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Resumo 

As atuais perspectivas computacionais, sobretudo vindas da Internet, têm gerado novas 

demandas na manipulação de dados que são cada vez maiores em volume, heterogeneidade e 

dinamismo. Este fato tem ocasionado alguns gargalos em aplicações no mercado devido ao 

descompasso das crescentes requisições e às atuais estruturas de dados adotadas. Uma proposta 

para enfrentar esse desafio é a utilização dos denominados sistemas de bancos de dados NoSQL 

que se diferenciam dos sistemas baseados no Modelo Relacional por possibilitar a 

implementação de estruturas mais flexíveis. Contudo, a maioria das bases de dados do mercado 

vem sendo projetada em estruturas relacionais, e a migração de uma base que segue o Modelo 

Relacional para outro requer grande esforço dos projetistas diante das diferenças existentes e 

falta da automatização desse processo. 

Assim, equipes de desenvolvimento se deparam com esse fato e necessitam desenvolver, 

muitas vezes, soluções de conversão dos dados do Modelo Relacional para essas novas 

estruturas. Porém, algumas dessas soluções são específicas para cada estrutura de dados, não 

sendo replicáveis em outras situações ou com outras bases de dados. 

Nesse sentido, este trabalho apresenta uma abordagem para conversão de estruturas de 

dados relacionais para sistemas NoSQL. Para isso, ele compara as estruturas de dados do modelo 

relacional com as quatro abordagens NoSQL (Chave-valor, Colunas, Documentos e Grafos), 

gerando um conjunto de correspondências estruturais, e regras de conversão do modelo 

relacional para as abordagens NoSQL. O trabalho incluiu o desenvolvimento de um protótipo de 

uma ferramenta que implementa a conversão entre dados de um banco Relacional para o NoSQL 

baseado em documentos (MongoDB). Por fim, o trabalho mostra alguns experimentos que 

comprovam a consistência dos resultados de consultas executadas sobre os sistemas 

mencionados. 

 

Palavras-chave: Conversão de dados. Chave-valor. Colunas. Grafo. MongoDB. 



 

Abstract 

Current computational perspectives, especially from the Internet, have created new 

demands on data handling that are increasing in volume, diversity and dynamism. This has 

caused some problems in commercial applications due to the mismatch of the growing requests 

and the current data structures adopted. A proposal to address this challenge is the use of the so-

called NoSQL database systems, that differ from systems based on the Relational Model for 

enabling the implementation of more flexible structures. However, most commercial databases 

are designed in relational structures, and the migration of such databases to other models requires 

great effort from designers because of the existing differences and lack of automation in this 

process. 

Thus, development teams are often faced with this fact and need to develop data 

conversion solutions of Relational Model to these new structures. However, some of these 

solutions are specific to each data structure, and is not replicable in other situations and 

databases. 

In this sense, this work presents a conversion approach from relational data structures to 

NoSQL systems. It compares the relational model data structures with four NoSQL approaches 

(Key-value, Columns, Documents and Graphs), generating a set of structural correspondences 

and conversion rules from the relational model to NoSQL approaches. The work included the 

development of a prototype tool that implements the conversion between relational to NoSQL 

databases based on documents (MongoDB). Finally, this work presents experiments that indicate 

the consistency of the results of queries executed on the mentioned systems. 

 

Keywords: Data conversion. Key-value. Column. Graph. MongoDB. 
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Capítulo  

1 
1 Introdução 

 

 

Este capítulo realiza uma introdução ao tema deste trabalho, apresentando os aspectos 

gerais da problemática em questão, a motivação, os objetivos e a estrutura da dissertação. 
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1.1 Motivação 

Desenvolvido na década de setenta, o Modelo Relacional (CODD, 1970) tem sido, ao 

longo dos anos, o modelo de dados padrão dos bancos de dados líderes de mercado. No entanto, 

na atualidade, é cada vez mais crescente a necessidade por novas formas de armazenamento que 

atendam às mudanças que estão ocorrendo nos pedidos de processamento (PORTEY et al, 2015), 

como a necessidade de manipulação de grandes volumes de dados em curto espaço de tempo. 

Uma dessas novas formas são os chamados bancos de dados NoSQL que vem do termo Not only 

SQL ou, “não apenas SQL”. Essa nova linha de banco de dados desperta o interesse, sobretudo, 

das grandes empresas como Google
1
 que buscam armazenar eficientemente enormes quantidades 

de dados de forma escalar, além de aumentar a disponibilidade a baixo custo. 

Apesar de ainda ter um mercado pequeno, os bancos de dados NoSQL estão crescendo 

constantemente. As estimativas predizem um crescimento significativo nos próximos anos como, 

por exemplo, as apresentadas em Research and Markets
2
 que estima um crescimento do setor em 

aproximadamente 53% no período de 2013 até 2018. Já Allied Market Research
3
, prevê uma 

movimentação em torno de 4,2 bilhões de dólares para o mercado mundial dos sistemas NoSQL. 

Um dos grandes impulsionadores desse crescimento são os sistemas vindos sobretudo da 

Web. Eles têm gerado novas demandas para o gerenciamento de dados que são cada vez maiores 

em termos de volume, heterogeneidade e dinamicidade, fazendo com que sistemas NoSQL sejam 

utilizados como solução. Porém, é importante ser mencionado que não são apenas os novos 

serviços que necessitam utilizar os recursos de persistência oferecidos pelos bancos de dados 

NoSQL. Uma grande quantidade de sistemas, que continuam a utilizar dados oriundos de bancos 

que seguem o modelo relacional, está se deparando com a necessidade de novas abordagens de 

persistência devido à constante ampliação de seus serviços. 

Um exemplo desses sistemas é o Netflix
4
. Papo (2012) afirma que no ano de 2012 o 

serviço de stream de vídeo possuía cerca de 288 servidores distribuídos e operava com mais de 

um milhão de operações por segundo. Isso foi possível logo após a base de dados do Netflix, que 

utilizava apenas o MySQL, passar a ser persistida com o uso dos sistemas de banco de dados 

Cassandra e SimpleDB
5
 (IZRAILEVSKY e TSEITLIN, 2011). Outro exemplo pode ser visto em 

Butler (2014), onde é apresentado um site de aluguel de veículos chamado CARFAX. Este optou 

                                                 
1
 www.google.com 

2
 http://www.researchandmarkets.com/reports/2776270/global_nosql_market_20142018 

3
 http://www.alliedmarketresearch.com/NoSQL-market 

4
 http://www.netflix.com/ 

5
 https://aws.amazon.com/pt/simpledb/ 
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por substituir seu banco de dados relacional que gerenciava uma base de dados que envolvia 

mais de 13,6 bilhões de registros associados a 700 milhões de veículos. A instituição passou a 

utilizar o MongoDB para armazenar seus 10,6 terabytes de dados distribuídos em 108 servidores. 

1.2 Definição do Problema 

Cenários como esses, demonstram que aplicações não convencionais estão optando por 

formas de armazenamento de dados diferentes do Modelo Relacional. Isso resulta muitas vezes, 

na necessidade de converter dados de bancos de dados relacionais para os modelos NoSQL. No 

entanto, essa conversão de dados não é trivial, pois é preciso ter considerável conhecimento de 

ambas as abordagens que estão envolvidas na conversão. Além disso, podem ser necessários dias 

ou até semanas para a realização de uma conversão de dados entre os modelos Relacional e 

NoSQL (KARNITIS, 2015). Desta forma, surgem questões como:  

 De que maneira é possível converter uma base dados do Modelo Relacional para 

uma abordagem NoSQL? 

 É possível identificar correspondências entre estruturas de dados que seguem 

modelos tão distintos, onde de um lado existe a padronização e rigidez do Modelo 

Relacional em relação a restrições de dados e esquemas, e do outro, a 

flexibilidade das estruturas dos modelos NoSQL, permitindo que projetos 

semelhantes possam ser implementados de forma distinta? 

 Existe alguma compatibilidade entre tais modelos de maneira a permitir que 

conversões de estruturas de dados possam ser efetuadas de maneira automática 

para domínio de dados variados, ou soluções precisam ser propostas em cada 

domínio de dados especificamente? 

Nesse contexto, o problema de pesquisa pode ser definido da seguinte forma: Seja DBR 

um Banco de Dados que segue o Modelo Relacional e DBNS = {DBNS1...DBNSn} um conjunto de 

bancos de dados que seguem modelos NoSQL, onde, cada DBNSi segue uma das abordagens A = 

{chave-valor, colunas, documentos, grafos} de modelos NoSQL. Dessa forma, busca-se 

estabelecer correspondências entre os conceitos das diferentes estruturas de dados, entre DBR e 

DBNSi de modo que DBR possa ser convertido para cada banco de dados de DBNS. 

Para esse trabalho, o termo correspondência indica a existência de conceitos que possam 

ser equivalentes nas estruturas de diferentes fontes de dados. Isso pode acontecer em nível lógico 

como os identificadores de entidades ou em um nível mais conceitual como as formas de 

representar um relacionamento. 
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Assim, esse trabalho lança como hipótese de solução a possibilidade de estabelecer um 

conjunto de mapeamentos entre as estruturas de DBR e DBNS, se propondo a identificá-las. 

1.3 Objetivos 

A heterogeneidade entre os modelos Relacional e NoSQL tem dificultado a possibilidade 

de que bases do modelo Relacional sejam convertidas em bancos de dados do modelo NoSQL. 

No intuito de auxiliar na solução desta problemática, este trabalho foi desenvolvido. 

O trabalho tem por objetivo definir uma abordagem de conversão de estruturas de dados 

entre o Modelo Relacional e os diferentes Modelos NoSQL. É proposta uma solução de 

conversão semiautomática dos dados, na qual a assistência do usuário é minimizada. 

Para isso são definidos os seguintes objetivos específicos: 

 Indicar os bancos de dados NoSQL que serão abordados neste trabalho; 

 Identificar os conceitos do Modelo Relacional e suas equivalências em NoSQL; 

 Estabelecer mapeamentos a serem aplicados no processo de conversão; 

 Implementar o protótipo de conversão para uma das estruturas de dados NoSQL; e 

 Realizar experimentos com o intuito de verificar a hipótese de pesquisa. 

1.4 Hipótese de Pesquisa 

Baseado na definição do problema apresentado, este trabalho apresenta a seguinte 

hipótese de pesquisa: 

 

H: Se DBR ⇒ DBNSi, onde DBNSi ∈ DBNS, então DBR ⇔ DBNS 

 

Nessa notação, (⇒) é a existência de um conjunto de correspondências entre os conceitos 

do Modelo Relacional para a abordagem NoSQL. E (⇔) é o mapeamento, compreendido como o 

conjunto de regras de conversão de dados de acordo com as correspondências entre os elementos 

das respectivas estruturas, das fontes de dados. 

Assim, se uma base de dados do banco DBR apresenta correspondências estruturais para 

cada DBNSi, então DBR pode ser convertido para DBNS por meio do mapeamento das estruturas. 
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1.5 Estrutura 

Além deste presente capítulo, a dissertação encontra-se estruturada da seguinte forma: 

 O Capítulo 2 introduz os principais conceitos abordados no trabalho. 

 O Capítulo 3 discute alguns trabalhos relacionados, apresentando suas 

contribuições para a área e os comparando com esta pesquisa. 

 O Capítulo 4 identifica as correspondências estruturais entre os modelos 

Relacional e NoSQL, fornecendo os fundamentos para a conversão de dados. 

 No Capítulo 5 são expostas as regras de mapeamento, além do protótipo de 

conversão implementado e os experimentos realizados. 

 Por fim, o Capítulo 6 apresenta as considerações do trabalho e caminhos para 

novas pesquisas. 
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Capítulo 

2 
2 Fundamentação Teórica 
 

 

Este capítulo introduz os principais conceitos que estão presentes neste trabalho. Dentre 

eles, são incluídas características do modelo e banco de dados Relacional, e das abordagens de 

bancos de dados NoSQL, além dos aspectos existentes em torno do tema conversão de dados. 
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2.1 Modelo Relacional  

Surgido na década de 70, o Modelo Relacional (CODD, 1970) rompeu com as, na época, 

formas convencionais de representação dos dados. O modelo foi formulado de modo a apresentar 

as informações como tabelas e relações entre tabelas, fundamentado na teoria dos conjuntos. 

Posteriormente, o próprio Codd escreveu (CODD, 1985) 13 regras para que um Sistema 

de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) fosse considerado relacional. Apenas alguns anos 

depois, o Modelo Relacional já se tornaria o modelo de dados mais utilizado pelos SGBD 

dominantes do mercado, o que ocorre até os dias de hoje. 

Parte da sua grande aceitação é devido à simplicidade de representar os conceitos, onde 

as informações são estruturadas em tabelas e relacionamentos entre tabelas. O Modelo 

Relacional proporciona ricas operações de manipulação com o uso dos operadores da álgebra 

relacional. Adicionado a isto, o desenvolvimento de uma linguagem padrão SQL
6
 em parceria 

com a ISO
7
 para os SGBD relacionais incentivou a migração dos bancos de dados para o novo 

modelo (NAVATHE e ELMASRI, 2010) e seu uso. 

Como comentado, a organização dos dados no Modelo Relacional é expressa por meio de 

tabelas, sendo estas compostas por linhas e colunas. Uma tabela possui um esquema, que define 

o nome da tabela, das colunas e o seu domínio (NAVATHE e ELMASRI, 2010). As linhas ou 

tuplas armazenam as instâncias de dados ou de entidades. A entidade representa um conceito ou 

um conjunto de instâncias que representa algo do domínio de dados. Exemplos de entidades são 

um carro, uma venda, um aluno. 

Figura 2.1 Entidades e relacionamento no modelo conceitual ER. 

 
Fonte: O autor. 

 

A representação de uma entidade do domínio de dados no Modelo Relacional ocorre com 

a transformação da entidade (nível conceitual) para um nível lógico. Ambos os modelos 

(conceitual e lógico) podem ser representados utilizando a notação do modelo Entidade 

                                                 
6
 Structured Query Language 

7
 http://www.iso.org/iso/home.html 
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Relacional (ER), o que ajuda na compreensão de que tipos de entidades estão presentes em um 

projeto de banco de dados e quais as informações são relevantes. Um exemplo de modelo ER 

conceitual com entidades relevantes para um banco de dados pode ser visto na Figura 2.1. Na 

ilustração existem as entidades Cliente e Carro. O Cliente possui os atributos CPF, nome e 

telefone, existindo um relacionamento de compra com Carro. 

Desta forma, ao transformar esse modelo conceitual para o modelo lógico relacional, as 

entidades e relacionamento são mapeadas para as seguintes tabelas e atributos: 

Cliente( CPF CHAR(11), nome VARCHAR, telefone CHAR(8) ) 

Carro( NVI CHAR(17), modelo VARCHAR, preço FLOAT(5,2) ) 

Compra( CPF CHAR(11), NVI CHAR(17), valor FLOAT(5,2), CPF referencia Cliente, 

NVI referencia Carro ) 

 

Cada uma dessas tabelas representa conceitos do domínio que necessitam ser persistidos 

no banco de dados. Cada tabela possui uma chave primária que identifica unicamente uma tupla. 

O banco de dados precisa dispor de algum mecanismo que possa garantir a unicidade destes 

valores. Para isso, é utilizado um conjunto de recursos chamado Restrições de Integridade. Ele é 

utilizado para evitar a entrada de informações inconsistentes no banco de dados (MACÁRIO e 

BALDO, 2005). 

Além das chaves primárias, também está presente no domínio o conceito de chaves 

estrangeiras. Elas são utilizadas para estabelecer os relacionamentos entre as tabelas de dados. A 

chave estrangeira possui dois conceitos intrínsecos: o conceito de referência, onde o valor de 

uma chave primária é armazenado em outra tabela que aponta para a chave primária e o conceito 

de integridade referencial. Dessa forma, é assegurado que uma chave estrangeira contenha o 

mesmo valor da chave primária correspondente, garantindo a consistência das referências. No 

exemplo da Figura 2.1, o atributo CPF da tabela Cliente e o atributo NVI da tabela Carro podem 

ser utilizados como chaves primárias que identificam cada linha de dados das tabelas. Porém, na 

tabela Compra esses atributos são chaves estrangeiras que referenciam as linhas de dados 

contendo as informações do cliente e carro da compra. 

 As colunas ou atributos armazenam os dados que compõem a instância/item de dados, 

estes são nomeados e possuem seus valores possíveis delimitados pelo esquema. No exemplo, os 

atributos CPF, nome e telefone armazenam as informações que descrevem a entidade pessoa. 

Porém, esses atributos podem apresentar características específicas em relação aos demais, por 

exemplo, o atributo telefone poderia ser telefones, onde se faria necessário armazenar mais de 

um valor por instância. Da mesma forma, o telefone poderia ser composto por mais de um valor 

como, o código de área e o número em si. Sendo assim, seria necessário que o atributo fosse 

transformado em uma tabela de modo a permitir que os possíveis valores de telefones fossem 
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salvos como em: Telefones( ddd CHAR(2), numero CHAR(9)). Esses procedimentos são 

realizados seguindo os princípios das formas normais (NAVATHE e ELMASRI, 2010). A 

normalização estabelece regras a serem aplicadas no banco de dados para assegurar que 

anomalias não ocorram e os dados possam estar consistentes. 

Com essas características, o Modelo Relacional se tornou o modelo de banco de dados 

mais utilizado até os dias atuais. Sistemas de bancos de dados que seguem o modelo apresentam 

operações da álgebra relacional que enriquecem suas consultas que são executadas em uma 

linguagem de consultas comum. Além disso, fornecessem recursos que garantem a integridade 

de seus dados. 

2.2 Modelos NoSQL 

Os bancos de dados, sistemas, abordagens ou algumas outras definições que possam ser 

encontradas na literatura fazendo menção ao NoSQL, são na verdade alusões a uma nova 

variedade de bancos de dados que não seguem o Modelo Relacional (NoSQL, 2013). O termo 

NoSQL foi primeiramente usado informalmente em Strozzi (1998), mas, com o passar dos anos, 

passou a ser referência aos sistemas dessa nova categoria de banco de dados. 

Diferentemente do Modelo Relacional que está fortemente ligado à lógica matemática e à 

teoria dos conjuntos, tendo seus dados organizados em esquemas com estruturas tabulares rígidas 

(NAVATHE e ELMASRI, 2010), os sistemas NoSQL não seguem essas regras. Eles costumam 

apresentar flexibilidade ou ausência de esquema. Porém, a referência NoSQL não diz respeito a 

um modelo de dados específico. A expressão em si concerne ao agrupamento de alguns modelos 

de dados que se distanciam da abordagem relacional, podendo ter em comum as características 

de serem de código-aberto, distribuídos, horizontalmente escaláveis (NoSQL, 2013). 

Os bancos de dados NoSQL foram desenvolvidos para solucionar problemas pontuais de 

manipulação de dados como o gerenciamento de grandes bases de dados, demandas por alta 

disponibilidade, possibilidade de escalar para proporções maiores, dentre outras. Em alguns 

desses casos, esses problemas são específicos e internos a uma instituição como pode ser visto na 

implementação do Dynamo (DECANDIA at al, 2007), que retrata a necessidade do Amazon
8
 por 

escalar sua base de dados de modo a atender suas dezenas de milhares de servidores em todo o 

mundo.  

Contudo, essas ferramentas têm o potencial de solucionar problemas semelhantes em 

outras instituições, favorecendo o seu compartilhamento com a comunidade. Assim, outros 

grupos de desenvolvedores podem contribuir e utilizá-las para atender suas necessidades. Um 

                                                 
8
 https://www.amazon.com 
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exemplo de uso desses compartilhamentos é o caso do Netflix, que, por sua demanda por 

serviços mais escaláveis, passou a utilizar o Cassandra
9
 como sistema de persistência de dados. 

O Cassandra foi originalmente desenvolvido pelo Facebook para uso interno, como solução de 

banco de dados (LAKSHMAN e MALIK, 2010; IZRAILEVSKY e TSEITLIN, 2011). 

No entanto, por buscarem solucionar problemas pontuais, esses sistemas de bancos de 

dados acabam se distanciando uns dos outros, o que gera subgrupos de sistemas NoSQL. Esses 

subgrupos são os modelos orientados a: Chave-valor, Colunas, Documentos e Grafo, que serão 

discutidos a seguir. 

2.2.1 Chave-valor 

Dentre os sistemas de bancos de dados conhecidos como NoSQL, o Chave-valor (Key-

value) é o que apresenta o modelo mais simples. Sua estrutura constitui-se de uma lista de pares 

de valores compostos por uma chave e um valor (DECANDIA et al, 2007). Esse modelo pode 

ser comparado com a estrutura de dados chamada Tabela Hash (MAURER e LEWIS, 1975), 

onde valores são associados às chaves de busca que permitem um rápido acesso ao seu conteúdo. 

Algumas soluções desse modelo de banco de dados permitem, além dos tipos básicos de dados 

como numerais e cadeias de caracteres, a utilização de listas e conjuntos de valores dos tipos 

básicos. Eles também costumam dar suporte a bases extensas com grandes volumes de dados. 

 Em contrapartida, esse modelo de banco de dados não costuma permitir que consultas 

sejam realizadas sobre os seus dados, mas apenas sobre as chaves de busca. Assim, todo o acesso 

é feito por meio das chaves de busca e, apenas com a chave, é possível se ter acesso ao valor. O 

modelo Chave-valor também não agrupa os dados por entidades como pode ser visto no Modelo 

Relacional nas tabelas, nem por diferentes tipos, como acontece no Modelo Relacional por meio 

das colunas de dados. Todo o conteúdo está em uma única cadeia.  

 A Figura 2.2 mostra um exemplo da estrutura básica do modelo orientado a chave-valor. 

É possível perceber que pela simplicidade da estrutura, não é possível a definição de um 

esquema. 

Em relação ao Modelo Relacional o modelo Chave-valor pode ser comparado da seguinte 

maneira: em ambos os casos eles funcionam em estrutura tabular sendo que este último é 

formado por uma única tabela composta por duas colunas: uma correspondente à chave e a outra 

ao valor associado. O campo de chave corresponderia à chave primária no Modelo Relacional, 

também apresentando a propriedade de unicidade. Porém, o valor desta chave é definido pelo 

                                                 
9
 http://cassandra.apache.org/ 
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usuário, onde normalmente são incluídas informações de metadados como pode ser visto na 

primeira coluna do Quadro 2.1. 

 

Figura 2.2 Ilustração da estrutura do modelo Chave-valor. 

 
Fonte: (ANALYZERS, 2015). 

 

Diferentemente do que acontece no Relacional, os valores no Chave-valor não são 

agrupados por tipos de dados. Neste modelo, os dados estão armazenados em uma única coluna 

de uma mesma tabela. Essas características dos sistemas de dados Chave-valor impossibilitam a 

definição de esquemas de dados, apenas os metadados que podem ser incorporados por meio das 

chaves. Também não existe a possibilidade ou mesmo necessidade de uso de junções. Essa 

perspectiva torna esse modelo de dados mais simples e com menores tempos de resposta 

permitindo que a capacidade de armazenamento de suas bases de dados seja uma das maiores 

dos sistemas enquadrados no conceito NoSQL. 

Referente ao exemplo da Figura 2.1, é apresentada uma ilustração no Quadro 2.1 de sua 

representação no modelo Chave-valor. 

 

Quadro 2.1 Exemplo no modelo Chave-valor. 

Chave Valor 

CPF1 88456707830 

Nome1 Webber 

Telefone1 999999999 

NVI1 9BWHE21JX24060960 

Modelo1 Gol 2013 

Preço1 28.000,00 

CPF2 76052657278 

Nome2 Sidartha 

Telefone2 [999572110, 988081046] 

Fonte: O autor. 

 

Como pode ser visto no Quadro 2.1, nesta base de dados existem duas instâncias de 

clientes e uma de carro, não havendo distinção explícita entre as entidades Cliente e Carro. Da 

mesma forma, os valores do tipo caractere dos nomes dos clientes estão na mesma coluna que os 

preços dos carros, que são do tipo numérico. 
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Além disso, não existe referência de chaves e, consequentemente, também não há 

integridade referencial. Assim, o modelo não dá suporte a relacionamentos entre os itens de 

dados como, por exemplo, o relacionamento de compra de um carro. Somando-se a isso, não 

existe uma linguagem de consulta, ocasionando algumas limitações na capacidade de busca. Na 

Seção 4.3.2. é apresentada uma alternativa para a representação de relacionamentos neste 

modelo.  

2.2.2 Colunas 

 Conceitualmente esse modelo é o que mais se assemelha ao Modelo Relacional, pois 

também é organizado em linhas e colunas. Por outro lado, essa abordagem é projetada para tratar 

os dados de maneira não normalizada, normalmente não privilegiando a consistência das 

informações (PERERA, 2014). 

 Ainda em oposição ao Modelo Relacional, o modelo orientado a colunas, como o próprio 

nome sugere, faz uma inversão na organização de seus dados. Nessa abordagem, os atributos que 

compõem uma instância são organizados em colunas e as linhas passam a conter as ocorrências 

de determinado atributo para cada instância de dados. Dessa forma, as linhas não mais 

armazenam uma tupla, mas sim um conjunto de atributos de mesmo tipo, enquanto que o 

conjunto de atributos de uma coluna contém a informação de uma instância por completo. Essa 

inversão dos dados pode ser visualizada a seguir, na organização dos dados apresentados no 

exemplo da Compra de carros. Existe uma inversão na orientação de armazenamento dos dados 

do modelo Relacional para o modelo em colunas. 

 

Armazenamento orientado a linha 

88456707830, Webber, 999999999; 76052657278, Sidartha, 999572110 

Armazenamento orientado a coluna 

88456707830, 76052657278; Webber, Sidartha; 999999999, 99957211 

 

Enquanto no Modelo Relacional os atributos referentes a uma tupla de dados são 

organizados próximos (CPF, nome, telefone), no modelo orientado a Colunas os atributos de 

uma mesma categoria são priorizados. Na prática isso permite que consultas que façam análises 

em subconjuntos de dados possam ser mais eficientes, porém a obtenção de itens inteiros passa a 

ser mais custosa. Essa diferença ocorre pelo esforço necessário para se percorrer as informações 

necessárias. Para analisar os valores de determinado atributo, o banco de dados efetua uma 

consulta semelhante à obtenção dos atributos de uma linha no Modelo Relacional, enquanto que, 
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para resgatar uma instância de dados seria equivalente a consultar no Modelo Relacional se em 

cada linha de dados existe uma coluna com determinado valor. 

Além da inversão na orientação dos dados, o modelo em colunas também apresenta 

nomenclaturas diferentes para alguns conceitos. Nesse modelo as instâncias de uma entidade 

fazem parte da mesma família de colunas e não de tabelas como é conhecido no relacional. 

Em uma família de coluna, é possível a existência de atributos não atômicos, quando são 

possíveis mais de um valor por meio de listas. Além disso, nas famílias de colunas, as instâncias 

podem apresentar quantidades de atributos diferentes, não sendo necessário reservar espaços de 

armazenamento para valores nulos. 

Apesar do modelo em colunas facilitar a execução de consultas em um subconjunto de 

dados, os sistemas dessa abordagem não permitem consultas com a junção de famílias de 

colunas. Nesses casos é preferível que informações que necessitem ser resgatadas unidas estejam 

na mesma família de coluna. Isso se deve ao fato desse modelo de dados não dar suporte ao uso 

de chaves estrangeiras, não sendo possível fazer referências de uma instância para outra. 

Não é necessariamente uma regra do modelo, mas o Cassandra, um dos sistemas de 

bancos de dados de destaque desse modelo não possuía, até a versão 1.2, garantias de unicidade 

para suas chaves primárias. Ainda sobre esse sistema, existe uma linguagem de consulta 

específica chamada CQL
10

 (Cassandra Query Language). 

2.2.3 Documentos 

Assim como o modelo em chave-valor, o modelo em documentos também faz uso de 

associações entre pares chaves e valores, porém, nesse último, os dados não são dispostos em 

uma única estrutura de dados (MARTINS e MARCOS, 2015). Neste modelo, os dados de uma 

entidade são agrupados em documentos que podem seguir a codificação XML
11

 ou JSON
12

, por 

exemplo (SHARP et al, 2013). 

Assim, um documento é uma coleção de chaves e valores que está relacionado a uma 

instância de dados. Os vários documentos pertencentes a um mesmo conceito do domínio são 

armazenados em uma coleção de documentos do mesmo modo como as tuplas de dados são 

armazenadas em tabelas. Porém, assim como é desejado em outros sistemas NoSQL, o modelo 

em documentos é flexível permitindo que documentos de uma mesma coleção de dados possam 

apresentar campos distintos uns dos outros. 

                                                 
10

 http://docs.datastax.com/en/cql/3.3/cql/cqlIntro.html 
11

 http://www.w3.org/XML/ 
12

 http://json.org/ 
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Retornando ao exemplo da Compra de carros, o Quadro 2.2 ilustra a representação dos 

dados dos clientes apresentados no Quadro 2.1 no modelo em Documentos utilizando a notação 

JSON. 

Neste exemplo, são visíveis as estruturas em forma de documentos que armazenam as 

instâncias da entidade Cliente. Como pode ser visto, a definição do campo se encontra próximo, 

ao dado em si, como o nome com o seu valor correspondente. Também dá para perceber que 

neste modelo, é possível representar campos com mais de um valor, como em telefone no 

segundo documento. Para este, existe uma espécie de macro campo chamado Telefones que 

possui uma listagem do campo telefone. 

 

Quadro 2.2 Documentos de clientes. Exemplo da Compra de carro. 

{ 
  _id: “88456707830”, 
  Nome: “Webber”, 
  Telefone: “999999999” 
} 
{ 
  _id: “76052657278”, 
  Nome: “Sidartha”, 
  Telefones: [ 
    {telefone: “999957211”}, 
    {telefone: “988081046”} 
  ] 
} 
{ 
} 

Fonte: O autor. 

 

Neste exemplo, são visíveis as estruturas em forma de documentos que armazenam as 

instâncias da entidade Cliente. Como pode ser visto, a definição do campo se encontra próximo, 

ao dado em si, como o nome com o seu valor correspondente. Também dá para perceber que 

neste modelo, é possível representar campos com mais de um valor, como em telefone no 

segundo documento. Para este, existe uma espécie de macro campo chamado Telefones que 

possui uma listagem do campo telefone. 

As implementações dos sistemas NoSQL podem apresentar características diferentes 

umas das outras, mesmo pertencendo a um modelo de dados semelhante. Para este trabalho, foi 

tomado como exemplo de sistemas de dados do modelo em documentos o MongoDB
13

. Para este 

sistema, o conceito de chave se difere em certo ponto do Modelo Relacional. A chave de uma 

instância, neste caso o documento, é chamada de ObjectId ou simplesmente oid (MongoDB, 

2015), um tipo de dados BSON
14

 de 12 bytes. A chave pode ser definida no momento da 

persistência do documento, ou pode ter seu valor gerado aleatoriamente pelo próprio banco. 

                                                 
13

 https://www.mongodb.org/ 
14

 http://docs.mongodb.org/manual/reference/bson-types/ 
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Porém, em ambos os casos ela deve se chamar ‘_id’ como no Quadro 2.2. Para o exemplo, foi 

usado o valor do CPF que deve ser um atributo único como chave do documento. É importante 

mencionar que no MongoDB não é possível definir atributos com propriedades de unicidade, 

como as chaves primárias no Relacional. 

Diferentemente dos dois modelos abordados anteriormente, o de documentos permite que 

consultas mais complexas envolvendo documentos de coleções distintas ocorram. Para estas 

consultas, é necessário que um documento possua um DBRef
15

 (Database References) do 

documento relacionado. Um DBRef é uma estrutura que armazena as informações da coleção de 

documentos e ObjectId do documento referenciado. 

 

Quadro 2.3 Implementação relacionamento por referências e aninhamento. 

Implementação Documentos 

DBRef 

{ 
  _id: “88456707830”, 
  Nome: “Webber”, 
  Telefone: “999999999”, 
  Carro: objectId(“9BWHE21JX24060960”) 
} 

--------------------- // ---------------------- 
{ 
  _id: “9BWHE21JX24060960”, 
  Modelo: “gol 2015”, 
  Preço: 28.000,00 
} 

Aninhamento (embedded) 

{ 
  _id: “76052657278”, 
  Nome: “Sidartha”, 
  Telefones: [ 
    {telefone: “999957211”}, 
    {telefone: “988081046”} 
  ], 
Carro: { 
    NVI: “C021E21JX240LP925”, 
    Modelo: “fiesta 2012”, 
    Preço: “15.000,00” 
  } 
} 

Fonte: O autor. 

 

Apesar de permitir referências, os DBRef não garantem integridade referencial, não é 

possível assegurar que a referência terá o mesmo valor do ObjectId. Além disso, esse tipo de 

consulta não está disponível na linguagem de consulta do sistema, não podendo ser feita a 

requisição diretamente sobre a base de dados. Ela apenas é possível, por meio de aplicações com 

acesso ao banco de dados fazendo uso da API. Essas consultas, no entanto, são mais custosas em 

termos de desempenho em comparação com o aninhamento (embedded
16

) de mais dados por 

documento. Nessa abordagem, dados relacionados são persistidos dentro do mesmo documento. 

                                                 
15

 http://docs.mongodb.org/manual/reference/database-references/ 
16

 http://docs.mongodb.org/manual/core/data-model-design/#data-modeling-embedding 
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O Quadro 2.3 apresenta os documentos dos clientes do Quadro 2.1 com as informações dos seus 

carros de acordo com a implementação de DBRef e aninhamento de dados. 

Como pode ser visto na primeira linha do Quadro 2.3, o documento do cliente possui uma 

referência para o documento do carro logo abaixo, enquanto na segunda linha, as informações do 

carro fazem parte do documento do cliente. 

2.2.4 Grafo 

 Dentre os modelos classificados como NoSQL, o orientado a grafo é o que mais se 

distancia dos demais. Enquanto as outras abordagens têm seu foco no armazenamento dos dados, 

esse modelo tem como destaque principal os relacionamentos que ocorrem entre as entidades de 

sua base (SHARP et al, 2013; MARTINS e MARCOS, 2015). 

 

Figura 2.3 Ilustração da base de dados da Compra de carros em grafo. 

 
Fonte: O autor. 

 

Os bancos de dados que seguem essa abordagem possuem três tipos de informações: os 

nós, arestas e propriedades. Os nós correspondem às instâncias de dados (como as tuplas para o 

modelo relacional), as arestas se referem aos relacionamentos mantidos entre as instâncias dos 

nós, enquanto as propriedades dizem respeito aos valores de dados contidos nas instâncias, 
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podendo assumir valores como: booleanos, inteiros, caracteres e conjunto de valores como pode 

ser visto na Seção 4.3.5. 

 O uso desses conceitos se deve ao fato dessa abordagem estar baseada na teoria dos 

grafos. Com isso, o banco de dados permite que as instâncias de dados (nós) possam estabelecer 

relacionamentos uns com os outros por meio das arestas que assim como os nós também podem 

conter propriedades que o descrevem. Além das propriedades, os nós e arestas podem conter 

rótulos (espécie de nomenclatura) que os classificam em grupos mais específicos. Para os nós, 

esses rótulos (metadado) podem ser usados para diferenciarem as instâncias como, por exemplo, 

um funcionário de um cliente e, nas arestas, eles servem para determinar o tipo de 

relacionamento que está ocorrendo como, por exemplo, a venda ou o aluguel de um veículo. A 

Figura 2.3 apresenta um grafo que ilustra uma base de dados do exemplo Compra de carro nesse 

modelo. 

Neste exemplo, cada nó possui um rótulo que o diferencia entre clientes e carros. As 

informações de cada nó, como nome e CPF dos clientes ou modelo e preço dos carros, são 

armazenadas como propriedades em cada nó. Os relacionamentos das compras dos carros são 

representados com as arestas apresentando o nome “comprou”. 

Comparando este modelo ao Relacional, as arestas são equivalentes às chaves 

estrangeiras. Uma aresta possui um nó de entrada e um nó de saída relacionando os dois nós. 

Diferentemente dos demais modelos, o modelo em Grafo, além de dar suporte a referências, 

também garante a integridade referencial, assegurando que o nó de entrada sempre faça 

referência ao nó de saída. As chaves de acesso aos nós são definidas automaticamente pelo 

sistema de banco de dados, no entanto, é possível estabelecer restrições de unicidade para demais 

propriedades do nó. 

2.3 Teorema CAP 

Uma vez introduzidos os modelos de dados conhecidos como NoSQL, muitos são 

induzidos a pensar que a proposta desses novos sistemas de bancos de dados vem em 

substituição aos baseados no Modelo Relacional. Porém, é de extrema importância mencionar 

que os bancos de dados NoSQL vêm para solucionar uma nova e diferente demanda de 

necessidades de manipulação de dados. Cada modelo NoSQL trata os dados de maneira pontual 

e não devem ser usados indistintamente. 

Os sistemas de bancos de dados estão em uma constante busca por oferecer as melhores 

estratégias para a manipulação dos dados. Essas estratégias tentam englobar três conceitos 

básicos para a área de Banco de Dados e Computação Distribuída (HAN et al, 2011; FRANK et 
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al, 2014): (i) Consistência (garantir que todos os acessos visualizem o mesmo valor de um dado); 

(ii) Disponibilidade (garantir que todas as consultas obtenham resposta de suas requisições); e 

(iii) Tolerância a Falhas (garantir que o sistema continuará operante mesmo com a ocorrência de 

uma falha). Baseado nesses estudos foi desenvolvida uma teoria conhecida como Teorema CAP 

da sigla em inglês Consistency, Availability, Partition Tolerance (GILBERT e LYNCH, 2002). 

Nesse teorema é admitida a inviabilidade de que um sistema de computação possa oferecer a 

consistência, disponibilidade e tolerância a falhas ao mesmo tempo em um dado momento, sendo 

apenas possível a garantia de duas das propriedades por vez. 

Ao longo dos anos os sistemas computacionais funcionavam em sua maioria em 

ambientes únicos ou distribuídos em poucos servidores. Somando-se a isso, esses sistemas 

tratavam de dados quantitativos dos quais situações como dois usuários obterem valores 

diferentes para a mesma informação não poderia ser admitida em hipótese alguma. A garantia de 

que as informações não sofreriam mutações era mais relevante do que o prejuízo da queda do 

sistema por uma eventual falha. 

Os sistemas de bancos de dados NoSQL que vêm como soluções para as novas demandas 

de problemas, assumem posturas diferentes para resolverem os problemas propostos e, em 

alguns situações, a postura assumida  diverge dentro do próprio modelo de dados. É o caso do 

modelo de dados Chave-valor. 

Enquanto os sistemas de bancos de dados relacionais seguem os padrões do Modelo 

Relacional, no domínio NoSQL é possível perceber que mesmo ferramentas pertencentes a 

modelos de dados semelhantes podem oferecer princípios diferentes. O modelo Chave-valor se 

distingue do Relacional na forma como aborda os dados. Algumas soluções de banco de dados 

dessa perspectiva aplicam um maior esforço para garantir a disponibilidade (A) sobre as 

requisições recebidas e a tolerância a falhas (P) em casos de problemas. Um exemplo de 

implementação dessa abordagem seria o DynamoDB, um dos sistemas precursores do modelo 

Chave-valor criado e mantido pela Amazon (DECANDIA et al, 2007). Outro exemplo seria o 

projeto Voldemort
17

. Esses são sistemas de bancos de dados para aplicações que precisam estar 

disponíveis em tempo oportuno. Eles em muitos casos são bancos de dados distribuídos que 

sacrificam a consistência, permitindo que as transações ocorram e que a sincronização dos dados 

venha a ser estabelecida em um momento posterior. São os sistemas AP do teorema. Outra 

vertente do modelo Chave-valor como, por exemplo, o Redis
18

 e MemcacheDB
19

 está focada em 

oferecer alta consistência (C) e tolerância a falhas (P). Essa perspectiva faz com que um sistema 

particionado possa suspender a escrita em um de seus nós caso haja um conflito. Isso garante o 

                                                 
17

 http://www.project-voldemort.com/voldemort/ 
18

 http://redis.io/ 
19

 http://memcached.org/ 
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funcionamento da aplicação e evita inconsistências. São os sistemas CP dentro do teorema CAP. 

Isso pode ser visto na Figura 2.4 que ilustra alguns sistemas NoSQL por seus modelos de dados e 

seu enquadramento nos três pilares do teorema CAP. 

Se dentro do mesmo modelo de dados os sistemas NoSQL podem divergir de tal forma, 

pondo em perspectiva modelos diferentes, essas mudanças são ainda maiores. Isso pode ser 

constatado no Capítulo 4, no qual serão apresentadas as correspondências entre os modelos 

Relacional e NoSQL. Os modelos podem ser simples ao ponto de se aproximarem de sistemas de 

arquivos como o modelo Chave-valor, bem como podem fornecer recursos mais sofisticados 

como o modelo em Grafos. 

 

Figura 2.4 Abordagem dos bancos de dados no teorema CAP por modelo de dados. 

 
Fonte: (HURST, 2010). 

2.4 Conversão de Dados entre Modelos 

Os sistemas gerenciadores de bancos de dados estão classificados em modelos de dados 

que definem a abordagem de organização dos dados no sistema. Os modelos de dados são um 

conjunto de conceitos que descrevem a estrutura de um banco de dados, eles estabelecem as 

diretrizes para a definição e representação dos tipos de dados, relacionamentos e restrições 

(CÁCERES, 2015). 

A conversão de dados é um processo que demanda uma compreensão dos diferentes 

modelos envolvidos, para que a qualidade dos dados não seja comprometida no processo de 



Capítulo 2 – Fundamentação Teórica 

 

30 

conversão (THOMÉ, 1998). Isso se deve ao fato de que os modelos influenciam diretamente a 

forma como os dados são armazenados e podem ser consultados. 

Um exemplo de conversão é a transformação de um modelo conceitual para um modelo 

lógico. Para que essa transformação fosse possível, é necessário identificar correspondências 

como, por exemplo, de que forma são representados os relacionamentos do modelo conceitual e 

no lógico? Também é necessário estabelecer regras de conversão como as que definem que os 

atributos multivalorados são transformados em tabelas de dados referenciadas. 

Para este trabalho, que toma por base a conversão de estruturas entre o Modelo 

Relacional e os diferentes modelos NoSQL, ainda são acrescidas as características de cada 

sistema de banco de dados, uma vez que, em especial os NoSQL, possuem particularidades entre 

si no próprio modelo de dados. Por este motivo, este trabalho busca realizar uma interpretação e 

tradução das estruturas de dados entre os modelos (THOMÉ, 1998). Se no mesmo modelo de 

dados os sistemas NoSQL podem divergir de tal forma, pondo em perspectiva modelos 

diferentes essas mudanças são ainda maiores. Isso pode ser constatado no Capítulo 4, no qual 

serão abordados mais detalhadamente os conceitos dos modelos NoSQL. Os modelos podem ser 

simples ao ponto de se aproximarem de sistemas de arquivos como o modelo Chave-valor, bem 

como podem fornecer recursos mais sofisticados como o modelo em grafos. 

2.5 Considerações 

Neste capítulo, foram apresentados os principais conceitos nos modelos de dados 

Relacional e NoSQL. Como pôde ser visto, nem todos os conceitos de um modelo estão 

presentes nos outros. Estes fatos acabam dificultando que estruturas de dados possam ser 

convertidas de um modelo de dados para outro. 

Estudos vêm sendo realizados com o intuito de permitir que bases de dados que seguem o 

modelo Relacional possam ser convertidas para os modelos NoSQL. Algumas abordagens 

geradas por esses estudos são apresentadas no próximo capítulo. 
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Capítulo 

3 

3 Trabalhos Relacionados 
 

 

Neste capítulo, serão comentados os trabalhos relacionados com a abordagem proposta. 

Trabalhos que buscam a realização de conversão de estruturas de dados do modelo relacional 

para modelos NoSQL. 
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3.1 Modelo de Conversão de Esquema Relacional para NoSQL 

O trabalho apresentado por Zhao et al., (2014) propõe um modelo para conversão de 

esquemas de bancos de dados relacionais para NoSQL, permitindo que bases de dados que 

estejam caminhando para um grande crescimento de dados possam usufruir dos benefícios de 

tais sistemas. O trabalho se deu com a definição de um processo de conversão de esquemas 

levando em consideração os relacionamentos existentes entre as tabelas de dados. Para isso, foi 

empregada a ideia de tabelas aninhadas. 

Para representar dados estruturados que fazem uso de referências em NoSQL, foi 

considerado que as referências entre as tabelas seriam compreendidas como relacionamentos 

entre camadas de dados pai e camadas filho. A ideia assumida para o aninhamento é permitir que 

tabelas referenciadas possam ser armazenadas como um conjunto de informações contido no 

item de dados referenciado de uma tabela. 

O procedimento de conversão pode ocorrer de acordo com as extensões dos dados. Essas 

foram divididas da seguinte forma: simples, vertical e horizontal. A extensão simples diz respeito 

à tradução de tabela relacional para NoSQL, no qual a tabela relacional referencia um ou 

nenhum relacionamento. 

A extensão vertical define a profundidade da relação de dependência. Isso acontece na 

seguinte forma: se no esquema relacional, uma tabela B referencia uma tabela B1, no processo 

de conversão a estrutura de dados (documento) que corresponde à tabela B trará em si as 

informações pertencentes à tabela B1. Se neste esquema, houver mais referências como na 

sequência: B referencia B1, B1 referencia B2 e assim por diante, então o processo de conversão 

de dados trará os dados de B(n) em B(n-1), da mesma forma, os dados de B(n-1) contidos em 

B(n-2) e assim até a última tabela da referência neste caso B. A ilustração desse processo pode 

ser vista na Figura 3.1. 

 

Figura 3.1 Extensão Vertical. 

 
Fonte: Zhao et al., (2014). 
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Além da extensão vertical, também é definida a extensão horizontal. Diferente da 

extensão vertical os relacionamentos neste caso não são encadeados. A tabela A referencia as 

tabelas C1, C2,.., Cn simultaneamente. Como resultado dessa conversão, A terá contido 

diretamente os itens C1, C2, .. Cn como pode ser visto na Figura 3.2. 

 

Figura 3.2 Extensão horizontal. 

 

Fonte: Zhao et al., (2014). 

 

Para a realização da conversão de esquema o trabalho propõe que os dados sejam 

resgatados a partir das tabelas mais externas (tabelas que referenciam, mas que não são 

referenciadas), o que ele chama de folhas em uma estrutura em árvore. Neste caso, seria a 

recuperação das tabelas que não são referenciadas por outras tabelas, posteriormente as tabelas 

para as quais as primeiras possuem referência, e assim por diante, em um processo recursivo. 

Essa postura serve para evitar que não haja perda de informações, visto que as tabelas 

filhas normalmente contêm apenas parte das informações necessitando das informações da tabela 

pai. Uma vez que as tabelas das extremidades tenham sido copiadas, o processo é executado 

recursivamente navegando das bordas ao centro. 

No intuito de verificar a abordagem de solução de conversão foi implementado um 

sistema para realizar a migração de uma base de dados originalmente em MySQL (MYSQL, 

2014) para MongoDB. Posteriormente, foi definido um conjunto de consultas que foram 

executadas sobre os dois ambientes de modo a demonstrar a possibilidade de se obter os mesmos 

resultados em ambas as abordagens. Tal procedimento se assemelha com os experimentos 

executados neste trabalho que podem ser vistos no Capítulo 5. 

O experimento foi baseado em um domínio de gestão comercial que continha 72 tabelas, 

mas para as consultas de teste foram envolvidas 4 tabelas com 3 chaves estrangeiras. Os 

relacionamentos existentes entre as tabelas ocorrem de modo sequencial de maneira que 

T1(tagreementpriceforfee) referencia T2(thisnodescont), T2 referencia T3(tnodescont) e T3 
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referencia T4(tcategory). O conjunto das consultas de testes pode ser visto no Quadro 3.1, no 

qual No.1 envolve apenas uma tabela e No.2, No.3 e No.4 envolvem a junção de múltiplas 

tabelas. 

Para esse experimento, o resultado dos testes indicou que os mesmos resultados 

encontrados na base de dados relacional pôde ser obtido na base NoSQL com MongoDB, sendo 

indicado que o processo atingiu seu objetivo de conversão. Porém, além de validar a conversão 

do esquema, os experimentos avaliaram o desempenho da implementação de duas formas de 

representação de relacionamentos presentes no MongoDB. 

 

Quadro 3.1Consultas SQL de testes. 

 
Fonte: Zhao et al., (2014). 

 

A representação por campos incorporados permite o relacionamento por meio de 

aninhamento de dados. Essa abordagem torna a recuperação dos dados menos custosa, pois toda 

a informação é acessada em uma única coleção de documentos. Em contrapartida, essa pode 

gerar mais espaço de armazenamento. A outra abordagem é o uso de Database References 

(DBRef) que permite associação de itens de dados por meio do referenciamento das chaves de 

busca. Essa abordagem tende a diminuir a redundância dos dados visto que múltiplos 

relacionamentos não precisam da repetição de informações, apenas armazenando o oid 

(ObjectId) dos documentos. A Figura 3.3 apresenta um comparativo entre as duas abordagens em 
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relação ao tempo na execução de consultas enquanto a Figura 3.4 compara as duas abordagens 

em relação ao espaço de armazenamento à medida que os relacionamentos aumentam. O 

trabalho desta pesquisa aborda as duas formas de representação de relacionamentos no Capítulo 

4. 

 

Figura 3.3 Desempenho das consultas. 

 
Fonte: Zhao et al., (2014). 

 
Figura 3.4 Espaço de armazenamento. 

 
Fonte: Zhao et al., (2014). 

 

Em resumo, o trabalho de Zhao et al., (2014) apresenta um diferencial em relação a 

outros trabalhos que é a identificação de padrões na conversão de esquemas. Ele cria um modelo 

de conversão no qual são descritas as bases de dados Relacional e NoSQL. O trabalho direciona 

mais a conversão para os relacionamentos existentes entre as tabelas. As informações presentes 

nas tabelas fragmentadas são desnormalizadas em estruturas únicas não preservando as entidades 

do modelo. Outra observação é que o modelo de conversão não considerou outros conceitos 

importantes como os tipos de atributos e relacionamento entre entidades diferentes e tratamento 

para os identificadores de tabelas. 

3.2 Migração de Bases de Dados Estruturadas para Semi Estruturadas 

Diferentemente do trabalho anterior, Portey et al., (2015) apresenta de forma breve uma 

ferramenta online para conversão de bases de dados relacionais para NoSQL. Esta ferramenta 
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permite que bases de dados possam ser convertidas de maneira automática do MySQL para o 

banco de dados NoSQL, sendo apenas citada a possibilidade com o MongoDB. 

Para isso, é solicitado que o usuário estabeleça a conexão da ferramenta com o banco de 

dados de origem de modo a permitir a extração e posterior inserção da base solução no banco de 

destino. Para a extração, a ferramenta faz o upload do esquema relacional vindo do MySQL 

obtendo seus dados e metadados. A conversão da base de dados está baseada no procedimento de 

capturar os atributos das tabelas relacionais e convertê-los em campos de documentos de dados. 

Após a conversão o usuário pode efetuar o download da base solução para ser utilizada no banco 

de dados de destino. 

A funcionalidade de conversão de base de dados está dividida em quatro etapas como 

descrito a seguir: 

 Validação da base de dados - o primeiro passo é a validação do esquema com a 

verificação do banco de dados Relacional; 

 Extração da base de dados - o segundo passo corresponde à extração do esquema 

de dados, no qual são coletados os nomes de tabelas e suas respectivas colunas; 

 Criação da base de dados - após serem extraídos os dados a ferramenta estabelece 

o ‘esquema’ (base de dados solução) correspondente ao banco de dados destino, e  

 Implantação do banco de dados - a última etapa da conversão se da pela 

disponibilização do banco de dados. A qualquer momento o usuário poderá baixar 

a base de dados convertida do servidor da ferramenta. 

A ferramenta apresenta por Portey et al., (2015) permite que usuários com bases de dados 

de domínios distintos possam fazer uso da conversão de estruturas desde que utilizem o sistema 

de banco de dados MySQL. A restrição do banco de dados limita a utilização da ferramenta para 

outros usuários que possuem seus projetos de banco de dados implementados em outros SGBD. 

Esta ferramenta possibilita uma conversão automática dos dados. A ferramenta toma 

como dados de entrada a base de dados origem, e gera uma base no modelo em documentos para 

os dados extraídos. Porém, essa ferramenta direciona a conversão para uma abordagem oposta ao 

trabalho de Schram (2012). Enquanto Schram (2012) agrega os dados de diferentes tabelas em 

estruturas únicas, Portey et al., (2015) preserva a organização dos dados previamente definida na 

base de dados Relacional. 

Apesar de parecer uma abordagem mais conveniente pela proximidade ao Modelo 

Relacional, essa postura acaba limitando os recursos do sistema destino. Por exemplo, a 

conversão para o MongoDB faz com que cada linha de dados seja convertida em um documento. 

Essa ação pode ocasionar a fragmentação de dados que correspondem a uma mesma entidade 
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como, por exemplo, a tabela RG que contém as informações da carteira de identidade de pessoa 

poderia estar contida na estrutura de pessoa, mas passa a estar em um documento único. Essa 

fragmentação gera mais custos na execução de consultas que resgatem documentos distintos 

como pode ser visto nos experimentos realizados em Zhao et al., (2014). 

3.3 Transformação de Bancos de dados Relacionais para Bancos de 

Dados Orientados a Documentos 

O trabalho de Karnitis (2015) foi o trabalho relacionado mais próximo desta proposta, 

tendo sido publicado já no final desta pesquisa. Inicialmente o trabalho foi lançado como uma 

proposta de ferramenta para navegação em relacionamentos de bases de dados relacionais e, 

apenas depois a migração para bancos de dados NoSQL, foi adicionada. 

A ferramenta chamada DigiBrowser
20

 permite a conexão de diferentes sistemas de banco 

de dados relacionais como, por exemplo, Oracle (ORACLE, 2013), MySQL e PostgreSQL 

(POSTGRESQL, 2014). Ela possibilita que suas bases de dados possam ser convertidas para os 

formatos XML e JSON. Este processo de conversão é dividido em duas etapas, onde a primeira 

está envolvida com a obtenção das estruturas físicas da base de dados relacional, e a segunda é 

responsável pela conversão da base para a nova abordagem. 

Para a primeira etapa, é efetuada a conexão com o banco de dados origem, do qual será 

feita a leitura do esquema relacional e a extração dos metadados. Os tipos de metadados que 

podem ser obtidos são: tabelas e visões; atributos; restrições de chave primária, candidata e 

estrangeira. Porém, esses metadados não são suficientes para representar todas as informações 

necessárias ao processo de conversão. Por isso, o modelo obtido é enriquecido com informações 

adicionais que complementam o nível lógico. 

Este complemento é dado pela identificação das tabelas que representam os conceitos 

centrais do esquema (Table-like-structure) e posterior classificação dessas tabelas de modo a 

ajudar na identificação da natureza da informação contida. As classificações podem ocorrer 

como a seguir: 

 Codifier - são tabelas que contêm dados codificados como, por exemplo, tabela de 

cores que contém os campos id e cor; 

 Simple entity - contém informações sobre entidades que estão contidas em uma 

única tabela. Exemplo: Telefone(ddd, número); 
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 Complex entity - tipificam informações que necessitam estar fragmentadas em 

diferentes tabelas, e 

 N:N-Link - indica uma tabela de relacionamento muitos-para-muitos. 

Essa classificação divide a etapa de obtenção das estruturas em dois níveis. Este foi o primeiro 

nível lógico de dados. 

O segundo nível lógico de dados corresponde à organização do modelo das informações 

que serão geradas para o banco de dados destino. Para isso, são tomadas cada uma das Table-

like-structure que servem como base para a formação de um documento de dados. À medida que 

as Table-like-structure são tomadas, é executado sobre elas o algoritmo bfs_selecting para 

elaboração do documento de dados com as informações relevantes. 

O bfs_selecting realiza o seguinte procedimento: para cada Table-like-structure são 

analisados os relacionamentos com outras tabelas por meio das chaves estrangeiras. Porém, essa 

busca não ultrapassa mais do que um nível de referência. Após a execução do algoritmo o 

modelo gerado passa pela análise do especialista no domínio de dados que realiza o seu 

refinamento. 

A transformação dos dados e a geração dos documentos são baseadas no modelo criado. 

A transformação estabelece que, para cada tabela pai, sejam associadas tabelas filhas, onde as 

tabelas filhas obedeçam à relação tabela_filha é filha de tabela_pai.  

Esse trabalho se aproxima mais desta pesquisa não apenas pelo seu objetivo de conversão 

mais generalizada, mas também pela abordagem utilizada. Assim como os demais, ele busca 

proporcionar conversões de dados que possam ser utilizadas em domínios de dados variados, 

porém com algumas diferenças. 

Para Karnitis (2015), é assumido um processo de conversão semiautomático, no qual há a 

intervenção do usuário para o fornecimento de informações. Essas informações buscam 

corroborar com a compreensão das bases de dados por meio dos algoritmos de conversão. Em 

ambos os casos, as abordagens solicitam ao usuário que classifique as tabelas da base de dados 

de modo a direcionar o processo de análise e extração das informações. 

As abordagens passam a diferenciar uma da outra ainda no início do processo com a 

entrada dos dados.  

Para Karnitis (2015) é necessário estabelecer uma conexão real com o banco de dados 

origem, do qual serão extraídos os dados e metadados, enquanto em outras abordagens como o 

trabalho desta pesquisa apenas é necessário o fornecimentos dos dados de metadados.  

As diferenças continuam com os tipos de classificações apresentadas. Cada tabela da base 

definida como Table-like-structure é classificada dentre um quarteto de opções, no qual são 
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analisadas de acordo com a função que exercem dentro da base de dados. Essa classificação 

tende a ser mais precisa, uma vez que o processo de análise com outras tabelas compara apenas a 

tabela em foco com a sua tabela vizinha. Porém, desta forma, é exigido maior esforço e 

conhecimento do usuário sobre a base de dados, visto que ele precisa saber o papel exato de cada 

tabela para a base. Por isso, para desempenhar esta função, foi recomendado o especialista do 

banco de dados. 

A abordagem deste trabalho, no entanto, buscou oferecer um processo de conversão mais 

independente, no qual a intervenção do usuário fosse minimizada. Desta forma, seria possível 

que grupos de desenvolvedores que não obtivessem o conhecimento pleno do esquema de dados 

pudessem gerar uma base correspondente em uma abordagem NoSQL. Isso possibilitaria, por 

exemplo, a realização de testes para uma possível substituição de sistemas de banco de dados. 

3.4 Processo de Migração de bancos de dados Relacionais para 

Orientado a Colunas 

Nesta seção, é apresentado o trabalho de Mpinda, Maschietto e Bungama (2015). Esse 

estabelece um processo de conversão de dados do Modelo Relacional para o modelo NoSQL 

orientado a Colunas. O processo não especifica os sistemas de bancos de dados utilizados como 

destino tornando a abordagem ampla para o modelo orientado a Colunas de forma geral. 

O trabalho apresenta algumas limitações presentes no Modelo Relacional afirmando, por 

exemplo, que existe uma inadequação em ambientes que não exigam propriedades ACID, devido 

ao alto custo da consistência em relação ao desempenho. Também são apresentadas alguns 

benefícios dos modelos NoSQL como permitir o aumento da disponibilidade e do desempenho. 

Semelhantemente aos outros trabalhos, Mpinda, Maschietto e Bungama (2015) considera 

em seu processo fontes de dados que seguem o Modelo Relacional. Porém nesse, é especificado 

como origem das informações os scripts do banco assumindo que essa sintaxe pode variar de 

SGBD para SGBD. 

Diferentemente dos demais trabalhos, Mpinda, Maschietto e Bungama (2015) foca seu 

processo de conversão em fontes de dados destino do Modelo em Colunas. Para isso, o processo 

de conversão precisa levar em consideração cinco dimensões presentes nesse modelo que são: 

tabelas, famílias de colunas, chaves, super colunas e colunas simples. 

No processo de conversão, todas as tabelas relacionais são percorridas e suas instâncias 

de dados são extraídas sendo convertidas em uma estrutura de objetos de classe. Após isso, são 

identificados os relacionamentos existentes entre as instâncias dos dados e direcionado o sentido 
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desse relacionamento como, por exemplo, o objeto da tabela A complementa o objeto da tabela 

B. Dessa forma, é identificado um sentido na informação como um objeto pai e filho. 

A próxima etapa é analisar os objetos. Para cada um dos objetos que forem encontrados 

objetos pai, esses são atualizados com os atributos dos objetos filhos. Esse procedimento ocorre 

recursivamente até concluir os relacionamentos das tabelas. Para essa operação não é necessária 

à interação do usuário caracterizando uma conversão automática. Ao fim da análise dos 

relacionamentos é gerado um conjunto de objetos contendo informações correlatas. 

Por fim, após a conversão o conjuto de objetos final é persistido no banco de dados 

destino. Dessa maneira são geradas as super coluna. As super colunas são formadas pelas 

informações dos objetos filhos e utilizam como chave a própria chave da instância vinda da base 

relacional. Porém, essa operação só pode ser executada após todos os dados do banco de dados 

origem terem sido convertidos. 

Esse processo de conversão desnormaliza os dados estruturados nas tabelas relacionais 

agregando mais informações relacionadas. Esse procedimento é favorável para o modelo em 

Colunas que favorece análise sobre conjunto de dados, porém é gerada redundância nas 

informações. 

3.5 Considerações 

Como pode ser visto no resumo do Quadro 3.2, os trabalhos apresentados trazem 

contribuições consideráveis em relação a esforços de conversão entre estruturas de dados 

diferentes. A seguir serão resumidas as principais contribuições de cada um. 

No trabalho de Zhao et al., (2014) são esboçados ambientes de conversão de esquemas 

mais genéricos que poderiam ser utilizados nos modelos Chave-valor, Colunas e Documentos. 

Esse trabalho avança na perspectiva de automatizar o processo por meio do estabelecimento de 

algumas regras de conversão. Ele também aborda um conceito muito relevante nos modelos de 

dados NoSQL que é a desnormalização dos dados, onde as informações antes fragmentadas em 

diferentes tabelas passam a ser aglomeradas dentro de uma mesma estrutura. Esta é uma 

estratégia utilizada no presente trabalho. Porém, é preciso notar que o modelo proposto 

fundamentou-se nas referências existentes entre as tabelas relacionais, criando uma estrutura de 

encadeamento para representar os relacionamentos. Não foi perceptível distinguir de forma clara 

nesse trabalho, onde essas regras podem ser aplicadas, pois essas regras não são recomendadas 

indistintamente em todos os tipos de relacionamentos. 

O trabalho de Portey et al., (2015) já conta com uma ferramenta desenvolvida para 

efetuar conversão de dados. Nesse, o usuário fornece como entrada o esquema relacional de um 
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banco de dados MySQL e obtém como saída os dados organizados equivalentemente em uma 

estrutura orientada a Documentos. Para esse trabalho, a conversão dos dados ocorre de forma 

automática não necessitando da intervenção do usuário. Apesar de facilitar a realização do 

procedimento, essa abordagem limita o conhecimento do domínio por parte do algoritmo, 

implicando em uma conversão não detalhada. A conversão é realizada com a transformação das 

tuplas de dados em documentos de dados. Acredita-se que as pesquisas nessa área ainda sejam 

recentes para assegurar o processo automático eficiente. 

O trabalho de Karnitis (2015) apresenta um diferencial em relação ao seu antecessor. Ele 

demonstra uma preocupação em conhecer os tipos de informações que estão contidas nas tabelas. 

Para isso, é requisitado que o especialista, classifique as tabelas do esquema de acordo com 

algumas tipificações preestabelecidas. Dessa forma, a abordagem se torna semiautomática, 

porém permite que o algoritmo de conversão tenha uma melhor compreensão das relações que as 

tabelas exercem umas sobre as outras e possa organizar as informações de maneira mais 

coerente. A proposta deste trabalho também faz uso da estratégia de classificação das tabelas 

para enriquecer a compreensão do esquema, porém não necessita do conhecimento de um 

especialista para realizar a classificação e refinar os dados. 

 

Quadro 3.2 Comparativo entre os trabalhos relacionados. 

 Trabalho 
SGBD 

 

Tipo de 

conversão 

Tipo do 

usuário 

Modelos 

NoSQL 

Geração de 

redundância 

nos dados 

1 
(ZHAO et al, 

2014) 
MySQL Automática* Comum 

Chave-valor, 

Colunas, 

Documentos 

Sim 

2 
(PORTEY et 

al, 2015) 
MySQL Automática* Comum Documentos Não 

3 
(KARNITIS, 

2015) 
Vários Semiautomática Especialista Documentos Sim 

4 

(MPINDA; 

MASCHIETTO; 

BUNGAMA, 

2015) 

Vários** Automática* Comum Colunas Sim 

Fonte: O autor. 
* com limitações na representação dos dados na estrutura destino 
** não especificado 

 

O trabalho de Mpinda, Maschietto e Bungama (2015) de certa forma se aproxima de 

Zhao et al., (2014), no qual são apresentadas abordagens de conversão que agregam os dados das 

tabelas. Em ambos os casos as instâncias das tabelas de dados são analisadas juntamente com os 

relacionamentos que estabelecem, permitindo que os dados relacionados sejam armazenados 

juntos de forma automática. O diferencial nos dois trabalhos é que Mpinda, Maschietto e 
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Bungama (2015) define apenas um processo de conversão não realizando uma implementação da 

abordagem. Além disso, esse trabalho foca seu processo de conversão para o modelo em 

orientado a Colunas não sendo possível utilizalo em outros modelos NoSQL. Um resumo dos 

principais recursos abordados em cada um dos trabalhos relacionados é apresentado no Quadro 

3.2. 

Porém, para este trabalho, antes da elaboração da proposta de conversão foi realizado um 

estudo sobre alguns dos sistemas de bancos de dados que seguem as abordagens NoSQL. Esse 

estudo permitiu o mapeamento das estruturas de dados entre os modelos como pode ser visto no 

próximo capítulo. 
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Capítulo 

4 
4 Mapeamento entre estruturas 

Relacionais e NoSQL  
 

Este capítulo apresenta as mapeamentos entre os conceitos das estruturas do 

Modelo Relacional e suas equivalências nos modelos NoSQL, bem como apresenta como as 

estruturas de dados podem ser mapeadas de um modelo para o outro. 
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4.1 Introdução 

No capítulo anterior foram abordados alguns trabalhos na área de conversão de dados que 

permitem a migração de bases de dados relacionais para bancos NoSQL. O trabalho de Karnitis e 

Arnicans (2015) propôs uma abordagem dinâmica, de modo que a participação do usuário era 

decisiva no produto final da conversão. Enquanto isso, os demais trabalhos apresentavam 

soluções automáticas que não requisitavam a intervenção do usuário. Apesar de automáticas, 

essas soluções eram estáticas de modo que a estrutura de um esquema era convertida sempre 

para a mesma estrutura NoSQL como, por exemplo, o aninhamento dos dados em estruturas 

únicas em Zhao et al., (2014) e a repetição dos dados das tuplas em documentos, visto em Portey 

et al., (2015).  

Este capítulo, porém, apresenta as correspondências identificadas entre o Modelo 

Relacional e as abordagens NoSQL. A identificação de correspondências entre os diferentes 

modelos de dados é de fundamental importância para que uma abordagem de conversão possa 

ser elaborada considerando as estruturas dos esquemas de dados e domínio. 

Para ilustrar as correspondências identificadas, será utilizado um exemplo comum de 

banco de dados relacional pertencente ao escopo de controle acadêmico de uma universidade. 

Com base no exemplo, é apresentado o mapeamento entre o Modelo Relacional e os modelos 

NoSQL: Chave-valor, Colunas, Documentos e Grafos. 

4.2 Exemplo: Sistema de Controle Acadêmico 

Nesta seção, é apresentado o exemplo de banco de dados relacional que será usado ilustrar 

as comparações de similaridade com elementos dos modelos de dados NoSQL, permitindo a 

observação das correspondências identificadas. Um fragmento do esquema relacional da 

aplicação tomada como exemplo será mapeado para cada um dos diferentes modelos de dados 

NoSQL, permitindo um entendimento das características de cada um e uma comparação entre 

eles em relação ao Modelo Relacional. O exemplo proposto foi extraído do trabalho 

desenvolvido por Rocha e Malheiros (2006). 

O exemplo aqui utilizado está inserido no domínio de Pessoas e Publicações, dentro do 

escopo de um sistema de controle acadêmico, com dados normalmente pertencentes a Programas 

de Pós-Graduação. 
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4.2.1 Modelo Conceitual 

O sistema original aborda conceitos como publicações envolvidas, coordenação de 

laboratórios, projetos de pesquisa, chefia de departamento, oferta de disciplinas, requisitos, 

exames de proficiência e bancas, vínculo do estudante, dentre outros. Para esse trabalho, alguns 

conceitos não foram considerados, sendo gerada uma visão deste modelo inicial. 

No intuito de simplificar o exemplo retratado foram selecionadas apenas algumas 

entidades. Essas apresentam uma porção dos conceitos presentes no Modelo Relacional, são elas: 

publicação, RT (Relatório Técnico), artigo, capítulo, livro, pessoa, aluno, mestrado, doutorado, 

professor, IC e visitante. Nessa modelagem uma pessoa pode ser um aluno de mestrado ou 

doutorado bem como pode ser um professor da instituição ou visitante. A pessoa pode realizar 

publicações que, por sua vez, podem ser do tipo relatório técnico, artigo, capítulo ou livro. O 

modelo E-R conceitual adaptado é apresentado na Figura 4.1. 

 

Figura 4.1 Diagrama Entidade-Relacionamento adaptado para o exemplo. 

 

Fonte: Adaptado de Rocha e Malheiros (2006). 

 

Neste trabalho, foram selecionadas as tabelas que fazem parte do exemplo apresentado na 

Figura 4.1, totalizando um conjunto de 15 tabelas. A relação dessas tabelas com suas chaves 

primárias, estrangeiras e demais atributos pode ser vista no diagrama lógico relacional mostrado 

na Figura 4.2. 
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Figura 4.2 Diagrama lógico do exemplo. 

 

Fonte: O autor. 

4.2.2 Exemplos de tabelas e suas instâncias de dados 

O exemplo apresentado toma algumas instâncias de dados para comparação nos 

mapeamentos com os modelos NoSQL bem como para a realização de consultas. As tabelas com 

suas tuplas podem ser vistas nos quadros apresentados no Apêndice A.  

Os esquemas das tabelas mostradas no diagrama da Figura 4.2 e as instâncias usadas para 

popular as mesmas serão representadas nos modelos de dados NoSQL. 

4.3 Mapeamento do Relacional para Modelos NoSQL 

Esta seção analisa os conceitos presentes nos modelos de dados, realizando um 

mapeamento do Modelo Relacional para os modelos NoSQL. Para a representação do 

mapeamento, foi selecionado um sistema de banco de dados para cada modelo NoSQL. A 

escolha desses sistemas foi baseada em ferramentas de código aberto em destaque no mercado
21

 

que disponibilizam documentação. 
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4.3.1 Definições 

O objetivo deste capítulo é identificar as correspondências possíveis entre os conceitos do 

Modelo Relacional e aqueles dos modelos NoSQL. Para facilitar o entendimento, algumas 

definições são apresentadas a seguir: 

Definição 1: Conceito na Estrutura Relacional. Os conceitos de uma estrutura 

relacional, neste trabalho, dizem respeito a: tabela (conjunto de entidades), atributos, restrições 

de chave primária e estrangeira e relações entre tabelas. 

Definição 2: Conceito nas Estruturas NoSQL. Em bancos NoSQL, os conceitos são 

variados e podem ser referentes a: nós de dados, documentos, chaves de buscas, referências de 

objetos (Database References), aninhamento de dados, listas de valores, rótulo de dados, dentre 

outros. Os conceitos nas abordagens NoSQL serão apresentados á medida que forem 

apresentadas as correspondências com o Modelo Relacional. 

Definição 3: Correspondência. Uma correspondência representa uma associação entre 

um conceito de uma estrutura relacional e um conceito de uma estrutura NoSQL. Uma 

correspondência define um nível de similaridade entre esses conceitos. A correspondência pode 

ser identificada em nível lógico relacional como quando trata de chaves primárias, assim como 

em um nível conceitual como as formas de representar relacionamentos entre as tabelas. 

Definição 4: Mapeamento - Um mapeamento especifica a regra necessária à 

transformação de um elemento de banco de dados relacional para um elemento de banco 

NoSQL. Isso vai ocorrer por meio das correspondências identificadas. 

O mapeamento de conceitos de um modelo para outro é realizado por meio de regras de 

transformação. 

Definição 5: Item de dados. Um item de dados representa uma instância ou um 

indivíduo no conjunto de dados em questão. No Modelo Relacional, representa uma tupla ou 

registro. Em NoSQL, pode variar como, por exemplo, um nó no modelo em Grafo, um 

documento de dados, uma coluna de uma família de colunas ou simplesmente um valor no 

modelo Chave-valor. 

4.3.2 Relacional para Chave-valor 

Nesta seção serão apresentadas as correspondências identificadas entre os modelos 

Relacional e orientado a chave-valor. Para esse estudo foi selecionada a ferramenta NoSQL 

Redis (REDIS, 2015). 
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Como introduzido no Capítulo 2, o modelo Chave-Valor se baseia na associação entre 

chaves e valores, e essas associações se encontram em uma estrutura tabular podendo ser 

acessada unicamente por meio da chave. Dessa forma, os conceitos relacionais foram mapeados 

para essa estrutura Chave-valor. A seguir, são apresentadas as correspondências identicadas entre 

os conceitos. 

 

Tabela 

Para o modelo Chave-valor, todos os registros estão armazenados na mesma estrutura e 

com a possibilidade de estarem sendo misturados à medida que os dados vão sendo persistidos. 

Isso poderia proporcionar dificuldades na realização de consultas visto que instâncias de dados 

diferentes estariam envolvidas na mesma pesquisa. Porém, é importante lembrar que a busca no 

modelo Chave-valor ocorre exclusivamente sobre a sua chave. Neste caso, dados de diferentes 

tabelas podem ser separados com uma padronização para as chaves de dados. 

Este trabalho propõe diferenciar as variações de tipos de instâncias de dados que podem 

ser armazenados na base. É sugerido que as chaves de busca sigam um formato composto por 

dois itens. O primeiro é um prefixo de classificação que servirá para identificar o conjunto de 

entidades que a chave pertence como as tabelas de: aluno, publicação ou professor. Esses 

prefixos são úteis para a compreensão dos usuários que podem distinguir as entidades sem a 

necessidade de realizar uma requisição. Além do mais, o uso dos prefixos pode ajudar nas 

próprias consultas, dividindo a base de dados em conjuntos de dados que podem ser consultados 

por intervalos como, por exemplo, resgatar todas as publicações no intervalo entre 5 e 30. 

O segundo item que compõe a chave de dados para o modelo é um atributo identificado 

como único. Sua unicidade não precisa ser no nível de base de dados, como os identificadores 

únicos dos bancos orientados a objetos (OID), apenas no nível de instância (tupla de tabela). 

Esse atributo identificará a instância de dados a que se refere. Como exemplo tem-se o CPF. 

Fazendo uma comparação entre a formatação proposta e o Modelo Relacional poderia ser 

dito que o prefixo da chave é a identificação da tabela de dados e o valor seguinte é o valor da 

chave primária que permite o acesso ao item de dados. 

 

Atributos Simples 

No modelo Chave-valor, utilizado pelo Redis (REDIS, 2015), o conceito de atributo 

também está presente, porém com a nomenclatura de ‘valor’ (value do inglês). Para esse, são 

admitidos os tipos de dados simples: string e numeric, porém para o modelo não existe os 

valores nulos não sendo necessária a sua representação. Também é possível introduzir coleções 

desses tipos simples (REDIS, 2014). As coleções permitidas são: Set, List, Hash e Sorted Set. 

http://redis.io/topics/data-types
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Nesse modelo não existe o conceito de coluna que especifica os tipos de dados dos atributos, isso 

permite que cada registro possa armazenar qualquer valor e sem a obrigatoriedade de utilizar 

campos vazios. 

O modelo Chave-valor, porém, apresenta uma limitação no uso de seus atributos, pois 

não é possível realizar nenhum tipo de busca por campos de dados apenas pela chave do registro. 

 

Atributos Multivalorados e Compostos 

 Diferente do Modelo Relacional, no qual os atributos compostos são representados em 

tabelas separadas e acessados por meio de junções, no modelo Chave-valor, esses atributos 

necessitam apenas da chave de busca, obtendo o resultado em um menor esforço. O modelo 

Chave-valor, por meio do sistema de banco de dados Redis permite o uso de coleções de dados o 

que possibilita a persistência de mais informações por chave, representando desta forma, os 

atributos multivalorados. Como exemplo, uma lista de números de celulares pode ser 

implementada em uma coleção list ou set. 

 

Quadro 4.1 Exemplo Hash com eletrodomésticos. 

Chave Hash Valor 

Aluno:98765432185 

RG 74852963 

nome Silvio Santos 

data_nascimento 1840−07−09 

naturalidade Sao Paulo 

nacionalidade Brasileira 

email silvio@sbt.com 

usuario silvio 

senha silvio 

perfil U 

RA 030098 

semestre_ingresso 2 

ano_ingresso 2005 

tipo doutorando 

Fonte: O autor. 

 

Os atributos compostos também podem ser representados dentro de uma coleção. Neste 

caso, uma boa estratégia seria o uso da estrutura hash que permite um conjunto de pares chave-

valor como se fossem valores rotulados. O primeiro componente do hash, a chave, seria usado 
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como nome do campo e o segundo componente o seu valor agregado. O Quadro 4.1 ilustra a 

coleção de dados hash que armazena as informações de um aluno do exemplo do sistema de 

controle acadêmico. É possível ver que estas estruturas permitem uma composição de valores em 

uma chave de dados. 

Nota-se que a chave de busca do aluno é o prefixo Aluno e o valor referente ao seu CPF. 

Relacionado à chave está uma coleção seguindo a estrutura hash, no qual a primeira coluna da 

estrutura corresponde ao nome do campo (por exemplo, “nome”, “email”) e a segunda ao valor 

em si. 

 

Restrições 

 O conceito de chave primária é parcialmente implementado no modelo Chave-valor pela 

chave do registro, uma informação que permite o acesso ao valor do dado dentro da base. 

A diferença entre os dois modelos está no que pode ser feito com as chaves. O Modelo 

Relacional permite a utilização dessas chaves em outras tabelas por meio das referências (chaves 

estrangeiras) garantindo a integridade referencial com a tabela mãe. O modelo Chave-valor não 

possibilita que o valor de uma instância seja usado para consultar outra como acontece nas 

junções existentes no Modelo Relacional. É necessário realizar uma consulta por vez. Isso 

implica em não existir as chaves estrangeiras e, consequentemente, a integridade referencial. 

Porém, uma sugestão é o armazenamento dos valores das chaves relacionadas para 

posteriores acessos no nível de aplicação. Com o resultado de uma consulta é realizada uma nova 

requisição para obter as informações de outra instância. 

Outro diferencial do Modelo Relacional para o Chave-valor e pelo menos os demais 

sistemas NoSQL selecionados para esse mapeamento, é que não é implementado o conceito de 

chave composta. Dessa forma, a representação de uma chave primária composta do Modelo 

Relacional nos modelos NoSQL poderia ser empregada com a concatenação dos valores das 

colunas que semanticamente compõem a chave primária. 

 

Relacionamentos 

 No modelo de dados Chave-valor não existem relacionamentos pelos quais possam ser 

referenciadas duas ou mais entidades. A simplicidade desse modelo foi desenhada para efetuar 

apenas a manipulação de um valor de dados associado a uma chave de busca sem 

relacionamentos entre si. A impossibilidade dessa associação acontece pela estrutura do modelo 

Chave-valor. Dessa forma, se uma chave armazenar a chave de outro registro, apenas estará 

acontecendo um salto na posição do dado, como na ilustração do Quadro 4.2, no qual a chave 

002 tem como valor outra chave (003). 
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Quadro 4.2 Limitação no uso de chaves no modelo Chave-valor. 

Chave Valor 

001 açaí 

002 003 

003 banana 

004 granola 

Fonte: O autor. 

 

É possível observar que usar um registro de dado para armazenar a chave de outro 

registro apenas cria a necessidade de uma nova consulta para se obter o valor final. 

Porém, com os recursos presentes no Redis é possível criar de forma limitada uma 

associação entre esses valores. Essa situação começa quando se faz uso das chaves compostas 

por dois itens, aquelas compostas por prefixo e um valor unitário. Com o uso desses prefixos é 

possível usar vários itens de dados para representar uma tabela e, assim, armazenar mais 

informações referentes ao item de dados desejado. Usando o exemplo do aluno do sistema de 

controle acadêmico do Quadro 4.1 poderiam ser geradas as seguintes informações: 

nome:98765432185->Silvio Santos 
RG:98765432185->74852963 

data_nascimento:98765432185->1840−07−09 
 

Se o aluno realizasse uma publicação, poderia ser adicionado junto às suas informações 

um campo referente ao trabalho publicado indicando o código desta como: 

publicacao:98765432185->001 

 

Nesse exemplo, o valor associado à chave da publicação corresponde a uma parte unitária 

da chave da publicação. Caso se deseje consultar alguma informação sobre a publicação é 

necessário efetuar uma busca como titulo:001 que retornaria o título da publicação que foi escrita 

pelo aluno. 

 Além do uso das chaves compostas, existe outro recurso que pode ser utilizado para 

representar relacionamentos, considerando o Redis. Esse recurso é o uso das coleções de dados, a 

saber: set, list, hash e sorted set. Com o uso das coleções é possível armazenar mais informação 

por chave, diminuindo a fragmentação dos dados, ou armazenar chaves de valores relacionados. 

Como exemplo, a já mencionada estrutura hash que permite que um conjunto de valores 

rotulados possa ser armazenado. 

 

Resumo das Correspondências 

As correspondências identificadas entre os conceitos do Modelo Relacional e o Chave-

valor, com base no Redis, são apresentadas no Quadro 4.3. 
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Quadro 4.3 Correspondência de conceitos entre Relacional e Chave-valor com Redis. 

Conceito Relacional Chave-valor 
(Redis) 

Conjunto de entidade tabela ou conjunto de tabelas não existe equivalente 

Instância tupla um valor ou coleção de valores 

Atributo   

Simples atributo valor 

Composto dividido em atributos simples ou 
em tabelas com dependência 
entre elas 

conjunto de valores 

Multivalorados dividido em atributos ou em 
tabela tabelas com dependência 
entre elas 

conjunto de valores 

Nulo possui (obrigatório) não possui 

Restrições   

Identificador de entidade PK chave 

Referência FK não possui 

Integridade Referencial possui não possui 

Relacionamentos(1:1, 1:N, 
M:N) 

referência por FK não possui 

Fonte: O autor. 

 

Exemplo 

A seguir é apresentado um mapeamento do exemplo do sistema de controle acadêmico 

para o Redis. Este foi realizado por meio das correspondências identificadas anteriormente. 

Um dos pontos cruciais para o mapeamento entre os modelos é a identificação dos 

conceitos que serão as chaves de acesso aos registros no modelo Chave-valor. Na base de dados 

em questão, foi feita a opção pelo estabelecimento de uma chave composta por um prefixo que 

indique a entidade que está sendo tratada mais um atributo único para identificar cada tupla. Essa 

formatação é utilizada devido ao fato do modelo Chave-valor não apresentar um esquema e 

todos os registros de dados serem persistidos em uma estrutura comum como uma tabela única 

no modelo Relacional. Dessa forma, foi estabelecido um prefixo para as chaves que pudesse 

identificar a qual entidade o item de dados pertencia. 

A chave da estrutura que corresponde à tabela das publicações foi formada pelo prefixo 

<publicacao>, que indica que o item de dado inserido é uma publicação e, somado a isso, vem o 

símbolo <:> para indicar o fim da referência à entidade. Posteriormente, segue o valor do 
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atributo cod_publicacao indicando qual a instância da entidade. O código da publicação é 

selecionado pela falta de um atributo único na base e por já ser usado para representar as 

publicações no domínio. Desta maneira, a formatação da chave das publicações é dada por: 

publicacao  :  <valor do cod_publicacao> 

onde, ‘publicacao’ e ‘:’ são constantes e cod_publicacao é o valor do atributo do código das 

publicações. 

Com essa formatação é possível garantir que a busca por um atributo irá retornar o valor 

correto como no exemplo: get publicacao:001. Ao executar essa instrução, que se refere à 

publicação com cod_publicacao igual a 001, é retornada a publicação que tem por título: Object 

Database systems: a survey, como pode ser visto no Apêndice B. 

Como o Redis dá suporte ao uso de coleções, optou-se por usar a estrutura hash para 

representar cada valor da publicação. Outras coleções poderiam ser utilizadas como a estrutura 

list ou set, porém o hash estabelece rótulos para os valores como os nomes de campos no modelo 

Relacional enquanto nas demais estruturas de dados os valores estariam apenas em uma 

sequência ou desordenados. 

Nesta forma, é possível agregar os valores de uma publicação referenciando-os por uma 

única chave. Mas é importante mencionar que apenas foi possível seguir essa formatação devido 

à possibilidade de se trabalhar com o recurso de coleções. Uma vez que fosse utilizada uma 

ferramenta de banco de dados que não desse suporte ao uso de coleções, ou alguma maneira de 

agregar dados, não seria possível unir os valores de um mesmo registro. Isso implicaria que, para 

cada valor de uma tupla, fosse criado um registro à parte. Assim, a formatação das chaves 

também necessitaria ser alterada como nas consultas do exemplo a seguir que objetiva buscar o 

título, o mês e o ano da publicação 001:  

get publicacao:001:titulo 

get publicacao:001:mes 

get publicacao:001: ano 
 

Para essa simples busca seriam necessárias três consultas à base de dados, uma para cada 

valor desejado. Com o uso das coleções é possível buscar toda a instância em uma única consulta 

bem como um único valor de acordo com o tipo de coleção utilizada. Exemplos de instâncias de 

publicações que seguem esta estrutura podem ser vistas no Apêndice B. 

 O uso da estrutura hash permite a consulta de parte dos dados de uma instância como, por 

exemplo, o ano de uma publicação, que seria executada com a instrução: 

HGET publicacao:002 ano 

Essa consulta busca pelo ano em que ocorreu a publicação 002 e teria por resultado o ano 

“2000”. 
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É importante mencionar que a ausência de um esquema no modelo Chave-valor permite 

que as instâncias de dados possam ter valores diferentes, não existindo a obrigatoriedade de 

manter campos vazios, e a possibilidade de inserir outras informações. Exemplo: se uma pessoa 

não possui e-mail e, em vez disso, possuir apenas uma conta Skype, o atributo email fica 

inexistente não necessitando associar um valor nulo bem como a informação da sua conta Skype 

pode ser adicionada. 

 Relacionamento de dados não existe no modelo Chave-valor de modo que uma instância 

possa fazer referência à outra. Por outro lado, a base de dados pode necessitar armazenar a 

associação entre entidades como na base de dados do controle acadêmico. Desta forma, a 

estrutura de uma instância pode armazenar a chave de busca de outra instância que possui 

relação. Porém, a consulta de relacionamento é realizada pela aplicação que tem acesso à base de 

dados. A aplicação necessitará efetuar a primeira consulta na instância que obtém o valor da 

chave da instância desejada e, em seguida, efetuar uma segunda consulta para obter a instância 

relacionada. 

Esta forma de armazenamento de chaves se aplica em relacionamentos 1:1, bastando 

apenas ser armazenado no campo a chave da instância relacionada. No entanto, os 

relacionamentos que incluem mais instância de dados como 1:N e M:N necessitam de uma 

abordagem especial. Podem ser definidas novas tuplas de dados para armazenar as chaves de 

instâncias que possuem alguma relação. Um exemplo dessa forma de representação de 

relacionamento pode ser visto no mapeamento do relacionamento entre pessoa e publicação. 

Os relacionamentos entre as instâncias de Pessoa e Publicação que correspondem a uma 

cardinalidade M:N, nos quais cada aluno ou professor pode ser autor de uma ou várias 

publicações, e cada publicação pode ter um ou vários autores associados, foram representados 

como segue. Para cada uma das pessoas envolvidas, seja ela aluno ou professor, é armazenada 

uma lista de todas as publicações que a pessoa tem autoria. A formatação da chave que 

representa este relacionamento é composta por: 

publicacoes_de  :  <número do CPF> 

e o valor associado a essa chave é uma lista com todas as publicações que a pessoa com o CPF 

mencionado tem participação. Um esboço dessa estrutura pode ser visto no Quadro 4.4. 

 Da mesma maneira que foram listadas as publicações por seus autores é possível fazer 

uma listagem dos autores por suas publicações, o que enriquece as possibilidades de buscas. Para 

isso foi definido um novo conjunto de chaves que compõem a lista dos autores por suas 

publicações. 
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Quadro 4.4 Registro das produções por cada autor. 

Chave Valor 

publicacoes_de:12345678910 [001] 

publicacoes_de:12951753684 [002] 

publicacoes_de:74852963214 [003] 

publicacoes_de:98632541754 [004, 005] 

publicacoes_de:99958741111 [004] 

publicacoes_de:95175368429 [005] 

publicacoes_de:98765432185 [005] 

Fonte: O autor. 

  

 Nesse novo conjunto, para cada publicação, é associada uma lista com os autores que são 

responsáveis pela publicação. As chaves para essas informações seguem a formatação:  

autores_de  :  <valor do cod_publicacao> 

 

Dessa forma é dito que os autores de determinada publicação são os valores que acompanham a 

chave. 

Com essas duas formas é possível representar o relacionamento M:N do modelo 

Relacional e buscar as publicações pelos autores como buscar os autores por suas publicações. 

Para relacionamentos 1:N bastaria usar uma das estruturas, de acordo com o sentido desejado. 

Por exemplo, se as publicações só pudessem ter um autor enquanto cada autor submetesse várias 

publicações. Nesse caso se faria uso apenas da estrutura do Quadro 4.4. 

4.3.3 Relacional para Colunas com Cassandra 

 Nesta Seção será abordado o mapeamento do Modelo Relacional para o modelo em 

Colunas segundo a ótica do sistema Cassandra. 

 

Tabela 

 O primeiro conceito a ser tratado se refere à tabela. No modelo em Colunas, o conceito de 

tabelas não está presente, pelo menos não nos moldes do Modelo Relacional. Existe, porém, no 

modelo em Colunas um conceito próximo ao das tabelas que se chama Família de Colunas.  As 

famílias de colunas são coleções de linhas rotuladas por um nome. Porém, diferentemente das 

tabelas relacionais em que cada linha armazena uma tupla de dados, essas linhas contêm 

conjuntos de atributos de mesmo tipo. E como o modelo em Colunas não exige que itens de 
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dados possuam os mesmos campos de atributos, uma família de colunas pode conter instâncias 

com quantidades diferentes de valores. Seria como dizer que no Modelo Relacional uma tabela 

possuísse diferentes quantidades de colunas. 

 

Atributo Simples 

 O conceito de atributos no modelo em Colunas é semelhante ao do Modelo Relacional. A 

maior diferença que pode ser destacada neste sentido é a possibilidade de trabalhar com as 

coleções de dados: List, Set e Map. Além disso, existe a ausência de campos nulos, considerando 

o modelo no sistema Cassandra. Para o Cassandra, se uma instância não possui uma informação, 

seu valor é omitido e a instância é persistida sem o campo correspondente ao valor ausente. Em 

Cql (2015), documentação do Cassandra, são apresentados os tipos de dados aceitos pelo banco 

de dados. 

 

Atributos Multivalorados e Compostos 

 O Cassandra dá suporte a coleções de dados que permitem o armazenamento de mais 

informação por campo. Esse recurso permite que atributos multivalorados possam ser facilmente 

expressados no Cassandra. Essas coleções também podem ser úteis para representar atributos 

compostos como um endereço, por exemplo. Por meio de um map é possível relacionar os 

campos de um endereço como: rua, número e cidade aos seus valores correspondentes. 

 

Restrições 

 Assim como no Modelo Relacional, o modelo em Colunas possui o conceito de chave 

primária. Em ambos, ela é o atributo de identificação de um item de dados. Porém, na 

documentação oficial do Cassandra (DATASTAX, 2015), é relatado que a chave primária não 

garante a unicidade dos valores. No entanto, tal documentação é referente à versão 1.2., e o 

sistema atual é a versão 2.1.2., podendo ter sido implementado um mecanismo de garantia que 

não foi informado na documentação. 

 Além de não apresentar garantias de unicidade em suas chaves, o Cassandra também não 

dá suporte a referências.  Esse sistema de banco de dados segue a tendência do modelo em 

Colunas de agregar dados relevantes entre si em uma mesma estrutura (família de colunas) para 

que consultas possam obter as informações completas. 

 

Relacionamento 

 Como pode ser visto anteriormente, estabelecer relacionamentos em alguns sistemas do 

modelo em Colunas como o Cassandra pode ser árduo. Isso ocorre, pois o Cassandra não dá 
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suporte a relacionamentos e não existe o conceito de chave estrangeira. Dessa forma, consultas 

mais complexas que envolvam mais de uma família de colunas como “buscar as publicações dos 

alunos que estão matriculados no programa com o perfil de mestrandos” necessitaria ser 

fragmentada em uma consulta para se obter os alunos de mestrado e, para cada resultado, ser 

submetida uma nova consulta à base para resgatar as publicações referentes a tais alunos. 

 

Resumo das Correspondências 

O Quadro 4.5 apresenta as correspondências entre os conceitos do Modelo Relacional e 

os do modelo em Colunas de acordo com o levantamento realizado anteriormente. 

 

Quadro 4.5 Correspondência de conceitos entre Relacional e Colunas com Cassandra. 

Conceito Relacional Colunas 
(Cassandra) 

Conjunto de entidade tabela ou conjunto de tabelas família de colunas 

Instância tupla itens de famílias de coluna 

Atributo   

Simples atributo atributo 

Composto dividido em atributos simples ou 
em tabelas com dependência 
entre elas 

aninhamento de atributos 

Multivalorados dividido em atributos ou em 
tabelas com dependência entre 
elas 

aninhamento de atributos 

Nulo possui (obrigatório) não possui 

Restrições   

Identificador de entidade PK chave primária, mas não 
garante unicidade 

Referência FK não possui 

Integridade Referencial possui não possui 

Relacionamentos (1:1, 1:N, 
M:N) 

referência por FK aninhamento de atributos 

Fonte: O autor. 

 

Representação do Controle Acadêmico 

 Neste caso, as diversas tabelas, que no Modelo Relacional descreviam os tipos de 

publicações, foram reduzidas a uma família de colunas contendo todas as publicações. Uma 

ilustração da estrutura da família de colunas é mostrada a seguir: 

 

PUBLICACOES [cod_publicacao->(titulo, mes, ano, url, nro_paginas, editora, edicao, ISBN, 
titulo_livro, volume, pagina_inicial, pagina_final, circulacao, qualis, titulo_anais, cidade, pais, 
periodico, tipo] 

 

Com essa representação, pode-se entender que está sendo exposta uma família de colunas 

chamada publicacoes que possui como chave primária o atributo cod_publicacao. Essa família de 

colunas é composta pelos atributos apresentados entre parênteses como: titulo, mes, ano, tipo 
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(que se refere ao tipo de publicação), e demais atributos. Os itens de dados de Publicação 

presentes no Apêndice C são expostos a seguir no modelo em Colunas: 

 

Chaves                        Família de colunas Publicação 

1                               titulo:Object Database Systems: a survey / mes:02 / ano:2002 / 
url:http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F3-540-63516-5_14 / volume:1 / 
pagina_inicial:30 / pagina_final:38 / circulação:I / qualis:A / tipo:conferencia 

 
2                               titulo:Protocolos de roteamento para redes ad hoc / mes:05 / ano:2000 / 

numero:TRIC09 / nro_paginas:30 / tipo:relatorio 
 
3                               titulo:Fundamentos de Banco de Dados / mes:09 / ano:2003 / 

ISBN:1234569870 / editora:Springer / edicao:2 / tipo:livro 
 
4       titulo: Arquitetura de SGBD / mes:09 / ano:2003 / ISBN_livro: 1234569870 / 

titulo_livro: Fundamentos de banco de dados / editora_livro: Springer / 
edição_livro:2 / tipo:capitulo 

  
5 titulo:Algoritmo de ordenacao log n / mes:02 / ano:2002 / volume:3 / 

pagina_inicial:50 / pagina_final:57 / circulacao:N / qualis:A / tipo:periodico 
 

 É possível notar que os registros das publicações se distinguem uns dos outros. Se a 

publicação for relatório técnico, artigo de conferência, capítulo de livro ou algum outro vai 

existir uma quantidade de atributos diferentes. Para esse modelo de dados o uso de um atributo é 

facultativo não existindo a obrigatoriedade de conter o campo ainda que com valor nulo. 

A solução orientada a Colunas para a entidade Pessoa se assemelha à solução proposta 

para a Publicação. Ela segue a tendência do modelo em Colunas de agregar dados de mesma 

natureza em famílias de colunas únicas, diminuindo a fragmentação de tabelas e, 

consequentemente, o uso de junções. Porém, neste caso foram tratados dois perfis diferentes, o 

perfil de aluno e o de professor. Desta maneira, foram geradas duas famílias de colunas 

correspondendo a cada entidade que apresentam atributos distintos. As estruturas das famílias de 

colunas de aluno e professor são ilustradas a seguir. 

 

ALUNO [CPF->(Rg, nome, data_nascimento, naturalidade, nacionalidade, usuario, senha, perfil, 
e_mail, url, RA, titularidade, info_complementares, semestre_ingresso, ano_ingresso, 
data_egresso)] 

 
PROFESSOR [CPF->(Rg, nome, data_nascimento, naturalidade, nacionalidade, usuario, senha, 
perfil, e_mail, url, info_complementares, matricula, tipo_dedicacao, sala, universidade)] 

 

As duas famílias de colunas possuem o mesmo atributo como chave primária que é o 

CPF.  No Apêndice C é possível visualizar a estrutura no modelo em Colunas dos dados 

apresentados anteriormente. 

 Como pode ser visto no Apêndice C, estrutura dos itens de dados, cada instância possui 

liberdade para possuir os atributos que forem convenientes. A possibilidade de adicionar e 
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remover informações, somada ao uso do atributo tipo permite que o modelo represente as 

diferentes especialidades das entidades. 

 Para inserir esse relacionamento, que corresponde a uma representação M:N, no modelo 

em Colunas, foi realizada uma intervenção tanto nas famílias de colunas de Pessoa quanto de 

Publicação. Na família de colunas de Publicação foi adicionado um atributo do tipo list com os 

CPF dos autores da obra como uma referência a família de colunas Pessoa. 

 O complemento desse relacionamento, que corresponde à possibilidade de associar uma 

pessoa a uma publicação, é estabelecido de maneira semelhante ao aplicado na família de 

publicações. As famílias de colunas dos alunos e professores recebem um novo atributo do tipo 

list, no qual são inseridos os códigos de publicações das obras que eles têm participações como 

autor. 

Outra solução que poderia ser utilizada seria a criação de uma família de colunas 

específica para as publicações realizadas. Seria utilizado o CPF como chave primária e os 

atributos seriam a listagem dos cod_publicacao que o aluno e ou professor estaria envolvido. 

Dessa forma não haveria distinção entre professor e aluno em uma busca e só estariam nessa 

família de colunas os alunos e professores que sejam autores. A estrutura seria a seguinte: 

 

AUTOR [CPF->(<cod1>cod_publicacao, <cod2>cod_publicacao, ...)] 
 

A desvantagem é que não mais é possível obter esses valores na própria família de 

colunas de alunos ou de professores. Assim, é necessário fazer uma nova busca por CPF na 

família de colunas de Autores. 

4.3.4 Relacional para Documentos com MongoDB 

 Esta seção aborda o mapeamento do modelo Relacional para o modelo em Documentos. 

Para este modelo foi utilizado o sistema MongoDB, com modelo de dados flexível que estrutura 

as instâncias de dados em documentos com a notação JSON
22

. 

 

Tabela 

O modelo em Documentos não possui o conceito de tabela nem suas restrições. Existe, 

porém uma estrutura correspondente para a organização dos documentos chamada de coleção. 

As coleções agregam documentos de mesmo tipo permitindo que consultas mais restritas sobre 

os atributos possam ser executadas. Um exemplo pode ser uma consulta que busque quais 

professores possuem uma página na Internet por meio do atributo url. 

                                                 
22

 http://json.org/ 
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Atributo Simples 

 Assim como no Modelo Relacional, o atributo também está presente no modelo orientado 

a Documentos. No caso do sistema de banco de dados da categoria selecionado para esse 

trabalho, o MongoDB, é utilizado o BSON (Binary JSON, 2014) como formato de construção de 

documentos que dá suporte a tipos de dados como: string, integer, boolean, date dentre outros 

(MongoDB BSON, 2015). 

 Para o MongoDB os valores de um item de dados não são chamados de atributos, mas de 

campos (fields). 

 

Atributos Multivalorados e Compostos 

 Como comentado no Capítulo 2, o modelo em Documentos possui um esquema flexível 

de maneira que os documentos podem usar formas livres. Isso permite que os documentos 

possam armazenar mais informações das quais precisem sem a necessidade de ser previamente 

estabelecido na formalização de um esquema de dados. Essa flexibilidade permite que os 

documentos mantenham estruturas encadeadas como lista de campos, o que é útil para a 

representação dos dados multivalorados e compostos. 

 O princípio para esses atributos é o mesmo como no exemplo a seguir. Caso o sistema de 

controle acadêmico necessite armazenar os telefones dos alunos e/ou professores basta que seja 

inserido um atributo encadeado, estrutura semelhante aos Structs presente em algumas 

linguagens de programação (FEOFILOFF, 2015). Um exemplo dessa estrutura pode ser visto no 

Quadro 4.6 ou nas representações dos relacionamentos de autores e publicações. 

 

Quadro 4.6 Números de telefones como atributos multivalorados. 

"telefones": [ 
        { 
            "residencial": "3341-2656", 
            "celular": "9517-5368", 
            "trabalho": "3636-1417" 
        } 
    ] 

Fonte: O autor. 

 

 Caso os requisitos do sistema mudem e seja necessário manter contatos de uma forma 

geral como: telefones, endereço eletrônico e Skype, o documento poderia ser facilmente alterado 

criando-se um atributo composto para agregar os demais itens. Uma ilustração desse atributo 

pode ser vista no Quadro 4.7. 
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Quadro 4.7 Contatos como atributos composto. 

"contatos": [ 
        { 
            "email": "linus@ic.com", 
            "skype": "torvalds-linus", 
            "telefones": [ 
                { 
                    "residencial": "3341-2656", 
                    "celular": "9517-5368", 
                    "trabalho": "3636-1417" 
                } 
            ] 
        } 
    ] 

Fonte: O autor. 

 

 Como pode ser visto no Quadro 4.7, para o modelo em Documentos, cada instância de 

dado é exposta em uma única estrutura diferente do Modelo Relacional que pode fragmentar o 

item em duas ou mais tabelas. Além disso, as nomenclaturas e indentações conseguem descrever 

os campos de dados mais explicitamente ao olho nu do que tabelas com vários registros de 

dados. Contudo, essa flexibilidade de esquema pode proporcionar uma maior dificuldade na 

compreensão do banco de dados como um todo no nível de aplicação, visto que não há um limite 

para o aninhamento dos dados. Desta forma, a execução de uma consulta pode ocasionar a 

recuperação de um elevado volume de dados. 

 

Restrições 

 O conceito de atributo chave no modelo orientado a Documentos se aproxima do conceito 

de chave primária no Modelo Relacional. No modelo orientado a Documentos a identificação 

das entidades é feita por um valor também único, que no MongoDB é chamado de _id. Esse 

representa um identificador único na coleção de documentos em uma base de dados. Embora 

chamado de identificador único, suas propriedades se assemelham mais às chaves primárias 

relacionais do que aos OIDs utilizados nos bancos de dados orientados a objetos, nos quais sua 

unicidade é a mesma em toda a base de dados. No caso do modelo em Documentos o seu valor 

pode ser estabelecido manualmente pelo usuário ou pode ser definido automaticamente pelo 

sistema como um ObjectId (MongoDB, 2015), um tipo de dados BSON
23

 de 12 bytes. 

Uma característica do modelo em Documentos é que a nomenclatura do campo chave 

precisa ser _id enquanto no Relacional pode ser uma definição do usuário. Isso pode implicar em 

algumas mudanças no projeto, como em relação à entidade Pessoa. A chave primária de Pessoa 

no modelo Relacional é o CPF, sendo o mesmo atributo utilizado como chave de identificação na 

coleção de documentos de alunos e professores, porém os campos perdem a nomenclatura de 
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CPF em razão do identificador único. Para evitar que isso ocorra pode ser optado tornar o CPF 

um campo comum e não definir o oid. Assim o próprio sistema de banco de dados estabelece um 

valor aleatório de 12 bytes para o mesmo. 

 

Relacionamentos 

 Na maioria dos modelos de bancos de dados os relacionamentos ocorrem com a 

associação das chaves de um registro com as chaves dos registros relacionados. No modelo em 

Documentos, esses relacionamentos seguem o mesmo princípio, porém existe uma diferença. O 

modelo orientado a Documentos permite que não apenas a chave de busca faça parte da 

associação, mas também todo o registro por meio dos campos incorporados (MongoDB, 2015). 

Seria como se no modelo Relacional, em vez do registro de um funcionário possuir chaves 

estrangeiras para as chaves primárias da tabela de dependentes, o funcionário armazenasse os 

próprios dependentes dentro do seu cadastro. Esse é um recurso interessante nesse modelo, 

porém é importante lembrar que essa abordagem pode tornar os registros de dados extensos e 

demandar mais espaço de memória para as aplicações que manipulam essas informações. Um 

exemplo dessa estrutura de documentos pode ser visto no Quadro 4.7 no qual as informações dos 

números de telefones (possível tabela Relacional) estão contidas na estrutura de contato. 

Outra abordagem que pode ser utilizada pelo modelo em Documentos é o 

referenciamento dos identificadores de busca por meio de Database References (MongoDB, 

2015). Agora a referência é dada pelo armazenamento do _id da tupla relacionada. Esse 

referenciamento funciona como a chave estrangeira no Modelo Relacional, permitindo que 

consultas sejam realizadas por uma aplicação. Um exemplo desse tipo de relacionamento pode 

ser visto na Figura 4.3 que representa um dos experimentos do capítulo 5. Nesta, o documento de 

um aluno possui a referência da sua publicação pelo armazenamento do seu id. 

Porém, é importante mencionar que, diferentemente do que acontece com os SGBD do 

Modelo Relacional, o MongoDB não mantém a integridade referencial entre as instâncias de 

dados. Se um documento que está sendo referenciado por outro for excluído, o documento que 

mantém o seu id não saberá da mudança. Essa garantia precisa ser assegurada em nível de 

implementação. 

Outra característica do modelo em Documentos é quanto à cardinalidade nos 

relacionamentos. Se o relacionamento for 1:1 ou 1:N a variação na estrutura de dados é mínima, 

apenas sendo necessário adicionar os demais documentos relacionados. O diferencial desses dois 

relacionamentos para o relacionamento M:N, e possível desvantagem em comparação ao modelo 

Relacional, é a necessidade de fazer associação entre os documentos nas duas instâncias. Como 

pôde ser visto no Quadro 4.9 e Figura 4.10, seria necessário que os documentos dos autores 
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indicassem as publicações que possuem participação assim como os documentos das publicações 

relacionassem as pessoas responsáveis por sua autoria. 

 

Figura 4.3 Resultado da Consulta 1 no MongoDB. 

Fonte: O autor. 

 

Resumo das Correspondências 

 As correspondências identificadas entre o modelo relacional e o baseado em documentos 

são mostradas no Quadro 4.8. 

 

Quadro 4.8 Correspondências de conceitos entre Relacional e Documentos com MongoDB. 

Conceito Relacional Documentos 
(MongoDB) 

Conjunto de entidade tabela ou conjunto de tabelas coleção de documentos 

Instância tupla documento 

Atributo   

Simples atributo campo (field) 

Composto dividido em atributos simples ou 
em tabelas com dependência 
entre elas 

campos incorporados 

Multivalorados dividido em atributos ou em 
tabelas com dependência entre 
elas 

campos incorporados 

Nulo possui (obrigatório) não possui 

Restrições   

Identificador de entidade PK object identifier (_id) 

Referência FK possui (DBRefs) 

Integridade Referencial possui não possui 

Relacionamentos (1:1, 1:N, 
M:N) 

referência por FK campos incorporados ou DBRef 

Fonte: O autor. 

 

Exemplo 

 É importante lembrar que as entidades das publicações possuem algumas especializações 

que as tornam produções literárias diferentes, tais como: relatório técnico e capítulo de livro. 



Capítulo 4 – Mapeamento de um Banco de Dados Relacional para Bancos NoSQL 64 

Neste sentido, para o mapeamento do esquema da base de dados do exemplo em questão para o 

modelo em Documentos foi proposto como solução a agregação das instâncias de cada uma das 

possíveis publicações dentro de uma mesma coleção de documentos. 

A coleção de documentos que armazena todas as publicações foi chamada de Publicacoes 

e, assim como acontece em outros modelos NoSQL, cada publicação pode ser persistida 

armazenando apenas os dados correspondentes ao seu tipo de publicação. Essa possibilidade se 

torna realidade devido à flexibilidade de esquema que o modelo orientado a Documentos 

permite. Para distinguir entre as especializações das publicações é utilizado um campo chamado 

“tipo” que identifica se a publicação é um relatório técnico, artigo, capítulo ou outra. 

 Como pode ser visto, as publicações possuem tamanhos e alguns campos diferentes de 

acordo com o tipo da publicação. Não existe uma definição de esquema de dados que estabeleça 

os tipos de campos que devem compor uma coleção de documentos. Isso implica na não 

necessidade de que os campos sejam previamente definidos com tipos de dados e quantidade de 

caracteres como acontece nas colunas dos atributos do modelo Relacional. Essa flexibilidade 

permite que alguns sistemas do modelo em Documentos possam eliminar campos desnecessários 

excluindo a obrigatoriedade de utilizar valores nulos. 

 O princípio que envolve as entidades de pessoa é semelhante aos encontrados nas 

entidades de publicações. As especialidades dos discentes e docentes são representadas dentro de 

coleções de documentos comuns para cada entidade. Isso quer dizer que um aluno pode ser 

persistido na coleção de alunos independentemente dele ser um aluno de mestrado ou doutorado 

e, da mesma forma, acontece com a especialização de professor. 

Como um autor pode ter várias publicações, e uma publicação pode ter a participação de 

mais de um autor, isso pode ser representado com um relacionamento M:N. Dessa forma é 

possível que um documento receba informações de outros documentos dentro de si. A solução 

desse relacionamento, portanto, é que os documentos dos autores armazenem informações das 

suas publicações ou que as publicações armazenem informações de seus autores. 

 Esse relacionamento poderia ser feito introduzindo os documentos das publicações dentro 

dos documentos dos autores, porém essa abordagem pode não ser muito recomendável, pois à 

medida que a lista de publicações fosse aumentando o documento do autor iria se prolongar 

demasiadamente. Além disso, haveria a dificuldade de se representar a coparticipação de outros 

autores na publicação. Por isso, foi proposto que o documento do autor armazenasse as 

referências dos documentos das publicações em que tivesse participação assim como as 

publicações tivessem referências aos documentos dos seus autores. Essa dupla representação é 

indicada para que requisições de consultas possam ser executadas em ambas as instâncias de 
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dados. Essa referência no MongoDB é feita pelo recurso DBRef que permite a referência de 

documentos por meio de seus identificadores (DBRef, MongoDB, 2015). 

A estrutura dos documentos com suas referências são mostradas nos quadros 4.9 e 4.10. 

 

Quadro 4.9 Documento professor 98632541754: referenciando publicações 004 e 005. 

{ 
    "CPF": "98632541754", 
    "RG": "84759632", 
    "nome": "Torvalds", 
    "data_nascimento": "1991−06−06", 
    "naturalidade": "Campinas", 
    "nacionalidade": "Brasileira", 
    "email": "linus@ic.com", 
    "url": "http://linus.com", 
    "usuario": "linux", 
    "senha": "linux", 
    "perfil": "A", 
    "info_complementares": "Boas habilidades de programacao", 
    "matricula": "444444", 
    "tipo_dedicacao": "D", 
    "sala": "IC−1 02", 
    "tipo": "IC", 
    "publicacoes": [ 
        { 
            "01":"004", 
            "02":"005" 
        } 
        ] 
} 

Fonte: O autor.  

 
Quadro 4.10 Documento publicacao 005: referenciando pessoas 98632541754, 95175368429 e 98765432185. 

{ 
    "_id": "005", 
    "titulo": "Algoritmo de ordenacao log n", 
    "mes": "02", 
    "ano": "2002", 
    "volume": "3", 
    "pagina_inicial": "50", 
    "pagina_final": "57", 
    "circulacao": "N", 
    "qualis": "A", 
    "nome_periodico": "Algoritmos", 
    "nro_edicao": "5", 
    "tipo": "artigo", 
    "autores": [ 
        { 
            "01": "98632541754", 
            "02": "95175368429", 
            "03": "98765432185" 
        } 
    ] 
} 

Fonte: O autor. 
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Essa solução dispensa a necessidade da criação de estruturas de dados adicionais como 

no Modelo Relacional, no qual é criada uma tabela para associação das chaves. Contudo, essa 

perspectiva requer maior armazenamento de dados, quando informações dos autores são 

incluídas nas publicações, e informações das publicações são incluídas nos autores, caso 

consultas necessitem ser realizadas em ambos os sentidos. 

4.3.5 Mapeamento do Relacional para Grafos com Neo4j 

Esta seção apresenta o mapeamento do Modelo Relacional para o modelo orientado a 

grafo, modelo este que possui a capacidade de representar os dados e seus relacionamentos de 

maneira mais intuitiva por meio de ligações em grafos. Para este modelo foi selecionado o 

sistema Neo4j
24

. 

 

Tabela 

 O modelo em Grafo não apresenta o conceito de tabelas de dados. Nele os dados são 

dispostos como nós que armazenam as informações de um item de dados. Diferentemente do que 

acontece nas tabelas relacionais, no qual as informações seguem a definição de esquema com a 

quantidade e tipos de campos, no modelo em Grafo o esquema é flexível, permitindo que nós 

contenham informações distintas umas das outras. 

 Em alguns bancos de dados do modelo em Grafo é possível utilizar o conceito de rótulos 

ou labels que funcionam como um conjunto permitindo associar nós dentro de um mesmo grupo. 

Esse recurso permite a criação de restrições como a unicidade de uma propriedade, recurso usado 

para impedir que os valores de determinada propriedade dos nós não sejam repetidos. Apesar de 

facilitar a organização da base de dados e permitir restrições, os rótulos não impedem que nós de 

um mesmo tipo possam apresentar propriedades diferentes como, por exemplo, o fato de nem 

todos os professores possuírem uma URL. 

 

Atributo Simples 

 O modelo em Grafo apresenta um conceito semelhante aos atributos utilizados pelo 

Modelo Relacional, porém a nomenclatura empregada é propriedade. As propriedades são pares 

chave-valor de dados que associam um título a um valor em si. Esses valores podem ser dos 

tipos básicos de dados como: booleanos, inteiros, caracteres (NEO4J, 2015). Além dos tipos 

básicos, é possível utilizar listas de valores formadas pelos tipos básicos. O sistema Neo4j, no 
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entanto, não possui o conceito de valores nulos. Uma ilustração do uso das propriedades pode ser 

vista na Figura 4.3. 

 

Figura 4.4 Nó da publicação 001 com suas propriedades. 

 
Fonte: O autor. 

 

Atributos Multivalorados e Compostos 

 O sistema Neo4j dá suporte a vários dos tipos de dados que estão presentes no Modelo 

Relacional, sendo possível, além disso, fazer uso de listas de valores. Essa possibilidade 

enriquece a capacidade de representação que passa a permitir a introdução de mais valores por 

propriedade. Assim, é possível trabalhar com dados multivalorados de maneira simples. 

 O sistema Neo4j, no entanto, não possui recurso especial para se trabalhar com valores 

compostos, porém, é possível utilizar algumas técnicas para representar esses tipos de dados. É 

possível criar novos nós para armazenar os valores compostos como: os dados da empresa de um 

paciente de plano de saúde podem se tornar um nó de instituição de trabalho. Outra estratégia é 

utilizar uma propriedade multivalorada para conter as informações necessárias, assim é possível 

manter os valores no próprio nó. Porém, é importante ressaltar que nesses casos todos os valores 

teriam que ser do mesmo tipo de dados como, por exemplo, um string. Uma terceira abordagem 
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possível é a utilização de prefixos na definição dos campos. Como exemplo pode ser imaginado 

que nas informações de um funcionário precise ser incluído seu endereço, dessa forma seria 

possível inserir propriedades de tipos simples como: endereco.rua=”Avenida Professor Moraes 

Rego”, endereco.numero=”1235”, endereco.CEP=”50670901”. 

 A escolha de qual abordagem utilizar pode ser influenciada pela natureza das 

informações e sua relevância para o nó. Se as informações da empresa de um paciente podem ser 

reutilizadas por outros perfis então essas informações são fortes candidatas a se tornarem um nó. 

Porém, se a empresa empregadora desejar apenas os nomes dos dependentes de seu funcionário 

como esposa e filhos, é natural que essas informações estejam contidas no nó do empregado. Por 

isso, é dito que valores compostos neste modelo são representados de maneira indireta. 

 

Restrições 

 Ao se instanciar uma entidade de dados no sistema Neo4j é automaticamente criada uma 

propriedade numérica e auto incremental chamada id que possui valor único para toda a base de 

dados. Embora o id possua valores exclusivos para toda a base de dados ele se difere um pouco 

dos OIDs presentes em modelos como o objeto-relacional que é formado por longas cadeias de 

caracteres (POSTGRESQL OBJECT, 2015; ORACLE, 2015). Porém, além do id, é possível 

definir qualquer propriedade como único, impedindo a repetição de seus valores. 

 

Relacionamento 

 O modelo em Grafo se destaca dos demais modelos de bancos de dados NoSQL no 

aspecto dos relacionamentos. Ele não apenas possui relacionamentos como facilita a sua criação 

e manuseio. 

O relacionamento no modelo em grafo é estabelecido por uma aresta, conceito do modelo 

que se diferencia dos nós. As arestas armazenam um nó de entrada e um nó de saída, dessa forma 

elas permitem as associações entre os nós. Comparando com o Modelo Relacional seria como 

dizer que todos os relacionamentos no modelo em grafo fossem 1:1. Assim, relacionamentos 1:N 

ou M:N seriam apenas o número de arestas que ligam determinado nó a outros. 

 

Resumo de Correspondências 

Quadro 4.11 Correspondência de conceitos entre Relacional e Grafo com Neo4j. 

Conceito Relacional Grafos 
(Neo4j) 

Conjunto de entidade tabela ou conjunto de tabelas rótulo 

Instância tupla nó 

Atributo   

Simples atributo propriedade 

Composto dividido em atributos simples ou conjunto de propriedades ou 
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em tabelas com dependência 
entre elas 

novo nó 

Multivalorados dividido em atributos ou em 
tabelas com dependência entre 
elas 

conjunto de propriedades 

Nulo possui (obrigatório) não possui 

Restrições   

Identificador de entidade PK id 

Referência FK possui (aresta) 

Integridade Referencial possui possui 

Relacionamentos (1:1, 1:N, 
M:N) 

referência por FK elemento especial 
(relacionamento) 

Fonte: O autor. 

 

Exemplo 

 O sistema de banco de dados Neo4j (Neo4j, 2013), não exige uma definição prévia de sua 

estrutura. Seria como se no Modelo Relacional fosse possível persistir dados em uma tabela sem 

nenhum tipo de declaração. Mas para organizar a base de dados seguindo a estrutura do sistema 

adaptado foram usados alguns recursos do sistema Neo4j que enriquecem a representação dos 

dados. 

 Para representar os tipos de entidades, como a publicação, é requisitado um conceito 

chamado rótulo (label). O rótulo é um recurso de classificação com a finalidade de agrupar nós. 

Ele congrega entidades de mesmo tipo tornando as consultas mais eficientes. 

As diferentes publicações como: relatório técnico, livro, conferência, dentre outros, 

precisam ser representadas na base de dados. Dessa forma, consultas podem ser executadas de 

modo mais eficiente percorrendo apenas um subconjunto de dados. Para isso, foi usado o 

conceito chamado de multirotulação presente no Neo4j A multirotulação significa que um nó 

pode possuir mais de um rótulo, ou seja, estar associado em mais de um grupo. Por exemplo, se 

uma pessoa do sistema de controle acadêmico estivesse matriculado no programa de pós 

graduação, mas conseguisse ser aprovado para professor substituto o nó dessa pessoa poderia ser 

rotulado como aluno e professor ao mesmo tempo. 

A multirotulação permite que as instâncias de dados possam ser associadas em 

agrupamentos genéricos, permitindo a realização de buscas direcionadas na base de dados. 

Porém, ao mesmo tempo, também permite que as entidades possam participar de grupos mais 

específicos restringindo o escopo dos dados. 

 Esse conceito é útil para indicar a qual tipo de publicação um nó pertence como, por 

exemplo, a publicação de código 001. No modelo em Grafo essa instância representada por um 

nó é associada ao rótulo publicação que o distingue dos alunos e professores, porém ao mesmo 

tempo recebe o rótulo de conferência indicando o tipo de publicação. Esse recurso é 
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particularmente interessante, pois permite que um nó possa ser buscado em uma consulta mais 

abrangente envolvendo todas as publicações, bem como uma mais restrita identificando apenas 

as conferências como um subconjunto das publicações. 

 Outra abordagem que poderia ser implementada no lugar da multirotulação seria o uso de 

uma propriedade que categorizasse os tipos de publicações. Assim, ao invés de criar um segundo 

rótulo para um mesmo nó, seria assumida uma propriedade específica para classificação como 

um dos tipos de publicações. Porém, é preciso lembrar que sistemas de bancos de dados dessa 

natureza realizam consultas em forma de árvores sendo de grande valia a diminuição do escopo 

de pesquisa. Uma busca sob essa ótica, requisitando a publicação de código 001, por exemplo, 

resultaria na necessidade de percorrer toda a árvore de dados das publicações buscando quais nós 

possuem a propriedade de classificação com o valor conferência. Essa forma de busca acaba por 

gerar uma carga de processamento mais elevada e, consequentemente, custosa. Utilizando a 

multirotulação, esse escopo de busca poderia ser enxugado para apenas um subconjunto das 

publicações, as que se classificam como conferência. 

 

Figura 4.5 Conjunto de nós: Aluno e Professor, listado por nome. 

 
Fonte: O autor. 

 

 Uma vez definido o rótulo de dados, lembrando que não é uma exigência do modelo, 

podem ser analisadas as instâncias das publicações. Cada publicação no modelo em Grafo é 
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representado por um nó que possui as propriedades que o descrevem tais como: cod_publicacao 

e ano. A Figura 4.3 ilustra o nó de uma publicação por código 001 contendo suas propriedades. 

 O conceito de pessoa possui algumas similaridades com o de publicação. Em ambos os 

casos as entidades não são instanciáveis, assim como existem algumas especializações. Uma 

diferença facilmente percebida nos dois conceitos é que a entidade pessoa possui especializações 

que são alunos e professores, porém também possui outras especializações como os tipos de 

alunos e professores. 

Esses alunos, professores e suas respectivas especialidades precisam ser distinguidos uns 

dos outros na base de dados para que consultas possam ser realizadas sobre seus subconjuntos de 

dados. Desta feita, mais uma vez é utilizado o recurso de multirotulação. Assim, é possível 

indicar quais são os nós de alunos e professores, além de distinguir os subtipos de dados. Um 

conjunto de nós rotulados como alunos e professores pode ser visto na Figura 4.4. 

Aluno e Professor representam os rótulos principais, onde todos os nós de pessoa estarão 

incluídos. Esses rótulos não se opõem e podem conter nós simultaneamente. É o caso da pessoa 

por nome Chuck Norris que é um professor e um aluno ao mesmo tempo. 

Caso um nó seja um aluno, ele necessariamente será um mestrando ou doutorando. Essa 

representação pode ser estabelecida por rótulos secundários que farão a classificação dos alunos. 

De forma semelhante, acontece com o corpo docente que, além da classificação de professor, 

apresentam uma categoria quanto à efetividade na instituição ou não, podendo ser IC ou 

visitante. O uso desse recurso não possui restrições podendo um nó pertencer a composições de 

rótulos. A instância de Chuck Norris está matriculada como um aluno de doutorado, porém ele 

também é um professor da própria instituição. Dessa maneira Chuck Norris pertence a quatro 

grupos: Aluno, Doutorando, Professor, IC podendo ser submetido a requisições de busca sobre 

quaisquer dessas óticas. Uma ilustração de um nó com os múltiplos rótulos é possível ser vista 

no Apêndice D. 

Seguindo a tendência dos modelos NoSQL, o Neo4j não exige uma estrutura rígida de 

dados, tanto no nível de esquema quanto no nível de instância. No nível de esquema é possível 

criar uma base de dados sem nenhum rótulo de classificação, apenas inserindo dados sem 

agrupá-los. No nível de instância cada nó pode apresentar propriedades livremente, não sendo 

necessário seguir uma padronização quantidade e tipos de dados. Esse aspecto é particularmente 

importante para que professores apresentem propriedades condizentes com sua filiação à 

instituição, assim como as publicações apenas necessitem armazenar dados de seu tipo de 

submissão. No Apêndice D é possível visualizar as instâncias de dados da base de exemplo em 

modo gráfico contendo os nós de alunos, professores e publicações. 
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Na Figura 4.5 não é possível ver os nós por todos os seus rótulos, pois a interface do 

Neo4j apenas permite a visualização pela classificação primária. No entanto, cada nó está 

devidamente agrupado e pode ser requisitado de acordo com suas alocações. 

 

Figura 4.6 Relações de autores e publicações. 

 

Fonte: O autor. 

 

Os relacionamentos entre pessoas e publicações seguem a categoria de relacionamentos 

M:N, onde, para cada pessoa, pode ocorrer nenhuma ou várias publicações, e para cada 

publicação existe um ou vários autores. Porém, a estrutura do modelo em Grafo torna menos 

relevante quais as cardinalidades dos relacionamentos envolvidos, pois as ligações ocorrem 

diretamente entre as instâncias de dados, não interferindo no esquema de dados e na existência 

ou não dos relacionamentos. Isso permite que um nó possa se relacionar livremente com outros 

nós da base como na Figura 4.5. 

Para o Modelo Relacional, os relacionamentos 1:N incluem a modificação da entidade 

que se encontra do lado N com o armazenamento da chave da entidade que estará do lado oposto 

da relação. Assim, a chave da tupla servirá de índice de busca para a entidade de dados 
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relacionada. No modelo em Grafo, o nó de dados permanece intacto ao ser submetido a uma 

relação (pelo menos no nível lógico). Sua estrutura e propriedades permanecem as mesmas de 

antes do relacionamento, facilitando a participação de um nó em vários relacionamentos 

semelhantes ou distintos. Com isso, caso exista uma relação 1:1, 1:M ou M:N o que apenas 

mudará será a quantidade de ligações associadas a um determinado nó. A Figura 4.6 ilustra as 

instâncias de dados e os relacionamentos existentes no exemplo do sistema de controle 

acadêmico. É possível perceber a cardinalidade das relações em cada nó como, por exemplo, o 

professor Torvalds possui duas publicações, uma delas é a publicação 005 que possui três autores 

ao todo. 

4.3.6 Análise Comparativa 

 Com o estudo realizado, foi possível identificar alguns dos conceitos do Modelo 

Relacional presentes ou próximos em cada abordagem NoSQL. Após a identificação das 

correspondências entre os modelos Relacional e NoSQL, foram realizados os mapeamentos da 

base de dados do sistema de controle acadêmico adaptado para os bancos de dados NoSQL 

selecionados. Diante disso, é possível fazer um comparativo entre os quatro modelos NoSQL em 

relação ao modelo Relacional. 

O Quadro 4.12 apresenta o comparativo entre os modelos de dados: Relacional, Chave-

valor, Colunas, Documentos e Grafos. Como pode ser visto, a capacidade de representar os 

conceitos comuns ao Modelo Relacional varia de acordo com a abordagem NoSQL. Sistemas em 

Chave-valor são mais simples e possuem menor robustez para acomodar os conceitos 

relacionais, enquanto que o modelo em Grafos possui maior capacidade de representá-los. 

No próximo Capítulo, são definidas as regras de conversão de dados propostas para que o 

processo de conversão de bases de dados relacionais em NoSQL possa ser executado em 

diferentes domínios de dados. Além disso, é apresentada a realização da implementação de um 

protótipo de conversão que torna o processo semi-automatizado. 
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Quadro 4.12 Correspondências entre modelos de dados: Relacional, Chave-valor, Colunas, Documentos e 

Grafos. 
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Fonte: O autor. 
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Capítulo 

5 
5 Prótótipo da Ferramenta de Conversão 
 

 

Este capítulo define a abordagem de conversão de dados baseada nas correspondências 

identificadas no capítulo anterior. Para esta abordagem foram definidas: classificações de 

tabelas, regras e algoritmos a serem aplicados nas bases de dados de modo a permitir a 

conversão. 

Foi proposto um protótipo de ferramenta de conversão de dados, com o qual foram 

realizados experimentos para avaliar a hipótese de pesquisa. Para o protótipo implementado, foi 

escolhido como estudo de caso o sistema de banco destino NoSQL baseado em Documentos, 

particularmente, o  sistema MongoDB. Os experimentos foram realizados por meio da execução 

de consultas sobre as bases origem e destino.  
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5.1 Especificação 

A seguir são apresentados os requisitos funcionais da ferramenta, uma classificação de 

tabelas para facilitar a conversão entre os modelos e o algoritmo de conversão proposto. 

5.1.1 Requisitos Funcionais 

Os requisitos funcionais da ferramenta que implementa a conversão de uma base em 

modelo relacional para base NoSQL estão especificados por meio de um diagrama de casos de 

uso (Figura 5.1). 

 

Figura 5.1 Diagrama de casos de uso. 

 

Fonte: O autor. 

 

A visão geral de cada caso de uso é descrita a seguir:  

 

 Definir banco de dados de origem - A definição do banco de dados de origem 

compreende a definição do SGBD relacional como, por exemplo, o SQL Server, Oracle, 

PostgreSQL. Representa também a entrada das informações da base de dados que será 
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convertida para o banco destino. Ela inclui a extração dos metadados e dados que são 

responsáveis por identificar o esquema do banco de dados e extrair seus dados 

respectivamente. 

 Classificar tabelas - As tabelas identificadas no esquema do banco serão classificadas 

pelo usuário, conforme opções apresentadas na Seção 5.1.2. A classificação consiste em 

categorizar as tabelas em tipos para que o algoritmo possa organizar a estrutura do banco 

de dados destino. 

 Definir banco de dados destino - O usuário informa, dentre os tipos de bancos de dados 

NoSQL disponíveis, qual o banco destino da conversão. Para isso, ele estabelece a 

conexão com o banco. 

 Realizar conversão - Este é o principal caso de uso. É o responsável por analisar os 

metadados e dados extraídos do banco relacional, criar os conceitos correspondentes e 

persistir os dados no banco de dados destino. Para este caso de uso, foi proposto um 

algoritmo de conversão que será visto na Seção 5.1.3. 

 Realizar consulta sobre os bancos de dados - Permite a formulação de consultas sobre 

o banco de dados de origem (relacional) e o destino (NoSQL). Ele é um caso de uso 

complementar que será usado de modo a permitir experimentos quanto à consistência do 

banco gerado. 

 Visualizar resultado das consultas - Permite ao usuário visualizar os resultados obtidos 

nas consultas realizadas sobre os bancos origem e destino. 

5.1.2 Classificação das Tabelas 

Para a conversão, além das correspondências geradas, foi necessário que houvesse uma 

identificação dos tipos de tabelas presentes no esquema de dados. Desta forma, foram 

identificadas quatro classificações que auxiliariam na automação do processo de conversão. As 

classificações são: 

 Tabelas Principais - são classificadas dessa forma as tabelas mais importantes na 

definição de um conceito do domínio de dados. Normalmente são classificadas 

assim as entidades que podem ser consultadas ou manipuladas distintamente 

independentemente de outros conceitos. 

 Subclasses - Essas tabelas são uma complementação da definição de uma tabela 

principal. Elas representam subdivisões, especializações das tabelas principais, 

mas não existem independentemente. 
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 Relacionamentos - Essa denominação classifica um tipo específico de tabela. São 

as tabelas responsáveis por representar um relacionamento muitos para muitos no 

modelo relacional. 

 Tabelas Comuns - Por fim, são definidas as demais tabelas de um esquema. Essas 

tabelas retratam informações complementares de um domínio de dados de uma 

dada aplicação. 

 

Análise das tabelas e identificação das entidades 

Para a realização da conversão é preciso que cada tabela do esquema relacional esteja 

inserida em uma dessas classificações, e o comportamento que as tabelas exercem umas sobre as 

outras também possa ser definido de acordo com o relacionamento entre as classificações. 

Como ponto de partida da análise das tabelas foi estabelecida a tabela principal, pois a 

tupla que é representada por ela irá se tornar uma entidade em cada abordagem NoSQL utilizada 

como banco destino. Em seguida são estabelecidos os comportamentos que as demais tabelas 

teriam com as tabelas principais dependendo do sentido deste relacionamento. 

No primeiro momento são tomadas todas as tabelas principais do esquema relacional e 

para cada uma delas são realizados os passos a seguir: todos os atributos da tabela com exceção 

das chaves estrangeiras são capturados para formar a entidade na abordagem NoSQL. Em 

seguida, iniciando pelos relacionamentos que as demais tabelas fazem com as tabelas principais 

se observa: é realizada uma navegação até cada uma dessas tabelas que referenciam a tabela 

principal e cada uma delas é tomada como nova tabela de análise, na qual é realizado um dos 

procedimentos a seguir. Caso a tabela seja outra tabela principal, não é tomado nenhum 

procedimento, pois em outro momento será constatado o sentido contrário, no qual esta segunda 

tabela fará referência à primeira e então será tomada uma ação.  

De maneira semelhante, se a tabela for uma tabela de relacionamento, nenhuma ação será 

tomada, pois apenas em um segundo momento, quando todos os itens de dados forem 

persistidos, será possível estabelecer os relacionamentos. No entanto, se a tabela for uma 

comum, é possível agregar os atributos dessa tabela como sendo parte das informações da tabela 

principal. Se porventura esta tabela for uma subclasse, então os atributos também são acrescidos 

aos da tabela principal, pois é entendido que esta tabela é uma especialização da principal. Após 

terminar a análise em uma tabela o procedimento é repetido recursivamente até que não haja 

nenhuma tabela que faça referência à tabela anterior ou aconteça uma das condições em que não 

é realizada nenhuma ação. 
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No segundo momento, após estabelecer o que acontece com as tabelas que fazem 

referência a uma tabela principal, são estabelecidos os procedimentos para quando a tabela 

principal faz referência a outras tabelas. Se a tabela principal faz referência a uma tabela comum 

o procedimento adotado é semelhante ao que acontece no procedimento de tabela referenciada. 

Desta forma a tabela principal passa a agregar os atributos da tabela de referência. No entanto, se 

a tabela de referência for uma dentre as opções de principal e subclasse, esse procedimento é 

suspenso para um segundo momento até que o relacionamento possa ser estabelecido. 

Essa pausa na instrução é necessária, pois os relacionamentos apenas poderão ser 

estabelecidos quando todas as entidades da base de dados estiverem persistidas no banco de 

destino, caso contrário, pode não haver referência para completar o relacionamento. Também 

existe uma diferença entre as duas opções, ou seja, para uma tabela de subclasse, é necessário 

percorrer dentro das referências até chegar à tabela principal de destino, pois esta é a responsável 

por todo o montante das informações de suas tabelas especializadas. Até a finalização deste 

trabalho não foi definido o procedimento a ser adotado quando uma tabela principal faz 

referência a uma tabela de relacionamento. Esta é uma lacuna que poderá ser abordada em 

trabalhos futuros. 

Essas classificações não são absolutas, podendo ter interpretações diferentes dependendo 

do domínio/aplicação. Por exemplo, no caso do sistema de controle acadêmico, o usuário poderia 

definir a tabela Pessoa como uma tabela principal, mas por outro lado poderia ser feita a escolha 

pelas tabelas Aluno e Professor. 

Neste trabalho, o interesse por essa classificação está nas instruções que são tomadas de 

acordo com cada tipo de tabela. Mas, para isso, é preciso relembrar que os sistemas NoSQL 

funcionam de forma diferente de como acontece no modelo relacional. Os sistemas NoSQL, com 

exceção do modelo em Chave-valor, costumam agregar mais informações relacionadas, 

próximas umas das outras, e em sua grande maioria, não sofrem com a duplicação de dados. 

Baseado nisso, foram estabelecidas as regras de conversão. 

5.1.3 Algoritmo de Conversão 

A abordagem proposta é a especificação de procedimentos a serem tomados na execução 

de uma conversão de dados de bancos relacionais para NoSQL. Sua finalidade é possibilitar que, 

a partir de esquemas relacionais possam ser geradas bases de dados correspondentes em sistemas 

NoSQL. 

Para a abordagem, são tomados como dados de entrada para sua execução os dados e 

metadados de uma base de dados relacional, bem como as classificações das tabelas definido 
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pelo usuário de acordo com a seção 5.1.2. Baseado nisso, são aplicadas as regras de 

transformação que analisam o esquema relacional e extraem as informações dos itens de dados. 

Por meio das referências, as tabelas de dados são percorridas e analisadas. À medida que 

são analisadas as classificações das tabelas, são tomadas decisões como capturar os itens de 

dados. Os itens capturados são posteriormente persistidos no banco de dados destino de acordo 

com a estrutura obtida na análise das tabelas. 

 Foi desenvolvido um algoritmo de conversão que implementa as regras 

identificadas. Esse permite a análise de um esquema de dados no modelo relacional gerando uma 

base de dados correspondente em um sistema NoSQL destino. Apesar do algoritmo ser genérico, 

podendo ser aplicado nos variados modelos NoSQL, é preciso estar ciente que a sua 

implementação em uma linguagem de programação deve levar em consideração a estruturação 

dos dados no banco de dados destino bem como sua API de manipulação. Os quadros 5.4 e 5.5 

apresentam a parte do algoritmo responsável por estabelecer os relacionamentos. Os códigos 

apresentados no algoritmo foram escritos em notação própria, não seguindo modelos formais 

conhecidos como o Portugol (ESMIN, 1998). 

 

Quadro 5.1 Conversion. Método principal de conversão. 
Conversion 

Input: Relational_Database rel; 

Output: NoSQL_database 

Begin 

 //procura as tabelas principais 

01: For Each table of rel Do 

02:  If (table is Principal) Then 

   //armazena os atributos para serem persistidos no banco destino 

03:   get all attributes to target; 

04:    For Each table referenceThis(table) Do 

    //inicia método de procurar tabelas relacionadas 

05:    goDeep(table) 

06:   End For; 

07:  End If; 

08: End For; 

End 
Fonte: O autor. 

 

O algoritmo recebe como entrada os dados de inserção e as informações de esquema da 

base de dados origem. Ele inicia com a seleção das tabelas principais do esquema Relacional e 

captura todos os seus atributos, como pode ser visto no método Conversion do Quadro 5.1. Em 

seguida, são percorridas as tabelas que fazem referência para esta tabela em destaque. À medida 

que são identificadas as tabelas relacionadas, são tomados os procedimentos para capturar os 

atributos ou ignorar a tabela. Então é feita uma análise no nível de referência tomando a tabela 

de referência como destaque e repetindo a busca, como especificado no algoritmo  goDeep 

(Quadro 5.2). 
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Quadro 5.2 goDeep. Método percorre tabelas que referenciam. 
goDeep 

input: table; 

output: target 

Begin 

 //procura tabelas que referenciam table 

01: table2 = findTableDeep(table); 

 //faz uma escolha de acordo com a classificação das tabelas 

02: Do Switch table2.classification 

03:  case “common”: 

04:   get all attributes to target; 

05:   goDeep(table2); 

06:  break; 

07:  case “subclass”: 

08:   get all attributes to target; 

09:   goDeep(table2); 

10:  break; 

11:  default: 

   // inicia método de procurar tabelas relacionadas 

12:   goUp(table); 

13:  break; 

14: End Switch; 

End 

Fonte: O autor. 

 

Ao fim da identificação dos relacionamentos em profundidade, são buscadas as tabelas 

que a tabela principal faz referência (algoritmo goUp - Quadro 5.3). À medida que estas são 

identificadas elas também se tornam a tabela de destaque e uma das opções é tomada dentre as 

seguintes: capturar os atributos e subir um nível hierárquico ou salvar as instâncias em uma lista. 

O procedimento se repete até que seja alcançada uma condição de parada. Após serem 

persistidas todas as instâncias, o algoritmo fica encarregado de estabelecer os relacionamentos 

entre elas.  

 
Quadro 5.3 goUp. Método percorre as tabelas referenciadas. 

goUp 

input: table; 

output: target 

Begin 

 //procura tabelas que table referencia 

01:  table2 = findTableUp(table); 

02:  Switch table2.classification 

03:   case “common”: 

04:    get all attributes to target; 

05:   goUp(table); 

06:   case “subclass”: 

07:    list1.add(table); 

08:   list2.add(table2); 

09:   case “relationship”: break; 

10:  case “principal”: 

11:    list1.add(table); 

12:   list2.add(table2); 

13:   default: 

   //persiste os dados no banco destino 

14:   save target; 

15:   break; 

16:  End Switch; 

End 

Fonte: O autor. 
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Para efetuar os relacionamentos um-para-um ou um-para-muitos são usadas as listas que 

foram geradas quando uma tabela fazia menção para uma tabela principal. Nessas listas estão 

contidos os itens de dados que fazem referência e os itens de dados que são referenciados. Desta 

forma, para cada banco de dados de destino o algoritmo deve implementar um procedimento. 

Neste exemplo com o MongoDB, o algoritmo foi implementado para fazer o armazenamento do 

DBRef do documento correspondente à tabela da lista2 no documento correspondente à tabela da 

lista1, como pode ser visto no método oneTo do Quadro 5.4. Caso o sistema de banco de dados 

utilizado fosse o Neo4j, seria criada uma aresta unilateral do nó correspondente à tabela da lista2 

para o nó correspondente à tabela da lista1. 

Para os relacionamentos muitos-para-muitos é necessário identificar o duplo sentido 

dessas referências (Quadro 5.5). No MongoDB foi armazenado o DBRef de cada documento 

envolvido no documento correspondente. O aluno de CPF 74852963214, por exemplo, realizou 

uma publicação, desta forma existe uma referência do documento da publicação no documento 

do aluno (Figura 5.6), assim como há uma referência do documento do aluno no documento da 

publicação. Mais uma vez, comparando com outros modelos, se estivesse sendo usado o modelo 

em grafo com o Neo4j, a aresta a ser criada precisaria ser bilateral. 

 

Quadro 5.4 Pseudocódigo para estabelecer relacionamentos 1:1 e 1:N. 
oneTo 

input: list1, list2; 

output: instance reference 

Begin 

 //cada instância da lista2 recebe a referência da instância de lista1 

01: For Each element of list1 Do 

02:  document from Table of list1 = document from table of list2 reference; 

03: End For; 

End 

Fonte: O autor. 

 
Quadro 5.5 Pseudocódigo para estabelecer relacionamentos M:N. 

manyToMany 

input: Database; 

output: instances references 

Begin 

 //seleciona as tabelas de relacionamento 

01: For Each table of Database Do 

02:  If (table is relationship) Then 

   //cada instância referenciada na tabela recebe a referênia da outra instâmcia 

03:   doc1 = doc2.DBRef; 

04:   doc2 = doc1.DBRef; 

05:  End If; 

06: End For; 

End 

Fonte: O autor. 

 

Para o algoritmo apresentado o trecho do código que é específico em cada banco de 

dados NoSQL é destacado como sublinhado. A diferença está apenas em como será a 

persistência das entidades, pois a extração das mesmas já haverá ocorrido. 
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5.1.4 Protótipo 

A ferramenta desenvolvida é um protótipo de conversão de dados de bases relacionais 

para sistemas NoSQL baseado em documentos. Seu intuito é possibilitar que, a partir dos 

esquemas relacionais e suas instâncias possam ser geradas bases de dados correspondentes no 

MongoDB. A ferramenta foi desenvolvida em Java
25

 de acordo com os pacotes e classes que 

podem ser vistos no Apêndice E. 

O pacote metadados contém as classes Tabela e Instancia. Estas armazenam as 

informações vindas das tabelas do esquema e inserts, respectivamente. Elas são a base para a 

realização da conversão. O pacote extração contém classes que fazem a captura dos dados e 

metadados da linguagem SQL. Essas classes fazem parte de um componente de software 

chamado General SQL Parser (GSP)
26

. Ele permite a análise da linguagem SQL Data Definition 

Language (DDL) em variados SGBD dentre eles: SQLServer, Oracle e PostgreSQL. Por meio do 

GSP é possível analisar a sintaxe SQL e obter os metadados do esquema e as instâncias das 

inserções. 

O pacote MongoDB é referente ao banco de dados de destino que está sendo utilizado. 

Neste caso, ele foi o sistema de banco de dados de destino para realização dos experimentos 

abordados na Seção 5.2. As classes desse pacote dizem respeito ao funcionamento da ferramenta 

para esse sistema de banco de dados, nas quais a classe Mongo faz a conexão com a base de 

dados destino e a classe ConversaoMongo é responsável por transformar a base de dados 

relacional em uma base correspondente no banco destino. Para cada banco de dados destino que 

a ferramenta venha a dar suporte, será necessário inserir as classes de conexão e conversão. O 

pacote principal possui as classes responsáveis pelo funcionamento da ferramenta. 

A implementação desse protótipo buscou atender desde a definição do banco de dados de 

origem até a persistência no banco de dados NoSQL de destino. 

5.1.5 Exemplo 

Para melhor compreensão da ferramenta será exemplificado o seu funcionamento com o 

estudo de caso realizado e apresentado na Seção 4.3.4. O estudo se deu pela extração dos dados e 

metadados da base utilizada, que devido ao curto tempo não pôde ser automatizada pelo 

componente GSP. A extração foi realizada de forma manual com a identificação das tabelas e 

                                                 
25 https://www.java.com/pt_BR/ 
26 http://www.sqlparser.com/ 

http://www.sqlparser.com/
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atributos como metadados e a identificação dos valores de inserções como dados. Um exemplo 

dos scripts SQL da base pode ser visto no Apêndice E. 

Após serem extraídas as informações quanto à estrutura do banco e seus dados, a 

ferramenta requisita que o usuário indique a classificação da mesma, conforme a classificação 

apresentada (Seção 5.1.2) como pode ser visto na Figura 5.2. 

 

Figura 5.2 Requisição de classificação das tabelas pela ferramenta. 

Fonte: O autor. 

 

Nesta base de dados exemplo, estavam envolvidas quinze tabelas. Somente após serem 

classificadas, foi possível dar início ao processo de conversão que, a partir daí, ocorreu de forma 

automática.  

A ferramenta selecionou as instâncias de cada tabela classificada como principal, 

armazenando em um par de listas os atributos da tabela e os respectivos valores associados dos 

inserts. Uma vez concluída a instanciação, a ferramenta passou a buscar instâncias relacionadas 

com a que foi analisada (Quadro 5.5), complementando a lista de atributos e valores. Depois de 

encerrada a busca, a ferramenta persistiu os pares atributos e valores em um documento de dados 

do MongoDB nomeando a coleção de documentos com o nome da tabela principal dessa 

entidade. 

A Figura 5.3 apresenta o item de dado convertido da primeira instância mostrada no 

Quadro 5.1. Há informações adicionais que não pertencem à entidade no modelo relacional. 

Essas serão explicadas na Seção 5.2. 

É importante mencionar que no Capítulo 4 foi dito que o valor do identificador de 

documento poderia ser estabelecido pelo usuário ou gerado automaticamente pelo sistema de 

banco de dados. Para este protótipo o oid não foi definido pela chave primária, neste caso o 

cod_publicação, e sim um oid definido pelo próprio sistema. Essa escolha foi realizada, pois se o 

banco de dados relacional permitir que um professor seja ao mesmo tempo um aluno e as 

definições das tabelas principais forem estabelecidas em T_PESSOA, vai ocorrer uma 

inconsistência por repetição dos identificadores dos documentos, neste caso o CPF. 
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Figura 5.3 Entidade de publicação convertida para MongoDB. 

 
Fonte: O autor. 

 

A realização de consultas sobre o banco de dados foi o critério utilizado para analisar a 

similaridade entre a base de dados origem e a base de dados destino gerada pela abordagem. 

Após a execução do protótipo de conversão houve a formulação de consultas experimentais que 

explorassem os dados das bases. A formulação das consultas definia as informações que se 

desejava obter para posteriormente serem implementadas e executadas sobre as bases de dados. 

A visualização do resultado das consultas implica na observação dos resultados gerados e 

comparação entre os dados. Para isso, foram considerados os valores obtidos dos campos pela 

base de dados destino em comparação manual com a base de dados origem. O detalhamento dos 

experimentos realizados pode ser visto na próxima seção. 

5.2 Experimentos 

Com o objetivo de avaliar a hipótese de pesquisa (H) definida no Capítulo 1, um 

experimento foi definido, conforme descrição a seguir. Para implementá-lo,  foi utilizado um 

computador com processador Intel Core i3 de 3.07GHz e 3.06GHz. O mesmo dispõe de 4 GB de 

memória RAM e tem instalado o Windows 7 Professional 64 bits. 
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5.2.1 Cenário e Objetivo 

O cenário de dados refere-se ao exemplo já utilizado no decorrer da dissertação (Seção 

4.2). Essa base de dados foi povoada com valores fornecidos nos scripts de inserts do próprio 

sistema original (ROCHA e MALHEIROS, 2006). De maneira semelhante, algumas das 

consultas utilizadas nos testes são sugeridas no trabalho citado, mas acrescidas de requisições 

que pudessem explorar um pouco mais a base em questão como, por exemplo, a listagem dos 

tipos de perfils encontrados na base e as quantidades de ocorrência. O banco está implementado 

no SGBD PostgreSQL
27

. Ele foi mapeado para uma versão NoSQL baseada em documentos, 

utilizando o MongoDB
28

. 

Os objetivos do experimento foram assim especificados: 

1. Executar as mesmas consultas no sistema de banco de dados Relacional e no 

sistema NoSQL gerado por meio da conversão; e 

2. Realizar uma comparação de resultados de consultas retornadas do banco 

Relacional e NoSQL com o intuito de verificar se são similares. 

5.2.2 Consultas para Experimento 

No Quadro 5.6 são apresentadas as consultas formuladas para este experimento, no qual 

na segunda coluna é possível ver as descrições do que se deseja obter em cada consulta. Na 

terceira coluna encontram-se as consultas em linguagem SQL referentes ao modelo relacional, 

enquanto na quarta coluna podem ser vistas as consultas correspondentes à linguagem específica 

do sistema de banco de dados NoSQL (neste caso, o MongoDB). 

 

Quadro 5.6 Consultas elaboradas para o Experimento. 

ID Objetivo da Consulta SQL Em linguagem de consulta 
do MongoDB 

1 

Apresenta, de forma 
detalhada, todos os atributos 
de aluno de acordo com seu 

nome 

Select p.*, a.*, m.* 
from T_PESSOA p inner join 
T_ALUNO a on p.cpf=a.cpf 
inner join TMESTRANDO m 

on a.ra = m.ramestrando 
where p.nome = 'Bill Gates' 

union 
Select p.*, a.*, d.* 

from T_PESSOA p inner join 
T_ALUNO a on p.cpf=a.cpf 

inner join TDOUTORANDO d 
on a.ra = d.radoutorando 

where p.nome = 'Bill Gates' 

db.T_PESSOA.find({nome: 
"Bill Gates", $or:[{tipo: 

"mestrando"},{tipo: 
"doutorando"}]}).pretty() 

                                                 
27 http://www.postgresql.org/ 
28 https://docs.mongodb.org/v2.6/ 
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2 
Mostra todos os atributos de 
professor de acordo com seu 

nome 

select pe.*, pf.* 
from T_PESSOA pe inner join 

T_PROFESSOR pf on 
pe.cpf=pf.cpf 

inner join T_PROFESSOR_IC 
i on pf.cpf=i.cpf 

where pe.cpf = '95175368429' 
union 

select pe.*, pf.* 
from T_PESSOA pe inner join 

T_PROFESSOR pf on 
pe.cpf=pf.cpf 

inner join 
T_PROFESSOR_VISITANTE 

v on pf.cpf=v.cpf 
where pe.cpf = '95175368429' 

db.T_PESSOA.find({cpf: 
"98632541754", $or:[{tipo: 

"ic"},{tipo: "visitante"}]}, {cpf:1,  
rg:1, nome:1, 

data_nascimento:1, 
naturalidade:1, 

nacionalidade:1, usuário:1, 
senha:1, perfil:1, email:1, 

tipo:1, 
info_complementares:1}).prett

y() 

3 
Apresenta a quantidade de 
pessoas por tipos de perfis 

existente 

select tipo, count(*) 
from T_PESSOA pe full outer 

join T_ALUNO al on 
pe.cpf=al.cpf 

full outer join TMESTRANDO 
me on al.ra=me.ramestrando 

full outer join 
TDOUTORANDO dr on 
al.ra=dr.radoutorando 

full outer join T_PROFESSOR 
pf on pe.cpf=pf.cpf 

full outer join 
T_PROFESSOR_IC ic on 

pf.cpf=ic.cpf 
full outer join 

T_PROFESSOR_VISITANTE 
vi on pf.cpf=vi.cpf 

group by tipo 

db.T_PESSOA.aggregate({$g
roup:{_id: "$tipo", 

quantidade_tipo: {$sum:1}}}) 

4 
Mostra o código e o título das 

publicações enquadradas 
como artigo 

select pu.cod_publicacao, 
pu.titulo 
from T_PUBLICACAO pu 
inner join T_ARTIGO a on 
pu.cod_publicacao=a.cod_pu
blicacao 
inner join 
T_ARTIGO_CONFERENCIA 
c on 
a.cod_publicacao=c.cod_publi
cacao 
union 
select pu.cod_publicacao, 
pu.titulo 
from T_PUBLICACAO pu 
inner join T_ARTIGO a on 
pu.cod_publicacao=a.cod_pu
blicacao 
inner join 
T_ARTIGO_PERIODICO pe 
on 
a.cod_publicacao=pe.cod_pu
blicacao 

db.T_PUBLICACAO.find({$or: 
[{tipo:"T_ARTIGO_CONFERE

NCIA"}, {tipo: 
"T_ARTIGO_PERIODICO"}]}) 
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5 
Indica os nomes das pessoas 

que possuem publicações 

select distinct pe.nome 
from 
T_PESSOA_X_PUBLICACA
O pp left outer join 
T_PESSOA pe on 
pp.cpf=pe.cpf 
left outer join T_ALUNO al on 
pe.cpf=al.cpf 
left outer join TMESTRANDO 
me on al.ra=me.ramestrando 
left outer join 
TDOUTORANDO dr on 
al.ra=dr.radoutorando 
left outer join T_PROFESSOR 
pf on pe.cpf=pf.cpf 
left outer join 
T_PROFESSOR_IC ic on 
pf.cpf=ic.cpf 
left outer join 
T_PROFESSOR_VISITANTE 
vi on pf.cpf=vi.cpf 
order by nome 

db.T_PESSOA.find({"T_PESS
OA_X_PUBLICACAO":{$exist

s: true}}, {nome:1, 
_id:0}).sort({nome:1}) 

Fonte: O autor. 

5.2.3 Execução 

 Os experimentos foram realizados por meio da execução de consultas diretamente nos 

bancos de dados, não havendo o intermédio de aplicações para gerar as requisições. No 

PostgreSQL, as consultas foram submetidas utilizando o pgAdmin, enquanto no MongoDB por 

meio de conexão por linha de comando. Este experimento não avalia o desempenho das 

consultas como, por exemplo, tempo de execução ou uso de memória, apenas a similaridade dos 

resultados obtidos em cada abordagem. 

5.2.4 Resultados e análise dos Experimentos 

Os resultados de cada consulta, juntamente com sua análise, são apresentados a seguir. 

 

1) Consulta 1: Apresenta, de forma detalhada, todos os atributos de aluno de acordo com seu 

nome 

 Este é o tipo de consulta mais simples do experimento, pois ela apenas resgata as 

informações detalhadas de um aluno, sendo realizado um filtro pelo seu nome. Porém, é 

importante mencionar que no banco relacional o detalhamento dos alunos está distribuído entre 

as distintas tabelas de TMESTRANDO e TDOUTORANDO. Dessa forma, para se obter a 

informação completa sobre o aluno, foi necessário consultar em qual das especializações o 

mesmo se encontrava. 
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 Após a conversão, as informações de todos os alunos passaram a estar em uma mesma 

coleção de documentos sendo feita a distinção entre cada especialidade apenas pelo campo 

‘tipo’. Dessa forma, para a realização da consulta no MongoDB, foi necessário filtrar por tipo 

adicionando as especialidades de alunos desejadas, neste caso, mestrando e doutorando. 

 

Figura 5.4 Resultado da Consulta 1 no pgAdmin (POSTGRESQL). 

 
Fonte: O autor. 

 

O experimento testou a consulta com os nomes de ‘Bill Gates’, ‘Chuck Norris’ e ‘Fulano 

de Tal’, sendo em todos os casos o resultado das consultas tanto no Postgres quanto no 

MongoDB idênticos, como pode ser visto nas Figuras 5.4 e 5.5. Houve apenas o acréscimo do 

campo de ‘T_PESSOA_X_PUBLICACAO na entidade do banco MongoDB. 

T_PESSOA_X_PUBLICACAO diz respeito a um campo multivalorado que armazena os oid de 

documentos de publicações referentes aos relacionamentos entre pessoas que publicaram. Esse 

campo é a representação da tabela de relacionamentos T_PESSOA_X_PUBLICACAO, sendo 

que no documento de pessoa estarão as referências de suas publicações e no documento de 

publicação as referências de seus autores. 

 

Figura 5.5 Resultado da Consulta 1 no MongoDB. 

 
Fonte: O autor. 
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2) Consulta 2: Mostra todos os atributos de professor de acordo com seu nome  

A Consulta 2 funciona de maneira semelhante à Consulta 1, com as seguintes variações: 

nesta, estão sendo considerados os professores e suas especialidades; e o filtro de busca é dado 

pelo CPF do professor. 

 

Figura 5.6 Resultado da Consulta 2 no pgAdmin. 

Fonte: O autor. 

 

Figura 5.7 Resultado da Consulta 2 no MongoDB. 

 
Fonte: O autor. 

 

Mais uma vez o resultado dos testes foi idêntico, onde em cada abordagem foi possível 

obter as mesmas entidades. Para esses testes foram consultados CPFs correspondentes a 

professores IC, visitantes, assim como de alunos para garantir o não retorno de itens indevidos. 

As Figura 5.6 e 5.7 apresentam um desses resultados. 

Apesar dos resultados mostrarem a similaridade dos dados é importante mencionar uma 

observação constatada nesta consulta. Os professores IC e visitantes possuem alguns atributos e 

quantidades de atributos diferentes como pode ser visto na Seção 4.2.1. Isso trouxe um impacto 

na realização das consultas no modelo relacional, pois o PostgresSQL não permitiu agregar em 

uma mesma consulta resultados envolvendo quantidades de colunas diferentes. Esse impacto 

apenas foi sentido na abordagem relacional, pois a flexibilidade do modelo em documentos 

permite que documentos com características particulares possam ser resgatados conjuntamente. 

Para resolver esse problema no modelo relacional poderiam ser utilizados recursos como Stored 

Procedures
29

. Porém, para este experimento foram selecionados apenas os atributos pertinentes à 

tabela T_PESSOA e T_PROFESSOR. A Figura 5.8 mostra o detalhamento de um professor 

visitante. 

                                                 
29

 https://technet.microsoft.com/en-us/library/aa174792(v=sql.80).aspx 
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Figura 5.8 Detalhamento de professor visitante no pgAdmin. 

Fonte: O autor. 

 

3) Consulta 3: Apresenta a quantidade de pessoas por tipos de perfis existente 

Essa consulta busca fazer uma contagem das pessoas cadastradas na base de dados de 

acordo com sua especialidade como: alunos de mestrado, doutorado, professores IC ou visitantes 

ou algum outro existente. O resultado dessa consulta apresenta os tipos de pessoas juntamente 

com a quantidade de instâncias existentes, como pode ser visto na Figura 5.9 que ilustra o 

resultado da consulta relacional. 

 

Figura 5.9 Resultado da Consulta 3 no pgAdmin. 

 
Fonte: O autor. 

 

Figura 5.10 Resultado da Consulta 3 no MongoDB. 

 
Fonte: O autor. 
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Esse resultado leva em consideração o atributo ‘tipo’ presente na tabela pessoa. Por meio 

dele é possível identificar as possibilidades de perfis presentes na base de dados. Ao ser testado 

no MongoDB, foi possível constatar a similaridade no resultado. Além da execução desta 

consulta, também foi verificado se os dados presentes nos documentos eram condizentes com o 

perfil de pessoa que o campo fazia menção. Mais uma vez foi identificada a consistência das 

informações. O resultado da consulta da contagem dos tipos executada no MongoDB pode ser 

visto na Figura 5.10. 

 

4) Consulta 4: Mostra o código e o título das publicações enquadradas como artigo 

Essa consulta tem por objetivo identificar a viabilidade de realizar buscas em níveis 

hierárquicos intermediários. As consultas anteriores buscavam informações dentre os registros 

por meio de restrições nos campos, porém nesta está sendo utilizada apenas uma subdivisão das 

especialidades para tal. 

No PostgreSQL a consulta se dá apenas pela junção de tabelas até o nível hierárquico que 

se deseja. Porém, no MongoDB, essa restrição não acontece de forma natural. O desenho da base 

de dados montado pelo algoritmo de conversão favorece consultas que sejam realizadas no topo 

da hierarquia ou em sua base. No topo, pois basta que as consultas se apliquem na coleção de 

documentos incluindo todas as categorias e, na base, pois é onde se encontra a classificação dos 

tipos. 

Figura 5.11 Resultado da Consulta 4 no pgAdmin. 

 
Fonte: O autor. 

 

Figura 5.12 Resultado da Consulta 4 no MongoDB. 

Fonte: O autor. 

 

Dessa forma, para se obter as informações solicitadas, a consulta em questão precisa 

dentro da coleção de documentos adicionar restrições incluindo cada restrição de dados que se 

deseja agregar. Apesar da diferença em complexidade de formulação, os resultados das consultas 

são idênticos. As figuras 5.11 e 5.12 ilustram os resultados da Consulta 4. 
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5) Consulta 5: Indica os nomes das pessoas que possuem publicações 

Essa consulta, diferentemente das demais, envolve a relação entre mais de uma entidade 

do domínio. São as entidades Pessoa e Publicação. Nesta, é possível verificar quais pessoas 

publicaram e se a conversão deixou de relacionar algum dos autores. 

O resultado desse teste mais uma vez mostrou a similaridade entre as abordagens, como 

pode ser visto nas figuras 5.13 e 5.14. 

 

Figura 5.13 Resultado da Consulta 5 no pgAdmin. 

 
Fonte: O autor. 

 

 

Figura 5.14 Resultado da Consulta 5 no MongoDB. 

 
Fonte: O autor. 

 

A consulta foi desenhada para retornar os nomes distintos por ordem alfabética de todas 

as pessoas que realizaram publicações. No PostgreSQL, é possível identificar as pessoas que 

publicaram consultando a tabela T_PESSOA_PUBLICACAO. Porém, essa tabela fornece 

apenas o CPF das pessoas e, caso seja necessário exibir mais informações dos autores, se faz 

necessário fazer junções com as tabelas que complementam essas informações como, por 

exemplo, para saber os docentes da instituição é necessário fazer junção com as tabelas de 

T_PESSOA, T_PROFESSOR e T_PROFESSOR_IC. Para essa consulta foi solicitado apenas o 

nome dos autores das publicações, mas ela foi elaborada envolvendo as demais tabelas que 

compõem as pessoas da base de dados. 
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Na abordagem de conversão, a consulta permanece a mesma independentemente das 

tabelas ou informações que devam ser mostradas. Isso ocorre, pois na abordagem todas as 

informações da pessoa passam a estar contidas em um único documento. Também passam a estar 

inclusas no documento as informações dos relacionamentos com os quais a pessoa está 

envolvida. A Figura 5.15 apresenta o resultado da Consulta 5, sem a restrição de campos a serem 

exibidos. No final do documento é possível identificar as informações referentes ao 

relacionamento. 

 

Figura 5.15 Resultado da Consulta 5 com todos os campos no MongoDB. 

Fonte: O autor. 

5.3 Considerações 

Neste capítulo foi apresentada a abordagem de conversão de dados baseada nas 

correspondências identificadas no Capítulo 4, assim como uma ferramenta de conversão que 

implementa o algoritmo dessas regras. Apesar da ferramenta ser apenas um protótipo, foi 

possível gerar, baseado em uma base de dados relacional, uma base dados correspondente no 

sistema de banco de dados NoSQL MongoDB. 

Também foi apresentado um experimento relacionando as bases de dados de origem e 

destino, com a execução de consultas similares e o comparativo dos resultados obtidos. Para 

estes experimentos, foi identificada a viabilidade da abordagem gerada, com grau de 

similaridade em cem por cento das consultas. 

No entanto, é necessário relatar que, apesar do foco deste trabalho não estar na 

ferramenta em si, mas na possibilidade de conversão de dados do modelo relacional para 

abordagens NoSQL, diminuindo a intervenção do usuário, a ferramenta possui limitações. O 

algoritmo desenvolvido implementa as regras de conversão que são gerais para as abordagens 
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NoSQL, porém eles se tornam específicos quando necessitam interagir com os respectivos 

sistemas. Isso ocorre não apenas pela conexão com os bancos, mas também pelas 

particularidades das estruturas associadas aos sistemas NoSQL. Assim, para cada banco de dados 

que a ferramenta venha a dar suporte, será necessário implementar o algoritmo de conversão 

levando em consideração a estrutura de dados correspondente. 

No Quadro 5.7 são apresentados os trabalhos relacionados vistos no capítulo 3. Para esta 

tabela é acrescida a abordagem proposta, mostrando o diferencial deste trabalho. Na terceira 

coluna são comparados os Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados usados pelas ferramentas. 

Os trabalhos 1 e 2 realizam conversões a partir de banco de origem específico, enquanto os 

trabalhos 3 e 4 juntamente com a abordagem proposta, permitem que diferentes bancos de dados 

de origem possam ser utilizados. Em relação ao tipo de conversão fornecido, o trabalho 3 e a 

abordagem proposta implementam procedimentos que necessitam da entrada de dados por parte 

do usuário para enriquecimento do conhecimento da base de dados. Os trabalhos 1, 2 e 4 

funcionam automaticamente assumindo passos previamente definidos para todas as bases de 

dados. A quarta coluna faz menção ao tipo de conversão oferecido. 

 

Quadro 5.7 Comparativo entre os trabalhos relacionados. 

 Trabalho 
SGBD 

 

Tipo de 

conversão 

Tipo do 

usuário 

Modelos 

NoSQL  

Geração de 

redundância 

nos dados 

1 
(ZHAO et al, 

2014) 
MySQL Automática* Comum 

Chave-valor, 

Colunas, 

Documentos 

Sim 

2 
(PORTEY et 

al, 2015) 
MySQL Automática* Comum Documentos Não 

3 

(KARNITIS e 

ARNICANS, 

2015) 

Vários Semiautomática Especialista Documentos Sim 

4 

(MPINDA; 

MASCHIETTO; 

BUNGAMA, 

2015) 

Vários** Automática* Comum Colunas Sim 

5 
Proposta deste 

Trabalho 
Vários Semiautomática Comum Documentos*** 

Sim 

Fonte: O autor. 
* com limitações na representação dos dados na estrutura destino 

** não especificado 

*** abordagem implementada para documentos, mas podendo ser utilizada em demais modelos mediante a adaptação do 

algoritmo de conversão 
 

Sobre o conhecimento necessário em relação ao domínio, a abordagem 3 necessita o 

entendimento de um especialista sobre a base de dados, diferente da abordagem proposta e dos 

demais trabalhos. Na sexta coluna são listados os modelos de dados NoSQL contemplados pelas 

soluções de conversão. Para este, os trabalhos 2 e 3 apenas são aplicáveis no modelo em 
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Documentos assim como o trabalho 4 está para o modelo em Colunas. Enquanto isso, o trabalho 

1 e a proposta desta pesquisa permitem que outros modelos NoSQL possam ser utilizados como 

banco destino. 

Diante do trabalho que foi apresentado o próximo capítulo expõem as conclusões da 

abordagem proposta. Nele são apresentadas as contribuições, trabalhos futuros bem como as 

limitações identificadas. 
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Capítulo 

6 
6 Conclusões e Trabalhos Futuros 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar as conclusões e contribuições do 

presente trabalho, assim como apresentar os trabalhos futuros que poderão ser feitos a partir 

desta dissertação. 
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6.1 Conclusões 

O crescimento dos sistemas computacionais, em especial os disponíveis na Internet, tem 

exigido novas estratégias de armazenamento de dados que as formas convencionais de 

persistência não podem atender com eficiência. Por este motivo, as instituições têm investido 

recursos para tornarem suas bases de dados aptas a essa demanda utilizando, na maioria dos 

casos, os denominados bancos de dados NoSQL. Porém, as diferenças estruturais entre as 

tradicionais formas de modelar os dados e a diversidade de modelos NoSQL ocasiona demasiado 

esforço por parte das equipes de desenvolvimento para migrarem suas bases para os novos 

bancos de dados. 

Diante dessa situação, foi apresentada neste trabalho uma abordagem de conversão de 

dados entre bancos que seguem o Modelo Relacional e bancos NoSQL. Para isso, foram 

identificadas as correspondências entre os elementos dos diferentes modelos, permitindo que 

regras de mapeamento de dados pudessem ser estabelecidas. Como forma de avaliar a 

abordagem proposta, foi desenvolvido um protótipo da ferramenta que implementa a abordagem 

de conversão de dados. 

Este capítulo está organizado em três seções, descritas a seguir: a Seção 6.1 apresenta as 

contribuições do presente trabalho; a Seção 6.2 indica limitações e possíveis trabalhos futuros; E, 

finalizando, a Seção 6.3 apresenta as considerações finais. 

6.2 Contribuições do Trabalho 

As contribuições deste trabalho para a área de conversão de dados podem ser resumidas a 

seguir: 

i. Levantamento das correspondências estruturais entre conceitos do Modelo 

Relacional e abordagens NoSQL. Por meio de um conjunto de conceitos da 

estrutura do Modelo Relacional (fonte de origem para a conversão), foi possível 

identificar conceitos correspondentes ou, em alguns casos, equivalentes nos 

bancos de dados NoSQL. 

ii. Identificação de representação dos dados em NoSQL. Além da identificação das 

correspondências, foram estruturadas estratégias comuns de como as informações 

poderiam ser representadas em cada uma das abordagens NoSQL como, por 

exemplo, os relacionamentos entre as tabelas. 
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iii. Definição de regras de conversão. Como proposta deste trabalho, foram definidas 

regras de conversão de dados que auxiliam na implementação do processo de 

migração entre os modelos de dados. 

iv. Implementação da solução para conversão de dados. Para avaliar a viabilidade 

desta abordagem foi implementado um protótipo da ferramenta de conversão de 

dados do modelo relacional para o modelo baseado em documentos. O protótipo 

permite a conversão semiautomática, de maneira que se faz necessária a interação 

do usuário para classificação das tabelas.  

6.3 Limitações 

No decorrer deste trabalho, foram identificadas algumas limitações como pode ser visto a 

seguir: 

i. Divergência entre os sistemas de bancos de dados NoSQL. Como já foi dito, os 

tais sistemas apresentam características e objetivos distintos. Esta divergência, 

que afeta não somente este trabalho, dificulta que abordagens de solução possam 

ser aplicáveis para mais opções de NoSQL. Desta forma, para cada banco destino 

que se deseje incluir, é necessário que se faça a identificação das 

correspondências e mapeamentos. 

ii. Necessidade de assistência do usuário no processo de conversão. Apesar de terem 

sido definidas regras de conversão que podem automatizar o processo, esta 

abordagem exige que haja uma interação por parte do usuário na identificação das 

tabelas. Para esta assistência não é exigido conhecimento especializado, mas o 

usuário necessita ter algum conhecimento do domínio de dados para tipificar as 

tabelas. 

iii. Eventuais redundâncias nas bases geradas. A base de dados destino contém as 

informações da base origem, porém o processo de conversão pode gerar 

redundâncias nas informações. Se em uma tabela de relacionamentos muitos para 

muitos, por exemplo, forem encontrados atributos além das referências, esses 

atributos serão duplicados em ambas as instâncias envolvidas no relacionamento. 

Sendo assim, existe a possibilidade de que em um dado momento, o valor do 

atributo seja alterado em uma instância criando inconsistência com o valor 

presente na outra instância. 
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6.4 Trabalhos Futuros 

Este trabalho proporciona espaço para novas pesquisas. Alguns dos possíveis trabalhos 

futuros podem ser: 

 Automatização na extração das tabelas. O processo de conversão de dados envolve a 

identificação das tabelas do Modelo Relacional dentro de um conjunto de quatro 

classificações. Essas classificações auxiliam o algoritmo de conversão a compreender 

qual a relação entre as tabelas de dados para a elaboração de uma entidade, porém 

esta atividade é desempenhada pelo usuário. No escopo da Integração de Dados 

existem algumas abordagens que são utilizadas para identificar similaridades entre 

tabelas de bases de dados diferentes como, por exemplo, o estudo da heterogeneidade 

semântica (DOAN e HALEVY, 2005; LIVINGSTON et al, 2015). A execução de uma 

análise sobre a semântica da base de dados relacional pode permitir a identificação 

automática das entidades de dados e as relações que elas exercem umas sobre as 

outras. Isso evitaria a necessidade de interação do usuário no processo de conversão. 

 Conversão de consultas. Este trabalho é de utilidade para grupos de desenvolvedores 

que buscam novas abordagens de persistência de dados. Nestes casos, estes grupos 

estariam interessados em conversão de bases de dados para experimentarem uma 

opção de banco de dados com a agilidade de não necessitar estudar o banco testado 

em profundidade. Da mesma forma, os desenvolvedores estariam interessados em 

mecanismos de conversão de consultas para que possam testar a nova forma de 

persistência com a mesma agilidade. Em Moore (2012) pode ser visto um exemplo de 

conversão de consultas do MySQL para o MongoDB como ferramenta de estudo. 

 Extensões para outros modelos de dados. Por limitações de tempo, apenas foi 

possível para este trabalho, implementar e realizar experimentos com o modelo 

baseado em Documentos. Porém, é possível que esta abordagem de conversão possa 

ser utilizada nos demais modelos, com os mapeamentos propostos no Capítulo 4. 

 Conversão a partir de bancos de dados Objeto-Relacional. Embora este trabalho não 

tenha levado em consideração a conversão de estruturas objeto-relacionais para as 

estruturas NoSQL, acredita-se na sua viabilidade. Assumindo que um projeto de 

banco de dados objeto-relacional seja armazenado em estrutura relacional no modelo 

lógico, se crer que conversões a partir do modelo Objeto-Relacional possam ser 

efetuadas para as estruturas NoSQL. Para comprovação deste fato se faz necessária à 

realização de experimentos incluindo as abordagens mediante uma coerente 

classificação de tabelas. 



Capítulo 6 – Conclusão e Trabalhos Futuros 101 

6.5 Considerações Finais 

Neste trabalho, foi apresentada uma abordagem de conversão de dados entre o modelos 

Relacional e NoSQL. Esta abordagem, baseada nas correspondências estruturais entre elementos 

dos modelos, permite que, por meio dos dados e metadados, possam ser geradas bases de dados 

correspondentes em um banco de dados NoSQL. 

Com a implementação de um protótipo foi possível verificar o funcionamento da 

abordagem. Para isto, foi realizado um experimento de conversão sobre o fragmento da base de 

dados do sistema de controle acadêmico apresentado no Capítulo 4. Os dados de amostras e 

metadados do esquema oferecidos em Rocha e Malheiros (2006), foram utilizados como dados 

de entrada, sendo possível gerar uma base de dados correspondente no sistema de banco de 

dados MongoDB. 

Experimentos com a execução de consultas nos dois bancos (origem e destino) indicaram 

a viabilidade da abordagem. Nestes, foram comparados os resultados das consultas submetidas 

nas bases de origem e destino que apresentaram resultados similares. Espera-se, dessa forma, que 

o processo de conversão de dados por grupos de desenvolvedores que necessitem migrar do 

Modelo Relacional para o NoSQL possa ocorrer de forma mais simples e ágil. 
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Aqui são apresentados os Apêndices para complementar a compreensão do texto. 

Estes são materiais relevantes produzidos durante elaboração do trabalho e aspectos 

complementares pertinentes a esta dissertação. 
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APÊNDICE A 

 

Quadro A.1 Tabela - PUBLICACAO. 

cod_publicacao titulo mes ano url 

001 Object Database 
systems: a survey  

02 2002 http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F3-
540-63516-5_14 

002 Protocolos de 
roteamento para 
redes ad hoc  

05 2000 null 

003 Fundamentos de 
banco de dados 

09 2003 null 

004 Arquitetura de 
SGBD 
 

09 2003 null 

005 Algoritmo de 
ordenacao log n 

02 2002 null 

Fonte: O autor. 

 

Quadro A.2 Tabela – RELATORIO_TECNICO. 

numero cod_publicacao nro_paginas 

TRIC09 002 30 

Fonte: O autor. 
 

Quadro A.3 Tabela - PESSOA. 

CPF RG nome data_nascimento naturalidade nacionalidade 

12345678910 10123123 Fulano de Tal 1980−12−01 Brasilia Brasileira 

12951753684 10456789 Jose Silva 1980−04−30 Rio de 
Janeiro 

Brasileira 

74852963214 10987312 Bill Gates 1960−01−05 Redmond Estadunidense 

98765432185 74852963 Silvio Santos 1840−07−09 Sao Paulo Brasileira 

95175368421 14258369 Vera 1978−06−06 Campinas Brasileira 

98763214587 12456789 Chuck Norris 1000−01−01 Belem Brasileira 

95175368429 95874123 Knuth 1910−06−06 Campinas Brasileira 

98632541754 84759632 Torvalds 1991−06−06 Campinas Brasileira 

99958741111 96387412 Turing 1991−06−06 Campinas Brasileira 

 

email url usuario senha perfil 

email@email.com http://dominio.com  fulano fulano U 

http://dominio.com/
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joaoS@email.com http://dominio.com  jsilva jsilva U 

gates@ms.com http://ms.com  gates gates U 

silvio@sbt.com Null silvio silvio U 

vera@ic.com http://ic.com  vera vera A 

chuck@email.com http://chuck.com  chuck chuck U 

k@ic.com http://k.com  k k U 

linus@ic.com http://linus.com  linus linus A 

t@ic.com http://turing.com  turing ttt U 

Fonte: O autor. 
 

Quadro A.4 Tabela - ALUNO. 

RA CPF info_complementares 

030099 12345678910 Aluno exemplar 

790099 74852963214 Co−autor de 19 artigos 

020099 98763214587 Null 

030098 98765432185 Null 

Fonte: O autor. 
 

Quadro A.5 Tabela - MESTRANDO. 

RA_mestrando semestre_ingresso ano_ingresso data_egresso 

790099 1 1981 1981−03−19 

030099 2 2005 null 

Fonte: O autor. 
 

Quadro A.6 Tabela - T_PESSOA_X_PUBLICACAO. 

CPF cod_publicacao 

12345678910 001 

12951753684 002 

74852963214 003 

98632541754 004 

99958741111 004 

98632541754 005 

95175368429 005 

98765432185 005 

12345678910 001 

Fonte: O autor. 

 

http://dominio.com/
http://ms.com/
http://ic.com/
http://chuck.com/
http://k.com/
http://linus.com/
http://turing.com/
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APÊNDICE B 

 

Quadro B.1 Chave-valor da publicação 001. 

Chave Hash Valor 

publicacao:001 

Titulo Object Database systems: a 
survey 

Mês 02 

Ano 2002 

url http://link.springer.com/chapter/1
0.1007%2F3-540-63516-5_14 

Volume 1 

pagina_inicial 30 

pagina_final 38 

circulacao I 

qualis A 

titulo_anais Internation Conference on 
Database Sysstems 

cidade Berlim 

pais Alemanha 

tipo conferencia 

Fonte: O autor. 

 
 

Quadro B.2 Chave-valor da publicação 002. 

Chave Hash Valor 

publicacao:002 

titulo Protocolos de roteamento para 
redes ad hoc 

mês 05 

ano 2000 

numero TRIC09 

nro_paginas 30 

tipo relatorio 

Fonte: O autor. 

 
 

Quadro B.3 Chave-valor do aluno 98765432185. 

Chave Hash Valor 

http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F3-540-63516-5_14
http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F3-540-63516-5_14
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Aluno:98765432185 

RG 74852963 

nome Silvio Santos 

data_nascimento 1840−07−09 

naturalidade Sao Paulo 

nacionalidade Brasileira 

email silvio@sbt.com 

usuario silvio 

senha silvio 

perfil U 

RA 030098 

semestre_ingresso 2 

ano_ingresso 2005 

tipo doutorando 

Fonte: O autor. 

 

 

Quadro B.4 Chave-valor do professor 98763214587. 

Chave Hash Valor 

professor:98763214587 

RG 12456789 

nome Chuck Norris 

data_nascimento 1000−01−01 

naturalidade Belem 

nacionalidade Brasileira 

email chuck@email.com 

url http://chuck.com 

usuario chuck 

senha chuck 

perfil U 

info_complementares Professor Emerito 

matricula 123456 

tipo_dedicacao P 

sala IC−1 01 

tipo IC 

Fonte: O autor. 
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APÊNDICE C 

Chaves                         Família de colunas Aluno 

12345678910      RG:10123123 / nome:Fulano de Tal / data_nascimento:1980−12−01 / 

naturalidade:Brasilia / nacionalidade:Brasileira / 

email:email@email.com / url:http://dominio.com / usuario:fulano / 

senha:fulano / perfil:U / RA:030099 / info_complementares:Aluno 

exemplar / semestre_ingresso:2 / ano_ingresso:2005 / tipo:mestrando 

 

98765432185      RG:74852963 / nome:Silvio Santos / data_nascimento:1840−07−09 / 

naturalidade:Sao Paulo / nacionalidade:Brasileira / 

email:silvio@sbt.com / usuario:silvio / senha:silvio / perfil:U / 

RA:030098 / semestre_ingresso:1 / ano_ingresso:1900 / 

data_egresso:1900−03− / tipo:doutorando 

 

Chaves                         Família de colunas Professor 

99958741111      RG:96387412 / nome:Turing / data_nascimento:1991−06−06 / 

naturalidade:Campinas / nacionalidade:Brasileira / email:t@ic.com / 

url:http://turing.com / usuario:turing / senha:ttt / perfil:U / 

matricula:111111 / tipo_dedicacao:D / sala:IC−1 03 / tipo:IC 

 

 

95175368429      RG:95874123 / nome:Knuth / data_nascimento:1910−06−06 / 

naturalidade:Campinas / nacionalidade:Brasileira / email:k@ic.com / 

url:http://k.com / usuario:k / senha:k / perfil:U / 

universidade:University of Beijim / dpto: Institute of Computing / 

tipo:visitante 
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APÊNDICE D 

Figura D.1 Nó com múltiplos rótulos. Fonte print screen da interface gráfica do Neo4j. 

 
Fonte: O autor. 
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Figura D.2 Relacionamento de autor publicou publicação. 

 
Fonte: O autor. 
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APÊNDICE E 

 
Figura E.1 Estrutura da ferramenta. 

 
 

Fonte: O autor. 

 

Quadro E.1 Exemplo de script dos metadados e dados. 

Metadados Dados 
create table T_ARTIGO_CONFERENCIA ( 

 COD_PUBLICACAO integer, 

 TITULO_ANAIS text not null, 

 CIDADE text not null, 

 PAIS text not null, 

 

 Primary_key (COD_PUBLICACAO), 

 foreign key (COD_PUBLICACAO) references 

T_PUBLICACAO (COD_PUBLICACAO) on delete 

cascade 

); 

create table T_ARTIGO_PERIODICO ( 

 COD_PUBLICACAO integer, 

 NOME_PERIODICO text not null, 

 NRO_EDICAO integer not null, 

 

 primary key (COD_PUBLICACAO), 

 foreign key (COD_PUBLICACAO) references 

T_PUBLICACAO (COD_PUBLICACAO) on delete 

cascade 

); 

--Artigo Conferencia 

insert into T_ARTIGO_CONFERENCIA values (1 , 

’Internation Conference on Database Sysstems’ , 

’Berlim’ , ’Alemanha’); 

 

 

--Artigo Periodico 

insert into T_ARTIGO_PERIODICO values (5 , 

’Algoritmos’ , 5); 

Fonte: O autor. 


