSQL: conhecendo modelos de 

dados. Devmedia. [S.l.], 2017.
• ISSAC, L. P. SQL vs NoSQL Database Differences Explained with few 

Example DB. The Geek Stuff. [S.l.], 14 jan. 2014. 
• PEARCE, L. Is NoSQL faster than SQL? Quora. [S.l.], 25 ago. 2017. 

Questão para reflexão
O padrão noSQL veio para romper um dos principais fundamentos de 
um banco de dados: a organização dos dados. Tanto o Modelo Entidade 
Relacionamento (MER) como o Modelo Orientado a Objetos (MOO) 
e o Modelo Objeto Relacional (MOR), apesar de proporem métodos 
diferentes de análise dos dados, aplicam uma organização nos dados, 
seja uma distribuição em tabelas ou em classes. Porém, com a neces-
sidade cada vez maior de armazenar dados variáveis (imagens, áudio, 
vídeos, textos, documentos, etc.) em formatos diversos e tamanhos 
extremamente flexíveis, o padrão noSQL veio para resolver todos os 
problemas. Como podemos conviver com esses dois mundos totalmente 
diferentes em concepção, mas iguais em resultados finais?

Atividades de aprendizagem da seção

1. Considere que o padrão SQL prega e determina uma organização prévia no 
armazenamento dos dados, caso contrário, a sua sintaxe torna-se inapropriada, 
independentemente se a técnica utilizada é o Modelo Entidade Relacionamento 
(MER) ou o Modelo Orientado a Objetos (MOO). Um novo padrão surgiu para 
suprir a necessidade de armazenar dados desnormalizados ou de tipos variados e 
complexos. Qual é o nome desse padrão?
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a) Padrão goSQL.
b) Padrão SQL extention.
c) Padrão noSQL.
d) Padrão proSQL.
e) Padrão xSQL.

2. Os Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados (SGBD) tradicionais ou relacionais 
têm dificuldades para armazenar alguns tipos de dados, situação esta que os bancos 
de dados noSQL conseguem tratar e resolver com muita naturalidade e facilidade.
Assinale a alternativa que apresenta um cenário no qual os bancos de dados noSQL 
conseguem ser superiores aos bancos de dados relacionais.

a) Armazenamento de documentos dos mais variados formatos e tamanhos.
b) Relacionamento entre chave primária e chave estrangeira.
c) Relacionamento ternário entre cinco entidades ou classes.
d) Armazenamento de dados normalizados.
e) Armazenamento de dados supervisionados.
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Fique ligado!

O número de bancos de dados noSQL tem aumentado muito e a maioria 
deles é software open source, que tem o seu uso gratuito, porém, deixa sempre 
dúvida quanto à sua continuidade ou mesmo seu suporte técnico. Todavia, os 
grandes fabricantes de software para banco de dados já perceberam que esse 
segmento é muito forte e representa um caminho sem volta, por isso, não 
será estranho se em pouco tempo empresas como Oracle, IBM ou Microsoft 
não anunciarem um banco de dados noSQL em sua linha de produtos. Até o 
presente momento, essas três grandes empresas ainda não possuem produtos 
noSQL, mas a dinâmica do mundo dos negócios é tão grande que elas podem 
simplesmente adquirir softwares ou empresas que possuam essa tecnologia e 
incorporar na sua lista de produtos.

Para concluir o estudo da unidade

Para concluir esta unidade, esperamos que você tenha alcançado o seu 
objetivo inicial de estudo e, assim, concluído a sua meta de aprendizado. 
Aproveite para pesquisar sobre os assuntos abordados aqui e, se desejar, 
aproveite para rever os links, vídeos ou outros livros, consulte os itens Para 
Saber Mais e as nossas referências bibliográficas.

Atividades de aprendizagem da seção

1. O Modelo Orientado a Objetos (MOO) tem como proposta básica trazer o 
conceito da Orientação a Objetos (OO) do mundo da análise e programação para o 
banco de dados. Com relação à diferença entre o Modelo Entidade Relacionamento 
(MER) e o Modelo Orientado a Objetos (MOO), identifique, nas alternativas a seguir, 
a afirmação correta relacionada a esse cenário.

a) O Modelo Orientado a Objetos (MOO) permite o relacionamento ternário 
entre classes.

b) O Modelo Orientado a Objetos (MOO) permite que uma chave estrangeira se 
torne uma superchave por meio de herança.

c) O Modelo Orientado a Objetos (MOO) permite o armazenamento de métodos 
junto às classes.

d) O Modelo Orientado a Objetos (MOO) permite que um relacionamento seja 
herdado por meio de chave estrangeira.

e) O Modelo Orientado a Objetos (MOO) permite realizar polimorfismo entre 
relacionamentos fortes.
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2. O padrão SQL trouxe a semântica em sua sintaxe e facilita a compreensão do 
comando, e essa característica permitiu a expansão e o domínio no segmento de 
banco de dados. Já o padrão noSQL, pela sua própria concepção, tem uma linha 
diferente de atuação. Qual das afirmativas a seguir apresenta uma sentença verdadeira 
do padrão noSQL?

a) O padrão noSQL não tem uma sintaxe própria e definitiva, cada banco de dados 
noSQL implementa a sua interface de comunicação.

b) O padrão noSQL utiliza a Linguagem Orientada a Objetos (LOO) como padrão, 
por isso, facilita os comandos na programação.

c) O padrão noSQL utiliza a Linguagem Estruturada como padrão e, consequente-
mente, a semântica está presente nos comandos.

d) O padrão noSQL tem a formatação dos seus comandos segundo a 
Linguagem Quântica.

e) O padrão noSQL tem a formatação dos seus comandos segundo a hierarquia de 
acesso e os grafos de dados.

3. Modelo Objeto Relacional (MOR) teve como incumbência aproximar o mundo 
Modelo Entidade Relacionamento (MER) do Modelo Orientado a Objetos (MOO). 
Diversos fabricantes de software voltados para SGBD lançaram produtos nesse 
sentido. Entre as alternativas a seguir, assinale aquela que apresenta uma sentença 
verdadeira quanto ao Modelo Objeto Relacional (MOR).

a) O Modelo Objeto Relacional (MOR) trouxe as principais características da Orien-
tação a Objetos (OO) para dentro de um Banco de Dados Relacional (BDR).

b) O Modelo Objeto Relacional (MOR) segue a quarta geração de softwares e as 
interfaces de programação ágil.

c) O Modelo Objeto Relacional (MOR) é garantido pela engenharia de software e 
adotado pela UML.

d) O Modelo Objeto Relacional (MOR) segue os padrões do IEEE e, com isso, 
recebe uma certificação internacional.

e) O Modelo Objeto Relacional (MOR) adere às principais regras da ABNT, facili-
tando a sua adoção pelas empresas no Brasil.

4. O padrão noSQL quebrou uma série de paradigmas quando o assunto era banco 
de dados. Os bancos de dados relacionais, que dominaram o mercado nas décadas 
de 1970, 1980 e 1990 imprimiram o uso do padrão SQL como uma regra que não 
poderia ser mudada. Entre as alterativas a seguir, assinale aquela que seja uma 
afirmação verdadeira no que diz respeito ao padrão noSQL.
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a) O padrão noSQL utiliza linguagem de quinta geração (5ª Ger) em métodos ágeis.
b) O padrão noSQL utiliza linguagem 100% Orientada a Objetos (OO) e está 

aderente ao Java, C# e ASP.NET.
c) O padrão noSQL só pode ser acessado por interface Java, que atua diretamente 

em dispositivos móveis e tablets.
d) O padrão noSQL só pode ser acessado por HTML 5.0 ou superior, limitando 

o seu uso para aplicações que estejam totalmente aderentes aos métodos ágeis.
e) O padrão noSQL não tem uma sintaxe própria, cada software de banco de dados 

implementa a sua própria interface de comunicação.

5. A evolução no uso dos sistemas computadorizados aumentou a necessidade 
de armazenar dados que até então não eram tratados, como documentos, imagens, 
textos, áudio, vídeos, entre outros. Esses tipos de dados não se davam muito bem com 
os bancos de dados relacionais, pois existiam as limitações físicas de tamanho e tipo 
de dados, bem como situações nas quais não existiam um padrão de organização, 
fator primordial para os bancos de dados relacionais. Qual modelo de dados surgiu 
para suprimir e resolver toda essa situação de dados não estruturados que precisam 
ser armazenados?

a) Padrão não linear de dados.
b) Padrão árvore de dados.
c) Padrão noSQL.
d) Padrão grafos de acesso.
e) Padrão temporal.
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Unidade 4

Banco de dados distribuído

Objetivos de aprendizagem

Nesta unidade, estudaremos:

• O conceito e as técnicas de distribuição de banco de dados.

• A distribuição de bancos de dados e de tabelas de banco de dados.

• A alta disponibilidade em bancos de dados.

Seção 1 | Distribuição de banco de dados
Nesta seção, apresentaremos o conceito e as técnicas de distribuição 

de banco de dados, sua finalidade prática, seus objetivos, suas vantagens e 
desvantagens.

Seção 2 | Distribuição de tabelas de banco de dados
Nesta seção, apresentaremos o conceito e as técnicas de distribuição de 

tabelas de banco de dados, suas várias formas e as suas vantagens e desvan-
tagens de cada uma delas.

Seção 3 | Alta disponibilidade de banco de dados
Nesta seção, apresentaremos o conceito da alta disponibilidade e como 

aplicá-lo ao mundo do banco de dados, tornando-os praticamente 100% 
disponível.

Introdução à unidade

Caro aluno, nesta unidade, apresentaremos os conceitos relacionados a 
banco de dados distribuído, os pontos que devem ser observados na escolha 
de uma entre as várias técnicas possíveis de distribuição, ressaltando e 
comentando suas vantagens e desvantagens.



Na Seção 1, abordaremos o cenário da distribuição de banco de dados, 
que está muito próximo do modelo de funcionamento dos negócios ou da 
estrutura de atuação das empresas, pois o modelo de distribuição de banco 
de dados que será adotado deve estar em sintonia com a forma de fazer 
negócios da empresa. Vamos abordar a distribuição de bancos de dados, que 
é uma das modalidades de distribuição de dados possíveis.

Na Seção 2, abordaremos a distribuição de tabelas de banco de dados, 
quais são as variações possíveis, com suas características e particularidades 
possíveis. Nestes casos, a adoção da distribuição de tabelas está mais voltada 
para uma escolha das pessoas responsáveis pela tecnologia da informação 
(TI) das empresas.

Na Seção 3, o assunto será a alta disponibilidade de banco de dados, 
um cenário que depende muito de hardware e de produtos específicos para 
apresentar um cenário 100% disponível. Muitas vezes, a importância do 
negócio ou mesmo a necessidade de disponibilização dos sistemas é o fator 
determinante para a adoção de um ambiente de alta disponibilidade.

O prejuízo na imagem da empresa ou mesmo o prejuízo financeiro 
causado pela indisponibilidade dos sistemas já paga todo o investimento 
necessário para a aquisição de uma solução de alta disponibilidade.
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Distribuição de banco de dados

Introdução à seção
Caro aluno, nesta seção, abordaremos os conceitos relacionados à distri-

buição de banco de dados, partindo das necessidades, possibilidades técnicas, 
vantagens e desvantagens de cada modelo de distribuição.

Em seguida, apresentaremos a distribuição de banco de dados, suas varia-
ções possíveis e as características que envolvem cada uma delas. A distri-
buição de dados deve ser um projeto muito bem elaborado, pois os custos 
envolvidos, geralmente, não são poucos.

1.1   Cenário

Os bancos de dados nasceram em um ambiente monolítico, ou seja, eram 
instalados, configurados e executados em um único computador central 
(mainframes). Mesmo com o crescimento do poder de processamento dos 
computadores (seja o processador, a memória ou o armazenamento em 
massa), continuavam centralizados. Porém, com a evolução das redes de 
computadores, a necessidade de comunicação entre sistemas e bancos de 
dados aumentou cada vez mais, e a descentralização do processamento 
tornou-se uma realidade.

Segundo Navathe e Elmasri (2005, p. 578), “os sistemas de gerenciamento 
de banco de dados distribuído (SGBDD) e a tecnologia de BDD surgiram 
como uma fusão de duas tecnologias: tecnologia de banco de dados e a 
tecnologia de redes de comunicação de dados”, assim, o termo SGBDD e 
BDD nasceram da necessidade e evolução do ambiente computacional.

As empresas aumentaram a sistematização e automação dos seus proce-
dimentos administrativos e operacionais, com isso, os sistemas também 
aumentaram a sua área de atuação nas empresas e indústrias. Com a evolução 
das redes de computadores, ficou cada vez mais evidente a necessidade de 
descentralização dos dados.

 Para Silberschatz, Korth e Sudarshan (2004, p, 557), “os computa-
dores de um sistema de banco de dados distribuído recebem diversos nomes 
como sites ou nós, dependendo do contexto no qual são inseridos”. Aqui, 
utilizaremos essas nomenclaturas também.

Seção 4.1
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1.2   Distribuição de banco de dados

A centralização dos dados em um banco de dados faz com que todos 
os acessos, consultas e transações sejam realizados em um único ponto, 
computador ou servidor de banco de dados, desta forma, o ambiente ou 
equipamento deverá suportar toda a carga de processamento de dados, com 
memória suficiente para todos os usuários e uma área de armazenamento em 
massa que suporte todos os dados, ou seja, um supercomputador.

A Figura 4.1 mostra um computador acessando dois bancos de 
dados distintos.

1.3 Distribuição matriz e filial

Podemos partir para uma 
distribuição dos dados de uma 
forma que teríamos todos os 
dados centralizados na matriz 
da empresa, a qual fica com a 
responsabilidade de ser o grande 
concentrador de todos os dados 
e com recursos computacionais 
para tal função.

Nas filiais da empresa, 
teríamos uma base de dados de 
menor porte, somente com os 
dados necessários para o seu 
funcionamento. Sempre que 
houver uma necessidade de 
consultar um dado que não seja 
dessa filial, a comunicação será 
com o banco de dados da matriz.

A Figura 4.2 apresenta um cenário, no qual a matriz se comunica com 
todas as filiais, e estas, somente com a matriz. Não é permitida a comuni-
cação direta entre filiais. Caso uma filial precise de algum dado de outra 
filial, a consulta deverá ser realizada na matriz, que possui todos os dados 
das filiais. Caso a própria matriz ainda não tenha recebido o dado da filial, 
ela realiza uma consulta na filial para atualizar a sua própria base de dados e, 
assim, conseguir informar a filial solicitante da informação.

Figura 4.1 | Banco distribuído

Computador

Fonte: elaborada pelo autor.
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Figura 4.2 | Matriz e filiais

A

Matriz e Filial

B

C D

E

Fonte: elaborada pelo autor.

Como funciona? O banco de dados da matriz, aqui referenciada como 
“A”, detém todos os dados, inclusive, de todas as filiais, portanto é um super-
banco de dados, totalmente independente das filiais, mas que precisa receber 
atualização de tudo que acontece nas filiais.

Agora, vamos imaginar a filial “B”. Se, por exemplo, essa filial realizar uma 
venda de um produto que ela tenha no seu estoque, o sistema deverá realizar 
essa transação de forma normal, efetuando a venda e registrando a operação. 
Mas, se essa filial não tem o produto, o sistema vai precisar consultar na 
matriz “A”. O banco de dados da matriz “A” verifica e identifica que ela tem 
o produto desejado, então, informa à filial que o produto está na matriz “A” 
e pode ser vendido e atualiza o banco de dados da matriz “A” e da filial “B”.

Se a matriz não tem o produto, uma possibilidade é a consulta nos 
estoques das demais filiais. Como a matriz possui todos os dados de todas 
as filiais, é identificado que a filial “C” tem o produto desejado pela filial 
“B”, então avisa a filial “B” que o produto está na filial “C”. Caso a venda seja 
confirmada na filial “B”, o sistema avisa a matriz “A”, que, por sua vez, repassa 
a informação para a filial “C”, atualizando todos os bancos de dados envol-
vidos na transação.

A estrutura dos bancos de dados (projeto físico) deve ser semelhante 
preferencialmente, ou seja, tanto o banco de dados matriz como os bancos 
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de dados filiais devem possuir as mesmas tabelas com as mesmas colunas, o 
que difere são os dados armazenados. Entretanto, essa característica não é 
obrigatória. É possível que as estruturas de armazenamento sejam diferentes, 
porém, nesses casos, para que exista a comunicação entre os bancos de dados, 
será necessário um programa específico para fazer essa interface.

Vantagens:

• As filiais terão as suas transações realizadas rapidamente, pois não 
dependerão da matriz e nem mesmo causarão congestionamento nela.

• Caso a rede de computadores seja interrompida por algum problema 
nos links de redes, as filiais trabalharão de forma independente e, 
quando for restabelecida a comunicação, o banco de dados da matriz 
será atualizado com as transações das filiais.

• Caso ocorra algum sinistro na matriz, o banco de dados dela é a 
concatenação de todas as filiais.

Desvantagens:

• Serão necessários mais computadores/servidores de banco de dados.

• Os sistemas deverão ser programados para realizar as pesquisas nas 
filiais e, caso necessário, buscar na matriz de forma automática.

• Serão necessárias mais licenças de softwares (sistema operacional, 
banco de dados, etc.).

• A equipe técnica de TI deve estar preparada para atender a todas as 
filiais ou ter profissionais em cada filial.

1.4   Distribuição de bases individuais

Além dessa distribuição entre matriz e filial, em que existe uma regra 
rígida de acesso aos dados e também para realizar as transações, podemos 
ter uma variação que seja mais flexível, na qual não exista uma hierarquia 
e todos os bancos de dados sejam independentes, autônomos e se comuni-
quem uns com os outros.

A Figura 4.3 apresenta um cenário no qual todos os bancos de dados são 
individuais e independentes.
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Figura 4.3 | Bases individuais

A

Bases Individuais

B

C D

E

Fonte: elaborada pelo autor.

Neste cenário de bases individuais, não existe uma base centralizadora, 
todas são independentes e autônomas. Por meio de redes de computadores, 
os bancos de dados conversam e se comunicam uns com os outros. Como 
existem grandes chances de vários desses bancos de dados estarem em locais 
físicos diferentes, a rede de computadores precisará dos links de comuni-
cação de dados, os quais podem inviabilizar o seu projeto, seja devido ao 
custo elevado, seja pela indisponibilidade no local desejado.

Como funciona uma transação de vendas? Veja a seguir:

• Inicialmente, o banco de dados “A” fará uma venda, consultará o seu 
próprio estoque e, se tiver o produto, realizará a venda e finalizará a 
transação, gerando a respectiva nota fiscal de venda.

• Agora, vamos imaginar que o banco de dados “A” não tem o produto 
em estoque e precisará consultar os demais bancos de dados para 
verificar onde tem o produto disponível.

• Inicialmente, consultará o banco de dados “B”, se este tiver o 
produto, fará a transação de vendas e atualizará o banco de dados 
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de “A” e “B”. Se o banco de dados “B” não tiver o produto, o sistema 
consultará o banco de dados “C”. Essa consulta ao banco de dados 
“C” pode ser originada do banco de dados A ou do banco de dados B, 
pois a Figura 4.3 demonstra que temos comunicação entre todas as 
bases. Se o banco de dados “C” também não tiver o produto em seu 
estoque, o banco de dados “D” poderá ser consultado e, neste caso, 
a origem da consulta pode ser do banco de dados “A”, do banco de 
dados “B” ou do banco de dados “C”, pois todos eles se comunicam 
uns com os outros.

Toda essa tentativa de pesquisa nos diversos bancos de dados só é possível 
porque existem links de comunicação de dados entre eles, conforme a Figura 
4.3 apresenta. A comunicação de dados entre os bancos de dados pode 
ser estabelecida por meio de links de comunicação de dados, os quais são 
conexões “ponto a ponto” classificadas como “linhas privadas para comuni-
cação de dados (LPCD)”. Comercialmente, cada operadora de telecomuni-
cações costuma dar um nome, por exemplo: circuitos transdata. Esses links 
têm preços que dependem da velocidade de dados contratada e da distância 
entre os dois pontos, mas, tecnicamente, é um canal exclusivo e seguro, com 
maior estabilidade e uma garantia de velocidade constante e com uma menor 
latência (tempo que os dados levam para percorrer os pontos da rede).

A internet é outro meio de comunicação de dados, porém a sua arquite-
tura de funcionamento é como uma rede comunitária, em que todos estão 
conectados e não existe uma exclusividade ou mesmo uma segurança.

Em um projeto de distribuição de banco de dados de bases individuais, o 
ponto-chave é a quantidade de links de comunicação de dados que é neces-
sária. Um detalhe: não pode ser link de internet, apesar da possibilidade de 
criação de um túnel de rede privada virtual (VPN - virtual private network) 
entre dois sites utilizando a internet, a velocidade entre eles pode não ser a 
mais adequada para uma transação de banco de dados, motivo pelo qual são 
utilizados links dedicados de comunicação de dados.

Vantagens:

• As bases individuais são todas independentes umas das outras, ou 
seja, só precisam dos dados de outra base quando a transação for 
muito específica, isso faz com que os usuários fiquem conectados nas 
bases que lhe interessam.

• Caso a rede de computadores seja interrompida por algum problema 
nos links de comunicação de dados, as filiais trabalharão de forma 
independente e, quando for restabelecida a comunicação, o banco de 
dados da matriz será atualizado com as transações das filiais.
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• Se um banco de dados não conseguir alcançar o banco de dados 
destino em um único salto, caminhos alternativos podem ser utili-
zados, e o próprio SGBDD consegue realizar essa operação.

• No exemplo da Figura 1.3, cada banco de dados tem uma comuni-
cação com todos os demais bancos de dados, mas isso não é obriga-
tório, é possível estabelecer a rede de comunicação com o mínimo de 
links possíveis.

Desvantagens:

• Serão necessários mais computadores/servidores de banco de dados.

• Necessidade de um maior número de links de comunicação de dados 
(observar que não são links de internet, e sim, links dedicados para 
comunicação de dados).

• A velocidade dos links de comunicação de dados é fundamental 
para o SGBDD e, muitas vezes, o custo dos links pode inviabilizar o 
projeto de distribuição de banco de dados.

• Serão necessárias mais licenças de softwares (sistema operacional, 
banco de dados, etc.).

• A equipe técnica de TI deve estar preparada para atender a todas as 
filiais ou ter profissionais em cada filial.

A independência apresentada pelas bases individuais, em muitos casos, 
pode levar a uma situação de caos de comunicação e a custos elevados em 
links de comunicação, por gerar uma grande demanda entre os bancos de 
dados envolvidos.

O modelo de distribuição de banco de dados “matriz e filial” limita a uma 
comunicação direta entre a matriz e as filiais (não permitindo a comuni-
cação direta entre filiais), mas, dependendo da empresa ou organização em 
que está sendo elaborado o projeto de banco de dados distribuído, pode ser 
necessária uma regionalização ou uma hierarquização nos acessos, assim, a 
rede de computadores com seus bancos de dados ficará melhor distribuída 
e organizada.

1.5   Distribuição de bases hierárquicas

O modelo de bases hierárquicas apresenta uma estrutura semelhante a 
uma “árvore de dados” e possui algumas regras específicas para busca de 
dados entre os elementos da estrutura hierárquica.

A Figura 4.4 apresenta uma imagem de bases hierárquicas.
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Figura 4.4 | Bases hierárquicas

A

Bases Hierárquicas

B

C D F

E

Fonte: elaborada pelo autor.

Neste modelo de distribuição de bases hierárquicas, é estabelecida uma 
hierarquia para acesso a outras bases de dados, isto é, não é possível uma 
busca de dados em bancos do mesmo nível de hierarquia, e sim, somente a 
base de nível hierárquico acima ou diretamente abaixo.

Como funciona? 

• O banco de dados “C” fará uma venda, consultará o seu estoque e, se 
tiver o produto, realizará a venda e finalizará a transação.

• Agora, imaginaremos que o banco de dados “C” não tem o produto 
e precisará consultar os demais bancos de dados para verificar onde 
tem o produto disponível.

• Como a estrutura de distribuição de banco de dados é hierárquica, 
inicialmente, consultará o banco de dados “B”, o qual, se tiver o 
produto, fará a transação de vendas e atualizará o banco de dados 
de “B” e “C”. Se não tiver o produto, poderá tomar dois caminhos 
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possíveis: 1. consultará o banco de dados “D”, que está hierarquica-
mente abaixo, ou 2. consultará o banco de dados “A”, que está hierar-
quicamente acima.

• Para que uma consulta seja realizada no banco de dados “F”, será 
necessário seguir este caminho: consultar o banco de dados “B”, subir 
a consulta para o banco de dados “A”, descer a consulta para o banco 
de dados “E” e, finalmente, descer a consulta até o banco de dados 
“F”. Perceba que o banco de dados “C” não pode e não tem como 
consultar diretamente o banco de dados “F” sem passar por toda a 
estrutura hierárquica.

Vantagens:

• Uma base de dados só pode consultar outra base de dados hierarqui-
camente acima ou abaixo, não é permitido que a busca seja realizada 
em outra base de dados de forma direta.

• Os links de comunicação de dados interligam de acordo com a estru-
tura hierárquica, ou seja, não é necessário um número elevado de 
links de conexão.

Desvantagens:

• Serão necessários mais computadores/servidores de banco de dados.

• O SGBDD consegue gerenciar e sabe se o dado desejado está em 
uma base hierarquicamente acima e pode impor uma sobrecarga de 
acesso, fazendo com que a transação seja um pouco mais demorada 
do que o desejado.

• Serão necessárias mais licenças de softwares (sistema operacional, 
banco de dados, etc.).

• A equipe técnica de TI (tecnologia da informação) deve estar prepa-
rada para atender a todas as filiais ou ter profissionais em cada filial.

Finalizamos a distribuição de bancos de dados, em que a estrutura de 
armazenamento é preferencialmente a mesma e as diferenças estão nos 
dados armazenados.

Para saber mais
O site Devmedia é uma referência no mundo da Tecnologia da Infor-
mação e a revista SQL Magazine é uma publicação especializada em 
Banco de Dados. Sugerimos que os acesse para aprofundar o seu conhe-
cimento do tema estudado nesta seção.
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Questão para reflexão
Um projeto de banco de dados distribuído deve ser muito bem elabo-
rado e, para isso, todos os pontos devem ser levados em consideração. 
Não é somente um projeto de distribuição, mas as técnicas possíveis, as 
arquiteturas viáveis, os custos com os links de comunicação e os planos 
de contingência, caso aconteça algum problema com a rede de compu-
tadores ou com os links de comunicação. Além de tudo isso, os sistemas 
devem ser desenvolvidos para fazer o melhor uso possível desse tipo de 
arquitetura de comunicação e distribuição de dados.
Como podemos construir um projeto de distribuição de banco de dados 
para uma entidade financeira como um banco, com filiais em centenas 
de cidades do Brasil e presente em todos os estados? Qual seria um 
modelo adequado e por quê?

Atividades de aprendizagem da seção

1. Quando um projeto de banco de dados distribuído é elaborado, diversos fatores 
devem ser analisados, os quais partem da necessidade da distribuição, do porquê dos 
dados descentralizados, do tipo de arquitetura que será montada, da existência links 
de comunicação em todos os pontos ou cidades que serão atendidos pelo projeto, e 
até mesmo dos custos envolvidos e das pessoas capacitadas e disponíveis para atender 
ao chamado de qualquer situação.
Para este tipo de cenário, qual é o sistema gerenciador de banco de dados recomen-
dado e mais utilizado?

a) Sistema Gerenciador de Banco de Dados Remotos - SGBDR.
b) Sistema Gerenciador de Banco de Dados Externos - SGBDE.
c) Sistema Gerenciador de Banco de Dados Distribuído - SGBDD.
d) Sistema Gerenciador de Banco de Dados Estendido - SGBDE.
e) Sistema Gerenciador de Banco de Dados Modular - SGBDM.

2. Uma distribuição de banco de dados que utilize o conceito de Matriz e Filial tem 
como característica própria o fato de o banco de dados da matriz conter todos os 
dados, inclusive, de todas as filiais, de forma centralizada. Por sua vez, os bancos de 
dados das filiais contêm somente os dados referentes à cada respectiva filial. Caso 
uma filial precise dos dados de outra filial para realizar a sua transação, como se dará 
essa operação?

a) Este tipo de operação não é permitido.
b) A filial que iniciou a transação solicita o dado de outra filial para a matriz, pois 

esta tem todos os dados de todas as filiais.
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c) O cliente deve sair de uma filial e ir até a outra filial para realizar as suas compras.
d) A filial que originou a transação consulta diretamente a filial que detém os dados 

que ela precisa.
e) A filial que iniciou a transação pesquisa na internet e localiza os dados da outra 

filial, não necessitando consultar a matriz.
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Distribuição de tabelas de banco de dados

Introdução à seção
Caro aluno, na Seção 2, trataremos sobre distribuição de tabelas de banco 

de dados, com os tipos possíveis de distribuição (registro, coluna e combi-
nada de registros e colunas) e as técnicas de particionamento ou fragmen-
tação dos dados.

Também, veremos o conceito de distribuição de tabelas, na qual a 
fragmentação pode ser determinada por registros, por colunas ou pela 
combinação de ambas (registros e colunas).

2.1   Distribuição de registros de tabela de banco de dados

Segundo Silberschatz, Korth e Sudarshan (2004, p. 591), “Fragmentação 
Horizontal. Cada tupla da relação r deve pertencer a pelo menos um fragmento, 
de modo que a relação original possa ser reconstruída se necessário”, desta forma, 
a distribuição de registros de tabela significa que a tabela como um todo necessita 
de todos os seus segmentos ou fragmentos para ser considerada completa.

Conforme Navathe e Elmasri (2005, p. 583), “um fragmento horizontal 
de uma relação é um subconjunto das tuplas daquela relação. As tuplas que 
pertencem ao fragmento horizontal são especificadas por uma condição 
sobre um ou mais atributos da relação”, assim é possível determinar que 
existe uma condição prévia para essa fragmentação, condição esta que pode 
ser determinada por um ou mais atributos da tabela.

Os autores ainda complementam: “A fragmentação horizontal divide 
uma relação ‘horizontalmente’ agrupando linhas para criar subconjuntos de 
tuplas, onde cada subconjunto possui um significado lógico” (p. 583), ou seja, 
a tabela é dividida em várias partes ou subpartes e cada uma dela precisa ter 
um significado lógico, que pode ser determinado exatamente pela condição 
ou pelo critério de divisão.

A distribuição de registros de tabelas de banco de dados tem como 
objetivo básico diminuir o tempo de acesso aos dados, pois, em uma tabela 
que contém milhares ou milhões de linhas/registros, por mais bem organi-
zada que esteja, a pesquisa nos dados sempre vai demorar um pouco, e se essa 
pesquisa for realizada por algum critério de seleção diferente dos critérios de 
organização, então ela será com acesso de leitura sequencial, o que implicará 
um tempo de resposta ainda maior.

Seção 4.2
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A vantagem da distribuição de registros de tabela de banco de dados 
é que os subconjuntos sempre terão o mesmo nome da tabela original ou, 
então, terão a sua nomenclatura determinada pelo processo de distribuição, 
para que o SGBDD consiga administrar todos os subconjuntos.

A Figura 4.5 apresenta uma tabela CARRO com sete atributos 
(modelo, marca, cilindrada, potência, preço, torque e tipo) e, para o 
exemplo, vamos adotar o atributo modelo como a sua chave primária ou 
atributo identificador.

Figura 4.5 | Tabela CARRO completa (conteúdo meramente ilustrativo, não retratando nenhu-
ma verdade absoluta)

Fonte: elaborada pelo autor.

Essa tabela CARRO contém 12 registros com dados sobre alguns modelos 
de carros, para facilitar a explicação e exemplificação.

Agora, vamos distribuir esses dados em duas tabelas ou segmentar ou 
fragmentar em dois subconjuntos.

Os critérios para a distribuição serão:

• Na primeira parte, ficarão os carros, cujo atributo ou campo tipo seja 
igual a “hatch”.

• Na segunda parte, ficarão os carros, cujo atributo ou campo tipo seja 
diferente de “hatch”.

É importante analisar que todos os campos ou atributos da tabela original 
estão presentes em cada uma das distribuições ou subconjuntos ou partes. 
Também, é essencial compreender que a chave primária ou o atributo identi-
ficador continua sendo o atributo ou campo “modelo”.
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Figura 4.6 | Distribuição da tabela CARRO com os registros, cujo atributo tipo seja igual a “hatch”

Fonte: elaborada pelo autor.

Fonte: elaborada pelo autor.

A Figura 4.6 apresenta os modelos, cujo tipo seja igual a “hatch”. Veja que 
aparecem diversas marcas, cilindradas e potências, além de diversos preços e 
torques, tudo isso porque o critério de divisão é o atributo tipo.

Figura 4.7 | Distribuição da tabela CARRO com os registros, cujo atributo tipo seja diferente de “hatch”

A Figura 4.7 apresenta os modelos, cujo tipo seja diferente de “hatch”. 
Veja que aparecem diversos tipos, como suv e sedan.

Uma pesquisa na tabela CARRO apresentará o seguinte cenário:

• Pesquisa “SELECT modelo, marca FROM carro;” fará uma leitura 
sequencial em todas as partes da distribuição ou fragmentação 
ou segmentação.

• Pesquisa “SELECT modelo, marca FROM carro WHERE tipo = 
“hatch”;” fará uma leitura sequencial somente na primeira distri-
buição ou fragmentação ou segmentação.

• Pesquisa “SELECT modelo, marca FROM carro WHERE tipo = 
“sedan”;” fará uma leitura sequencial somente na segunda distri-
buição ou fragmentação ou segmentação.

• Pesquisa “SELECT modelo, marca FROM carro WHERE potencia 
> 100;” fará uma leitura sequencial nas duas distribuições ou 
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fragmentações ou segmentações, porque o critério de seleção 
“potência” não é igual ao critério de distribuição “tipo”.

• Pesquisa “SELECT modelo, marca FROM carro WHERE potencia > 100 
AND tipo = “hatch”;” fará uma leitura sequencial somente na primeira 
distribuição ou fragmentação ou segmentação, porque a condição tipo 
igual hatch concatenado pelo operador lógico AND faz com que qualquer 
leitura na segunda distribuição já invalide a operação booleana.

• Pesquisa “SELECT modelo, marca FROM carro WHERE potencia > 
100 OR tipo = “hatch”;” fará uma leitura sequencial nas duas distribui-
ções ou fragmentações ou segmentações, porque a condição tipo igual a 
hatch concatenado pelo operador lógico OR faz com que seja necessária 
uma leitura na segunda distribuição ou fragmentação ou segmentação, 
já que a condição potência > 100 pode estar contemplada também.  

A distribuição de registros de tabela de banco de dados pode ser um 
excelente caminho para facilitar e acelerar os acessos aos registros distri-
buídos, porém o critério de pesquisa deverá sempre seguir e obedecer ao 
mesmo critério da distribuição, sob o risco de realizar uma pesquisa sequen-
cial em todas as partes, caso o critério seja outro.

2.2   Distribuição de colunas de tabela de banco de dados

Para Silberschatz, Korth e Sudarshan (2004, p. 592), “Fragmentação 
Vertical é o mesmo que uma decomposição. A Fragmentação Vertical de r 
implica a definição de vários subconjuntos de atributos do esquema”, desta 
forma, a distribuição de registros de tabela significa que a cada parte da 
distribuição conterá um conjunto de atributos da tabela original, mas não 
todos os atributos. Por outro lado, todos os registros estarão presentes em 
todas as distribuições ou fragmentações ou segmentações.

Cada site pode não precisar de todos os atributos de uma 
relação, o que indicaria a necessidade de um tipo diferente de 
fragmentação. A fragmentação vertical divide uma relação 
‘verticalmente’ segundo colunas. Um fragmento vertical de uma 
relação mantém apenas certos atributos da relação. (NAVATHE; 
ELMASRI, 2005, p. 583)

“

Assim, a definição da distribuição de colunas de tabela de banco de dados 
apresenta uma segmentação por colunas, mas com a presença de todos os 
registros da tabela. 



54  - U4 / Banco de dados distribuído

“É necessário incluir a chave primária ou algum atributo que seja chave 
candidata em cada fragmento vertical de forma que a relação completa possa 
ser reconstruída a partir dos fragmentos” (NAVATHE; ELMASRI, 2005, p. 
583), uma vez que todos os registros estão presentes. Quando for neces-
sário o agrupamento das segmentações, os registros de todos os segmentos 
precisam ser relacionados uns aos outros.

A distribuição de colunas de tabelas de banco de dados tem como 
objetivo básico agrupar todos os registros por colunas de interesse, nas quais 
o acesso aos dados seria muito menor e mais rápido, pois somente os dados 
de interesse estariam em cada fragmento ou segmento. 

A vantagem da distribuição de colunas de tabela de banco de dados é 
que os subconjuntos sempre terão o mesmo nome da tabela original ou a sua 
nomenclatura determinada pelo processo de distribuição.

Agora, vamos distribuir esses dados em duas tabelas, segmentar ou 
fragmentar em dois subconjuntos.

O critério para a distribuição será:

• Na primeira parte, ficarão os atributos modelo, marca, cilindrada e 
preço da tabela carro.

• Na segunda parte, ficarão os atributos modelo, marca e tipo da tabela 
carro.

É importante analisar que todos os registros da tabela original estão 
presentes em cada uma das distribuições ou subconjuntos ou partes. 
Também, é preciso compreender que a chave primária ou o atributo identifi-
cador continua sendo o atributo ou campo “modelo”.

Figura 4.8 | Distribuição da tabela CARRO com os atributos modelo, marca, cilindrada e preço

Fonte: elaborada pelo autor.
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A Figura 4.8 apresenta os registros da tabela CARRO, mas somente nos 
atributos modelo, marca, cilindrada e preço a chave primária continua sendo 
o atributo modelo.

A Figura 4.9 apresenta os 
registros da tabela CARRO, mas 
somente nos atributos modelo, 
marca e tipo a chave primária 
continua sendo o atributo modelo.

Uma pesquisa na tabela CARRO 
apresentará o seguinte cenário:

• Pesquisa “SELECT 
modelo, marca FROM 
carro;” fará uma leitura 
sequencial em uma das 
partes da distribuição ou 
fragmentação ou segmen-
tação, pois os atributos 
pesquisados estão nas 
duas fragmentações, pode 
ser determinados pela 
sintaxe SQL ou deixar que 
o SGBDD faça a escolha.

• Pesquisa “SELECT modelo, marca FROM carro WHERE tipo = 
“hatch”;” fará uma leitura sequencial somente na segunda distri-
buição ou fragmentação ou segmentação.

• Pesquisa “SELECT modelo, marca FROM carro WHERE preco > 
100000;” fará uma leitura sequencial somente na primeira distri-
buição ou fragmentação ou segmentação.

• Pesquisa “SELECT modelo, cilindrada FROM carro WHERE tipo 
= “sedan”;” fará uma leitura sequencial nas duas distribuições ou 
fragmentação ou segmentação, porque o critério de seleção “tipo” 
não está presente na primeira distribuição que tem as colunas 
modelo e cilindrada. 

A distribuição de colunas de tabela de banco de dados pode ser um 
excelente caminho para facilitar e acelerar os acessos aos registros distri-
buídos, porém o critério de pesquisa deverá sempre seguir e obedecer ao 
mesmo critério da distribuição, sob o risco de realizar uma pesquisa sequen-
cial em todas as partes, caso o critério seja outro.

Fonte: elaborada pelo autor.

Figura 4.9 | Distribuição da tabela CARRO com 
os atributos modelo, marca e tipo
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2.3   Distribuição combinada de registros e colunas de tabela de banco de dados

Consoante Navathe e Elmasri (2005, p. 584), “Fragmentação Mista ou 
Híbrida. Podemos misturar os dois tipos de fragmentação, gerando uma 
fragmentação mista. Neste caso a relação original pode ser reconstruída 
aplicando as operações UNION e OUTER UNION (ou OUTER JOIN) na 
ordem apropriada”, assim, é descrita a distribuição combinada de registros e 
colunas de tabela de banco de dados.

Na definição de fragmentação mista de Silberschatz, Korth e Sudarshan 
(2004, p. 594), “cada um dos fragmentos é resultado da aplicação da fragmentação 
horizontal ou vertical do esquema da relação r, ou sobre um fragmento de r obtido 
anteriormente”, desta forma, a distribuição combinada de registros e colunas de 
tabela de banco de dados pode ser descrita como uma sucessão de distribuições.

A distribuição combinada de registros e colunas de tabela de banco de 
dados vai fatiar a tabela tanto horizontalmente (seleção de registros) como 
verticalmente (seleção de colunas), neste caso, a distribuição combinada vai 
apresentar um conjunto menor de registros e também um conjunto menor 
de colunas ou atributos da tabela original.

A recomposição da tabela original pode não ser conseguida pela simples 
junção das distribuições, uma vez que, no processo de fragmentação, é 
possível que alguns registros ou colunas fiquem de fora.

A Figura 4.10 apresenta uma distribuição combinada de registros e 
colunas de tabela de banco de dados.

Figura 4.10 | Distribuição combinada de registros e colunas de tabela de banco de dados

Fonte: elaborada pelo autor.

Na Figura 4.10, a distribuição combinada de registros e colunas de tabela 
de banco de dados tem os atributos modelo, marca, cilindrada, potência e 
preço, ficando de fora os atributos torque e tipo. Como critério de fragmen-
tação horizontal, temos a condição “potencia > 130”, que deixou de fora seis 
registros, cuja potência não obedecia ao critério de corte.
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Uma pesquisa na tabela CARRO apresentará o seguinte cenário:

• Pesquisa “SELECT modelo, marca FROM carro;” fará uma leitura 
sequencial nesta parte da distribuição ou fragmentação ou segmen-
tação, pois os atributos pesquisados estão na fragmentação.

• Pesquisa “SELECT modelo, marca FROM carro WHERE tipo = 
“hatch”;” não conseguirá utilizar esta distribuição ou fragmentação 
ou segmentação, pois ela não contém a coluna tipo, portanto será 
necessária uma consulta na tabela original.

• Pesquisa “SELECT modelo, marca FROM carro WHERE potencia 
> 100;”, neste caso, teremos um impasse se a consulta for reali-
zada na parte da distribuição ou fragmentação ou segmentação. A 
leitura contemplará todos os registros e apresentará os dados que 
estão nessa distribuição ou fragmentação ou segmentação, porém, 
como o atributo potência é uma das razões da distribuição, se a 
tabela original for consultada, é possível que novos registros sejam 
atendidos e a resposta fique maior. Quem determinará em qual parte 
a consulta será realizada é o analista, ao codificar o seu comando 
SQL. Veja que essa decisão pode influenciar o resultado, e decisões 
certas ou erradas podem ser tomadas.

A distribuição combinada de registros e colunas de tabela de banco de 
dados pode ser um excelente caminho para pré-selecionar um conjunto 
limitado de dados, e a sua utilização prática será boa somente se as consultas 
posteriores forem muito bem elaboradas. Caso contrário, as consultas 
acabarão sendo sempre realizadas na tabela original e se perderá a finalidade 
desta distribuição ou fragmentação ou segmentação.

Como foi descrito que a própria junção das partes desse tipo de distri-
buição pode não levar à tabela original, o seu projeto necessita de um bom 
estudo prévio, para entender muito bem quais são a finalidade e os objetivos 
dessa distribuição.

Para saber mais
Sugerimos a leitura dos artigos a seguir para saber mais sobre o conteúdo 
desta seção:
• ALMEIDA, R. O que é um banco de dados distribuído? Devmedia. 

[S.l.], 2012.
• ROSÁRIO, L. G. O que é um banco de dados distribuído? iMasters. 

[S.l.], 8 out. 2013.
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Questão para reflexão
A distribuição de tabelas de banco de dados, seja por meio de registros 
ou colunas, ou até mesmo da combinação entre elas, tem como objetivo 
principal acelerar o acesso aos dados, fazer uma leitura mais rápida e, 
assim, diminuir o tempo de resposta nas consultas. É extremamente 
válido quando o volume de dados ou de registros é gigantesco. 
Esse tipo de arquitetura deu início aos grandes bancos de dados, conhe-
cidos como Data WareHouse. A adoção de um Sistema Gerenciador de 
Banco de Dados Distribuído (SGBDD) é extremamente importante, pois 
ele fará todo o gerenciamento das distribuições e dos acessos. Uma 
distribuição realizada simplesmente criando tabelas com estruturas 
semelhantes em bancos de dados distintos sem o uso de um SGBDD 
trará a responsabilidade pela gestão dos dados para os envolvidos no 
projeto, algo que não é recomendado.
Agora, utilizar um SGBDD, elaborar e implementar um projeto de banco 
de dados distribuído, certamente, trará um conhecimento enorme, 
portanto, reflita: com a utilização da computação em nuvens, até onde 
o projeto pode chegar?

Atividades de aprendizagem da seção

1. O Sistema Gerenciador de Banco de Dados Distribuído (SGBDD) consegue geren-
ciar toda a distribuição dos dados, fazendo com que as consultas SQL sejam direcio-
nadas para as partes que trarão o menor tempo de resposta possível, melhorando, 
assim, o desempenho do banco de dados. Qual é a distribuição que agrupa todas as 
colunas da tabela original, mas segmenta o número de registros que a compõe?

a) Distribuição de Registros de Tabela de Banco de Dados.
b) Distribuição de Colunas de Tabela de Banco de Dados. 
c) Distribuição de Partes de Tabela de Banco de Dados.
d) Distribuição de Pedaços de Tabela de Banco de Dados.
e) Distribuição de Fragmentos de Tabela de Banco de Dados.

2. Uma distribuição mista ou híbrida de tabelas de banco de dados é uma combinação 
de vários fatores. Esse tipo de distribuição favorece a segmentação de dados específicos 
para uma determinada finalidade. Se os critérios de utilização não forem adequados, o 
resultado é desastroso. Quais são os fatores para esse tipo de distribuição?

a) Combinação entre data de criação e atualização dos dados.
b) Combinação entre tamanho de campos e quantidade de campos.
c) Combinação entre número de registros e tamanho dos registros.
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d) Combinação entre colunas e registros.
e) Combinação entre marcas de Sistema Gerenciador de Banco de Dados Distri-

buído (SGBDD).
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Alta disponibilidade de banco de dados

Introdução à seção
Caro aluno, na Seção 3, os assuntos que serão tratados dizem respeito à 

alta disponibilidade de banco de dados, apresentando quais são os objetivos 
e as finalidades, bem como alguns fabricantes de Sistema Gerenciador de 
Banco de Dados (SGBD) tratam desse assunto e implementam suas soluções 
de alta disponibilidade.

A alta disponibilidade, conhecida como HA (High Availability), é um 
termo muito utilizado no meio computacional, que pode estar atrelado ao 
hardware, ao sistema operacional, ao banco de dados ou ao próprio sistema 
aplicativo do usuário. Aqui, vamos abordar e utilizar o termo HA, mas sempre 
especificando em qual cenário ou situação está sendo utilizado (hardware, 
sistema operacional ou banco de dados).

O tema “alta disponibilidade” não era muito abordado nas empresas até o 
ataque terrorista de 11 de setembro de 2001, que derrubou as Torres Gêmeas 
do World Trade Center, em Nova Iorque, nos Estados Unidos da América. 
Esse assunto era mais corriqueiro nas grandes corporações, empresas multi-
nacionais ou bancos financeiros, pois tudo isso era muito caro e pouco 
acessível para as empresas menores, mas havia várias empresas que tinham 
escritório nas duas torres e faziam o seu DataCenter em uma delas, e o seu 
site backup na outra. Diante disso, várias empresas perderam todos os dados. 
Nesse momento, as empresas despertaram para a realidade de que era neces-
sário aumentar o nível de segurança e de alta disponibilidade.

As empresas de software implementaram novos recursos direcionados 
para a alta disponibilidade e diminuíram os preços, com isso aumentaram as 
alternativas para os clientes. Vamos abordar algumas dessas possibilidades de 
alta disponibilidade voltadas para o banco de dados.

3.1   Réplica online

Segundo Silberschatz, Korth e Sudarshan (2004, p. 590), “se uma relação r 
é replicada, uma cópia da relação r é armazenada em dois ou mais sites”, desta 
forma, iniciamos a descrição de um ambiente no qual um banco de dados 
armazenado em um site é replicado ou copiado em sua íntegra para outro 
site, gerando uma imagem e semelhança em 100% dos dados.

Uma réplica online é a criação de uma imagem do seu banco de dados 

Seção 4.3



Seção 4.3 / Alta disponibilidade de banco de dados -  61

em outro site ou servidor. Pode ser uma réplica única ou várias réplicas, tudo 
dependerá da sua necessidade e do grau de segurança que o projeto exige. 
Quanto mais réplicas, maior é a garantida da disponibilidade dos dados, só 
que o custo vai aumentando a cada réplica incluída no projeto.

Quando dois servidores estão na mesma rede LAN (local area network), 
as proximidades deles fazem com que o custo de redes de dados seja relativa-
mente menor, neste caso, o custo ficará apenas para os servidores duplicados 
e as licenças de banco de dados envolvidos. Em caso de problemas com o 
servidor, é só mudar o acesso para o banco de dados replicado, porém, se o 
problema for no DataCenter, é provável que os dois servidores com o banco 
de dados principal e o banco de dados réplica fiquem fora do ar, deixando o 
sistema indisponível ao usuário.

Já no caso de dois servidores ficarem na mesma cidade, porém em locais 
diferentes, a rede MAN (metropolitan area network), provavelmente, estará 
interligada por um link de alta velocidade (fibra óptica com uma velocidade 
acima de 100 Megabits por segundo) e o custo será dos servidores e softwares 
envolvidos mais o custo do link de dados, porém, em caso de problemas com 
um dos servidores, o sistema será redirecionado para o outro site.

 Todavia, se a réplica estiver em outra cidade, a rede WAN (wide area 
network), que representa uma rede de longa distância, provavelmente, estará 
conectada por meio de um link de comunicação de dados, em uma velocidade 
menor (entre 1 Megabit a 10 Megabits), para que os custos não fiquem exorbi-
tantes, mas garantirá a preservação dos dados, caso o problema seja na cidade 
como um todo (por exemplo, falta de energia elétrica na cidade inteira).

A Figura 4.11 apresenta a ideia de uma réplica online.

Réplica online LAN - rede local
MAN - rede metropolitana
WAN - rede longa distância

Banco A Banco B
Transação

Fonte: elaborada pelo autor.
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A Figura 4.11 mostra que o conceito de réplica online é independente do 
modelo de rede adotado, porém sabemos que o modelo de rede influencia os 
custos e na agilidade de atualização dos dados.

Neste modelo de réplica, o banco de dados definido como “Banco 
A” realiza uma transação com sucesso e, automaticamente (o SGBD), a 
transação é replicada para o banco de dados definido como “Banco B”, que é 
uma réplica online.

Caso o “Banco A” apresente algum problema e precise ficar indisponível 
para o usuário, o “Banco B” pode assumir imediatamente essa função, inclu-
sive, recebendo o mesmo nome do “Banco A”.

As réplicas online só podem ser utilizadas para consulta, e não para 
atualização de dados.

3.2   Protocolo Two Phase Commit

De acordo com Silberschatz, Korth e Sudarshan (2004, p. 606),

Protocolos de Efetivação. Se desejamos garantir a atomicidade, 
todos os sites envolvidos na execução de uma transação T devem 
concordar com o término da transação. É preciso que T seja efeti-
vidade em todos os sites ou então será abortada em todos eles. 
Para assegurar que isso ocorra, o coordenador da transação T 
precisa executar um protocolo de efetivação (commit protocol).

“

Com essa afirmação, o protocolo Two Phase Commit pode ser definido 
como um protocolo de efetivação de transações.

Quando um banco de dados precisa efetuar uma transação que envolve uma 
parte dela a ser realizada em seu próprio banco de dados, e a outra parte, em outro 
banco de dados, o protocolo de efetivação de transações (Two Phase Commit) 
ajuda a garantir a execução total da transação ou não execução dessa transação 
como um todo, sem gerar consequências para os dois bancos de dados envolvidos.

Uma das propriedades de um SGBD é a atomicidade, que representa a 
indivisibilidade de uma transação, independentemente da quantidade de 
operações SQL que compõe a transação. Por essa propriedade, podemos 
compreender que uma transação é realizada por completo, ou então não 
pode ser realizada. Uma transação pela metade, por exemplo, é uma situação 
que não existe, ou uma transação em que uma parte é realizada em um banco 
de dados, e a outra parte, em outro banco de dados e não consegue completar.
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O protocolo Two Phase Commit é baseado no conceito de que a transação 
é dividida em duas fases:

• Fase 1: o banco de dados “Banco A” (Figura 4.12) inicia a transação; 
confirma a sua transação; um registro indicando a preparação da 
transação é gravado no log de transações do banco de dados “Banco A”; 
uma mensagem de transação é enviado para o banco de dados “Banco 
B”; o banco de dados “”Banco B” recebe a indicação da transação do 
banco de dados “Banco A”; o banco de dados “Banco B” inicia a sua 
parte da transação; se a parte da transação no banco de dados “Banco B” 
for possível de ser realizada, um registro da transação é realizado no log 
de transações do banco de dados “Banco B”, e o banco de dados “Banco 
A” recebe a confirmação da parte da transação no banco de dados 
“Banco B” e conclui a transação no banco de dados “Banco A”. Todavia, 
se a parte da transação no banco de dados “Banco B” não for possível 
de ser realizada, o banco de dados “Banco B” avisa o banco de dados 
“Banco A” com uma negação da transação no banco de dados “Banco 
B”, um registro de negação da transação no banco de dados “Banco B” é 
gravado no log de transações do banco de dados “Banco A” e a transação 
no banco de dados “Banco A” é abortada, encerrando, assim, a transação 
no banco de dados “Banco A” e no banco de dados “Banco B”.

• Fase 2: com a confirmação positiva da realização da transação no 
banco de dados “Banco A” e no banco de dados “Banco B”, o coorde-
nador da transação (função do SGBD) verifica que os dois bancos de 
dados participantes da transação global estão de acordo e confirmados 
(commit), o banco de dados “Banco B” confirma e finaliza a sua parte 
da transação, o banco de dados “Banco A” também confirma e conclui 
a sua parte da transação e finaliza de forma positiva a transação nos 
dois bancos de dados, “Banco A” e “Banco B”.

A Figura 4.12 apresenta os principais pontos do protocolo Two Phase Commit.

Figura 4.12 | Protocolo Two Phase Commit – 2PC

Two Phase Commit

Banco A

Banco A confirma transação
Banco B recebe transação

Banco B confirma transação
Banco A recebe confirmação
Banco A conclui a transação Banco B

Fonte: elaborada pelo autor.
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O protocolo Two Phase Commit aparece em várias literaturas da área de 
tecnologia da informação de forma abreviada como protocolo 2PC. Existem 
variações, como protocolo Three Phase Commit, quando existem três bancos 
de dados envolvidos na transação principal. Um número maior de nós, sites 
ou bancos de dados para uma única transação não é comum, por isso mesmo 
é muito pouco utilizado ou mesmo referenciado em literaturas específicas 
para banco de dados. 

3.3 Stand-by Database

Este modelo de replicação de banco de dados é de forma passiva, ou seja, 
um banco de dados principal está ativo e online, e uma réplica desse banco de 
dados está em outro servidor no modo “stand-by” ou “à disposição”.

Segundo Silberschatz, Korth e Sudarshan (2004, p. 601),

A implementação de paralelismo intraoperações pela redistri-
buição de tuplas normalmente não é considerado viável em um 
sistema distribuído, devido ao grau reduzido de paralelismo e ao 
alto custo de comunicação. Entretanto, o paralelismo intraope-
ração, incluindo o pipeline e o paralelismo independente, pode 
ser útil em um sistema distribuído.

“

Assim, um conjunto de bancos de dados distribuídos e replicados pode 
custar muito caro para que o SGBD os mantenha atualizados em 100% do 
tempo.

O modelo de replicação Stand-by Database vem com a proposta de que 
o banco de dados réplica continua instalado em outro servidor, porém não 
existe uma atualização das transações com o banco de dados principal em 
tempo real.

Então, como é o seu funcionamento?

• O banco de dados principal, ao registrar todas as transações em seu 
arquivo Log de Transações, tem nele uma descrição detalhada de 
tudo o que aconteceu no banco de dados principal. Esse arquivo é 
utilizado, normalmente, para o processo de recuperação de banco 
de dados em casos de problemas físicos com o banco de dados ou de 
restauração de banco de dados.

• O SGBD pega o arquivo de Log de Transações e, quando este é 
fechado (chegou ao seu limite de tamanho), copia-o para o outro 



Seção 4.3 / Alta disponibilidade de banco de dados -  65

servidor de banco de dados, no caso, o servidor que está com o 
banco de dados em modo stand-by (espera).

• Lá no servidor do banco de dados Stand-by, o SGBD pega o arquivo de 
Log de Transações que recebeu do banco de dados principal e começa 
a fazer uma leitura sequencial nas transações registradas no log. Essas 
informações vão sendo aplicadas no banco de dados Stand-by e, 
assim, as transações que foram realizadas no banco de dados principal 
começam a ser replicadas no banco de dados Stand-by.

• O banco de dados Stand-by estará sempre um arquivo de log atrasado 
em relação ao banco de dados principal.

Se levarmos em conta que, neste cenário, não é necessário um canal de 
comunicações de alta velocidade entre os dois servidores de banco de dados, 
isso significa que os custos para manter um sistema desse tipo são muito 
menores do que nos outros cenários.

Figura 4.13 | Stand-by Database

Standy-by Database

Log de Transações do banco de dados A é copiado 
para o banco de dados B, que o aplica no banco de 

dados B e o mantém atualizado.

Banco A Banco B

Log
Transações

Log
Transações

Fonte: elaborada pelo autor.

A Figura 4.13 apresenta um cenário no qual o banco de dados “Banco A” 
tem o seu Log de Transações copiado para o banco de dados “Banco B”, que é 
um Stand-by Database do banco de dados “Banco A”.

O banco de dados “Banco B” permanecerá “off-line” até que o banco de 
dados “Banco A” fique fora do ar ou “off-line”. Somente nesse momento é que 
o banco de dados “Banco B” poderá assumir o status “On-line” e o nome do 
banco de dados “Banco A”.

3.4 Snapshot

Conforme Navathe e Elmasri (2005, p. 598), “os dados em um SGBDD 
Oracle podem ser replicados usando snapshots (instantâneos)”. O fabricante 
de softwares Oracle foi um dos primeiros a utilizar o termo snapshot para 
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bancos de dados, implementando esse recurso em seu SGBD, que é a criação 
de uma imagem instantânea do banco de dados no momento em que foi 
acionado ou disparado o snapshot. A comparação com uma fotografia é 
válida, pois representa a imagem em um determinado tempo ou momento. 

Com a evolução dos hardwares, os computadores com características de 
servidor de banco de dados também evoluíram. Os discos rígidos que ficam 
dentro desses servidores trabalham de forma independente, e a sua capaci-
dade total de armazenamento começou a ficar pequena frente às necessi-
dades de armazenamento e crescimento dos bancos de dados. Surgiram, 
então, os equipamentos denominados Storage, os quais agregam dezenas 
e até centenas de discos rígidos e que, por meio de software, gerenciam o 
armazenamento de dados, disponibilizando grandes áreas de armazena-
mento. Como a conexão desses equipamentos com os servidores é realizada 
por meio de uma rede de alta velocidade, conhecida como SAN (storage área 
network), utiliza switches específicos, que trabalham com fibras ópticas para 
conexão, e protocolo Fiber Channel, para comunicação de dados.

Alguns fabricantes são referências nesse segmento, como IBM, SUN 
Microsystems, EMC, DELL, HP, Fujitsu e Hitachi.

Através dessas tecnologias, os equipamentos denominados Storage 
apresentam um recurso que permite uma clonagem de um banco de dados 
em tempo real e passam a disponibilizar essas cópias para utilização paralela.

Um banco de dados que está instalado e armazenado em um Storage 
tem os seus dados distribuídos dentro dos vários discos de armazenamento. 
Por meio de software específico, uma imagem clonada do banco de dados 
é solicitada. A partir desse ponto, o Storage começa a duplicar o banco de 
dados, ou seja, copiar todos os dados para outro local do Storage e assim criar 
uma imagem e semelhança. Porém, a cópia não é instantânea, leva alguns 
minutos ou até horas para completar e, nesse período, o banco de dados pode 
ser atualizado e ter os dados modificados.

O que o Storage faz neste caso? Grava os dados modificados (blocos de 
armazenamento ou setores de HD) em outro local e cria ponteiros para ele, 
que permitem diferenciar os dados novos dos dados antigos.

Durante o processo de clonagem, tanto o banco de dados original como o 
banco de dados clone podem ser utilizados e acessados, por isso o termo Snapshot, 
porque a imagem pontual do banco de dados é disponibilizada em tempo real. 

Ao finalizar a cópia dos dados, teremos o banco de dados original com 
várias transações que foram realizadas posteriormente ao início da cópia, e o 
banco de dados clone com uma imagem e semelhança do ponto exato onde 
iniciou a cópia do banco de dados.
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Figura 4.14 | Snapshot Database

Storage SAN

Banco A
Réplica

Snapshot
Banco A

On-line

Fonte: elaborada pelo autor.

A Figura 4.14 apresenta o equipamento Storage com o banco de dados 
“Banco A” armazenado e uma réplica ou cópia Snapshot sendo realizada de 
forma on-line do banco de dados “Banco A”.

A réplica já fica 100% disponível logo no início da cópia, pois o Storage 
controla o acesso aos dois bancos de dados “Banco A” original e “Banco A” cópia.

As réplicas criadas pelo mecanismo de Snapshot podem ser classificadas como:

• Replicação básica: réplicas das tabelas que são geradas somente 
para leitura.

• Replicação avançada (simétrica): réplicas das tabelas que são geradas 
e que podem ser atualizadas, pois são consideradas como um banco 
de dados independente.

Normalmente, um SGBD tem configurações específicas para a realização 
de snapshots e que podem ser cobradas como um opcional.

3.5  Cluster de banco de dados

Um cluster de banco de dados é uma solução que apresenta uma arqui-
tetura, em que o banco de dados está disponível para os usuários e, caso 
aconteça qualquer problema com o servidor do banco de dados, um novo 
servidor é colocado em seu lugar, a instância do banco de dados é levan-
tada, todas as conexões em andamento são reestabelecidas e as transações 
são recuperadas. Desta forma, o usuário nem percebe que houve uma inter-
rupção nos serviços, a sensação que fica é como se o tempo de resposta 
demorasse um pouco, mas que a transação prossegue e chega ao seu final.
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Conforme Navathe e Elmasri (2005, p. 597), “aplicações cliente-servidor 
do Oracle proporcionam transparência de localização, tornando a localização 
dos dados transparente para os usuários”. Com essa afirmação, iniciamos a 
definição de cluster de banco de dados.

A Oracle atribuiu o nome de Oracle RAC (Real Application Cluster) 
para o seu produto que utiliza o conceito de cluster de banco de dados. O 
funcionamento do cluster de banco de dados é baseado na utilização de um 
Storage e, no mínimo, dois servidores de banco de dados. Estes funcionam e 
operam normalmente, porém utilizando a mesma nomenclatura de servidor 
e o mesmo endereço IP (só esses pontos já trazem um conflito com o pessoal 
de redes de computadores, que trazem a ideia de não poder existir dois 
ativos com os mesmos nomes e endereços IP na mesma rede). Quem faz esse 
controle é o SGBD, no caso, é um produto agregado e cobrado à parte.

A Figura 4.15 apresenta um desenho dessa solução.

Figura 4.15 | Cluster de banco de dados

Alta Disponibilidade

Banco de
Dados A

Fonte: elaborada pelo autor.

Pela Figura 4.15 é possível ver que cada usuário acessa um servidor 
específico, mas se um dos servidores apresentar problema e ficar indispo-
nível, o outro servidor assume todas as sessões abertas por aquele que parou, 
recupera as transações correntes e continua o processamento, dessa forma, 
o usuário final não tem o seu serviço interrompido, apenas percebe uma 
pequena lentidão (que é o tempo necessário para reestabelecer a conexão de 
forma automática), mas chega ao fim da sua operação.
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Para saber mais
Sugerimos a leitura dos artigos a seguir para saber mais sobre o conteúdo 
desta seção:
• CRUZ, T. O que é alta disponibilidade de banco de dados? DB 

Academy. [S.l.], 11 set. 2015.
• REZENDE, R. Alta disponibilidade no banco de dados Oracle. 

Devmedia. [S.l.], 2013. 
• BASTOS, A. M. Alta disponibilidade no SQL Server. Devmedia. [S.l.], 2015. 
• SCUDERO, E. TOP 10 principais SGBDs do mercado global! Becode. 

[S.l., 2017?]. 
• MIRANDA, W. Os 5 bancos de dados mais utilizados do mercado. 

Aprenda PL/SQL. [S.l., entre 2016 e 2017?].

Questão para reflexão
No mundo corporativo, em que os dados representam os bens mais 
valiosos das empresas, como podemos optar por um desses ambientes 
de alta disponibilidade?
Como convencer os diretores de uma empresa que um projeto de alta 
disponibilidade é valioso para a empresa?
Como qualificar e capacitar as pessoas que conduzirão o dia a dia de um 
ambiente de alta disponibilidade?

1. Considerando um ambiente para bancos de dados com réplicas on-line, no qual 
é necessária a realização de transações entre dois bancos de dados simultaneamente 
e de forma sincronizada, existe um protocolo que permite o controle desse tipo de 
transação, para garantir que a transação ocorra nos dois bancos de dados. Qual é 
o nome deste protocolo específico que permite este tipo de controle nos bancos de 
dados?

a) Protocolo Database Commit.
b) Protocolo Transaction Confirm.
c) Protocolo Two Phase Commit.
d) Protocolo Transaction Autentication.
e) Protocolo Transaction Activit.

2. Durante a construção de um projeto de banco de dados, surge a necessidade de 
um ambiente de alta disponibilidade (HA) para banco de dados. Os recursos finan-
ceiros destinados para esse projeto permitem a escolha entre uma ampla diversidade 
de possibilidades. Dentre as alternativas a seguir, assinale aquela que apresenta uma 

Atividades de aprendizagem da seção
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solução para a alta disponibilidade em banco de dados.

a) Cluster de Banco de Dados.
b) Cadeia de Banco de Dados.
c) Armazém de Banco de Dados.
d) Trincheira de Banco de Dados.
e) Fortaleza de Banco de Dados.
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Fique ligado!

Um projeto de banco de dados que precisa levar em consideração um 
cenário com réplicas ou alta disponibilidade significa que os dados ou a 
disponibilização dos dados é extremamente relevante para a empresa e para 
os seus clientes. Neste cenário, é preciso estar muito ciente que os custos 
envolvidos na escolha da solução podem inviabilizar um excelente projeto, 
porém um projeto bom e com um custo muito menor pode ser o ideal.

Conhecer todas as tecnologias disponíveis e manter-se atualizado com o 
que há de mais novo nos ambientes de hardware e software é extremamente 
importante para a criação de um banco de dados em alta disponibilidade.

Para concluir o estudo da unidade

Novidades tecnológicas surgem todos os dias, o que existe hoje pode estar 
ultrapassado amanhã, e até mesmo conceitos que parecem eternos podem 
ser superados ou evoluídos.

Este ambiente de alta disponibilidade vem ganhando cada vez mais 
espaço dentro das empresas.

É muito importante para você aluno, continuar estudando e aprendendo 
sobre as novas tendências nesse assunto. Você pode acompanhar sites especí-
ficos no assunto ou realizar treinamentos e cursos voltados para este assunto.

Conseguir adaptar-se aos cenários das empresas e, ao mesmo tempo, 
manter-se atualizado para as novas tecnologias e tendências é importantís-
simo para a sua carreira profissional.

Atividades de aprendizagem da seção

1. No processo de distribuição de tabelas de banco de dados, uma das técnicas possí-
veis é a distribuição de registros de tabela de banco de dados. Nesta técnica, o atributo 
chave primária estará presente em todas as partes da distribuição. Assinale a alterna-
tiva que apresenta uma afirmação correta quanto à distribuição de registros de tabela 
de banco de dados.

a) Na distribuição de registros de tabela de banco de dados, a distribuição de regis-
tros deve ser proporcional.

b) Na distribuição de registros de tabela de banco de dados, a indexação secundária 
é fundamental para o sucesso.
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c) Na distribuição de registros de tabela de banco de dados, todos os campos 
estão presentes.

d) Na distribuição de registros de tabela de banco de dados, a distribuição seguirá 
sempre pelo índice da chave primária.

e) Na distribuição de registros de tabela de banco de dados, a quantidade de regis-
tros é fundamental para o equilíbrio na distribuição proporcional de registros.

2. Durante a distribuição de colunas de tabela de banco de dados, é possível deter-
minar quais colunas serão alocadas em quais partes. O atributo chave primária deverá 
estar presente em todas as partes dessa distribuição. A presença da chave primária 
é necessária para poder recompor a tabela original, caso seja necessário. Dentre as 
alternativas a seguir, assinale aquela que apresenta uma frase verdadeira quanto à 
distribuição de colunas de tabela de banco de dados.

a) Na distribuição de colunas de tabela de banco de dados, a chave estrangeira é 
determinante.

b) Na distribuição de colunas de tabela de banco de dados, a chave primária deter-
mina a quantidade de registros em cada parte.

c) Na distribuição de colunas de tabela de banco de dados, a quantidade de regis-
tros é fundamental para o equilíbrio na distribuição.

d) Na distribuição de colunas de tabela de banco de dados, todas as partes possuem 
a mesma quantidade de registros da tabela original.

e) Na distribuição de colunas de tabela de banco de dados, o balanceamento na 
distribuição é fundamental para o equilíbrio entre as partes.

3. A distribuição combinada de tabelas de banco de dados é a união da distribuição 
de registros de tabela de banco de dados com a distribuição de colunas de tabela de 
banco de dados. Esse tipo de distribuição permite segmentar ou fragmentar a tabela 
de forma horizontal e vertical, com isso, a quantidade de registros e colunas em cada 
fragmento pode ser bem pequena. Assinale a alternativa correta quanto ao cenário da 
fragmentação mista ou combinada.

a) A recomposição da tabela original pode não ser possível por meio da união de 
todos os fragmentos mistos ou combinados.

b) Uma fragmentação mista ou combinada é sempre proporcional à sua tabela de origem.
c) A segmentação mista ou combinada tem o seu acesso equilibrado pela chave 

primária.
d) Um segmento misto ou combinado precisa do índice primário para a sua 

composição.
e) A distribuição combinada ou mista só pode ser realizada com colunas alfanuméricas.
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4. A distribuição de banco de dados que utiliza a arquitetura matriz filial tem como 
característica a centralização dos dados no banco de dados matriz e a distribuição 
específica de dados direcionados nos bancos de dados filiais. Pelo próprio conceito, 
um banco de dados filial não pode se comunicar com outro banco de dados filial. 
Assinale a alternativa que apresenta uma frase verdadeira quanto a este tipo de distri-
buição de banco de dados.

a) Quando um banco de dados filial precisar de dados de outro banco de dados 
filial, a transação deverá ser abortada.

b) Quando um banco de dados filial precisar de dados de outro banco de dados 
filial, o banco de dados matriz deverá ser consultado, e este decidirá o caminho 
da transação.

c) Quando um banco de dados filial precisa de dados de outro banco de dados 
filial, a conexão remota é estabelecida entre as filiais utilizando um link de dados 
específico.

d) Quando um banco de dados filial precisa de dados de outro banco de dados 
filial, um túnel VPN é estabelecido via internet.

e) Quando um banco de dados filial precisa de dados de outro banco de dados 
filial, uma conexão via satélite é estabelecida.

5. No cenário de alta disponibilidade, em que o banco de dados precisa ficar o 
maior tempo possível disponível para acesso dos usuários, uma das possibilidades é 
a utilização de um Storage em conjunto com um SGBD apropriado e dois servidores 
acessando o banco de dados, no qual, se um dos servidores apresentar um problema, 
o outro servidor assume as tarefas e conexões do servidor que parou. Qual é o nome 
deste tipo de solução de alta disponibilidade?

a) Array de Banco de Dados.
b) Réplica de Banco de Dados.
c) Clone de Banco de Dados.
d) Conjunto de Banco de Dados.
e) Cluster de Banco de Dados.
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