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:: Introdução
Nesta introdução eu irei apresentar os seguintes tópicos:

•

Entender o que é um Banco de Dados.

•

Entender o que é o Access 2013 e em que situações utilizá-lo.

•

Uma visão geral do Conteúdo do Livro.

Bancos de Dados – Introdução:

Hoje em dia os bancos de dados são elementos vitais para o funcionamento de praticamente tudo o
que existe. Eu chegaria até a afirmar que, se em um passe de mágica, todos os bancos de dados do
planeta “sumissem”, ficassem indisponíveis, seria um caos comparável a uma guerra em escala
mundial. Acredite, não estou exagerando.

A cada instante, mesmo sem saber, estamos utilizando informações e serviços que dependem de um
banco de dados. Por exemplo, quando você acessa um site de comércio eletrônico e pesquisa por
produtos, compara produtos, consulta a lista de pedidos anteriores, etc., você está acessando dados
do banco de dados da empresa responsável pelo site.

Quando você liga para a companhia aérea para reservar uma passagem, a atendente consulta um
sistema para ver os horários disponíveis e se há vagas. Estas informações todas estão no banco de
dados (ou em mais de um banco de dados), da companhia aérea. Se houver um desastre e o banco
de dados for corrompido ou ficar indisponível, mesmo que por alguns minutos, será um verdadeiro
caos, pois não será possível fazer check-in, não será possível fazer ou consultar novas reservas e
assim por diante.

Os órgãos do Governo também trabalham (e dependem) de bancos de dados gigantescos.
Informações tais como contribuições ao INSS, dados das declarações de Imposto de Renda (tanto
de pessoas físicas quanto de empresas), cadastro de CPF e CNPJ, informações sobre funcionários
públicos, licitações, orçamento, etc., estão todas em bancos de dados (gigantescos), armazenados
em servidores de banco de dados do Governo ou de empresas que prestam serviços ao governo.
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Basta um problema em um banco de dados, como por exemplo no banco de dados do INSS, para
que montanhas de problemas e reclamações sejam gerados. Imagina você ficar umas duas horas na
fila de uma agência do INSS para encaminhar algum documento, para solucionar um determinado
problema. Depois de duas “agradáveis” horas esperando chega a sua vez de ser atendido. Você é
chamado pelo atendente e ao sentar é informado que o sistema está fora do ar, sem previsão de volta
e que você terá que retornar outro dia, muito provavelmente, esperando mais algumas horas na fila.
Agora imagine isso multiplicado por todas as agências do INSS no Brasil.

Vamos extrapolar um pouco mais. Imagine isso multiplicado por todos os órgãos de todos os
governos, mais todas os sites do mundo (pois hoje quase a totalidade dos sites tem seus conteúdos
acessados a partir de bancos de dados), mais todas as empresas, lojas, indústrias do mundo??? Eis o
Caos Mundial que eu descrevi no início deste tópico, onde afirmei que se em um passe de mágica,
todos os bancos de dados do planeta “sumissem”, ficassem indisponíveis, seria um caos comparável
a uma guerra em escala mundial. Isso por que hoje quase tudo depende de bancos de dados. Viram
como eu realmente não estava exagerando?

Os bancos de dados destes exemplos (e que são a grande maioria em uso atualmente), são os bancos
de dados baseados no Modelo Relacional de Dados (assunto que estudaremos, em detalhes, no
Capítulo 1). São bancos de dados estruturados, divididos em tabelas e com relacionamentos entre as
tabelas. Este é o tipo de bancos de dados que vamos estudar neste livro, pois é o modelo de bancos
de dados adotado pelo Access 2013.

Um banco de dados baseado no Modelo Relacional deve ser capaz de disponibilizar várias
funcionalidades, dentre as quais destaco as seguintes:

•

Fornecer um acesso seguro aos dados, de tal forma que cada usuário possa acessar os dados
necessários a realização do seu trabalho, com um nível de segurança adequado. Por exemplo
deve haver níveis de acesso somente leitura, leitura e escrita, leitura, escrita e alteração e
assim por diante. Por exemplo, um estagiário do setor de RH deverá ter permissão de
somente leitura nos dados sobre salários, para poder imprimir o contracheque dos
funcionários. Já o Gerente de RH deverá ter permissão de leitura e alteração nestes dados,
para poder alterar o salário de um funcionário, quando necessário.
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•

O Banco de dados deve ser capaz de armazenar as informações de maneira organizada e
estruturada, fornecendo mecanismos que permitam a pesquisa e manutenção das
informações.

•

Deve haver mecanismos internos e outros configuráveis pelo Administrador, que possam ser
utilizados para acelerar, ao máximo, a busca de informações com base em critérios de
pesquisa fornecidos pelo usuário.

•

O Banco de dados deve fornecer mecanismos para garantir a integridade dos dados, de tal
forma que dados não sejam corrompidos durante o uso. Também deve garantir a
consistência dos dados. Por exemplo, existe o mecanismo de Integridade Referencial, o qual
estudaremos, em detalhes, no Capítulo 1, o qual pode ser utilizado para garantir que não
existem registros órfãos. Um exemplo de registro órfão seria cadastrar um pedido para um
cliente que não existe, ou seja, um cliente que não foi cadastrado na tabela de Clientes. O
Banco de Dados não deve permitir a existência de registros órfãos. Outro exemplo seria
cadastrar um produto em uma categoria que não existe. No capítulo 1 vamos estudar o
Modelo Relacional de dados e o conceito de Integridade Referencial, em detalhes.

•

O Banco de dados deve fornecer ferramentas que facilitem a criação e manutenção de
tabelas, consultas e demais elementos necessários ao funcionamento do banco de dados.
Conforme veremos neste livro, o Access 2013 se destaca, justamente, neste quesito. Através
de ferramentas gráficas, de fácil aprendizado, o Access 2013 fornece recursos para a criação
e manutenção de bancos de dados e dos elementos que compõem o banco de dados: Tabelas,
Consultas,

Formulários,

Relatórios,

Macros,

Módulos

de

Programação

VBA,

relacionamentos, etc.
•

O Banco de dados deve permitir o acesso simultâneo de vários usuários, os quais poderão
consultar e utilizar diferentes dados e elementos do banco de dados.

•

O Banco de Dados deve fornecer ferramentas para manipulação dos dados presentes no
banco de dados (inserir novos registros, excluir registros, editar registros).

O Access é o que chamamos de um SGBD – Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Isso por que
o Access fornece todas as ferramentas necessárias para a criação e gerenciamento de bancos de
dados, capazes de atender os requisitos descritos anteriormente. O Access também segue,
integralmente, os princípios do Modelo Relacional de dados, o que garante que os dados sejam
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armazenados de uma maneira estruturada, organizada e segura, conforme os princípios do Modelo
Relacional de Dados (assunto que estudaremos, em detalhes, no Capítulo 1).
A seguir apresento uma lista com os principais SGBD disponíveis atualmente:

•

Interbase

•

Microsoft SQL Server (2000, 2003, 2008, 2012, 2016)

•

Microsoft Access

•

Microsoft FoxPro

•

Oracle

•

Sybase

•

MySQL

•

PostgreSQL

•

Borland Paradox

•

Filemaker

•

IBM DB2

Bancos de Dados é com o Access, não é com o Excel:

Eu resolvi escrever este tópico para facilitar a resposta a um e-mail com uma dúvida bastante
comum e que se refere a utilizar o Excel como banco de dados. Eu recebo entre 5 a 10 e-mails,
TODOS OS DIAS, com dúvidas de leitores que estão tentando usar o Excel como banco de dados e
estão com diversas dificuldades. A maioria acha que é por que não conhece bem programação
VBA, ou porque ainda não descobriu “aquela função mágica do Excel”, a qual resolve todo e
qualquer problema e assim por diante.

Na verdade, a causa dos problemas no uso do Excel como banco de dados é bem simples e eu
resumo a seguir:

- O EXCEL NÃO É BANCO DE DADOS E NÃO DEVE SER UTILIZADO COMO TAL!!!
- O EXCEL NÃO É BANCO DE DADOS E NÃO DEVE SER UTILIZADO COMO TAL!!!
- O EXCEL NÃO É BANCO DE DADOS E NÃO DEVE SER UTILIZADO COMO TAL!!!
- O EXCEL NÃO É BANCO DE DADOS E NÃO DEVE SER UTILIZADO COMO TAL!!!
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- O EXCEL NÃO É BANCO DE DADOS E NÃO DEVE SER UTILIZADO COMO TAL!!!
- O EXCEL NÃO É BANCO DE DADOS E NÃO DEVE SER UTILIZADO COMO TAL!!!
- O EXCEL NÃO É BANCO DE DADOS E NÃO DEVE SER UTILIZADO COMO TAL!!!
- O EXCEL NÃO É BANCO DE DADOS E NÃO DEVE SER UTILIZADO COMO TAL!!!
- O EXCEL NÃO É BANCO DE DADOS E NÃO DEVE SER UTILIZADO COMO TAL!!!

Eu repeti várias vezes e ainda em letras maiúsculas para que não reste quaisquer dúvidas. O Excel
não é uma ferramenta de bancos de dados e tentar utilizá-lo como tal, só irá gerar problemas.

Neste ponto, ainda não convencidos, muitos leitores insistem com o seguinte argumento: “Tudo
bem Júlio, o Excel não é um banco de dados, mas pode ser utilizado como banco de dados”.

Este “Pode ser utilizado como...” significa utilizar a ferramenta errada. E neste ponto eu tenho que
lançar mão de um exemplo, um pouco exagerado, mas que ilustra, PERFEITAMENTE, esta
questão. O Exemplo é o seguinte: “Você pode serrar uma árvore utilizando uma chave de fendas e
pode apertar um parafuso utilizando uma serra.

Possível é, porém, a sua produtividade e os resultados obtidos serão bem inferiores aos que você
obteria, se utilizasse as ferramentas corretas, sem contar com o precioso tempo que você irá perder,
pois sempre que utilizamos a ferramenta incorreta, gastamos muito mais tempo do que o necessário,
para realizar uma determinada tarefa. Por isso, é importante que, jamais esqueçamos do seguinte:

•

Para serrar uma árvore utilize uma Serra.

•

Para apertar um parafuso utilize uma chave de fendas.

•

Para sistemas de bancos de dados utilize o Access.

•

Para sistemas de bancos de dados, jamais, nunca, em hipótese alguma, de jeito nenhum,
utilize o Excel.

Eu poderia aqui escrever páginas e páginas e dar dezenas de exemplos do porquê não devemos
utilizar o Excel como banco de dados. Mas tenho convicção de que nem centenas de páginas iriam
convencer aquele sujeito teimoso, que resolveu que vai utilizar o Excel para banco de dados, não
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importa o que digam ou escrevam outras pessoas. Para estes teimosos eu só posso dizer: BOA
SORTE!

Apenas alguns exemplos de funções que você até conseguirá fazer com o Excel, mas que exigirão
milhares de linhas de programação e meses de trabalho, sendo que estas funções já estão
praticamente prontas no Access:

•

Tente implementar uma consulta de referência cruzada no Excel, com parâmetros em tempo
real (quando você executa uma consulta, deve ser aberta uma janela para que você digite um
critério de pesquisa para um ou mais dos campos da consulta);

•

Tente implementar um sistema de Integridade Referencial usando o Excel (veja mais
detalhes sobre Integridade Referencial no Capítulo 1);

•

Tente implementar um banco de dados com várias tabelas e com relacionamentos
complexos entre as tabelas, utilizando o Excel;

•

Tente implementar um sistema de Logs de Auditoria utilizando o Excel;

•

Tente implementar um sistema de acesso para vários usuários ao mesmo tempo em um
banco de dados feitos no Excel, com várias consultas complexas rodando ao mesmo tempo e
me conte como está a questão do desempenho. É provável que consultas simples demorem
vários minutos (ou até mesmo horas para rodar);

•

Tente implementar índices para ajudar no desempenho das consultas, utilizando um banco
de dados feito no Excel;

•

Tente implementar um sistema de replicação de tabelas entre diferentes bancos de dados
feitos no Excel;

Vou parar por aqui. A maioria destes recursos, todos indispensáveis para o bom funcionamento,
confiabilidade e desempenho de um banco de dados, simplesmente não existem no Excel e teriam
que ser implementados a partir do zero, usando programação VBA. Além de um trabalho
gigantesco, o resultado obtido, em todos os casos, seria precário, em termos de desempenho,
confiabilidade, facilidade de uso e segurança.

Por isso, quando se trata de bancos de dados, o conselho é bastante simples:
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•

PARA BANCOS DE DADOS UTILIZE O ACCESS, ESQUEÇA O EXCEL.

•

PARA BANCOS DE DADOS UTILIZE O ACCESS, ESQUEÇA O EXCEL.

•

PARA BANCOS DE DADOS UTILIZE O ACCESS, ESQUEÇA O EXCEL.

•

PARA BANCOS DE DADOS UTILIZE O ACCESS, ESQUEÇA O EXCEL.

•

PARA BANCOS DE DADOS UTILIZE O ACCESS, ESQUEÇA O EXCEL.

O problema de tentar utilizar o Excel para implementar banco de dados ocorre pelo seguinte
motivo:

“Na maioria das vezes, os usuários aprendem a utilizar o Windows, depois o Word e depois o
Excel. Quem não é da área de TI, dificilmente irá estudar ou se interessar pelo Access. Como a
pessoa conhece o Excel, ela tenta utilizar o Excel para resolver todo e qualquer problema que
envolva dados, inclusive implementar um banco de dados utilizando o Excel.

É o velho dilema: “SE A ÚNICA FERRAMENTA QUE EU CONHEÇO É UM MARTELO,
TENTAREI FAZER COM QUE TODO PROBLEMA SE PAREÇA COM UM PREGO!!!”.

O usuário pensa da seguinte maneira: Eu já conheço bem o Excel, então vou tentar utilizar o Excel
para implementar o meu banco de dados.

E se adicionarmos a isso tudo a correria dos dias atuais, onde as pessoas são “engolidas” pelo
grande volume de tarefas diárias, pouco ou nenhum tempo é dedicado ao estudo de novos assuntos
e ao aprendizado de novas ferramentas. Com isso, a tendência natural é tentar utilizar a ferramenta
que o usuário já conhece (no nosso exemplo o Excel), para resolver todo e qualquer problema que
apareça, inclusive implementar um banco de dados. Porém este raciocínio é falho e levará a grandes
problemas, conforme tentei descrever e ilustrar neste tópico.

Por isso, vamos encerrar esta questão por aqui, repetindo mais uma vez (ou melhor, várias vezes):

•

PARA BANCOS DE DADOS UTILIZE O ACCESS, ESQUEÇA O EXCEL.

•

PARA BANCOS DE DADOS UTILIZE O ACCESS, ESQUEÇA O EXCEL.

•

PARA BANCOS DE DADOS UTILIZE O ACCESS, ESQUEÇA O EXCEL.
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•

PARA BANCOS DE DADOS UTILIZE O ACCESS, ESQUEÇA O EXCEL.

•

PARA BANCOS DE DADOS UTILIZE O ACCESS, ESQUEÇA O EXCEL.

•

PARA BANCOS DE DADOS UTILIZE O ACCESS, ESQUEÇA O EXCEL.

•

PARA BANCOS DE DADOS UTILIZE O ACCESS, ESQUEÇA O EXCEL.

•

PARA BANCOS DE DADOS UTILIZE O ACCESS, ESQUEÇA O EXCEL.

No endereço a seguir você encontra um excelente artigo da Microsoft. Este artigo, intitulado
“Utilizar o Access ou o Excel para gerir os dados”, apresenta uma descrição completa e detalhada
de quando devemos usar o Access e quando devemos usar o Excel. Vale a pena a leitura:

•

http://office.microsoft.com/pt-pt/access-help/utilizar-o-access-ou-o-excel-para-gerir-osdados-HA010210195.aspx

Access 2013 – Uma Visão Geral:

Dos tópicos anteriores você já deve ter concluído que o Access 2013 é um SGDB – Sistema
Gerenciador de Banco de Dados. E também deve ter concluído, de tanto eu repetir, que quando se
trata de bancos de dados devemos simplesmente esquecer o Excel e partir para o uso do Access.

Um banco de dados do Access 2013 é basicamente um arquivo no formato de arquivo .accdb. Este
formato de arquivo não pode ser aberto usando versões do Access anteriores ao Access 2007. Caso
você precise utilizar os bancos de dados criados com o Access 2013, em versões anteriores ao
Access 2007, você terá que criar o banco de dados como um arquivo .mdb. Isso é definido na hora
da criação do banco de dados, conforme veremos mais adiante.

O Access 2013 é um Sistema Gerenciador de Bancos de Dados Relacionais bastante completo. O
grande diferencial do Access é a sua facilidade de uso, em relação a bancos de dados mais
complexos, tais como o SQL Server, ORACLE, DB2 da IBM, etc.

Como SGBD o Access fornece todos os recursos necessários para a criação de um banco de dados,
armazenamento das informações, criação de interfaces gráficas para facilitar a manipulação dos
dados (formulários), recursos para pesquisas (consultas), recursos para elaboração de listagens
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(Relatórios) e diversos recursos mais avançados, tais como Macros, Programação VBA, segurança,
replicação, etc. O objetivo deste livro é ensiná-lo a utilizar os recursos básicos do Access, para criar
bancos de dados e gerenciar as informações do banco de dados. Na sequência eu publicarei outros
livros, ensinando a utilizar os recursos mais avançados do Access 2013, indo até o nível de Macros
e de programação VBA no Access 2013.

Um banco de dados é uma coleção de informações relacionadas a um determinado assunto ou
finalidade, como um controle de pedidos dos clientes, um cadastro de livros e autores de uma
biblioteca ou manutenção de uma coleção musical. Por exemplo, um banco de dados pode ser
criado com o objetivo de fazer um controle de estoque em sua empresa. O banco de dados poderia
ter uma tabela para entrada de mercadorias, outra para cadastrar os responsáveis pelas
movimentações, outra para cadastrar as movimentações efetuadas (entradas e saídas) e assim por
diante.

Um Banco de Dados do Microsoft Access contém diversos elementos, sendo os principais
os seguintes:

•

Tabelas

•

Relacionamentos entre tabelas

•

Consultas

•

Formulários

•

Relatórios

•

Macros

•

Módulos de código VBA

Utilizando o Microsoft Access, você pode gerenciar todas as suas informações a partir de um único
arquivo de banco de dados. Dentro de um banco de dados os dados são divididos em
compartimentos de armazenamento separados denominados tabelas (ou entidades). Por exemplo,
em um banco de dados de Controle de Estoque de uma empresa você poderia ter várias tabelas:

•

Cadastro de Funcionários

•

Cadastro de Produtos
É PROIBIDO O USO DESTE MATERIAL EM SALA DE AULA E EM TREINAMENTOS
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•

Cadastro de Categorias de Produtos

•

Cadastro de Fornecedores

•

Cadastro de Permissões de Movimentações

•

Cadastro de Entradas e Saídas

Importante: Todos os dados (registros) de um banco de dados do Access ficam gravados nas
tabelas do banco de dados. Nenhum outro elemento do banco de dados é capaz de armazenar dados.
Os demais elementos, todos, sem exceção, funcionam acessando os dados armazenados em uma ou
mais tabelas do banco de dados.

Consultas: As consultas são utilizadas para uma série de funções, sendo a principal delas a
aplicação de filtros para pesquisar dados em uma ou mais tabelas, de acordo com um ou mais
critérios de filtragem. Também podemos utilizar consultas para criar campos calculados, consultas
para excluir registros que atendam a um ou mais critério de pesquisa, consultas que atualizam dados
de registros que atendam a um ou mais critério de pesquisas. Existem também um tipo especial de
consulta conhecido como Consulta de Tabela de Referência Cruzada. Neste livro você aprenderá a
trabalhar com todos os tipos de consultas do Access.

Formulários: Os Formulários são utilizados para criar telas gráficas que facilitam a entrada de
dados. Os formulários também podem ser utilizados para fazer a validação de dados e para facilitar
pesquisas avançadas em duas ou mais tabelas. Os formulários são baseados em uma ou mais tabelas
ou em uma consulta. Você aprenderá a trabalhar com formulários em um dos capítulos deste livro.

Relatórios: Os Relatórios são utilizados para criar listagens de dados para exibição na tela ou para
impressão. Existem vários tipos de relatórios, desde simples listagens ordenadas por um ou mais
campos, até relatórios mais sofisticados, baseados em critérios de filtragem, com ordenação por um
ou mais campos e por agrupamentos por um ou mais campos, com cálculo de subtotais nos
agrupamentos. Você aprenderá a criar, configurar e utilizar relatórios mais adiante, em um dos
capítulos deste livro.
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Macros e Programação VBA: Já macros e programação VBA são tópicos mais avançados e que
são utilizados para automatizar procedimentos e para implementar operações avançadas no Access.
Neste livro você aprenderá o básico sobre Macros. A programação VBA está fora do escopo deste
livro. Ainda este ano (2017) eu lançarei um livro de Access 2013 Avançado, Macros e Programação
VBA, no qual abordarei, além de tópicos avançados, também a parte de Macros e de Programação
VBA no Access 2013.

Conforme já descrito anteriormente, para armazenar dados você cria uma tabela para cada tipo de
informação que você deseja registrar no banco de dados: Tabela de Clientes, Tabela de Pedidos,
Tabela de Produtos, Tabela de Fornecedores, Tabela de Funcionários, Tabela de Itens do Pedido e
assim por diante. Para reunir, filtrar e organizar dados de duas ou mais tabelas em uma consulta,
formulário ou relatório, você define relacionamentos entre as tabelas.

Aqui nós temos um dois fatos de grande importância:

•

Todos os dados de um banco de dados do Access ficam armazenados nas Tabelas. Quando
uma Consulta exibe os resultados com base em um Critério de pesquisa, na verdade ele está
buscando os dados em uma determinada tabela. Quando um formulário exibe um
determinado registro, ele também está buscando estes dados em uma tabela. No Microsoft
Access, o único local onde os dados ficam armazenados é nas tabelas.

•

Mesmo que as informações estejam separadas em diferentes tabelas (Clientes, Pedidos,
Detalhes do Pedido, etc.) é possível reuni-las em Consultas, Relatórios e Formulários. Por
exemplo, posso criar um Relatório de Vendas por Cliente, classificados pelo País de
Destino.

Nunca é demais salientar que o único local onde ficam armazenados os dados, em um banco de
dados do Access é nas tabelas. Por isso que ao construirmos uma consulta, formulário ou relatório,
o Microsoft Access solicita os dados para a tabela na qual a consulta, formulário ou relatório está
baseado.

Na Figura i.1vemos os principais elementos que formam um Banco de Dados do Microsoft Access,
bem como o Relacionamento entre os diversos elementos.
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IMPORTANTE: Esta parte teórica é importante. Muitas vocês você está criando uma consulta ou
um relatório e não consegue, de jeito nenhum, obter os resultados desejados. Na maioria das vezes,
o problema não é falta de conhecimento no uso do Access e sim falta desta base teórica e,
principalmente, do conhecimento do Modelo Relacional de Dados (assunto do Capítulo 1).

Aqui nesta introdução estou apenas dando uma visão geral. Esta parte teórica será bem detalhada no
Capítulo 1.

Não caia na tentação de pular a parte teórica (com a desculpa de que é chata ou de que você não tem
tempo) e ir direto para a prática. Será um grande erro e fará com que você perca muito mais tempo
depois.

Acredite no conselho de quem já trabalhar há algumas décadas com bancos de dados. Estude e
entenda bem a parte teórica. Leia e releia o Capítulo 1 até que não restem dúvidas. Só depois parta
para a parte prática.

Estamos combinados???
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Figura i.1 – Visão geral dos principais componentes de um banco de dados do Access.

Algumas Observações sobre os Elementos que compõem um banco de dados do Access:

•

Observe o Relacionamento que existe entre os Elementos. Uma consulta é baseada em uma
tabela, isto é, os dados que a consulta exibe são buscados a partir de uma tabela (ou de duas
ou mais tabelas). Se os dados forem alterados na consulta, na verdade estas alterações são
refletidas diretamente na tabela. Por isso uma seta de dupla mão entre tabelas e consultas.
As mesmas observações são válidas para a relação entre formulários e tabelas.

•

Um relatório também pode ser baseado diretamente em uma consulta, assim como um
Formulário também pode ser baseado diretamente em uma Consulta. Quando o Formulário
(ou Relatório) é aberto, o Microsoft Access executa a consulta, a qual busca os dados na
Tabela associada com a consulta e retorna os dados para o Formulário (Ou Relatório).

•

Observe que as Macros e Módulos foram colocados ao redor dos demais elementos. Isto
significa que posso ter Macros e Módulos interagindo com qualquer elemento de um banco
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de dados do Microsoft Access. Por exemplo, posso criar uma macro que Maximize um
formulário quando o formulário é aberto. Posso criar um módulo para calcular o Dígito
Verificador de um campo CPF, de tal forma que quando um CPF é digitado em um campo
de um formulário, o CPF não é aceito se estiver com o Dígito Verificador incorreto.
•

Uma situação bastante comum é o caso em que precisamos de um relatório, porém os dados
necessários não estão na forma necessária nas tabelas. Neste caso podemos criar uma
consulta que selecione os dados necessários e faça as consolidações e ordenações
necessárias. Uma vez criada a consulta, criamos o Relatório baseado nesta consulta e não
diretamente na tabela.

•

Neste livro você aprenderá a criar e a utilizar todos estes elementos: Tabelas, Consultas,
Formulários, Relatórios e Macros.

Alguns exemplos e situações do dia-a-dia para ilustrar o uso dos diferentes elementos que
compõem um banco de dados do Access:
Para ilustrar o relacionamento entre os diversos elementos do Microsoft Access, vamos considerar
algumas situações usuais do dia-a-dia. Nossas situações serão baseadas no arquivo Pedidos.accdb, o
qual está na pasta de exemplos que acompanha este livro.

Situação 1: Vamos supor que seja solicitado um Relatório o qual deve listar o número de cada
pedido e o valor total do respectivo Pedido. Como atender esta demanda?

Solução: Para o nosso exemplo, os dados necessários não estão disponíveis diretamente na tabela
Pedidos. Criaremos uma consulta baseada nas tabelas Pedidos e Detalhes do Pedido. Esta consulta
fará o cálculo do total por Número de Pedido. Nosso Relatório será baseado nesta consulta. Quando
o Relatório for aberto, a consulta será acionada, buscará os valores nas tabelas Pedidos e Detalhes
dos Pedidos, realizará os cálculos e fornecerá os valores para o Relatório. Aprenderemos a criar este
tipo de consulta e de relatório no decorrer deste livro, não se preocupe com isso agora.
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Situação 2: Como fazer um relatório que exiba o total de Vendas por país de Destino e por Ano?

Solução: Novamente os dados necessários não estão disponíveis diretamente nas tabelas Pedidos e
Detalhes do Pedido. Para solucionar este problema eu vou criar uma consulta do tipo Tabela de
Referência Cruzada, baseada na Consulta que calcula os totais por Pedido. Nesta consulta adiciono
um campo para o Ano do Pedido e outro campo para o País de Destino. Crio o meu relatório
baseado nesta consulta. Ao ser aberto o Relatório é acionada a consulta do tipo Tabela de
Referência Cruzada, a qual por sua vez aciona a Consulta na qual ela é baseada, a qual busca os
dados nas tabelas a ela associadas. O Caminho inverso é percorrido, até que os dados são fornecidos
para o Relatório, o qual exibe os resultados na tela ou imprime na Impressora. Aprenderemos a criar
este tipo de consulta no decorrer deste livro. Também aprenderemos a criar relatórios baseados em
uma consulta.

Situação Desafio: Os dados sobre o cabeçalho do Pedido (tabela Pedidos) e os diversos itens de
cada Pedido (Tabela Detalhes do Pedido) estão separados. Como reunir estas informações em um
formulário de tal maneira que o formulário se pareça com uma Nota Fiscal?

Solução:? R: Utilizando o recurso de sub formulários, recurso este que você também aprenderá no
Capítulo sobre Formulários.

Bem, acredito que com isso já foi possível ter uma visão geral do que é o Access e dos elementos
que compõem um banco de dados do Access. Claro que nesta introdução eu apenas relatei o que
existe. O como criar e configurar um banco de dados e todos os elementos que o compõem é que
será objeto do restante do livro. Ainda temos muito trabalho a fazer. Mas antes disso, vamos ter o
capítulo teórico que é o capítulo 1, o qual é de vital importância, conforme já descrito
anteriormente.
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Quando “Não devo Utilizar o Access” ???

Desde as primeiras versões o Access evoluiu e melhorou bastante. Porém ainda existem limitações,
as quais definem situações onde não é indicado o uso do Access.

O Access é um banco de dados para uso em pequenas e médias empresas, para um número pequeno
de acessos simultâneos (eu diria até, no máximo, 20 usuários simultâneos). Dependendo do tipo de
aplicação e do volume de dados, este limite poderá ser maior ou menor. Não existe uma forma exata
de calcular qual será o limite aceitável de usuários até o qual o Access será capaz de manter um
bom desempenho em rede.

Devemos deixar o Access de lado e partir para o uso de um servidor de banco de dados, tal como o
SQL Server, MySQL ou Oracle, quando um ou mais dos seguintes itens for verdadeiro:

•

Você terá um grande número de usuários acessando o banco de dados ao mesmo tempo. A
partir de 20 ou mais usuários. Bancos de dados como o SQL Server, MySQL e o Oracle são
capazes de atender milhares de conexões simultâneas (claro que também depende da
capacidade de hardware disponível no Servidor, principalmente, memória RAM e
Processamento).

•

Você precisará de recursos avançados tais como Segurança a nível de usuário, logs de
auditoria, logs de transação, índices avançados para a otimização do desempenho de
consultas, particionamento de bancos de dados em diferentes servidores, particionamento de
tabelas em diferentes discos físicos, otimização de desempenho, recursos avançados de
desenvolvimento: Estes são apenas alguns dos recursos disponíveis em bancos de dados de
servidores, tais como o SQL Server, MySQL, DB2 e o Oracle e não disponíveis no Access.

•

Você terá aplicações que não podem parar nunca e que precisam de um nível de
desempenho garantido 100% do tempo.

Bancos de dados como os de uma bolsa de valores ou da Receita Federal, evidentemente são o tipo
de banco de dados conhecidos como de “Missão Crítica”, ou seja, não podem falhar ou ficar
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indisponíveis nunca. Este tipo de banco de dados não é indicado para o Access. Porém para
pequenas e médias empresas, sem nenhuma dúvida, o Access dará conta do recado.

No endereço a seguir você encontra algumas tabelas que mostram quais são as limitações do Access
2013. Em muitos casos, antes mesmo de atingir estes limites, por causa de questões de desempenho
ou segurança, você já terá que ter migrado para um SQL Server ou Oracle da vida.

http://bit.ly/limaccjb

Por isso que a melhor estratégia ainda é um bom planejamento. Antes de implementar um banco de
dados é importante fazer um planejamento e ver quais as variáveis envolvidas, para só então tomar
a decisão mais acertada sobre qual banco de dados utilizar: O Access ou um banco de dados de
Servidor.

A Quem se Destina este Livro??

Este Livro é voltado para usuários iniciantes em bancos de dados. Mesmo que você nunca tenha
trabalhado com bancos de dados e com o Access 2013 e não tenha conhecimentos teóricos sobre
bancos de dados, você poderá acompanhar e praticar todos os exemplos deste livro, sem nenhum
problema.

Eu apresento desde a parte teórica sobre o Modelo Relacional de dados, passando por uma visão
geral sobre o projeto de um banco de dados e depois vou para a parte prática, onde mostro como
criar bancos de dados e os diversos elementos que compõem um banco de dados do Access.

Após a leitura deste livro você terá excelentes conhecimentos, de nível básico e intermediário, sobre
bancos de dados, sobre o Modelo Relacional de Dados e sobre o uso dos Recursos básicos e
intermediários do Access 2013. Com isso você estará apto para avançar para o estudo dos tópicos
avançados do Access 2013, tópicos estes que serão abordados em livro específico de minha autoria,
a ser publicado no decorrer de 2017 (mais para o final de 2017).
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Uma Visão Geral do Conteúdo do Livro:

A seguir apresento um breve resumo do que você verá em cada capítulo deste livro.

Capítulo 01 – Teoria de Banco de Dados e o Modelo Relacional de Dados: Conforme já
descrevi anteriormente este é o capítulo mais importante do livro. Neste capítulo eu apresentarei a
teoria básica sobre banco de dados e os tópicos sobre o Modelo Relacional de dados. Você
aprenderá sobre tabelas, campos de tabelas, chaves primárias, relacionamentos, integridade
referencial, noções básicas sobre projeto de bancos de dados, normalização de tabelas, etc.

Reforço que este é o capítulo mais importante do livro. Você não deve partir para o Capítulo 2 sem
antes ter estudado e entendido todos os conceitos apresentados no Capítulo 1. Jamais caia na
tentação de pular o capítulo 1 e partir direto para a prática. Você terá uma falsa ilusão de “ganhar
tempo”, quando na verdade você irá perder muito tempo, mais adiante, por não conhecer bem a
parte teórica.

Capítulo 02: Arquitetura, Nova Interface do Access 2013 e Novidades do Access 2013: Neste
capítulo começaremos a trabalhar com o Access 2013. No início do Capítulo ainda teremos um
tópico teórico, mas necessário, para que você tenha uma visão geral do que o Access 2013 oferece,
qual a função de cada um dos elementos que compõem um banco de dados do Access e qual o
escopo deste livro. Depois de estudar a Arquitetura do Access 2013 é chegada a hora de abrir o
programa e conhecer mais detalhes sobre a interface de trabalho do Access 2013. Neste tópico eu
farei um passeio pelas principais opções da área de trabalho do Access 2013. Este é um tópico
importante pois mostrará a você “onde estão as coisas no Access 2013”. É importante ter uma visão
geral de todos os recursos disponíveis e saber onde encontrá-los. Se você já for usuário das versões
mais antigas do Access, até o Access 2003, este tópico será especialmente útil, pois a partir do
Access 2007, a interface do programa mudou bastante. Para finalizar o capítulo veremos algumas
das principais e úteis novidades do Access 2013 em relação as versões anteriores do Access.
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Capítulo 03 – Introdução ao Access 2013 e Criação de Bancos de Dados: Neste capítulo eu
apresentarei uma visão geral do Access 2013 e de seus componentes. Apresentarei uma descrição
sobre os componentes de um banco de dados e a função de cada componente. Depois é hora de ir
para a parte prática. Mostrarei como criar um banco de dados em branco ou baseado em um modelo
já existente. Também mostrarei como configurar uma senha de proteção, a qual será solicitada
quando da abertura do banco de dados.

Capítulo 04 – Tabelas: Uma vez criado o banco de dados o próximo passo é a criação das tabelas,
dos campos que irão compor cada tabela. Depois é hora de configurar quais campos serão chave
primária nas tabelas e configurar os relacionamentos entre as tabelas. A etapa final é inserir dados
para testar se os relacionamentos estão funcionando corretamente e se o mecanismo de Integridade
Referencial foi corretamente configurado.

Capítulo 05 – Importação e Exportação de Dados: Neste capítulo eu mostrarei como exportar
dados de tabelas do Access para outros formatos, tais como arquivos .txt ou planilhas do Excel.
Também mostrarei como importar dados de diferentes formatos para tabelas dentro de um banco de
dados do Access. Por fim você aprenderá como importar tabelas entre bancos de dados do Access e
como vincular tabelas.

Capítulo 06 – Consultas: Uma vez criado o banco de dados e criadas as tabelas e relacionamentos
é hora de partir para o estudo das consultas. As consultas permitem que façamos pesquisa nas
tabelas do banco de dados, inclusive tendo acesso a duas ou mais tabelas relacionadas em uma
mesma consulta. Este será o maior e mais importante capítulo deste livro.

Capítulo 07 – Formulários: Os formulários são utilizados para que possamos implementar
funcionalidades que não seriam possíveis de serem implementadas com o uso de tabelas ou
consultas. A principal aplicação dos formulários é para a criação de telas gráficas, que facilitam a
digitação, inserção, validação e alteração de dados. Ao criarmos um formulário este deve ser
baseado em uma tabela ou consulta. Caso o formulário seja baseado em uma consulta, quando o
formulário for aberto, a consulta será executada e o resultado obtido pela consulta será exibido no
formulário. Ao alterarmos dados de um registro no formulário, estas informações serão alteradas, na
prática, diretamente na tabela associada ao formulário. O formulário é apenas uma tela gráfica, que
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facilita as operações de edição, validação e pesquisa de dados. Caso o formulário seja baseado em
uma consulta, ao abrirmos o formulário a consulta será executada e, os dados obtidos pela consulta,
serão exibidos pelo formulário. Se alterarmos dados no formulário, estes serão alterados
diretamente nas tabelas que compõem a consulta.

Capítulo 08 – Relatórios: Um relatório é a maneira de formatar os dados de uma maneira
adequada para que sejam impressos. São as famosas listagens. Você pode criar relatórios baseados
em consultas para aplicar filtros aos dados e formatar e ordenar os dados de acordo com um ou mais
critérios. A maioria das informações de um relatório vêm de uma tabela ou de uma consulta, que é a
fonte dos dados do relatório. Utilizamos relatórios para exibir, formatar e resumir dados. Por
exemplo, é possível criar um relatório do tipo de lista para exibir os números de telefone e e-mail de
todos os clientes que tiveram um volume de compras acima de R$ 10.000,00 nos últimos seis
meses. Ou é possível criar um relatório resumido com o total das vendas por funcionário e por
trimestre do ano ou o total de vendas por estado e por ano, nos últimos cinco anos. Os relatórios
permitem distribuir ou arquivar a situação atual de um conjunto de dados, seja imprimindo,
convertendo em arquivos PDF ou XPS, ou exportando para outros formatos de arquivo. Os
relatórios podem fornecer detalhes sobre registros individuais, resumos em muitos registros, ou
ambos. Você também pode usar relatórios do Access para criar rótulos para mala direta ou outras
finalidades.

Capítulo 09 – Macros: Neste capítulo eu farei uma introdução às Macros. Mostrarei o que são e
quais as possibilidades de utilização das macros. Também mostrarei o conceito de evento e os
principais eventos disponíveis e também as diversas macros oferecidas pelo Microsoft Access. Com
Macros podemos automatizar uma série de tarefas repetitivas, economizando tempo. Uma macro
pode conter uma ou mais ações, tais como: Executar uma consulta, Abrir um Formulário, Aplicar
um Filtro, etc.

A correta utilização das Macros nos propicia uma série de facilidades e benefícios as quais somente
poderiam ser obtidas com a utilização de programação (Visual Basic for Applications - VBA).
Porém, conforme veremos, a utilização de Macros é muito mais simples e intuitiva e pode ser
utilizada em uma série de situações práticas para facilitar e automatizar tarefas em um banco de
dados do Access 2013. Neste capítulo eu abordarei tópicos e exemplos básicos do uso de Macros.
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No livro sobre Access 2013 Avançado, Macros e Programação VBA, de minha autoria (a ser
publicado no final de 2017) eu aprofundarei o estudo de Macros, além de avançar para tópicos
Avançados do Access 2010 e para a Programação VBA.

Muito bem, agora é hora de começar. Você já sabe o que será tratado neste livro e teve uma
pequena introdução sobre banco de dados. Agora é hora de começar nossos estudos.

:: Apresentando o Modelo Relacional de Dados
Introdução:

Este é um capítulo onde tratarei sobre o básico da Teoria de Banco de Dados, mais especificamente
sobre o Modelo Relacional de Dados

Conforme já descrevi anteriormente este é o capítulo mais importante do livro. Neste capítulo eu
apresentarei a teoria básica sobre banco de dados e sobre o Modelo Relacional de dados. Você
aprenderá sobre tabelas, campos de tabelas, chave primária, relacionamentos, integridade
referencial, noções básicas sobre projeto de bancos de dados, normalização de tabelas, etc.

Reforço que este é o capítulo mais importante do livro. Você não deve partir para o capítulo 2 sem
antes ter estudado e entendido todos os conceitos apresentados no Capítulo 1. Jamais caia na
tentação de pular o capítulo 1 e partir direto para a prática. Você terá uma falsa ilusão de “ganhar
tempo”, quando na verdade você irá perder muito tempo, mais adiante, por não conhecer bem a
parte teórica.

É correto afirmar que existe um Capítulo que seja “o mais importante de um livro???”

Eu acredito que sim. É o caso deste primeiro capítulo, o qual, sem nenhuma dúvida, é o mais
importante deste livro. Este capítulo apresenta os fundamentos teóricos do modelo relacional de
dados. É fundamental entender esta parte teórica. Se você pular este capítulo, você cometerá o
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mesmo erro que comete o profissional que tenta estudar diretamente uma Linguagem de
Programação sem antes ter estudado Lógica de Programação e Algoritmos.

No mundo “corrido e sem tempo para nada de hoje em dia”, pode ser tentador pular um capítulo
teórico e ir direto para a prática, para por a “mão na massa”. Não faça esta besteira.

Se você fizer isso você não irá ganhar tempo e sim perder muito mais tempo no futuro, quando tiver
dúvidas e mais dúvidas em utilizar o Access. Muitas vezes um usuário não consegue criar uma
determinada consulta e obter os resultados desejados e pensa que é falta de conhecimento da parte
prática do Access. Aí fica fazendo tentativas e mais tentativas, sem sucesso. E o problema é, na
maioria das vezes, a falta do conhecimento teórico sobre o Modelo Relacional de dados. Um
resultado que não foi obtido após horas de tentativas, poderia ser obtido com um simples
relacionamento entre tabelas, o qual demoraria 30 segundos para ser configurado. É nestas horas
que se vê que pular a parte teórica não representa “ganhar tempo”, pelo contrário, representa uma
grande perda de tempo e muitas dores de cabeça no futuro. Por isso que estou sendo repetitivo,
chato mesmo: NÃO CAIA NA TENTAÇÃO DE PULAR ESTE CAPÍTULO TEÓRICO E IR
DIRETO PARA A PRÁTICA. ISSO É BESTEIRA. NÃO FAÇA ISSO. Neste capítulo você
aprenderá sobre os conceitos básicos de Bancos de Dados Relacionais.

Um Pouco de História:
Durante muitos anos, no início da informatização das empresas, as aplicações eram baseadas em
computadores de grande porte, conhecidos como Mainframes. Nesta época as aplicações,
normalmente desenvolvidas em linguagens de programação tais como Cobol, PL1, Algol ou Natural
Adabas, ficavam residentes nestes computadores de grande Porte (Mainframes) e os dados também.
A lógica para acesso aos dados estava embutida dentro da própria aplicação. Com isso, se mudasse
a estrutura de armazenamento das informações, a aplicação teria que ser reescrita. Para acessar as
aplicações, o usuário utilizava os chamados “terminais burros” (também conhecidos como
“terminais verdes”, devido a cor das letras normalmente ser verde em um fundo preto). Estes
terminais eram, simplesmente, uma extensão do Mainframe, equipados com teclado e vídeo.
Nenhum processamento era realizado no próprio terminal. Todo e qualquer comando era enviado
para processamento no Mainframe, e os resultados mandados de volta para o terminal.
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Observe que utilizei os verbos sempre no passado. Você deve estar pensando: “Este cara está
maluco, pois ainda hoje muitas aplicações rodam, e bem, no bom e velho Mainframe”. E eu serei
obrigado a concordar com o amigo leitor. Muitas e importantes são as aplicações que ainda rodam
em Mainframes e duvido que em um futuro próximo, digamos cinco anos, todas estas aplicações
sejam migradas para outras plataformas e modelos de desenvolvimento. Mas também precisamos
admitir que é muito pequeno, para não dizer mínimo, o desenvolvimento de novas aplicações para o
modelo Terminal – Mainframe clássico.

Com o deslocamento do modelo de desenvolvimento do Mainframe; primeiro para o modelo
Cliente/Servidor clássico de duas camadas, depois a evolução para o modelo de desenvolvimento
Web com três ou mais camadas, também sofreram modificações os Bancos de Dados que dão
suporte ao desenvolvimento destas aplicações. O Mainframe utiliza formatos de Bancos de Dados
proprietários, criados pelos fabricantes dos equipamentos, na maioria dos casos a IBM.

Nota: Para mais detalhes sobre os modelos de desenvolvimento em duas, três ou “n” camadas
consulte o livro: SQL Server 2008 – Curso Completo, de minha autoria, publicado pela editora
Instituto Alpha. Todos os Detalhes Sobre Este livro no seguinte endereço:

•

http://juliobattisti.com.br/loja/detalheproduto.asp?CodigoLivro=LIV0001241

Com a expansão cada vez maior das redes locais de computadores e a interconexão destas redes
entre si, formando a WAN da empresa e a interconexão mundial das WANs, formando a Internet, e
com a expansão do modelo Cliente/Servidor em 2 ou mais camadas, a utilização dos chamados
Bancos de Dados Relacionais cresceu exponencialmente. Hoje a grande maioria das novas
aplicações (para não dizermos a quase totalidade) é baseada neste tipo de Bancos de Dados, ou seja:
Bancos de Dados Relacionais.

Neste capítulo eu falarei sobre os princípios básicos dos Bancos de Dados Relacionais, que é o
modelo de Banco de Dados utilizado pelo Access 2013 e também pelo Microsoft SQL Server da
Microsoft. Desde a sua primeira versão o Access é um banco de dados baseado no Modelo
Relacional. Outros Bancos de Dados bastante conhecidos e que também utilizam este modelo:
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•

Access

•

Oracle.

•

DB2 da IBM.

•

Sybase.

•

MySQL

•

PostgreeSQL

•

Interbase

•

Paradox

O modelo Relacional também possui suas limitações, porém é bastante adequado para a grande
maioria das aplicações comerciais atualmente em uso ou sendo desenvolvidas. Algumas aplicações
especiais que necessitam utilizar dados mais complexos, como por exemplo arquivos multimídia,
dados geográficos, dados espaciais e séries temporais, podem se beneficiar mais das características
dos chamados Bancos de Dados Orientados a Objetos. Este tipo de Banco de Dados ainda não é
amplamente utilizado, a não ser em situações específicas. Porém cabe ressaltar que com o advento
da Web 2.0, rica em recursos multimídia e interativos, a necessidade por bancos de dados
orientados à Objetos (ou híbridos, os quais tem as características de um banco de dados relacional e
também de um banco de dados orientado à Objetos) vem aumentando bastante. Alguns exemplos de
Banco de Dados Orientado a Objetos são o Jasmine da CA, o Cachê e o DB4O.

Estudaremos, ao longo deste capítulo, os princípios básicos dos Bancos de Dados Relacionais
devido a sua grande aceitação e utilização. Caso você queira maiores detalhes sobre este tipo de
Banco de Dados, existe uma farta Bibliografia, bem como inúmeros sites na Internet com
informações sobre o assunto.
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A Importância de Conhecer o Modelo Relacional de Dados

Nesta lição eu apresentarei os principais conceitos sobre Bancos de Dados Relacionais. Estes
conceitos são importantes (eu diria “FUNDAMENTAIS”) para a correta utilização de qualquer
banco de dados relacional (dentro os quais está o Access 2013), bem como para o projeto e criação
de bancos de dados.

O Access 2013 é um banco de dados que segue o modelo Relacional. Conhecer os fundamentos
teóricos sobre bancos relacionais é indispensável. A teoria sobre o Modelo Relacional de Dados
está para o Access 2013 (e para qualquer banco baseado no Modelo Relacional de Dados), assim
como o Cálculo e a Física estão para a Engenharia (e sei muito bem deste aspecto, pois a minha
formação é em Engenharia Elétrica).

Em muitas situações práticas teremos que conectar nossas aplicações com Bancos de Dados já
existentes, neste caso precisamos conhecer os conceitos aqui apresentados, para podermos utilizar o
Banco de Dados de uma maneira correta e otimizada.

Em outras situações teremos que criar o Banco de Dados a ser utilizado pela aplicação que está
sendo desenvolvida. Neste caso, os conceitos apresentados neste capítulo auxiliam no projeto e
criação de um Banco de Dados melhor estruturado e otimizado, tanto em termos de espaço de
armazenamento, quanto da qualidade, confiabilidade, segurança, desempenho e disponibilidade das
informações nele contidas.

Um banco de dados mal projetado é sinônimo de problemas infindáveis. O que ocorre, em certas
situações, é que o banco é projetado por profissionais pouco qualificados, os quais não conhecem
ou não aplicam os conceitos do Modelo de Dados Relacional e criam verdadeiros monstrengos,
cheios de problemas.

A empresa investe pesado na criação do banco de dados e no desenvolvimento de aplicações que
utilizam o banco. Aí começam a surgir uma série de problemas. Neste momento, a empresa comete
o segundo erro grave: Ao invés de desistir de “remendar” o banco de dados e os sistemas já
existentes, simplesmente continua gastando dinheiro e tentando consertar o que não tem conserto.
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Nestes casos, o mais sensato, eficiente e econômico é partir do zero, projetando um novo banco de
dados, desta vez respeitando os conceitos do Modelo Relacional, elaborando uma política de
migração dos dados do banco antigo para o novo e refazendo as aplicações, para usar o novo banco
de dados.

Dá um trabalho e tanto???

Custa uma fortuna???

Sim, mas dá menos trabalho e custa menos do que continuar tentando utilizar um banco de dados e
sistemas que já começaram com problemas na hora do projetar o banco de dados. Se você está em
uma empresa que está enfrentando este tipo de problemas, pare um pouco para pensar e planejar e
verá que, na grande maioria dos casos, a única solução razoável e definitiva é partir do zero.

Faço todo este alarde para reforçar o quão importante é que você conheça, e muito bem, os
conceitos do Modelo Relacional de dados e, o mais importante, aplique estes conceitos na hora de
projetar um banco de dados.

Ao longo deste capítulo eu apresentarei os seguintes tópicos teóricos, sobre o Modelo Relacional de
Dados:

•

Entidades e Atributos, os elementos básicos de um Banco de Dados.

•

Chave Primária.

•

Relacionamentos entre Entidades (Tabelas).

•

Integridade Referencial.

•

Normalização de Tabelas.

•

Análise de um Banco de Dados relacional.
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Entidades e Atributos ou Seriam Tabelas e Campos?

Toda a informação de um Banco de Dados Relacional é armazenada em Tabelas, as quais também
são chamadas (o termo técnico) de Entidades. Por exemplo, poderíamos ter uma Tabela “Clientes”.
Para cada Cliente poderíamos armazenar informações tais como o número do CPF, código do
Cliente, número do RG, nome completo, Data de Nascimento, Endereço, Bairro, Cidade, Estado,
CEP, etc.

Essas diversas características de cada Cliente são os “Atributos” do Cliente, muitas vezes chamados
de campos da entidade Cliente, ou de maneira mais simples: “Os campos da tabela Clientes”.

O Conjunto de todos os Atributos de um cliente e os valores de cada atributo formam o Registro do
Cliente. Com isso teremos a tabela constituída por um conjunto de Registros (uma linha completa
com informações sobre o cliente) e cada Registro formado por um conjunto de Atributos (Nome,
Endereço, etc.).

Resumindo:

•

Entidade ou Tabela -> Um conjunto de registros.

•

Campos ou Atributos -> Características individuais de cada Entidade.

Considere o exemplo da Figura 1.1: temos uma tabela Clientes com os seus diversos Campos
(Atributos). Neste exemplo, temos uma entidade Clientes e seus diversos atributos:

•

Código do Cliente

•

Nome da Empresa

•

Nome do Contato

•

Cargo do Contato

•

Endereço

•

Cidade

•

Região

•

CEP
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•

País

•

Telefone

Figura 1.1 - A entidade (Tabela) Clientes e seus Diversos Atributos (Campos).

Neste caso, os campos (Atributos) da tabela Clientes são: Código do cliente, Nome da empresa,
Nome do contato, Cargo do contato, Endereço, Cidade, Região, CEP, País e Telefone.

Em cada linha temos um conjunto de atributos e seus valores. Cada linha forma um Registro que
identifica um Cliente. Cada coluna é um Atributo da tabela Clientes.

Um dos grandes desafios em se projetar um Banco de Dados com sucesso é a correta determinação
das entidades que existirão no Banco de Dados (as tabelas que farão parte do banco de dados, de tal
maneira que os requisitos do banco de dados sejam atendidos), bem como dos atributos de cada
entidade (os campos que existirão em cada tabela). Mais adiante veremos algumas dicas e técnicas
para determinar as tabelas necessárias, bem como os campos necessários em cada tabela.

É importante lembrar que o que determina quais as tabelas e campos em cada tabela, serão
necessários é o escopo e os objetivos do problema que está sendo abordado. Por exemplo, se
estamos desenvolvendo um sistema para acompanhamento do desempenho individual de cada
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funcionário, com certeza não teremos necessidade de uma tabela de Clientes (permitam-me o
exagero, para poder ilustrar bem a importância de manter o objetivo do banco de dados, sempre em
mente). Por outro lado, se o desempenho de cada funcionário a ser acompanhado estiver ligado ao
número de clientes atendidos pelo funcionário ou ao volume de vendas para cada cliente, a tabela
Clientes passa a ter importância para o problema em questão.

Com isso podemos dizer que o que determina as tabelas e campos necessários em um banco de
dados é, sempre, o problema real que o sistema a ser desenvolvido deverá solucionar.

Outro fato importante, e que iremos repetir ao longo deste capítulo, é que cada tabela deve conter
dados de um único assunto. Não devemos, JAMAIS, misturar dados de dois ou mais assuntos em
uma mesma tabela. A regra número 1, do projeto de banco de dados é: “Assuntos Diferentes em
Tabelas Diferentes”. Ou de outra maneira: “Não se misturam campos de dois ou mais assuntos,
em uma mesma tabela”.

Observe o exemplo da Tabela a seguir, que é um exemplo do que não devemos fazer quando
projetamos um banco de dados:

Nome

Endereço

Fone

Núm. Pedido

Data

Valor

José da Silva

Rua ABC – 40

222-2222

10234

10-01-2001

R$ 450,00

Jose da Silva

Rua ABC – 40

222-2222

10345

12-01-2001

R$ 370,00

José da Silva

Rua ABC – 45

222-2222

12321

23-02-2001

R$ 234,30

Para Pedro

Rua YYU – 234

111-1111

12345

23-02-2001

R$ 654,33

Para Pedro

Rua YYU – 234

111-1111

12444

28-02-2001

R$ 456,70

Maria José

Rua BBB – 221

123-2222

12445

01-03-2001

R$ 443,25

Maria José

Rua BBB – 221

123-2222

12446

07-03-2001

R$ 500,32

Tabela - Clientes e Seus Pedidos – Tabela em que Foram “Misturados” Assuntos.
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Observe que, nesta tabela, cometemos, propositalmente, o erro de “misturar” dois assuntos:

•

Dados sobre os “Clientes”

•

Dados sobre os “Pedidos dos Clientes”

Quando este tipo de erro é cometido, temos uma série de problemas que irão se refletir em
todo o sistema que está sendo desenvolvido. Dentre os principais problemas podemos citar:

•

Informações repetidas: Observe que para cada pedido de um determinado cliente,
precisamos informar novamente os campos: Nome, Endereço e Fone do cliente (isso neste
exemplo reduzido, pois normalmente existem dezenas de campos para cada cliente,
informação esta que teria que ser toda repetida, ou seja, digitada novamente, a cada novo
pedido do cliente).

•

Informações Inconsistentes: Observe que por um erro de digitação, o nome do cliente José
da Silva está digitado incorretamente (sem o acento) no segundo registro, e o seu endereço
está digitado incorretamente, no terceiro registro. Isso causa inconsistências no Banco de
Dados, gerando resultados errados quando forem feitas pesquisas pelo nome do cliente ou
pelo endereço ou quando forem gerados relatórios com totalizações por cliente, tais como o
total anual de vendas para cada cliente ou a média mensal de vendas, por cliente.

Para evitar estes problemas deveríamos separar as informações dos Clientes e dos seus Pedidos em
duas tabelas distintas. Veremos como fazer isso mais adiante, neste capítulo. Por enquanto,
mantenha sempre em mente a regra número um do projeto de bancos de dados relacionais:

•

“Assuntos diferentes em tabelas diferentes”. Ou de outra maneira: “Não se misturam
campos de dois ou mais assuntos, na mesma tabela”.
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Chave Primária – Conceito e Exemplos

O conceito de Chave Primária é fundamental para entender o funcionamento de um Banco de
Dados. Vamos procurar entender o que significa um campo ser a Chave Primária de uma tabela.

Ao definirmos um campo como sendo uma Chave Primária de uma tabela informamos, ao Banco de
Dados, que não podem existir dois registros com o mesmo valor na Chave Primária, ou seja, os
valores no campo Chave Primária precisam ser únicos.

Por exemplo, se defino um campo “Número do CPF” da tabela Clientes como sendo um campo do
tipo Chave Primária, estou dizendo ao Banco de Dados que não podem ser cadastrados dois clientes
com o mesmo valor no campo “Número do CPF”.

Na prática, estou garantindo que não podem ser cadastrados dois clientes com o mesmo número de
CPF. Vou ser repetitivo para que fique bem claro: Ao definir que o campo Número do CPF é do
tipo Chave Primária, eu defino que não podem existir valores repetidos neste campo, ou seja, não
posso cadastrar dois clientes com o mesmo número de CPF.

Em outras palavras, poderíamos dizer que o campo Chave Primária identifica de maneira única cada
registro de uma tabela, isto é, de posse do valor da Chave Primária somente localizaremos um
registro com aquele valor no campo Chave Primária.

Outro exemplo de campo que ilustra bem o conceito de chave primária, é um campo Número do
pedido, na tabela Pedidos. Este campo deve ser único, o que na prática significa que não podem ser
cadastrados dois ou mais pedidos, com o mesmo valor no campo Número do Pedido. Nós veremos a
parte prática, sobre como definir um campo para ser do tipo Chave primária, no Capítulo Sobre
Tabelas.

Este é um conceito muito importante, pois conforme veremos mais adiante os conceitos de
Integridade Referencial e Normalização estão diretamente ligados ao conceito de Chave Primária.
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Alguns exemplos de campos que podem ser definidos como “Chave Primária” em suas respectivas
tabelas:

•

O campo Número do Pedido, em uma tabela de Pedidos.

•

O campo Número do RG ou Número do CPF em uma tabela de Clientes Pessoa Física.

•

O campo Número do CNPJ em uma tabela de Clientes Pessoa Jurídica.

•

O campo Código do Produto em uma tabela de Produtos.

•

O campo ISBN em uma tabela de Livros.

•

O campo Número da Matrícula em uma tabela de Cadastro de Funcionários.

Na Figura 1.2, vemos um exemplo da tabela Clientes onde o campo Código do Cliente é definido
como uma Chave Primária. Observe que não existem dois clientes com o mesmo código.

Figura 1.2 - O campo Código do Cliente é uma Chave Primária.
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Um detalhe importante é que a Chave Primária pode ser formada pela combinação de mais do que
um campo, situação na qual é denominada de Chave Primária Composta. Podem existir casos
(embora não sejam muito comuns) em que um único campo não é capaz de atuar como Chave
Primária, pelo fato de apresentar valores repetidos. Nestes casos podemos definir uma combinação
de dois ou mais campos para ser a nossa Chave Primária Composta.

Além disso, uma tabela somente pode ter uma Chave Primária, seja ela simples ou composta. Outro
detalhe importante é que nem toda as tabelas tem que ter, obrigatoriamente, uma chave primária
(seja simples ou composta). Dependendo de cada projeto, pode haver situações onde uma tabela não
terá nenhum campo (ou combinação de campos), definido como do tipo Chave primária.

Um cuidado especial que devemos ter é quanto ao desempenho das consultas em tabelas que
possuem Chave Primária Composta por mais do que um campo. Em muitas situações, o
desempenho das consultas é inversamente proporcional ao tamanho da Chave Primária. Com isso
quanto maior o tamanho da Chave Primária, menor o desempenho das consultas, isto é, mais
demoradas se tornam as consultas. Na prática, dificilmente teremos uma Chave Primária composta
por mais do que três ou quatro campos. Se você se deparar com uma situação em que precise uma
Chave primária composta de quatro ou mais campos, revise o projeto do Banco de Dados, por que
devem existir alguns problemas. E a ferramenta a ser utilizada neste caso é a Normalização de
Tabelas, item este que veremos ainda neste capítulo.
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Exemplos Práticos com Tabelas e Chave Primária

Nesta lição vamos fazer dois exercícios práticos para ilustrar os conceitos que foram vistos até
agora: Entidades e Atributos (Tabelas e Campos) e também o conceito de Chave Primária.

O primeiro passo é mostrar como abrir o Access 2013 em diferentes versões do Windows,
principalmente com o Windows 8, onde houve uma grande mudança em relação as versões
anteriores do Windows.

Claro que os exemplos todos supõem que você já tenha instalado o Access 2013 em seu
computador. Para poder acompanhar os exemplos deste livro você já deve ter o Access 2013
instalado no seu computador.

Exemplo Prático: Para abrir o Access 2013 no Windows Vista, Windows 7 ou no Windows 10,
siga os passos indicados a seguir:

1.

Faça o logon com uma conta com permissão de Administrador.

2.

Clique em Iniciar -> Todos os Programas -> Microsoft Office 2013 -> Microsoft Access

2013.

3.

Pronto, o Access 2013 será aberto e está pronto para o uso. Agora é só ler o restante do livro

para aprender a usar os recursos básicos e intermediários do Access 2013.

Exemplo Prático: Para abrir o Access 2013 no Windows 8, siga os passos indicados a seguir:

1.

Faça o logon com uma conta com permissão de Administrador.

2.

Na tela de Abertura do Windows 8 simplesmente digite Access 2013, para iniciar uma

pesquisa na lista de aplicativos instalados. No painel da esquerda será exibida a lista de aplicativos
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que atendem ao critério de pesquisa “Access 2013”. Clique em Access 2013 (em alguns casos o
nome poderá ser Microsoft Access 2013).

3.

Pronto, o Access 2013 será aberto e está pronto para o uso. Agora é só ler o restante do livro

para aprender a usar os recursos básicos e intermediários do Access 2013.

Nota: Nos exemplos práticos deste livro eu vou usar apenas a expressão: “Abra o Access 2013”,
sem repetir os passos necessários para abrir o Access 2013. Em caso de dúvidas é só voltar a esta
lição e revisar os passos necessários para abrir o Access, conforme a versão do Windows que você
estiver utilizando.

No próximo capítulo faremos um estudo da interface do Access 2013, onde apresentaremos os
diferentes elementos disponíveis e como navegar através das opções disponíveis. Ao longo deste
livro você aprenderá a usar diversos dos recursos básicos e intermediários do Access 2013.

Exemplo Prático: Para abrir o Banco de Dados Pedidos.accdb, o qual está na pasta Exemplos do
Livro de Access 2013 Básico e Intermediário, dentro da pasta Documentos, e analisar as suas
entidades e os atributos de cada entidade, siga os passos indicados a seguir:

1.

Abra o Microsoft Access 2013.

2.

Será aberta a tela principal do Access, a qual ainda não foi apresentada a você. No Capítulo

2 eu farei um estudo detalhado sobre a tela principal e a nova interface do Access 2013.

3.

Ao abrir o Access 2013, por padrão, vem selecionada a lista de Arquivos Recentemente

Abertos (no lado esquerdo da janela), conforme indicado na Figura 1.3. Se é a primeira vez que
você está abrindo o Access 2013, evidentemente, que esta lista estará vazia. No lado esquerdo,
clique na opção Mais Arquivos. Será aberta uma nova janela, com a lista Abrir, onde tem as opções:
Recentes, OneDrive – Pessoal, Computador e Adicionar um local. Clique na opção
.
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4.

Será aberta uma lista com as pastas recentes utilizadas (se é a primeira vez que você está

abrindo o Access esta lista, evidentemente, estará vazia) e ao final da lista a opção Procurar. Clique
na opção Procurar.

Figura 1.3 – A guia Arquivo Selecionada.

5.

Será exibida a janela Abrir para que você navegue até a pasta onde está o arquivo a ser

aberto, que no nosso caso é a pasta Exemplos do Livro de Access 2013 Básico, a qual está dentro da
pasta Documentos.

6.

Navegue até a pasta Exemplos do Livro de Access 2013 Básico, dentro da pasta

Documentos.
7.

Serão exibidos os arquivos disponíveis, dentre os quais está o arquivo Pedidos.accdb. Clique

neste arquivo para selecioná-lo e depois clique no botão Abrir.

8.

O banco de dados Pedidos.accdb é aberto e observe que na parte de cima da janela tem um

Aviso de Segurança informando que parte do conteúdo ativo foi desabilitado. Esse aviso é exibido
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por que o banco de dados Pedidos.accdb contém macros e código VBA, itens estes que são
considerados “Conteúdo ativo” e que podem conter vírus. Por padrão, sempre que um banco de
dados que contém macros e código VBA é aberto no Access 2013, este aviso de segurança é
emitido. Esta é uma forma de alertar o usuário, principalmente quando estiver abrindo um banco de
dados de origem desconhecida, como por exemplo baixado a partir de um site pouco conhecido na
Internet. No nosso caso, como é um arquivo conhecido e de fonte confiável, clique no botão
Habilitar Conteúdo, para permitir que as macros e o código VBA do banco de dados Pedidos.accdb
estejam disponíveis.

9.

Feito isso será PODERÁ OU NÃO ser emitido um aviso conforme indicado na Figura 1.4.

Este aviso pergunta se você deseja tornar o banco de dados em um Documento Confiável. Se você
clicar em Sim, o banco de dados Pedidos.accdb passará a ser considerado como um Documento
Confiável, no qual as macros e o código VBA podem ser executados. Clique em Sim. Com isso este
aviso não será novamente emitido, nas próximas vezes que você for abrir o banco de dados
Pedidos.accdb.

Figura 1.4 – Tornar o Banco de Dados um Documento Confiável.

Importante: Só torne um banco de dados confiável se você conhecer a origem do banco de dados e
tiver certeza que ele não irá conter vírus ou outras pragas virtuais.

10.

Após clicar em Sim o banco de dados Pedidos.accdb será aberto e estará disponível para ser

utilizado.
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11.

O banco de dados é aberto e no lado esquerdo, por padrão, é selecionada a opção para que

sejam exibidos todos os objetos componentes do banco de dados.

12.

Observe que o primeiro elemento, no painel da esquerda são as Tabelas. Na lista de tabelas

que é exibida dê um clique duplo na tabela Clientes para abri-la. Observe os diversos campos que
compõem a tabela Clientes (Código do Cliente, Nome da Empresa, Nome do Contato, etc.).
Observe também que já existem vários clientes cadastrados. No nosso exemplo são 91 Clientes já
cadastrados.

13.

Dê um clique no botão "x" mais de baixo, conforme destacado na Figura 1.5, para fechar a

Tabela Clientes. Cuidado, pois se você clicar no botão "x" mais de cima, você irá fechar o Access
2013.

Figura 1.5 – Botão x Para Fechar a Tabela Clientes.

14.

Você estará de volta a tela principal do Access 2013, com o banco de dados Pedidos.accdb

ainda aberto. No painel da esquerda dê um clique duplo na tabela Pedidos para abrir a Tabela
Pedidos
É PROIBIDO O USO DESTE MATERIAL EM SALA DE AULA E EM TREINAMENTOS

Página 39 de 58

Banco de Dados e Access 2013 Básico e Intermediário
Trecho de Demonstração!!!

15.

Observe os diferentes Atributos da Tabela Pedidos: Número do Pedido, Cliente,

Funcionário, Data do Pedido e assim por diante. Observe que existem 830 pedidos já cadastrados,
conforme indicado na parte de baixo da tabela, na área conhecida como navegador de registros, área
esta que aprenderemos a utilizar no Capítulo 2.

16.

Dê um clique no botão "x" mais de baixo, conforme destacado na Figura 1.5, para fechar a

Tabela Pedidos. Cuidado, pois se você clicar no botão "x" mais de cima, você irá fechar o Access
2013.

17.

Feche o Microsoft Access 2013. Para isso clique na X bem de cima, no canto superior

direito da janela do Access.

Pronto, com este pequeno exemplo você já aprendeu a abrir o Access 2013, teve uma visão bem
rápida da interface do programa (interface esta que será detalhada no Capítulo 2) e aprendeu a abrir
e fechar tabelas e verificar quais os campos disponíveis em uma tabela. É pouco mas já é um bom
começo para você ir se familiarizando com a interface do Access 2013.

A seguir vamos a mais um exemplo, onde você aprenderá a verificar qual o campo chave primária
de uma tabela e fará testes para ver o funcionamento de um campo do tipo Chave Primária. Então
mãos à obra.

Exercício: Neste exercício iremos acessar a estrutura da tabela Clientes, do banco de dados
Pedidos.accdb. No Capítulo 2 você verá, em mais detalhes, que podemos acessar as tabelas em
diferentes modos, dentre os quais está o Modo Estrutura. É no modo estrutura que podemos fazer
alterações nas definições dos campos que compõem a tabela, incluindo adicionar, alterar ou até
mesmo excluir campos. Depois de acessar o modo estrutura da tabela Clientes vamos redefinir o
campo Código do Cliente para que ele deixe de ser uma Chave Primária, feito isso iremos para o
Modo Folha de Dados e Adicionaremos um Cliente com o Código de Cliente Duplicado (Igual a um
que já existe na Tabela), depois retornaremos ao modo estrutura e tentaremos redefinir o campo
Código do Cliente como Chave Primária para ver o que acontece. Em seguida vamos excluir o
cliente que foi adicionado com o mesmo código de um cliente já existente. Voltaremos a definir o
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campo CódigoDoCliente como sendo um campo do tipo Chave Primária e em seguida tentaremos
inserir um cliente com o mesmo código de um cliente já cadastrado. O Access permitirá ou não a
inserção deste último cliente?? Vamos praticar para descobrir a resposta (apesar que se você já
estudou, com dedicação, o Capítulo 1, o qual aborda a teoria do Modelo Relacional, você já sabe a
resposta para esta pergunta).

Exemplo Prático: Para fazer o exercício proposto, siga os passos indicados a seguir:

1.

Abra o Microsoft Access 2013.

2.

Será aberta a tela principal do Access, a qual ainda não foi apresentada a você. No Capítulo

2 eu farei um estudo detalhado sobre a tela principal e a nova interface do Access 2013.

3.

Ao abrir o Access 2013, por padrão, vem selecionada a lista de Arquivos Recentemente

Abertos (no lado esquerdo da janela), conforme indicado na Figura 1.3, exibida anteriormente. Se é
a primeira vez que você está abrindo o Access 2013, evidentemente, que esta lista estará vazia. No
lado esquerdo, clique na opção Mais Arquivos. Será aberta uma nova janela, com a lista Abrir, onde
tem as opções: Recentes, OneDrive – Pessoal, Computador e Adicionar um local. Clique na opção
.

4.

Será aberta uma lista com as pastas recentes utilizadas (se é a primeira vez que você está

abrindo o Access esta lista, evidentemente, estará vazia) e ao final da lista a opção Procurar. Clique
na opção Procurar.

5.

Será exibida a janela Abrir para que você navegue até a pasta onde está o arquivo a ser

aberto, que no nosso caso é a pasta Exemplos do Livro de Access 2013 Básico, a qual está dentro da
pasta Documentos.

6.

Navegue até a pasta Exemplos do Livro de Access 2013 Básico, dentro da pasta

Documentos.
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7.

Serão exibidos os arquivos disponíveis, dentre os quais está o arquivo Pedidos.accdb. Clique

neste arquivo para selecioná-lo e depois clique no botão Abrir.

8.

O banco de dados Pedidos.accdb é aberto e agora não deverá mais ser emitido o Aviso de

Segurança que foi emitido a primeira vez que abrimos este banco de dados, pois tornamos este
banco de dados um Documento Confiável. Em caso de dúvidas, volte ao exemplo prático anterior.

9.

O banco de dados é aberto e no lado esquerdo, por padrão, é selecionada a opção para que

sejam exibidos todos os objetos componentes do banco de dados.

10.

Observe que o primeiro elemento, no painel da esquerda são as Tabelas. Na lista de tabelas

que é exibida dê um clique duplo na tabela Clientes para abri-la. A tabela será aberta no modo
Folha de Dados, no qual são exibidos os dados contidos na tabela. O próximo passo será passarmos
para o modo Estrutura desta tabela, o qual é chamado pelo Access 2013 de “Modo Design”.

11.

Com a tabela clientes aberta observe que fica ativo o botão Modo de Exibição. Este botão é

o primeiro da barra de botões. Clique na setinha para baixo que é exibida neste botão para que
sejam exibidas as opções disponíveis. Nas opções disponíveis, clique em Modo Design, conforme
ilustrado na Figura 1.6:

Figura 1.6 – Acessando o Modo Design da tabela.
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12.

Ao entrar no Modo Design da tabela Clientes (também conhecido como modo estrutura da

tabela), indicado na Figura 1.7, você pode notar que na linha do Campo "CódigoDoCliente", existe
o desenho de uma pequena chave amarela. Esta chave indica que o Campo Código do Cliente foi
configurado como sendo a "Chave Primária" da tabela Clientes. Além disso, na propriedade
"Indexado" deste campo, mais em baixo nesta janela, você pode Notar que aparece "Sim
(Duplicação Não Autorizada)", indicando que não podem haver valores duplicados para um campo
do tipo Chave Primária. Estes detalhes estão indicados na Figura 1.7:

Figura 1.7 – Campo Código do Cliente configurado como Chave Primária da Tabela
Clientes.

13.

Estando no Modo Design da tabela Clientes Selecione a Linha "CódigoDoCliente", que é a

primeira linha. Para selecionar uma linha no Modo Design coloque o mouse bem a esquerda da
linha, até que o cursor se transforme em uma flecha apontando para a direita, aí de um clique e toda
a linha será selecionada. O indicativo de que a linha toda foi corretamente selecionada é um
contorno roxo ao redor da linha. Se este contorno não for exibido é porque você selecionou apenas
o nome do campo e não a linha toda. Seleciona e linha toda.
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14.

Com a linha selecionada dê um clique no botão com Chave Primária (fica ao lado do botão

Modo de Exibição e tem o desenho de uma chave amarela nela). Feito isso o campo
CódigoDoCliente deixará de ser uma chave primária, conforme pode ser notado pelo fato da chave
ter sumido da linha Código do Cliente.

15.

Vá para o Modo Folha de Dados. Para isso clique na setinha para baixo no botão Modo de

Exibição e, no menu de opções que é exibido clique em Modo de Exibição de Folha de Dados.

16.

O Access emite um aviso informado que as alterações que foram feitas devem ser salvas,

antes que você possa ir para o Modo de Exibição de Folha de Dados. Clique em Sim para salvar as
alterações e pronto, você estará no modo de Exibição de Folha de Dados, da tabela Clientes e o
campo CódigoDoCliente não é mais uma chave primária. O que isso significa? Continue
acompanhando o exemplo.

17.

Agora vamos inserir um novo Cliente, com o mesmo código de um cliente já existente. Na

parte de cima clique na guia Página Inicial. Dentro do grupo Registros, dentre os botões que são
exibidos clique no botão Novo (

). O cursor será deslocado para o final da tabela, com um

novo registro em branco, aguardando que você preencha os campos do novo registro.

Insira um novo Cliente com os seguintes Dados:
Código do Cliente : ALFKI
Nome da Empresa: ABC de 123
Nome do Contato:

José da Silva

Cargo do Contato:

Chefe

Endereço:

Rua X, Núm 100

Cidade:

Santa Maria

Região:

SP

CEP:

97000-000

País:

Brasil

Telefone:

(55) 3222-2222

Fax:

(55) 3222-2222
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18.

Observe que mesmo inserindo um cliente com o mesmo Código de Outro Cliente que já

existe: (ALFKI) o Microsoft Access 2013 permitiu a inserção do novo registro. Agora temos dois
clientes com o mesmo Código do Cliente, o que na prática causará uma série de Problemas ao
Banco de Dados, conforme veremos a seguir.

19.

O Access 2013 aceitou dois clientes com o mesmo código pois o campo CódigoDoCliente

não é mais do tipo Chave Primária, com isso podemos ter valores repetidos neste campo.

20.

Agora vamos definir o campo CódigoDoCliente como sendo do tipo Chave Primária, ou

pelo menos vamos tentar.

21.

Clique na setinha para baixo que é exibida no botão Modo de Exibição para que sejam

exibidas as opções disponíveis. Nas opções disponíveis, clique em Modo Design.

22.

Estando no Modo Design da tabela Clientes Selecione a Linha "CódigoDoCliente", que é a

primeira linha. Para selecionar uma linha no Modo Design coloque o mouse bem a esquerda da
linha, até que o cursor se transforme em uma flecha apontando para a direita, aí de um clique e toda
a linha será selecionada. O indicativo de que a linha toda foi corretamente selecionada é um
contorno roxo ao redor da linha. Se este contorno não for exibido é porque você selecionou apenas
o nome do campo e não a linha toda. Seleciona e linha toda.

23.

Com a linha selecionada dê um clique no botão com Chave Primária (fica ao lado do botão

Modo de Exibição e tem o desenho de uma chave amarela nela). Feito isso o campo
CódigoDoCliente será marcado para voltar a ser uma chave primária, conforme pode ser notado
pelo desenho de uma pequena chave ao lado do nome do campo.

24.

Agora vamos “tentar salvar” as alterações na tabela. Dê um clique no botão com a figura

Disquete (

), o qual fica bem na parte de cima da janela do Access, no canto esquerdo, para tentar

salvar as alterações que foram feitas na estrutura da tabela. Você receberá uma mensagem de erro,
dizendo que não é possível realizar tal operação, conforme indicado na Figura 1.8. Por que acontece
este erro??
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Figura 1.8 – Erro ao Salvar a tabela.

25.

Clique em OK para fechar a janela indicada na Figura 1.8. Poderá ser exibida uma segunda

janela com mensagens de erro. Clique em OK para fechar esta segunda janela, caso seja exibida.

26.

Isto acontece porque temos dois registros com o mesmo valor no campo CódigoDoCliente,

com isso este campo não pode ser definido como sendo do tipo Chave Primária.

27.

Você estará de volta a estrutura da tabela Clientes.

28.

Selecione a linha CódigoDoCliente e dê um clique no botão com Chave Primária para fazer

com que este campo deixe de ser do tipo Chave Primária.

29.

Vá para o Modo de Exibição de Folha de Dados. Para isso clique na setinha para baixo no

botão Modo de Exibição e, no menu de opções que é exibido clique em Modo de Exibição de Folha
de Dados.

30.

O Access 2013 emite um aviso informando que você deve salvar as alterações feitas na

Estrutura da Tabela. Clique em Sim para salvar as alterações e ir para o Modo de Exibição de Folha
de Dados.

31.

Agora vamos excluir o cliente inserido anteriormente.

32.

Localize o registro inserido anteriormente (deve ser o segundo registro da tabela, com o

código ALFKI e o nome ABC de 123) e dê um clique no campo CódigoDoCliente deste registro.
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33.

Para selecionar o registro aponte o mouse para o quadradinho cinza que tem antes do código

do cliente, até que o mouse se transforme em uma seta apontando para a direita e clique para
selecionar todo o registro a ser excluído, conforme indicado na Figura 1.9.

Figura 1.9 – Selecionando o Registro a ser Excluído.

34.

Estando o registro selecionado pressione a tecla Del. Será exibida uma mensagem

solicitando confirmação para excluir o registro. Clique em Sim. Pronto, agora excluímos o registro
com valor duplicado para o campo CódigoDoCliente ALFKI. Ficou apenas um registro com este
código.

35.

Agora vamos voltar a definir o campo CódigoDoCliente como sendo do tipo Chave

Primária.

36.

Clique na setinha para baixo que é exibida no botão Modo de Exibição para que sejam

exibidas as opções disponíveis. Nas opções disponíveis, clique em Modo Design.
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37.

Estando no Modo Design da tabela Clientes Selecione a Linha "CódigoDoCliente", que é a

primeira linha. Para selecionar uma linha no Modo Design coloque o mouse bem a esquerda da
linha, até que o cursor se transforme em uma flecha apontando para a direita, aí de um clique e toda
a linha será selecionada. O indicativo de que a linha toda foi corretamente selecionada é um
contorno roxo ao redor da linha. Se este contorno não for exibido é porque você selecionou apenas
o nome do campo e não a linha toda. Seleciona e linha toda.

38.

Dê um clique no botão com o desenho de uma pequena Chave (

), para redefinir o

campo CódigoDoCliente como sendo uma Chave Primária.

39.

Agora vamos salvar a tabela. Dê um clique no botão com a figura Disquete (

) para tentar

salvar as alterações que foram feitas na estrutura da tabela. Como não temos mais valores
duplicados no campo CódigoDoCliente, agora o Microsoft Access 2013 consegue definir o campo
CódigoDoCliente como sendo do tipo Chave Primária. A partir deste momento não conseguiremos
mais inserir um cliente com o mesmo código de um cliente já cadastrado. Vamos conferir se isto
realmente é verdade.

40.

Agora vamos tentar inserir um novo Cliente, com o mesmo código de um cliente já

existente. Clique na seta para baixo no botão Modo de Exibição. Nas opções que são exibidas
clique em Modo de Exibição de Folha de Dados. Na parte de cima da janela do Access 2013 clique
na guia Página Inicial. No grupo Registros, dentre os botões que são exibidos clique no botão Novo
(

). O cursor será deslocado para o final da tabela, com um novo registro em branco,

aguardando que você preencha os campos do novo registro. Digite os seguintes dados:
Código do Cliente :

ALFKI

Nome da Empresa:

ABC de 123

Nome do Contato:

José da Silva

Cargo do Contato:

Chefe

Endereço:

Rua X, Núm 100

Cidade:

Santa Maria

Região:

SP

CEP:

97000-000

País:

Brasil
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41.

Telefone:

(55) 3222-2222

Fax:

(55) 3222-2222

Após digitar o número de Fax e pressionar Enter, o Microsoft Access 2013 tentará salvar o

novo registro, porém não conseguirá. Será exibida a mensagem indicada na Figura 1.10:

Figura 1.10 – Erro indicando que não é possível inserir valores duplicados no campo
CódigoDoCliente, o qual é do tipo Chave Primária.

O que significa esta mensagem? Por que o Microsoft Access não está permitindo que o novo
registro seja salvo?

R: Como o campo CódigoDoCliente é novamente do tipo Chave Primária, não é possível inserir
dois registros com o mesmo valor neste campo. Foi o que tentamos fazer e o Access não deixou.

42

Dê um clique no botão OK para fechar a mensagem de erro.

43.

Pressione a tecla ESC duas vezes seguidas para descartar os dados inseridos no novo

registro.

44.

Feche a tabela Clientes.

Com este exemplo conseguimos ilustrar, bem o que é e como funciona um campo do tipo
Chave Primária.
Um último detalhe importante para lembrarmos é que a Chave Primária pode ser formada pela
combinação de Mais de Um Campo. Podem existir casos em que um único campo não é capaz de
atuar como chave primária, pelo fato deste apresentar valores repetidos. Nestes casos podemos
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definir uma combinação de 2 ou mais campos para ser a nossa chave primária. Para fazer isso basta,
no modo estrutura da tabela, selecionar todas as linhas que definirão a "Chave Primária Composta",
e depois dar um clique no botão Chave Primária.

Nota: Falaremos mais sobre a definição de chaves primárias no Capítulo sobre Tabelas.

Além disso, uma tabela somente pode ter uma Chave Primária, seja ela simples ou composta.

Nesta lição nós aprendemos o conceito de Chave Primária, a sua Importância e como Definir um
Campo de uma Tabela como sendo do tipo Chave Primária. Também testamos inconsistências que
podem ser introduzidas nos dados, pelo fato de não termos uma Chave Primária definida
corretamente (No nosso exemplo, conseguimos inserir um Cliente com o Mesmo Código de outro
cliente já cadastrado). Na próxima lição aprenderemos outro importante conceito: Conceito de
Relacionamentos entre Tabelas.

Relacionamentos Entre Tabelas

Entender o conceito de Relacionamentos Entre Tabelas é o que de mais importante existe em
termos de banco de dados relacionais. Se você não entender bem este mecanismo, você terá sérios
problemas no projeto, implementação e administração dos bancos de dados que você venha a criar.
Leia e releia esta lição quantas vezes forem necessárias, até que estes conceitos estejam bem claros
para você.

CONTINUA NO LIVRO....

•

https://juliobattisti.com.br/loja/detalheproduto.asp?CodigoLivro=LIV0001529
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IMPORTANTE:
Este e-book é um Trecho de Demonstração do livro:
Aprenda com Júlio Battisti: Banco de Dados e Access 2013
Básico e Intermediário - Através de Exemplos Práticos e Úteis
- Passo a Passo

Páginas: 508 | Autor: Júlio Battisti | Editora: Instituto Alpha

Para Comprar o Livro Completo, com 50% de Desconto
e Ainda Ganhar um Pacote de Bônus que Valem 20
Vezes o Valor do Livro, Acesse o Seguinte Endereço:
https://juliobattisti.com.br/loja/detalheproduto.asp?CodigoLivro=LIV0001529
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OUTROS LIVROS SOBRE ACCESS, DO AUTOR JÚLIO BATTISTI

01) Aprenda com Júlio Battisti: Access 2010 - Curso Completo - Do
Básico ao Avançado, Incluindo Macros e Programação VBA - Através de
Exemplos Práticos Passo a Passo

Páginas: 1602 | Autor: Júlio Battisti | Editora: Instituto Alpha

Com este livro você aprenderá desde o básico sobre Bancos de Dados
com o Access 2010, até os recursos mais avançados do Access,
incluindo Consultas Avançadas, Macros e Programação VBA.

Para comprar o livro com um Ótimo Desconto e Ainda Ganhar 21
Bônus, que valem 20x o Valor do livro, acesse o seguinte endereço:

https://juliobattisti.com.br/loja/detalheproduto.asp?CodigoLivro=LIV0001520
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02) Aprenda com Júlio Battisti: Macros e Programação VBA no Access
2010 Através de Exemplos Práticos e Úteis - Passo a Passo

Páginas: 1164 | Autor: Júlio Battisti | Editora: Instituto Alpha

Mesmo que Você não Saiba Nada de Programação ou já Tenha Tentado
Aprender Programação VBA e Desistiu ou Achou Difícil, com Este Livro
EU GARANTO que Você Aprenderá, SEM DIFICULDADES, a Dominar a
Programação VBA. APRENDIZADO GARANTIDO.

Para comprar o livro com um Ótimo Desconto e Ainda Ganhar 21
Bônus, que valem 10x o Valor do livro, acesse o seguinte endereço:

https://juliobattisti.com.br/loja/detalheproduto.asp?CodigoLivro=LIV0001512
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03) Aprenda com Júlio Battisti: Access 2010 Avançado, Macros e
Programação VBA - Passo a Passo

Páginas: 828 | Autor: Júlio Battisti | Editora: Instituto Alpha

É o Único Livro Sobre Técnicas Avançadas do Access 2010 que você irá
precisar. Será sua fonte de Consultas. Domine os Recursos Avançados,
Macros e a Programação VBA no Access 2010.

Para comprar o livro com um Ótimo Desconto e Ainda Ganhar 12
Bônus, que valem 10x o Valor do livro, acesse o seguinte endereço:

https://juliobattisti.com.br/loja/detalheproduto.asp?CodigoLivro=LIV0001320
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Páginas: 508 | Autor: Júlio Battisti | Editora: Instituto Alpha

Para Comprar o Livro Completo, com 50% de Desconto
e Ainda Ganhar um Pacote de Bônus que Valem 20
Vezes o Valor do Livro, Acesse o Seguinte Endereço:
https://juliobattisti.com.br/loja/detalheproduto.asp?CodigoLivro=LIV0001529
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