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capítulo 1
Um exemplo motivador

Exemplo é sempre mais eficaz que regra

– Samuel Johnson: Rasselas (1759)

Os exemplos por todo este livro são baseados, em sua maior parte, no banco de 
dados muito conhecido (para não dizer banal) de fornecedores e peças. Peço descul-
pas por trazer de volta esse velho lugar-comum mais uma vez, mas, como já disse 
anteriormente, acredito que usar o mesmo exemplo em uma diversidade de publi-
cações diferentes pode servir de ajuda, não de impedimento, para o aprendizado. 
Em termos de SQL,1 o banco de dados contém três tabelas – mais especificamente, 
três tabelas de base – chamadas S (“suppliers”), P (“parts”) e SP (“shipments”),2 
respectivamente. Alguns valores de exemplo aparecem na figura 1.1.

Figura 1.1 – O banco de dados fornecedores e peças – valores de exemplo.

A semântica (resumidamente) é a seguinte:

• A tabela S representa fornecedores sob contrato. Cada fornecedor possui 
um código de fornecedor (SNO), único para ele; um nome (SNAME), não 

1 Uso a sintaxe SQL ou semelhante a SQL neste capítulo introdutório por familiaridade, embora 
não seja realmente do meu gosto e (mais direto ao ponto, talvez) apesar de isso tornar, de fato, o 
exemplo motivador mais difícil de explicar apropriadamente.

2 N. do T.: fornecedores, peças e remessas.
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necessariamente único (embora os valores de exemplo mostrados na figura 
1.1 sejam únicos); um valor de status (STATUS); e uma localização (CITY). 
Observação: no restante deste livro, abreviarei “fornecedores sob contrato” 
como apenas fornecedores.

• A tabela P representa tipos de peças. Cada tipo de peça possui um código (PNO) 
único; um nome (PNAME); uma cor (COLOR); um peso (WEIGHT) e uma 
localização onde as peças desse tipo são armazenadas (CITY). Observação: 
no restante deste livro, abreviarei “tipos de peças” como apenas peças.

• A tabela SP representa remessas – ela mostra quais peças são enviadas por 
quais fornecedores. Cada remessa possui um código de fornecedor (SNO); 
um código de peça (PNO); e uma quantidade (QTY). Além disso, há no 
máximo uma remessa em uma determinada data de um determinado for-
necedor de uma determinada peça, de forma que a combinação do código 
do fornecedor e do código da peça é única para uma determinada remessa. 
Observação: no restante deste livro, suporei que valores de QTY (quantidade) 
sejam sempre maiores que zero.

Agora quero focar especificamente a tabela S; por todo o restante deste capítulo, 
na verdade, ignorarei na maior parte do tempo as tabelas P e SP, exceto para alguma 
observação ocasional aqui e ali. Aqui está uma definição SQL para essa tabela S:

CREATE TABLE S

  ( SNO    VARCHAR(5)  NOT NULL ,

    SNAME  VARCHAR(25) NOT NULL ,

    STATUS INTEGER     NOT NULL ,

    CITY   VARCHAR(20) NOT NULL ,

    UNIQUE ( SNO ) ) ;

Conforme disse, a tabela S é uma tabela de base, mas é claro que podemos 
definir qualquer número de views “sobre” ela. Aqui estão alguns exemplos – LS 
(“London suppliers”) e NLS (“non London suppliers”):

CREATE VIEW LS /* fornecedores de Londres */ AS

  ( SELECT SNO , SNAME , STATUS , CITY

    FROM   S

    WHERE  CITY = 'London' ) ;

CREATE VIEW NLS /* fornecedores que não sejam de Londres */ AS

  ( SELECT SNO , SNAME , STATUS , CITY

    FROM   S

    WHERE  CITY <> 'London' ) ;
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Os valores de exemplo destas views correspondentes aos valores da tabela S 
na figura 1.1 são mostrados na figura 1.2.

Figura 1.2 – As views LS e NLS – valores de exemplo.

As views LS e NLS são as que quero usar neste capítulo inicial como base para 
o meu exemplo motivador. Basicamente, o que quero fazer com esse exemplo é 
tentar dar a você uma ideia preliminar do porquê de eu acreditar que – ao contrário 
da opinião popular e da sabedoria mais convencional nesta área – todas as views 
são atualizáveis. (Observe, entretanto, que devo qualificar imediatamente esta 
alegação muito forte, deixando claro que estou necessariamente falando a grosso 
modo neste ponto. Os capítulos posteriores se encarregarão dos detalhamentos.)

Princípio da permutabilidade
Até aqui a tabela S é uma tabela de base e as tabelas LS e NLS são views. Observe, 
porém, que poderia ter sido o contrário – ou seja, eu poderia ter tornado LS e NLS 
tabelas de base e S uma view, desta forma:

CREATE TABLE LS

  ( SNO    VARCHAR(5)  NOT NULL ,

    SNAME  VARCHAR(25) NOT NULL ,

    STATUS INTEGER     NOT NULL ,

    CITY   VARCHAR(20) NOT NULL ,

    UNIQUE ( SNO ) ) ;

CREATE TABLE NLS

  ( SNO    VARCHAR(5)  NOT NULL ,

    SNAME  VARCHAR(25) NOT NULL ,

    STATUS INTEGER NOT NULL ,

    CITY   VARCHAR(20) NOT NULL ,

    UNIQUE ( SNO ) ) ;
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CREATE VIEW S AS

  ( SELECT SNO , SNAME , STATUS , CITY

    FROM   LS

    UNION

    SELECT SNO , SNAME , STATUS , CITY

    FROM   NLS ) ;

Observação: para garantir que este projeto seja formalmente equivalente ao ori-
ginal, eu realmente devo declarar e fazer o SGBD impor determinadas restrições de 
integridade – incluindo, em particular, restrições de que todo valor de CITY em LS 
seja London e nenhum valor de CITY em NLS o seja – mas quero ignorar tais de-
talhes por enquanto. Terei muito mais a dizer sobre tais questões em breve, prometo.

De qualquer forma, a mensagem do exemplo é que, de modo geral, quais tabelas 
são de base e quais são views é algo arbitrário (pelo menos de um ponto de vista 
formal). Em outras palavras, no caso em análise, poderíamos projetar o banco 
de dados de pelo menos duas formas diferentes – quer dizer, formas que sejam 
logicamente distintas, mas equivalentes em informação. (Por equivalente em infor-
mação, aqui, quero dizer que os dois projetos representam as mesmas informações, 
implicando, entre outras coisas, que para qualquer consulta em um, haverá uma 
consulta logicamente equivalente no outro. O capítulo 3 detalha este conceito). 
E o Princípio da Permutabilidade é uma consequência lógica de tais considerações:

• Definição: o Princípio da Permutabilidade declara que não deve haver distin-
ções arbitrárias e desnecessárias entre tabelas de base e views; em outras 
palavras, as views devem tanto quanto possível – “parecer” com tabelas de 
base no que diz respeito aos usuários.

Aqui estão algumas implicações deste princípio:

• Conforme já sugeri, views estão sujeitas a restrições de integridade, da mesma 
maneira que tabelas de base. (Geralmente pensamos em restrições de inte-
gridade como aplicadas especificamente a tabelas de base, mas o Princípio 
da Permutabilidade mostra que esta posição não é realmente defensável.)

• Em especial, views têm chaves (e, assim, eu realmente deveria ter algumas 
especificações de chave incluídas nas minhas definições de view; infeliz-
mente, porém, SQL não permite tais especificações).3 Têm também chaves 
estrangeiras, e estas poderiam se referir a elas.

3 Por todo este livro, usarei o termo chave, sem qualificação, para indicar uma chave candidata, não 
necessariamente uma chave primária especificamente. Na verdade, Tutorial D – veja o capítulo 2 – 
não possui sintaxe para distinguir entre a chave primária e as outras. Por motivo de familiaridade, 
porém, uso duplo sublinhado nas figuras como a figura 1.1 a fim de sugerir que os atributos assim 
sublinhados podem ser considerados chaves primárias, se você preferir.
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• Muitos produtos SQL, e o padrão SQL, fornecem algum tipo de recurso de 
“ID de linha” (no padrão, esse recurso recebe o nome de tipos REF e valores 
de referência). Se esse recurso estiver disponível para tabelas de base, mas 
não para views – o que na prática é bastante provável – isso claramente 
viola, então, o Princípio da Permutabilidade.

• Talvez, mais importante que tudo, devemos poder atualizar views – porque, 
se não pudermos, o fato em si constitui a violação mais clara possível do 
Princípio da Permutabilidade.

Apenas tabelas de base: restrições
Algo que se origina do Princípio da Permutabilidade é que o comportamento das 
tabelas S, LS e NLS não deve depender de quais (se houver alguma) são tabelas 
de base e quais (se houver alguma) são views. Até que se diga algo em contrário, 
portanto, suporemos que todas são tabelas de base:

CREATE TABLE S   ( ... , UNIQUE ( SNO ) ) ;

CREATE TABLE LS  ( ... , UNIQUE ( SNO ) ) ;

CREATE TABLE NLS ( ... , UNIQUE ( SNO ) ) ;

Estas tabelas, como todas as tabelas, estão claramente sujeitas a um número de 
restrições. Infelizmente, a maioria dessas restrições é bastante difícil de formular 
em SQL, de forma que me contentarei, para o propósito atual, em declará-las 
apenas em linguagem natural (e em linguagem natural bastante informal, na sua 
maior parte). Aqui estão elas:

• {SNO} é uma chave para cada uma das tabelas; além disso, {SNO} em 
cada uma das tabelas LS e NLS é uma chave estrangeira, referenciando a 
chave {SNO} na tabela S. Observação: para obter uma explicação do motivo 
pelo qual uso chaves “{” e “}” aqui, por favor veja SQL e teoria relacional.4

• Em qualquer momento, a tabela LS é igual àquela restrição da tabela S onde 
o valor de CITY é London, e a tabela NLS é igual àquela restrição da tabela 
S onde o valor de CITY não é London. Além disso, toda linha da tabela LS 
possui o valor de CITY como London,5 e nenhuma linha da tabela NLS 
contém esse valor.

4 Gostaria de recordá-lo do prefácio que, por todo este livro, uso “SQL e teoria relacional” como 
uma forma abreviada de referência ao meu livro SQL e teoria relacional: como escrever códigos SQL 
precisos (2ª edição, O’Reilly, 2012; traduzido pela Novatec).

5 Exatamente por causa disto, uma versão mais realista da view LS provavelmente eliminaria o 
atributo CITY. Prefiro não fazê-lo aqui, para manter o exemplo simples.
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• Em qualquer momento, a tabela S é igual à união das tabelas LS e NLS; além 
disso, essa união é disjunta (i.e., a intersecção correspondente é vazia) – e 
nenhuma linha em S aparece tanto em LS quanto em NLS. Para detalhar 
mais esta questão: toda linha em S também aparece apenas em uma entre 
LS e NLS, e toda linha de LS ou NLS também aparece em S.

• Finalmente, a restrição anterior e a de que {SNO} seja uma chave para todas 
as três tabelas, consideradas juntas, implica que todo código de fornecedor 
(não apenas toda linha) de S também aparece apenas em uma entre LS e 
NLS, e todo código de fornecedor em LS ou NLS também aparece em S.

É claro que, como este último ponto ilustra, as restrições anteriores não são 
independentes entre si – algumas delas são consequências lógicas de outras.

Apenas tabelas de base: ações compensatórias
Para assegurar que as restrições destacadas na seção anterior continuem válidas 
quando determinadas atualizações forem concluídas, determinadas ações com-
pensatórias precisam ser executadas. De modo geral, uma ação compensatória 
– também conhecida como ação de compensação – é uma atualização adicional 
(além de alguma atualização solicitada explicitamente pelo usuário) que é exe-
cutada automaticamente pelo SGBD, exatamente em ordem para evitar alguma 
violação de integridade que poderia, de outra forma, ocorrer.6 A exclusão em 
cascata é um exemplo típico.7 No caso em exame, na verdade, deveria ficar claro 
que cascatas são exatamente o que precisamos para lidar com operações DELETE 
em especial. Para ser específico, a exclusão de linhas de LS ou de NLS precisa 
claramente de cascata para fazer com que essas mesmas linhas sejam excluídas 
em S. Assim, poderíamos imaginar algumas ações compensatórias – na verdade, 
regras de exclusão em cascata – que se pareçam com esta (sintaxe hipotética):

ON DELETE d FROM LS : DELETE d FROM S ;

ON DELETE d FROM NLS : DELETE d FROM S ;

Da mesma forma, a exclusão de linhas de S claramente precisa de cascata para 
fazer com que as mesmas linhas sejam excluídas de LS ou NLS onde apareçam:
6 Um revisor me perguntou o porquê de eu escolher o termo ação compensatória para esta construção. 

Bem, devo ter imaginado que a resposta era óbvia, mas, no caso de não ser, deixe-me esclarecê-
-la: o motivo pelo qual chamo tais ações de “compensatórias” é porque elas geram uma segunda 
atualização, a qual é feita para compensar os efeitos da primeira (falando a grosso modo, é claro).

7 A exclusão em cascata geralmente é imaginada como a aplicação em restrições de chaves estran-
geiras especificamente; entretanto, o conceito de ações compensatórias é mais geral e se aplica a 
restrições de muitos tipos.
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ON DELETE d FROM S : DELETE ( d WHERE CITY = 'London' ) FROM LS ,

                     DELETE ( d WHERE CITY <> 'London' ) FROM NLS ;

Como aparte, observo que, dado que uma tentativa de excluir uma linha não 
existente não tem efeito – ou assim suporei, de qualquer maneira –, poderíamos 
substituir cada uma das expressões entre parênteses na regra anterior por apenas 
d. Entretanto, as expressões entre parênteses talvez sejam preferíveis, pelo menos 
enquanto forem claramente mais específicas.

De maneira análoga, precisaremos de algumas ações compensatórias (“regras 
de inserção em cascata”) para operações INSERT:

ON INSERT i INTO LS : INSERT i INTO S ;

ON INSERT i INTO NLS : INSERT i INTO S ;

ON INSERT i INTO S : INSERT ( i WHERE CITY = 'London' ) INTO LS ,

                     INSERT ( i WHERE CITY <> 'London' ) INTO NLS ;

Observação: o conceito de inserção em cascata geralmente não surge junto com 
restrições de chaves estrangeiras, é claro, mas não há motivo para não suportar 
tal conceito de modo geral. Mais importante, não fique com a ideia de que ações 
compensatórias devem sempre ter o formato de cascatas simples. Embora as dis-
cutidas neste capítulo introdutório tenham essa forma, casos mais complicados 
provavelmente irão requerer ações de alguma forma menos direta, conforme 
veremos em capítulos posteriores.

Quanto às operações de UPDATE, estas podem ser consideradas, pelo menos 
no caso examinado, como um DELETE e um INSERT combinados; como con-
sequência, as ações compensatórias necessárias são apenas uma combinação das 
ações de exclusão e inserção correspondentes, falando a grosso modo. Por exemplo, 
considere o seguinte UPDATE na tabela S:

UPDATE S

SET    CITY = 'Oslo'

WHERE  SNO = 'S1' ;

O que acontece aqui é o seguinte:

1. A linha existente do fornecedor S1 é excluída da tabela S e uma nova linha 
para esse fornecedor, com o valor de CITY igual a Oslo, é inserida nessa 
mesma tabela.

2. A linha existente do fornecedor S1 é excluída da tabela LS também, gra-
ças à regra de exclusão em cascata de S para LS, e a nova linha para esse 
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fornecedor, com o valor de CITY igual a Oslo, é inserida na tabela NLS 
também, graças à regra de inserção em cascata de S para NLS. Em outras 
palavras, a linha do fornecedor S1 “migrou” da tabela LS para a NLS! (É claro 
que estou falando aqui a grosso modo.)

Suponha agora que o UPDATE original tenha sido direcionado à tabela LS 
em vez da S:

UPDATE LS

SET CITY = 'Oslo'

WHERE SNO = 'S1' ;

Agora, o que acontece é o seguinte:

1. A linha existente do fornecedor S1 é excluída da tabela LS.

2. É feita uma tentativa de inserção de uma nova linha para o fornecedor S1, 
com o valor Oslo em CITY, na tabela LS. Esta tentativa falha, entretanto, 
porque viola a restrição na tabela LS que diz que o valor de CITY deve 
sempre ser London. Assim, a atualização falha em geral; o passo anterior (a 
saber, excluir a linha original do fornecedor S1 de LS) é desfeito, e o efeito 
final é que o banco de dados permanece inalterado.

Views: restrições e ações compensatórias
Agora chego à questão real deste capítulo: Tudo o que disse nas duas seções ante-
riores se aplica, quase sem alterações, se alguma ou todas as tabelas consideradas forem 
views. Por exemplo, suponha, como fizemos originalmente, que a tabela S seja 
uma tabela de base e que LS e NLS sejam views:

CREATE TABLE S      ( .............. , UNIQUE ( SNO ) ) ;

CREATE VIEW  LS  AS ( SELECT ... WHERE CITY = 'London' ) ;

CREATE VIEW  NLS AS ( SELECT ... WHERE CITY <> 'London' ) ;

Agora considere um usuário que veja apenas as views LS e NLS, mas que 
queira poder agir como se essas views realmente fossem tabelas de base. No que 
diz respeito ao usuário, então, essas tabelas têm a seguinte semântica:

 LS: O fornecedor SNO está sob contrato, é chamado SNAME, possui status 
STATUS e está localizado na cidade CITY (que é Londres).

 NLS: O fornecedor SNO está sob contrato, é chamado SNAME, possui status 
STATUS e está localizado na cidade CITY (que não é Londres).
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Este mesmo usuário também estará ciente das restrições a seguir (observe que 
estas restrições não mencionam a tabela S, porque o usuário em questão nem 
sabe que a tabela S existe):

• {SNO} é uma chave em LS e NLS.

• Toda linha de LS possui um valor de CITY igual a London, e nenhuma 
linha em NLS tem esse valor.

• Nenhum código de fornecedor aparece em LS nem em NLS.

Todavia, esse usuário não estará ciente de quaisquer ações compensatórias, 
exatamente porque não está ciente de que LS e NLS na verdade são views; de 
fato, conforme já disse, o usuário nem está ciente da existência de S (que é o mo-
tivo pelo qual também não está ciente da restrição de que a união de LS e NLS é 
igual a S). Porém, atualizações desse usuário em LS e NLS funcionarão, desde que 
ele aja como se LS e NLS realmente fossem tabelas de base. Além disso, é claro, 
atualizações feitas por esse usuário em LS e NLS terão os efeitos apropriados em 
S, embora esses efeitos não sejam visíveis diretamente para ele.

Não há mágica
Agora considere um usuário que só veja, digamos, a view LS (i.e., não vê a view 
NLS nem a tabela de base S). Presumivelmente, esse usuário ainda quer poder 
agir como se LS fosse uma tabela de base. É claro que ele certamente conhecerá 
a semântica dessa tabela –

 LS: O fornecedor SNO está sob contrato, tem nome SNAME, status STATUS e 
está localizado na cidade CITY (que é Londres).

– e também estará ciente das seguintes restrições:

• {SNO} é uma chave de LS.

• Toda linha de LS possui um valor London para CITY.

Está claro que este usuário não deve poder inserir linhas nesta tabela – nem 
atualizar códigos de fornecedores dentro desta tabela – porque tais operações 
têm o potencial de violar restrições sobre as quais o usuário não está ciente (nem 
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deve estar).8 Contudo, se LS realmente fosse uma tabela de base, certamente 
seria possível inserir linhas nela, não? De fato, se não fosse, então a tabela estaria 
sempre vazia! Assim, o estado anterior não constitui uma violação do Princípio 
da Permutabilidade?

Na verdade, não. Embora seja verdade que este determinado usuário não pode 
inserir linhas na tabela, isso não é o mesmo que dizer que nenhum usuário pode 
fazê-lo. O motivo básico pelo qual este determinado usuário não pode inserir li-
nhas em S é que ele está vendo apenas parte do contexto maior. Compare com um 
usuário que veja tanto LS quanto NLS, que juntas são equivalentes em informação 
à tabela original S; conforme vimos na seção anterior, tal usuário certamente po-
derá inserir linhas em LS (e/ou NLS). Todavia, o usuário que enxerga apenas LS 
está vendo algo que não é equivalente em informação à tabela original S, e assim 
só se deve esperar que existam operações que ele ou ela não possam executar.

Para concluir, vale a pena destacar que, mesmo aqui, há paralelos com a situa-
ção na qual todas as tabelas envolvidas realmente sejam tabelas de base, ou seja, 
mesmo quando as tabelas em questão forem todas tabelas de base, às vezes haverá 
o caso em que determinados usuários serão proibidos de executar determinadas 
operações em determinadas tabelas. Como exemplo, considere um usuário que 
veja apenas a tabela de base SP e não a tabela de base S. Assim como ocorre com 
o usuário que só vê a tabela LS, não se pode permitir que ele execute operações de 
inserção, porque tais operações têm o potencial de violar restrições sobre as quais 
esse usuário não está ciente (e não deve estar) – para ser específico, as restrições 
de chaves estrangeiras de SP para as tabelas S e P.

Observações finais
Isto me traz ao final da discussão sobre o exemplo motivador. Este exemplo é 
extremamente simples, e as conclusões às quais cheguei a partir dele talvez sejam 
todas muito óbvias. Contudo, o que estou sugerindo é que pensar em views como 
tabelas de base “convivendo” com as tabelas em cujos termos foram definidas é 
uma forma produtiva de pensar no problema de atualização de views de modo 
geral – de fato, não apenas uma forma produtiva, mas uma na qual acredito ser 
logicamente correta.9 A ideia geral é, então, a seguinte:

8 Suponho que o usuário possa executar tais operações se também estiver preparado para aceitar 
mensagens de erro ocasionais se uma operação for rejeitada simplesmente “porque o sistema diz”, 
sem maiores explicações. Veja no capítulo 4 mais discussões sobre esta questão.

9 Agradeço aqui a David McGoveran, que foi o primeiro a me fazer pensar sobres estas linhas há 
vários anos.
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1. As expressões de definição de views implicam determinadas restrições. Por 
exemplo, a expressão de definição da view LS (“London suppliers” – forne-
cedores de Londres) implica a restrição de que LS seja igual àquela restrição 
da tabela S onde o valor de CITY deve ser London.

2. Tais restrições, por sua vez, implicam determinadas ações compensatórias 
(i.e., ações que precisam ser executadas além das solicitadas explicitamen-
te pelo usuário, para evitar alguma violação de integridade que poderia 
ocorrer se isso não fosse feito). Por exemplo, as restrições nas tabelas S, LS 
e NLS implicam determinadas exclusões e inserções em cascata, conforme 
foi visto.

A propósito, eu gostaria de enfatizar esta última questão – isto é, a questão 
de que deve ser possível que ações compensatórias, que devam ser aplicadas a 
uma determinada situação, sejam determinadas pelo SGBD a partir da expressão 
definidora da view pertinente. Em outras palavras, o que não estou sugerindo é 
que tais ações precisam ser especificadas explicitamente, impondo, desta maneira, 
mais carga administrativa sobre o já sobrecarregado DBA.10 Mas esta questão, 
como muitas outras que mencionei brevemente neste capítulo introdutório, será 
explorada em mais detalhes em partes posteriores do livro.

Ao terminar, deixe-me sugerir que se (como a maioria das pessoas) você tiver 
pulado o prefácio e iniciado direto neste primeiro capítulo, agora seria um bom 
momento para voltar e lê-lo, antes de seguir em frente para o próximo capítulo. 
Entre outras coisas, o prefácio inclui um esboço da estrutura geral do livro. Tam-
bém explicita algumas suposições técnicas importantes sobre as quais me basearei 
nos capítulos seguintes, e, por isso, você precisa estar ciente delas.

10 DBA = administrador de bancos de dados.


