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1) Esquema da base de dados 

1.a) Definir e Substituir 

1.a.1) Defina chave principal e chave estrangeira 

Para definir estes conceitos vou suportar-me em (Silberschatz, Korth, & 

Sudarshan, 2020) que nos diz que temos de ter uma forma que especifique numa dada 

relação como as tuplas são distinguidas, ou seja, teremos de ter valores nos atributos 

da tupla de tal forma que eles a identifiquem univocamente e, para o efeito, 

estabelecem o conceito de superchave: um conjunto de um ou mais atributos que 

tomados coletivamente permitem-nos identificar univocamente uma tupla numa 

relação. 

Com base em (Silberschatz, Korth, & Sudarshan, 2020) estamos frequentemente 

interessados em superchaves que permitem definir uma tupla com o menor número 

possível de atributos, idealmente um, tais superchaves mínimas são designadas por 

chaves candidatas. 

Por fim chegamos ao conceito de chave primária, que segundo (Silberschatz, 

Korth, & Sudarshan, 2020), é a chave candidata que foi escolhida pelo projetista da 

base de dados como o principal meio de identificar univocamente tuplas numa relação.  

O termo chave estrangeira deriva dos conceitos anteriores, e segundo 

(Silberschatz, Korth, & Sudarshan, 2020) origina a restrição de chave estrangeira, que 

podemos utilizar para definir o conceito de chave estrangeira. 

A restrição de chave estrangeira do atributo A da relação r1 para a chave 

primária B da relação r2 estabelece que em qualquer instância dessa base de dados, o 

valor de A para cada tupla em r1 tem de corresponder exatamente a algum valor de B 

presente em alguma tupla em r2. Sendo que o conjunto A é designado por chave 

estrangeira da relação r1 referenciando a relação r2.  

 

1.a.2) O que entende por chave substituta (“surrogate key”) de uma chave 

composta?  

O conceito de surrogate keys é definido em (WikimediaFoundation, 2020) como 

uma representação de uma entidade do mundo exterior, gerada internamente pelo 

sistema e invisível para o utilizador ou aplicação. Outra forma de a definir é como uma 

representação de um objeto da base de dados que é gerada pelo sistema e invisível 

para o utilizador ou aplicação. Na prática, estas chaves são geradas automaticamente 

pelo sistema para servirem de chaves primárias para uma dada relação, sem qualquer 
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tipo de relação com a base de dados em si, é um valor sem significado prático apenas 

relevante como um meio de identificar univocamente uma tupla numa dada relação. 

 

1.a.3) Na base de dados substitua todas as chaves com mais de dois 

atributos por "surrogate keys”. 

Para substituir as chaves das 2 relações que contêm nas chaves primárias mais 

de dois atributos (isto é, se contiver somente dois atributos na chave primária não é 

para alterar), será seguida a metodologia «Key values assigned by the database » 

definida em (Ambler, 2020), com chaves de numeração de inteiros automática e 

incrementando com cada nova tupla criada, definidas cada uma localmente em cada 

tabela (relação), em baixo apresento a nova proposta de relação para cargaNavios e 

cargaPortos: 

 

cargaNavios (idCargaNavios -> idNavio, data, IdContentor, peso)  

Nova chave primária: idCargaNavios 

 

cargaPortos (idCargaPortos -> idPorto, data, idContentor, peso, origem, destino) 

Nova chave primária: idCargaPortos 

 

Como nota extra, tendo em conta o conceito de chave substituta considero que 

também faria sentido alterar a chave primária da relação posicaoNavios para: 

posicaoNavios (idPosicaoNavios, -> idNavio, data, longitude, latitude, origem, 

destino) 

nova chave primária: idPosicaoNavios. 

Ressalvo que o enunciado solicita expressamente que a alteração ocorra 

apenas nas relações com mais de 2 atributos na chave primária, ou seja, só as que 

contêm 3 ou mais atributos na sua chave primária é que têm de ser alteradas.
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1.b) Represente graficamente a base de dados relacional, com as respetivas tabelas 

e ligações de chaves estrangeiras.  

O software de SGBD que utilizei foi o Microsoft Access. 

Tomei a opção de utilizar somente designações com carateres sem acentos, 

removi o acento agudo presente em país e o til presente em agências e dimensões. 

Alterei IdContentor presente em cargaNavios para idContentor, só para evitar 

problemas com SGBD que sejam sensíveis entre minúsculas e maiúsculas. 

Optei por manter o esquema das relações da base de dados original, isto é, o 

esquema não tem as chaves substitutas solicitadas na alínea a) da pergunta 1 porque 

após realizar as pesquisas considerei não relevante para a demonstração de aquisição 

de conhecimento referente aos conteúdos pedagógicos introduzidos nos capítulos 1,2 e 

3 de (Silberschatz, Korth, & Sudarshan, 2020), no entanto, é necessário para a 

pergunta 3 alterar as relações cargaPortos e cargaNavios para poder realizar os testes 

de duplicação de contentores nessas relações. 

Em baixo, apresento a representação gráfica das relações com as respetivas 

chaves estrangeiras, a estrutura das tabelas criadas e os dados inseridos. 

 

Imagem - 1 Representação Gráfica do esquema de relação da base de dados 

departamento de gestão portuária. 

 

Imagem - 2 Tabela agências vista da estrutura e dos dados 
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Imagem - 3 Tabela contentores vista da estrutura e dos dados 

 
Imagem - 4 Tabela navios vista da estrutura e dos dados 

 

 
Imagem - 5 Tabela posicaoNavios vista da estrutura e dos dados 

 
Imagem - 6 Tabela cargaNavios vista da estrutura e dos dados 
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Imagem - 7 Tabela portos vista da estrutura e dos dados 

 
Imagem - 8 Tabela cargaPortos vista da estrutura e dos dados 

 

2) Exprima em SQL as consultas usando colunas ALIAS com a indentação indicada 

em baixo. Evite, ainda, as palavras chave JOIN, WITH, TOP e LIMIT. 

2.a) No dia de hoje quais os navios que se deslocam de Faro para a cidade do Porto 

e do Porto para Faro? (utilize o operador de união e utilize outra forma) 

Esta pesquisa será feita na relação posicaoNavios porque esta tabela está 

relacionada com o conceito de deslocação (“navios que se deslocam”), possui os 

atributos destino e origem e os navios em deslocação. 

Para a data de hoje utilizei a função date() do Microsoft Access que nos dá 

automaticamente a data de hoje permitindo que a consulta seja feita sempre ao dia 

corrente em que nos encontramos, no entanto, na fase de testes utilizei o símbolo # 

para definir uma data exata inserindo a data de hoje manualmente para facilitar as 

pesquisas à medida que ia desenvolvendo o trabalho. 

2.a.1) Resposta com o operador UNION 
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Esta proposta de resolução é nativa no Access pelo que foi relativamente 

simples de testar e obter os resultados expetáveis. Retorna apenas o idNavio porque 

considero que a pergunta apenas pretende saber os navios. Faz-se duas pesquisas, a 

primeira procura por navios na relação posicaoNavios à data de hoje que têm origem 

Faro e destino Porto, e depois une-se esse conjunto com o conjunto de navios que no 

dia de hoje viajam do Porto para Faro. Usei o = em vez do LIKE porque pretendo 

pesquisar o valor exato, e o LIKE é mais adequado para procurar “algo como” e não o 

exatamente. 

(SELECT idNavio AS Navios_Enroute_FaroPorto_e_PortoFaro 

FROM posicaoNavios 

WHERE data = date()  

AND origem = ‘Faro’ 

AND destino = ‘Porto’) 

UNION 

(SELECT idNavio AS Navios_Enroute_FaroPorto_e_PortoFaro 

FROM posicaoNavios 

WHERE data = date()  

AND origem = ‘Porto’  

AND destino = ‘Faro’); 

2.a.2) Resposta sem o operador UNION 

Após consulta em (W3Schools, 2020) testei várias opções, utilizar um SELECT 

sobre um produto cartesiano, a cláusula EXISTS, a cláusula IN, mas tendo em conta 

que todos esses operadores serão utilizados nas perguntas seguintes optei por utilizar 

unicamente os operadores de comparação AND e OR. Quanto à consulta em si, 

primeiro verifico a condição da data, depois se a origem é ou Faro ou Porto, faço o 

mesmo para o destino. A última condição origem <> destino, é necessária nesta Base 

de Dados pois, neste momento, nada impede que o utilizador possa inserir a origem 

igual ao destino, por mais estranho que isso possa parecer. 

SELECT idNavio AS Navios_em_Rotas_Faro_Porto_e_Porto_Faro 

FROM posicaoNavios 

WHERE data = date() 

AND (origem = ‘Faro’ OR origem = ‘Porto’) 

AND (destino = ‘Faro’ OR destino = ‘Porto’) 

AND origem <> destino; 
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2.b) No dia de hoje quais os portos com contentores com origem em Faro e destino 

no Porto? Utilize subconsultas com cláusula IN e utilize subconsultas com cláusula EXISTS 

2.b.1) Resposta com cláusula IN 

A pesquisa proposta utiliza a cláusula IN para testar a pertença no conjunto, 

verificando por contentores que contenham as condições solicitadas no enunciado. A 

keyword DISTINCT é para o caso de um dado porto ter mais do que um contentor com 

origem na cidade de Faro e destino cidade do Porto.  

 

SELECT DISTINCT P1.idPorto AS PortosComContentoresFaroToPorto 

FROM cargaPortos AS P1 

WHERE P1.idContentor IN (SELECT P2.idContentor 

                                              FROM cargaPortos AS P2 

                                              WHERE P2.data = date()  

                                              AND P2.origem = ‘Faro’  

                                              AND P2.destino = ‘Porto’); 

 

2.b.2) Resposta com cláusula EXISTS 

Esta proposta tem por base o exemplo dado na secção 3.8.3 de (Silberschatz, 

Korth, & Sudarshan, 2020) em que faço uso da propriedade do nome de uma 

correlação de uma query poder ser utilizado numa subquery e da explicação como 

utilizar nested subqueries na cláusula WHERE. A última condição, remove os 

duplicados do produto cartesiano através de um SELECT, na prática é como fazer join 

de álgebra relacional dado no capítulo 2. Nos vários testes que realizei retornou 

sempre o resultado expetável. Alias O é para a origem e Alias D é para o destino. 

SELECT DISTINCT O.idPorto AS idPortosComContentoresFaroToPorto 

FROM cargaPortos AS O 

WHERE EXISTS (SELECT * 

                              FROM cargaPortos AS D 

                              WHERE data = date()  

                              AND origem = “Faro” 

                              AND destino = “Porto”  

                              AND O.idPorto = D.idPorto); 
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2.c) No dia de hoje, quais os navios mais carregados (i.e., com mais carga, dado o 

peso dos contentores) do que a média da carga dos navios?  

Para esta pergunta, primeiro temos de calcular o peso por carga de cada navio, 

e depois sobre esse peso realizar a média, por fim temos de comparar o peso por 

carga de cada navio com o respetivo peso médio.  

Em baixo, como calcular o peso por carga, obtido através do exemplo na secção 

3.7.2 de (Silberschatz, Korth, & Sudarshan, 2020): 

SELECT idNavio, SUM (peso) AS pesoPorCarga 

FROM cargaNavios 

WHERE data = date() 

GROUP BY idNavio 

De seguida, o cálculo da média, que é tão simples como fazer um SELECT 

sobre a pesquisa anterior, cheguei a essa conclusão através do exemplo dado na 

secção 3.8.5 de (Silberschatz, Korth, & Sudarshan, 2020). 

SELECT AVG (pesoPorCarga) AS mediaPesoPorCarga 

FROM (SELECT SUM (peso) AS pesoPorCarga  

             FROM cargaNavios  

            WHERE data=date() 

            GROUP BY idNavio) AS mediaPesoPorCarga 

O último componente a entrar é a comparação na forma “HAVING FUNÇÃO 

AGREGADA (ABC) > (DEF)” foi retirada exatamente do mesmo exemplo de 3.8.5 e 

permite fazer a conjugação final do requerido. E apresento em baixo a proposta 

final: 

 

SELECT idNavio, SUM (peso) 

FROM cargaNavios 

WHERE data = date() 

GROUP BY idNavio 

HAVING SUM (peso) >= (SELECT AVG (pesoPorCarga) AS mediaPesoPorCarga 

                                         FROM (SELECT SUM (peso) AS pesoPorCarga  

                                                      FROM cargaNavios  

                                                      WHERE data=date() 

                                                      GROUP BY idNavio) AS mediaPesoPorCarga) 
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2.d) Qual a agência com mais contentores? 

Neste caso necessitamos de realizar uma junção sobre duas relações, recorrendo 

ao conceito de JOIN, sabemos que obtemos uma junção realizando uma operação 

SELECT sobre um produto cartesiano e igualamos um atributo chave primária comum 

a ambas as relações, que é exactamente isso que temos aqui. O atributo idAgencia 

está em ambas as relações e é o que pretendemos calcular, esta operação permite 

fazer uma tabela única que associa cada tuple de um contentor com a sua respetiva 

tupla do idAgencia ignorando os duplicados. Depois, utilizando o operador de conjuntos 

GROUP BY agregamos em grupos os contentores que contêm o mesmo idAgencia, 

para saber quantos contentores existem por agência é suficiente contar o número de 

ocorrências de cada idAgencia. Mas, não fica por aqui, depois temos de fazer nova 

referenciação à relação para saber qual a(s) agencia(s) com mais contentores. Esta 

pesquisa foi desenvolvida a partir da resposta à alínea d) da AF5 e dos exemplos 

dados na seção 3.7.3 de (Silberschatz, Korth, & Sudarshan, 2020), mais uma vez 

executei vários testes para comprovar que a pesquisa devolve os resultados corretos. 

O operador de comparação >= ALL, que significa maior do que todos, permite aferir 

qual é a(s) agência(s) com mais contentores. 

SELECT C.idAgencia, COUNT (C.idAgencia) AS MAXContentoresPorAgencia 

FROM agencias AS A, contentores AS C 

WHERE A.idAgencia = C.idAgencia 

GROUP BY C.idAgencia 

HAVING COUNT(C.idAgencia) >= ALL (SELECT COUNT (C2.idAgencia) AS ctPorAg2 

                                                                    FROM agencias AS A2, contentores AS C2 

                                                                    WHERE A2.idAgencia = C2.idAgencia 

                                                                    GROUP BY C2.idAgencia) 

 

3) Operações de manipulação da base de dados: para o dia de hoje, apague todos os 

contentores em duplicado, i.e. um contentor que aparece duas ou mais vezes num 

porto ou num navio. 

Interpreto que o enunciado da pergunta solicita que se apague todos os contentores 

duplicados, não solicita que verifique qual é que deve permanecer na base de dados ou 

sequer se algum deve ser mantido na base de dados, nem tem em consideração se um 
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dado contentor possa estar no mesmo dia tanto em cargaPortos e como em 

cargaNavios. Logo o apagar diz respeito apenas a cada relação em si. Apenas é 

necessário analisar os duplicados em cada uma destas relações. Nesse sentido, o que 

realizei foi tendo por base os exemplos dados na secção 3.9.1 de (Silberschatz, Korth, 

& Sudarshan, 2020), e em particular o conceito que a cláusula DELETE FROM permite 

referenciar em subconsultas várias relações a partir da forma select-from-where dentro 

da cláusula WHERE, e até a própria relação que se pretenda apagar também pode ser 

referenciada. Por fim realço, que sem a alteração das chaves substitutas requeridas na 

pergunta 1 não é possível colocar um contentor repetido num navio ou num porto, pois 

isso potencialmente pode violar a restrição da chave primária, pelo que tive de alterar 

para esta pergunta as chaves primárias destas relações para chaves substitutas de 

forma a poder realizar os testes necessários para validar as consultas propostas em 

baixo: 

DELETE FROM cargaNavios 

WHERE idContentor IN (SELECT A.idContentor 

         FROM cargaNavios as A 

         WHERE A.data = date() 

         GROUP BY A.idContentor 

         HAVING COUNT (A.idContentor) >= 2); 

 

DELETE FROM cargaPortos 

WHERE idContentor IN (SELECT A.idContentor 

         FROM cargaPortos as A 

         WHERE A.data = date() 

         GROUP BY A.idContentor 

         HAVING COUNT (A.idContentor) >= 2); 
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