
José Palazzo Moreira de Oliveira 



Por que foi interessante e divertido trabalhar em 
Banco de Dados nos últimos 45 anos? 

Um pouco de história pessoal e do SBBD 

Os próximos anos 

Tentar fazer uma apresentação interessante 
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SELECT database_facts, year 
FROM palazzo_memory 
WHERE  category = ‘history’ 
AND  disponibility = true 

Um pouco de história pessoal e do SBBD 
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 Um prêmio pelo 
conjunto da obra é o 
reconhecimento pelas 
contribuições durante 
toda uma vida. 

 Agradeço à Comissão do 
SBBD pelo 
reconhecimento 

 Por exemplo, a MTV 
concedeu estes prêmios: 
 

Jason, 1992  

Godzilla, 1996 

 Chewbacca, 1997 
Wikipedia 
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80’ 
• 1986 1º SBBD na 

PUC-Rio 
• 1987 : 2º SBBD 

Comissão organizadora 
José Mauro V. Castilho 
Lia Goldstein Golendznier 
Carla Dal Sasso Freitas 
José Palazzo M. de Oliveira 

90’ 
• 1990 : Melhores 

trabalhos publicados 
na Revista Brasileira 
de Computação 
• 1991 : Primeira 

chamada de tutoriais 
• 1998 : Homenagens 

póstumas a José 
Mauro Volkmer de 
Castilho e Lia 
Goldstein 
Golendziner 
 

00’ 
• 2000 Instituído o 

Comitê Diretor 
• 2001 : Melhores 

artigos publicados no 
JBCS em edição 
conjunta com o SBES 
• 2004 : Sessão de 

demos realizada pela 
primeira vez 
• 2008 : Anais do SBBD 

pela primeira vez na 
biblioteca digital da 
ACM 
• 2009 : ER em 

Gramado 

10’ 
• 2011 : Coordenação 

do Comitê de 
Programa do SBBD 
• 2014 : Painel “Ensino 

de Banco de Dados 
na Universidade" 
• 2015 : I Concurso de 

Teses e Dissertações 
(CTDBD)  
• 2016 : Painel “Análise 

do processo de 
avaliação dos 
programas de pós-
graduação em 
Computação 
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Arquivos Banco de 
dados 

Modelo 
relacional Futuro 
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Professor Auxiliar 
• Lutando contra arquivos 
• Programando em Fortran 
• Escrevendo uma dissertação sobre recuperação de 

dados bibliográficos 
• Criando a disciplina de Organização de Arquivos com o 

Castilho 
Professor Assistente (Bolsista 3 do CNPq !) 
• Distribuindo os arquivos na rede 
• Estudando SGBDs distribuídos em Grenoble 
• Criando a Banco de dados distribuídos 
• Escrevendo uma tese sobre integração de dados não 

estruturados e banco de dados 
• Na volta do doutorado éramos uns 60 doutores em 

Informática no Brasil 
Professor Adjunto (Bolsista 2 do CNPq) 
• Trabalhando com bancos de dados distribuídos 
• Acabando com a disciplina Organização de arquivos 
Professor Associado (Bolsista 1 do CNPq) 
• Lecionado Classificação e Pesquisa de Dados e 

acabando com a disciplina de Banco de dados 
distribuídos 

Professor Titular 
• Pensando sobre como modelar a realidade 
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Arquivos 

• IBM 1130 (1968) 
• Burroughs B-

6700 (1972) 
• Curso de 

Organização 
de Arquivos 

• Problemas 
• Arquivos 

distribuídos 
 
 
 

Banco de 
dados 

Modelo 
relacional Futuro 
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IBM 1130 (1968) 
• Memória de 16,384 words 

ou 32 Kilobytes  
• Clock de 455 kHz 
• 1 Mega de disco removível 

Burroughs B-6700 (1972) 
• Memória 1 Mega, expandida 

para 2 
• Clock de 1 MHz 
• 80 Mega de disco fixo, uma 

cabeça de leitura e gravação 
por trilha! 
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Cilindro: conjunto de trilhas 
verticalmente alinhadas e com 
mesmo diâmetro 

 
Registros que pertencem a um 
mesmo cilindro não requerem 
deslocamento do mecanismo de 
acesso! 
 
Índices em um cilindro para 
economizar tempo de acesso  

Cilindro 
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 E o programador precisava conhecer a estrutura do 
disco para acessar os arquivos 

 Programação dependente dos arquivos, sem 
compartilhamento entre aplicações 

 O que fazer se ocorressem erros na atualização? 
 Processamento em lotes (batch) 
 Primeiro cursos de Graduação em Computação 

 
 

Ai criamos a disciplina de Organização de Arquivos 
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De volta para o futuro → 



 Cada fabricante ou modelo tem uma geometria 
diferente, e gerenciar isso é muito complexo! 

 Solução ZBR (Zoned Bit Recording) 

 
 
 
 

 Discos rígidos possuem microprocessadores 
inteligentes e que mapeiam sua geometria para um 
padrão conhecido 

 Todos os discos são vistos como setores ou blocos 
sequenciais (LBA – Logical Block Adressing) 

 

 
Discos atuais utilizam estruturas internas complexas  
para manter uma alta densidade de gravação em toda  
a superfície 

 
Não há mais uma estrutura física visível pelo SO 

13 



 Problemas 
 Redundância e inconsistência 
 Integridade dos dados 
 Transações atômicas por programação 
 Controle de acesso e segurança 
 Dependente do armazenamento físico 

 Proposta para sistemas de gerência de bancos de dados 
 Resolveriam os problemas acima 
 Programação procedural (navegacional) dependente da 

estrutura lógica do SGBD 
 Modelos hierárquicos e em rede 
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Arquivos Banco de dados 

• IBM IMS - 
Information 
Management 
System em 1968   
• Burroughs DMS - 

Data Management 
System em 1972 
• MINIBAN na 

UFRGS/Alemanha 

Modelo 
relacional Futuro 

A solução foi a criação de Sistemas de Gerência de Banco de Dados 
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Gernot 
Richter 

Lia 
Golendziner 

Maurizio 
Tazza 

Heuser 

Ana 
Price 

Palazzo 

LOBAN – Linguagem de Operação de Banco de Dados, VI SEMISH 
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No início era o caos, 
Então Codd disse: 

 
“Façam-se os Bancos de Dados 

Relacionais” 
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No início era o caos, 
Então Codd disse: 

 
“Façam-se os Bancos de Dados 

Relacionais” 

 
 

A relational model of data 
for large shared data banks 

EF Codd - Communications of the ACM, 1970 - 
dl.acm.org 
 
Abstract: Future users of large data banks must be 
protected from having to know how the  
data is organized in the machine (the internal 
representation). A prompting service which  
supplies such information is not a satisfactory 
solution. Activities of users at terminals and  
most application programs should remain 
unaffected when the internal representation of  
data is changed and even when some aspects of 
the external representation are changed ... 
 
Citado por 10.546 
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Arquivos Banco de 
dados 

Modelo 
relacional 

• 1970 Codd 
• Sistema R, 

IBM San José 
• Ingres, 

Stonebracker 
• Sistema R* 
• Ingress 

distribuído 
 

Futuro 
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 Forma única de estruturar os dados: relações 
 Álgebra relacional 
 Cálculo relacional 

 Formas normais reduzindo as redundâncias 
 1 FN 
 2 FN 
 3 FN ... 

 Em 1981 Codd recebeu o prestigioso ACM Turing Award 
 Os bancos de dados relacionais dominaram o mercado 
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CodCli Nome RG Telefone 

Destino 

Cidade UF Região 
Pacote 

CodPac dtIni Duração Valor 

CL001 Ana Lucia 29292929 98989898 Rio de Janeiro RJ Sudeste PCT1999 10/02/2002 30 1.220,00 

CL001 Ana Lucia 29292929 98989898 Rio de Janeiro RJ Sudeste PCT2000 15/03/2002 15 800,00 

CL001 Ana Lucia 29292929 98989898 Rio de Janeiro RJ Sudeste PCT1500 15/01/2000 15 900,00 

CL001 Ana Lucia 29292929 98989898 Salvador BA Nordeste PCT2000 15/02/2002 10 1.100,00 

CL001 Ana Lucia 29292929 98989898 Salvador BA Nordeste PCT1000 15/01/2002 10 990,00 

CL002 Luciana 35353535 67676767 Rio de Janeiro RJ Sudeste PCT1999 10/02/2002 30 1.220,00 

CL002 Luciana 35353535 67676767 Rio de Janeiro RJ Sudeste PCT1500 15/01/2000 15 900,00 

CL002 Luciana 35353535 67676767 Salvador BA Nordeste PCT2000 15/02/2002 10 1.100,00 

CodCli Cidade UF CodPac dtIni Duração Valor 

CL001 Rio de Janeiro RJ PCT1999 10/02/2002 30 1.220,00 

CL001 Rio de Janeiro RJ PCT2000 15/03/2002 15 800,00 

CL001 Rio de Janeiro RJ PCT1500 15/01/2000 15 900,00 

CL001 Salvador BA PCT2000 15/02/2002 10 1.100,00 

CL001 Salvador BA PCT1000 15/01/2002 10 990,00 

CL002 Rio de Janeiro RJ PCT1999 10/02/2002 30 1.220,00 

CL002 Rio de Janeiro RJ PCT1500 15/01/2000 15 900,00 

CL002 Salvador BA PCT2000 15/02/2002 10 1.100,00 

Pacote 
CodCli Nome RG Telefone 

CL001 Ana Lucia 29292929 98989898 

CL002 Luciana 35353535 67676767 

CodCli Cidade UF Região 

CL001 Rio de Janeiro RJ Sudeste 

CL001 Salvador BA Nordeste 

CL002 Rio de Janeiro RJ Sudeste 

CL002 Salvador BA Nordeste 

Cliente 

Destino 

Exemplo adaptado de: Heuser, C. A. Transparências para uso com o livro de Projeto de Bancos de Dados. 
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 Dependências Funcionais - Normalização 
 Mais dependências: multivaloradas, gerais 

 Trabalhos de: Delobel, Fagin, Zaniolo 
 Gerais: baseadas em ocorrências de símbolos 

 Relações Universais 
 One of the cool things about Moshe Vardi is the collection he keeps 

of re-inventions of this universal relation  concept {Ullman} 

 Hipergrafos acíclicos 
 Maximal objects = union of joins within “acyclic 

hypergraphs.” {Maier, Ullman} 

 Linguagens lógicas de consulta: Datalog 



 Chen, P.P., "The Entity-Relationship Model: Toward 
a Unified View of Data," ACM Trans. on Database 
Systems, Vol.1, No.1, March 1976, pp. 1-36.  
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 Distributed operating systems 
 Distributed virtual memory 
 Message passing in distributed computations and distributed checkpoints 
 Clock synchronization and event ordering (e.g., Lamport clocks) 
 Byzantine agreement and distributed consensus 
 Two phase commit optimizations (e.g., Presumed Abort) 
 (Transactional) RPCs and distributed file/object systems 
 Asynchronous computation via message queues and pub-sub 
 Distributed event-based systems 
 Client-server, mobile computing and caching, WWW 
 Workflow or business process management systems 
 Service Oriented Architecture (SOA) 

 
 

1979 → INPG, Grenoble – Polypheme 
POLYPHEME: An Experience in Distributed Database System Design and 
Implementation. Michel Adiba et al.  January 1980 

 

24 Ai criei a disciplina de Bancos de Dados Distribuídos (1980) 



 SGBDs Orientados a objetos 
 Objetos complexos 
 Transações longas 

 O2 (Bancilhon; Delobel; and Kanellakis, Paris. Building an Object-Oriented Database System: 
The Story of O2. Morgan Kaufmann Publishers, 1992) 

 Novos SGBDs relacionais 
 Adicionaram atributos como objetos 
 “Sincretismo” em Banco de Dados 

 Postgres 

 Maturidade dos SGBDs 
 DB2, Oracle ... 
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Por que foi interessante e divertido trabalhar em 
Banco de Dados nos últimos 45 anos? 

 Porque era agradável produzir e desenvolver projetos 
 Ainda não haviam importado a filosofia do publish-or-

perish 
 Não havia QUALIS 

 Uma história: um professor visitante me disse que era 
interessante ver como nós mostrávamos o que havíamos 
realizado e não uma lista de artigos... 

 Conclusão: os artigos são o resultado de um bom 
trabalho e não o objetivo da pesquisa 
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Disclaimer (não é auto-defesa): publiquei 51 em journals (ISSN) , este 
ano 4 do índice restrito da CAPES e 226 em conferências (ISBN) 



 As revoluções em Banco de Dados 
 Pré-história: sistemas de arquivos 
 Primeira revolução: SGBDs hierárquicos e em rede 
 Segunda revolução: o modelo relacional 
 A guerrilha: a multiplicação das espécies 

 Um tamanho não serve para ninguém 
 Columnar architectures for analytics  
 In-memory architectures for transactions 
 NoSQL architectures for simple key-value operations and new data 

types.  
 Graph databases are catching on commercially. 

Stonebracker 2013 

 IBM Blockchain Platform, Bigchain DB 
 Designed to merge best of DB & blockchain worlds 

C. Mohan, IBM, 2017 
 

 
 

Os próximos anos 
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 Retorno para o modelo navegacional 
 Representação lógica e física aparente 

 Inconsistência em falhas 
 Surgem quando o  modelo de consistência é relaxado 

 Tipos de acesso 
 HBase, Cassandra, e MongoDB oferecem mais possibilidades 

para programadores do que para os usuários, como era o caso 
do SQL 

 Muitos compromissos 
 O desenvolvimento de soluções para aplicações específicas 

cria produtos demasiadamente específicos 
 Mundo conectado 
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1982 - 1984 
Doutorado em Informática.  
Instituto Nacional Politécnico de Grenoble, 
INPG, França.  
Título: Le Modele de Données et sa 
Representation Relationnelle dans un Système 
de Gestion de Base de Données Genéralisées, 
Ano de obtenção: 1984.  
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2000 

ISBN-13: 978-0201709285 

ISBN-13: 978-1484213308 

2015 

ISBN-13: 978-0134023212 

2014 
ISBN-13: 978-1449373320 

2017 

2017 
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Alguma modelagem mais abstrata e bastante evangelização 
acadêmica 
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 Há muita preocupação com o aumento da ênfase na contagens de 
citações em vez de sobre o impacto de pesquisa. Isso desencoraja 
projetos grandes, ferramentas para o desenvolvimento de 
sistemas end-to-end e partilha de grandes conjuntos de dados, 
uma vez que este trabalho normalmente leva mais tempo do que 
a resolução de problemas pontuais.  

 Comitês de programas que valorizam a profundidade técnica 
sobre temas muito focados e não sobre o potencial de impacto 
real da pesquisa são parcialmente culpados.  

 Para atingir uma agenda positiva de forma eficaz a area precisa 
retornar a um estado onde menos publicações por pesquisador 
por unidade de tempo seja a norma e onde grandes projetos de 
sistemas e compartilhamento de dados são mais valorizados. 
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• Cooperação em 
programas de 
pós-graduação 
em computação.  

• Em vermelho o 
nível CAPES. 

3 4 

6 7 

5 

• Ranking Strategy for Graduate Programs Evaluation. In: International 
Conference on Information Technology and Applications, 7th – (ICITA 
2011), 2011, Sydney. Proceedings. Los Alamitos, CA.: IEEE, 2011. v. 1. p. 59-64. 

• The collaboration network of the Brazilian Symposium on Databases. 
JOURNAL OF THE BRAZILIAN COMPUTER SOCIETY, v. 23, p. 2-16, 2017 



Pesquisador sênior 

Jovem professor 

Estudante 

artigos 

  artigos 

artigos 

Trabalho 
específico 

Produção 
global 

Fácil de 
avaliar: 

QUALIS 

Difícil de 
avaliar: 

julgamento 
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 A qualidade é feita pelo conjunto das atividades e 
comprometimentos de vocês. 

 Uma carreira de professor universitário é 
multimensional: ensino, pesquisa, projetos, gestão e 
engajamento com a comunidade. 

 Estas dimensões devem ser analisadas e utilizadas para 
um projeto de vida e de carreira. 

 Sejam sempre  livres, publiquem onde acharem 
adequado, entendam que a qualidade não é uma 
contagem de pontos.  
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Sacrifício vem do latim “Sacrum facere” que 
significa fazer algo sagrado mediante ato ou 
ação sagrada. 
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Peço que vocês sejam revolucionários, 
que vão contra a corrente.  
 
Não é a cultura do egoísmo, do 
individualismo, que frequentemente 
regula a nossa sociedade, aquela que 
constrói e conduz a um mundo mais 
habitável, mas sim a cultura da 
solidariedade; ver no outro não um 
concorrente ou um número, mas um 
irmão. 

 
 
 
 
 
 

Geramos um monstro que 
nos devorará. Este monstro 
chama-se soberba, 
insolência, egoísmo feroz. 
 
José Saramago falando sobre a 
civilização ocidental em 
entrevista à Folha de São Paulo 
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