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RESUMO 

 

O alinhamento entre a TI e o negócio ganha, a cada dia, mais importância nas 

organizações, já sendo considerado um fator essencial para o alcance de seus objetivos. 

Essa importância dada à TI alinhada com o negócio tem levado as organizações na 

direção de uma abordagem de arquitetura corporativa de TI, ou arquitetura de TI, que 

tem como um de seus pilares a arquitetura de informação. Uma arquitetura de 

informação visa prover uma visão integrada e holística da informação que trafega entre 

os processos da organização, e, nesse cenário, uma solução para integração dos dados é 

essencial. Integração de dados é um tema largamente explorado, entretanto, apesar do 

grande número de trabalhos já publicados, o problema está longe de ser resolvido. Os 

atuais ambientes computacionais, altamente heterogêneos, apresentam um conjunto de 

novos desafios que devem ser atendidos. Dentre estes desafios está a existência, em um 

mesmo cenário, das diferenças entre: os SGBDs existentes nas organizações, os 

modelos de dados, os esquemas e a semântica dos dados. Por outro lado, novas 

abordagens, tais como BPM e SOA, têm contribuído para o surgimento de novas 

propostas de solução para o problema de integração de dados. Este trabalho apresenta 

uma abordagem baseada em serviços, endereçada ao problema de integração de dados 

para suporte às atividades operacionais de apoio ao negócio. Para tanto, a solução 

proposta compreende: um método para a identificação, a partir dos modelos de 

processos, dos conceitos de dados e dos serviços que serão responsáveis pela 

integração; um framework de serviços, que define as estruturas destes serviços; e uma 

base de metadados, necessária para a automação e customização da solução proposta no 

contexto de cada organização. Os problemas específicos tratados no trabalho dizem 

respeito às diferenças entre os modelos de dados, esquemas e semântica. A solução 

proposta foi aplicada em um estudo de caso no IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística). 
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ABSTRACT 

 

Business-IT alignment is gaining more importance in enterprises, and is already 

considered essential for efficiently achieving enterprise goals. This led organizations to 

follow Enterprise Architecture approaches, with the Information Architecture as one of 

its pillars. Information architecture aims at providing an integrated and holistic view of 

the business information, and this requires applying a data integration approach. 

However, despite several works on data integration research, the problem is far from 

being solved. The highly heterogeneous computer environments present new challenges 

such as distinct DBMSs, distinct data models, distinct schemas and distinct semantics, 

all in the same scenario. On the other hand, new issues in enterprise environment, such 

as the emergence of BPM and SOA approaches, contribute to a new solution for the 

problem. This work presents a service-based approach for data integration, in which the 

services are derived from the organization’s business process models. The proposed 

approach comprises a framework of different types of services, a method for data 

integration service identification from process models, and a metaschema needed for the 

automation and customization of the proposed approach to a specific organization. We 

focus on handling heterogeneities with regard to different DBMSs and differences 

among data models, schemas and semantics. This approach is applied on a case study at 

IBGE (Brazilian Institute of Geographic and Statistic). 

 

Keywords: Data Integration, Business Process, Information Architecture, Service 

Oriented Architecture, Framework, Metadata. 
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Capítulo 1 – Introdução 

Historicamente, as organizações têm criado soluções para melhoria de seus 

processos de negócio através do desenvolvimento ou aquisição de sistemas de 

informação. Tipicamente, tais sistemas são construídos para fornecer suporte total ou 

parcial a uma atividade isolada do processo ou, mesmo quando uma seqüência de 

atividades é considerada, estas, normalmente, representam uma visão funcional da 

organização e não uma visão do processo de negócio como um todo. Isto acarreta a 

criação de repositórios de dados setoriais e desintegrados, caracterizando “ilhas de 

informação” que trazem problemas, como existência de dados redundantes sem uma 

gestão efetiva, inconsistência de dados, dificuldade na busca de uma informação devido 

a diferenças estruturais e semânticas entre as fontes, inexistência de uma visão 

corporativa dos dados, e, conseqüentemente, a falta de alinhamento entre a tecnologia 

da informação (TI) e o negócio. O constante surgimento de novas tecnologias, tanto 

para o desenvolvimento de sistemas quanto para o armazenamento de dados, associado 

à necessidade das organizações de conviver com os sistemas legados, vem contribuindo 

para o aumento destes problemas, tornando o ambiente computacional, a cada dia, mais 

heterogêneo e complexo. Para minimizar estes problemas, é essencial que se 

estabeleçam mecanismos para a integração de dados, proporcionando aos usuários e aos 

sistemas de informação realizar acesso a qualquer informação de forma transparente. 

Uma tendência na promoção do alinhamento entre a TI e o negócio, em uma 

tentativa de minimizar parte dos problemas descritos, tem levado as organizações a 

adotar estratégias para mapear e gerir sua arquitetura corporativa de TI, ou arquitetura 

de TI (ARMOUR et al., 2007, LANKHORST 2005, STEENBERGEN et al., 2007), a 

qual tem na arquitetura de informação um de seus componentes. A arquitetura de 

informação visa prover uma visão integrada e holística das informações relacionadas ao 
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negócio da organização. Entretanto, para que uma iniciativa de arquitetura de 

informação seja efetiva, a definição de uma abordagem para integração dos dados é 

essencial.  

1.1 – Motivação 

Segundo pesquisa feita pelo TDWI (The Data Warehousing Institute) com 

profissionais de TI e usuários de sistemas de negócios, cerca de 70% apontaram a 

integração de dados como fator altamente inibidor de implementação de novas 

aplicações (CIO CANADA STAFF, 2005). 

Integração de dados é um tema largamente explorado na área de Bancos de 

Dados e consiste no processo de combinar os dados residentes em diferentes fontes e 

prover aos usuários uma visão unificada desses dados (LENZERINI, 2002), visando, 

principalmente, facilitar o seu acesso e reutilização através dessa visão única (ZIEGLER 

e DITTRICH, 2007). Apesar do grande número de trabalhos já propostos sobre o tema, 

a cada dia ele ganha diferenciais importantes e que devem ser trabalhados. Entre esses 

diferenciais está a tendência das organizações em trabalhar o problema de integração de 

forma ampla, como parte da sua arquitetura corporativa de TI, buscando o alinhamento 

dessa arquitetura com os seus processos de negócio. Mais especificamente, a adoção de 

conceitos como arquitetura corporativa de TI, modelagem dos processos de negócio 

(BPM) e arquitetura orientada a serviços (SOA) pelas organizações, em ambientes 

computacionais altamente heterogêneos, apresentam novos desafios e oportunidades 

para as abordagens de integração de dados. Além disso, a maior parte das soluções para 

o problema de integração visa atender às necessidades específicas de cada organização; 

dessa forma, não existe uma solução geral que seja adequada ou que se ajuste aos 

diversos problemas de integração. 
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Nesse cenário, heterogêneo e distribuído, propostas como a utilização de 

serviços associados aos modelos de processos de negócio ganham cada vez mais 

importância. Segundo CARTER (2007), a gerência de processos de negócio tem 

adquirido a reputação de uma das mais importantes áreas para investimento em TI 

dentro das organizações. Os processos de negócio provêem um meio importante de 

explicitar como as funções do negócio são realizadas. Já a tecnologia de serviços 

permite esconder dos usuários as complexidades referentes às heterogeneidades de 

sistemas, linguagens de programação, formatos de representação dos dados e etc.  

Dado este cenário, as motivações principais para a realização deste trabalho são: 

a inexistência de uma solução única, que esteja adequada para atender aos desafios de 

integração de dados de cada organização; e, a existência de uma nova tendência nas 

organizações em trabalhar o problema de integração de forma ampla, como parte da sua 

arquitetura corporativa de TI, buscando o alinhamento dessa arquitetura com os seus 

processos de negócio. Estas motivações demandam uma solução flexível, que possibilite 

a identificação dos dados e informações que trafegam entre os processos de negócio 

definidos em cada organização, e que forneça os mecanismos, a partir dos quais, esses 

dados e informações, advindos das diferentes fontes e esquemas heterogêneos, possam 

ser acessados de forma integrada.  

Os problemas específicos de integração a serem tratados na dissertação dizem 

respeito à integração de esquemas e a definição dessa interface única para consulta aos 

dados relacionados a cada conceito. A proposta é que a solução seja flexível, ou seja, 

que ela seja capaz de ser aplicada em cada organização no atendimento aos problemas 

de integração de dados. Para isso, foi definido o framework de serviços que, ao mesmo 

tempo que define a estrutura básica dos serviços, pode ser customizado para cada 

organização. 
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1.2 – Objetivos 

O objetivo do trabalho é apresentar uma nova abordagem para o problema de 

integração de dados que seja flexível, capaz de ser aplicada em cada organização, 

endereçada ao problema de integração de dados para suporte às atividades operacionais 

de apoio ao negócio. Para tanto, a solução proposta compreende: um método para a 

identificação, a partir dos modelos de processos, dos conceitos de dados e dos serviços 

que serão responsáveis pela integração; um framework de serviços, que define as 

estruturas dos serviços a serem implementados; e uma base de metadados, alimentada 

pelas informações identificadas na aplicação do método, responsável por suportar todo o 

processo de execução dos serviços para o alcance da integração. 

Para a validação da solução proposta neste trabalho foi realizado um estudo de 

caso no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

1.3 – Estrutura 

Com o objetivo de apresentar a solução proposta, esta dissertação foi organizada 

da seguinte forma: o capítulo 2 apresenta os problemas clássicos de integração de dados, 

focando especialmente no problema de integração de esquemas, e algumas das 

abordagens adotadas para a solução destes problemas. No capítulo 3 são discutidas as 

novas nuances da integração de dados e os conceitos de tecnologia ou tendências que 

tem permitido o surgimento de novas propostas de solução para o problema de 

integração, como o conceito de arquitetura corporativa de TI, processos de negócio, 

arquitetura orientada a serviços (SOA) e serviços. O capítulo 4 apresenta a abordagem 

proposta nesta dissertação para a integração de dados juntamente com a descrição de 

cada um de seus componentes. O capítulo 5 descreve a aplicação da abordagem 

proposta e os resultados obtidos. O capítulo 6 traz um resumo do que foi apresentado no 
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trabalho, algumas considerações finais, as principais contribuições e indicações de 

trabalhos futuros. 
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Capítulo 2 – O problema clássico da integração de dados 

A cada dia cresce nas organizações a necessidade por uma visão única e 

integrada dos dados e informações espalhados em seus diversos repositórios. O 

estabelecimento desta visão única, no entanto, não é trivial e não há na literatura um 

consenso sobre a melhor maneira de implementá-la. As dificuldades para sua 

implementação consistem no tratamento de uma série de heterogeneidades, que incluem 

diferenças em diversos níveis, a saber: hardwares e sistemas operacionais; softwares de 

gerência de dados; modelos de dados, esquemas e semântica de dados; middleware; 

interfaces com os usuários; regras de negócio e restrições de integridade (ZIEGLER e 

DITTRICH, 2007). E, enquanto visa prover uma visão homogênea e unificada dos 

dados espalhados em diferentes fontes dentro de uma mesma organização, a tarefa 

particular da integração pode depender: da visão arquitetural dos sistemas de 

informação existentes, conforme pode ser visto na figura 2.1; do conteúdo e das 

funcionalidades disponíveis nesses sistemas de informação; do tipo de informação que é 

gerenciada por eles (numérica, textual, estruturada, semi-estruturada, não estruturada); 

dos requisitos relacionados à autonomia desses sistemas; do uso pretendido para as 

informações que devem ser disponibilizadas de forma integrada (somente leitura ou 

leitura e escrita); dos requisitos de desempenho para acesso a essas informações; e dos 

recursos disponíveis para implementação da integração (tempo, dinheiro, recursos 

humanos, conhecimento disponível, etc.). 

2.1 – Abordagens para integração 

Baseados nas heterogeneidades apontadas acima, ZIEGLER e DITTRICH 

(2007) defendem que o problema para a integração não é único, e conseqüentemente, 

não existe uma única abordagem para sua solução. Defendem ainda, que as abordagens 
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existentes diferem entre si de acordo com o nível da abstração onde a integração é 

executada. Dentre essas abordagens para integração destacam-se as seguintes, conforme 

descritas em ZIEGLER e DITTRICH (2007), e que podem ser vistas na figura 2.1: 

Integração manual (Manual integration) – Na integração manual os usuários 

interagem com as fontes de dados e "manualmente" integram os dados segundo suas 

necessidades. 

Interface comum do usuário (Common user interface) – Nesta abordagem é 

fornecida ao usuário uma interface comum (como um web browser) que provê uma 

visão uniforme das informações. Dessa forma, a integração ainda é feita pelo usuário, 

mas ao invés dele ter que acessar diferentes fontes para ver os dados, ele acessa uma 

única interface onde esses dados estão disponíveis, ainda que separados.  
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Usuário
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Gerência
de Dados

Acesso 
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Armazenamento

de Dados

Aplicação Aplicação Aplicação

 

Dados

Usuário

Interface com o Usuário

Middleware

Gerência
de Dados

Acesso 
aos Dados

Armazenamento

de Dados

Aplicação Aplicação Aplicação

Armazenamento comum

 

 

 

 

Acesso uniforme

Integração por middleware

Integração por aplicação

Interface comum

Integração manual

 

Figura 2.1 Abordagens gerais para integração em diferentes níveis de arquitetura. Fonte: 

(ZIEGLER e DITTRICH, 2007) 

Integração por aplicação (Integration by application) – A abordagem de 

integração por aplicação consiste na utilização de aplicações de integração que acessam 
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as diversas fontes de dados e retornam um resultado integrado para o usuário. Esta 

solução é prática para um pequeno número de sistemas componentes, entretanto, se 

torna muito pesada conforme aumenta o número de interfaces e formatos de dados que 

devem ser homogeneizados e integrados. Os sistemas de gerenciamento de workflow 

(Workflow Management Systems, WFMS) exemplificam uma abordagem de integração 

por aplicação. Eles permitem a implementação dos processos de negócios, onde, cada 

passo, é executado por uma aplicação ou usuário diferente. Geralmente, WFMS 

suportam a modelagem, a execução e a manutenção dos processos. Esses processos 

normalmente envolvem a interação entre aplicações e usuários.  

Integração por middleware (Integration by middleware) – Na integração por 

middleware um software intermediário, localizado entre as fontes de dados e a 

aplicação, provê funcionalidades que podem ser reutilizadas e que são, geralmente, 

usadas para resolver aspectos específicos do problema de integração (BARBOSA, 

2001). Uma característica das soluções de middleware para integração de dados é o 

usuário não enviar consultas diretamente para as fontes de dados, mas sim para um 

mediador. Esse mediador é o responsável por distribuir essas consultas para as diversas 

fontes locais (COLLINS et al., 2002). Adicionalmente, diferentes ferramentas de 

middleware normalmente precisam ser combinadas para construir sistemas integrados. 

Neste caso, enquanto as aplicações são liberadas da implementação das funcionalidades 

comuns de integração, outros esforços de integração são ainda necessários (ZIEGLER e 

DITTRICH, 2007). Um exemplo de aplicação de middleware é o SQL-middleware que 

provê um ponto único a partir do qual é possível enviar uma consulta SQL para todos os 

sistemas componentes conectados. Entretanto, os dados retornados nas consultas não 

são integrados dentro de um único resultado homogêneo, ficando essa tarefa para o 

usuário. 
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Área de armazenamento comum (Common data storage) – Nesta abordagem é 

executada uma integração “física” pela transferência dos dados armazenados nas 

diversas fontes que devem ser integradas para um novo repositório comum. Entre os 

exemplos de aplicações que implementam uma abordagem de área de armazenamento 

comum temos os data warehouses e os repositórios de dados operacionais – ODS. Nos 

primeiros, os dados advindos das diferentes fontes operacionais existentes na 

organização (OnLine Transaction Processing systems, OLTP) são extraídos, 

transformados, e carregados (Extract, Transform and Load ou ETL) em um data 

warehouse. A partir de então, a análise, assim como as operações OLAP (OnLine 

Analytical Processing), podem ser executadas sobre os dados agregados e integrados, 

normalmente representados em forma de um cubo. O objetivo, nesse caso, não é o de 

prover uma integração com vistas à operacionalização do dia a dia da organização, mas 

sim, suportar a análise dos dados referentes a áreas específicas do negócio pré-

determinadas no momento da construção da nova base.  

Nos ODSs um novo repositório de dados é construído, sendo sua atualização 

realizada no intervalo de tempo acordado, propagando as atualizações realizadas nos 

repositórios locais. A diferença dos ODSs para os Data Warehouses, é que no primeiro 

não há limpeza, agregações ou a presença de dados históricos. Também nos ODSs os 

dados integrados e atualizados estão disponíveis para o suporte à tomada de decisão e 

não para o suporte à operacionalização do dia a dia da organização. 

Acesso uniforme aos dados (Uniform data access) – Na abordagem de acesso 

uniforme, diferentemente de uma abordagem de área de armazenamento comum, uma 

integração lógica dos dados é realizada no nível de acesso aos dados. Aplicações locais 

são providas com uma visão global unificada dos dados distribuídos fisicamente. Nela 

os dados não são replicados em um novo repositório, eles permanecem em seus 
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repositórios locais, entretanto, é provida uma camada virtual, como uma visão (view), 

através da qual esses dados serão acessados. Um exemplo de aplicação que utiliza essa 

abordagem são os sistemas de consultas mediadas (Mediated Query Systems). Seguindo 

a abordagem de acesso uniforme aos dados, esses sistemas provêem um ponto único 

para a execução de consultas em várias fontes de dados. Neste caso, um mediador que 

contém um processador global de consultas é utilizado para enviar subconsultas para as 

fontes de dados locais. Uma vez retornados, os dados são então combinados.  

Outro exemplo de acesso uniforme são os portais. Estes provêem uma interface, 

que pode ser personalizada para cada usuário, acessada através da Internet ou na 

Intranet, onde são apresentadas, para cada um, as informações adequadas à suas 

necessidades ou ao seu perfil. Para a identificação desse perfil podem ser utilizados 

conceitos de mineração de dados na Web que se baseiam, por exemplo, na análise dos 

links mais visitados pelo usuário para definir suas preferências de informação 

(ZIEGLER e DITTRICH, 2007). 

Ainda mais um exemplo são os Bancos de dados federados (Federated Database 

Systems, FDBS). Neles a abordagem de acesso uniforme é executada através da 

integração lógica dos dados advindos dos sistemas de bancos de dados locais. Os 

sistemas de bancos de dados federados implementam seus próprios modelos de dados, 

suportando consultas, transações e controle de acesso global (RUSINKIEWICZ E 

SHETH, 1999).  

Além dos exemplos de soluções descritos acima para as abordagens de 

integração, existe também um conjunto de práticas que tem sido utilizadas para 

integração, mas que, dependendo da forma como são utilizadas, pode enquadrar-se em 

mais de uma das abordagens citadas acima. Entre estas estão: a peer-to-peer (P2P) 

utilizada para tratar da integração entre parceiros autônomos distribuídos, onde os dados 
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podem ser compartilhados e integrados; e os serviços web, que executam uma 

integração através de componentes de software (web services) que suportam uma 

interação máquina a máquina através de uma rede (ZIEGLER e DITTRICH, 2007). 

Tanto peer-to-peer quanto os serviços web podem, dependendo da 

funcionalidade de integração provida, enquadrar-se tanto em uma abordagem de acesso 

uniforme quanto em uma abordagem de interface comum de acesso aos dados 

(ZIEGLER e DITTRICH, 2007). Nas soluções baseadas em serviços web o uso da XML 

(eXtensible Markup Language) tem um importante papel na tarefa de integração de 

dados. Essa importância do XML na tarefa de integração deve-se à sua capacidade em 

fornecer um formato sintático comum para o compartilhamento dos dados através das 

fontes de dados heterogêneas (HALEVY et al., 2006). 

Outra prática utilizada para integração de fontes de dados heterogêneas e que 

pode se enquadrar em mais de uma das abordagens acima, dependendo de como ela é 

aplicada, é a integração de esquemas (COLLINS et al., 2002, MADRIA et al., 2008). 

Na integração de esquemas os dados dos repositórios locais não são alterados ou 

copiados para um novo repositório como nas soluções baseadas em área de 

armazenamento comum. Pelo contrário, eles permanecem em seus repositórios, 

entretanto, seus esquemas são mapeados em um ou vários esquemas dito globais ou 

federados (MADRIA et al., 2008). Esses esquemas globais ou federados são os 

resultantes da integração dos esquemas dos bancos de dados locais. As consultas são 

feitas sobre estes esquemas federados e traduzidas para os esquemas locais de cada 

banco de dados participante da federação (MELLO, 2002). A integração de esquemas 

pode ser utilizada tanto em uma abordagem para acesso uniforme aos dados, onde provê 

uma integração lógica no nível de acesso aos dados (MADRIA et al., 2008), quanto em 

uma abordagem de middleware, onde provê um esquema global unificado sobre o qual 
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o software mediador pode realizar a consulta que será enviada às diversas fontes 

heterogêneas (COLLINS et al., 2002). Segundo BARBOSA (2001) a especificação de 

um esquema integrador é essencial para as abordagens de acesso uniforme aos dados e 

para uma abordagem de middleware.  

Uma vez que, como já dito, na integração de esquemas, não há necessidade de 

alterações nos dados ou em seus respectivos esquemas locais, essa é uma prática 

adequada para ser utilizada em organizações que possuam um grande passivo de dados 

distribuídos entre diversos repositórios heterogêneos. Devido ao foco da solução 

proposta neste trabalho estar na integração de esquemas, a partir deste ponto será dada 

mais ênfase a esse assunto. 

2.2 – Integração de esquemas 

Integração de esquemas é o processo de gerar um esquema integrado a partir de 

um conjunto de esquemas de entrada, resolvendo as diversidades estruturais e 

semânticas existentes entre eles (BATINI et al., 1986). 

Na comparação de esquemas determinam-se as correspondências e os conflitos 

entre conceitos de esquemas diferentes através da análise de suas características, como 

atributos, relacionamentos e restrições de integridade (MELLO, 2002).  

Em geral, são encontradas duas categorias de conflitos (BATINI et al., 1986), a 

saber, o conflito de nome e o conflito de estrutura. 

O conflito de nome está relacionado à nomenclatura dos conceitos. Nesse tipo de 

conflito devem ser considerados os casos de sinonímia, que são nomes diferentes dados 

a conceitos semanticamente equivalentes, e homonímia, que são nomes iguais dados a 

conceitos semanticamente diferentes.  
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O conflito de estrutura está relacionado à representação dos conceitos e 

contempla diversos tipos de heterogeneidades (MELLO, 2002). 

Os conflitos de esquema e suas heterogeneidades tratadas nesta dissertação são: 

2.2.1 Conflitos de nomes 

Conflitos de nome estão relacionados à nomenclatura dos conceitos e podem ser 

divididos em: 

Homonímia – Que são nomes iguais dados a conceitos semanticamente 

diferentes. 

Sinonímia – Que são nomes diferentes dados a conceitos semanticamente 

equivalentes. 

2.2.2 Conflitos de estrutura 

Conflitos de estrutura dizem respeito à representação dos conceitos e 

contemplam diversos tipos de heterogeneidade.  

Os tipos de heterogeneidades tratados nesta dissertação são: 

Conflitos de tipos – Ocorrem quando um mesmo conceito é representado em 

diferentes níveis em esquemas diferentes. Por exemplo, um conceito c1 pode estar 

representado através de um atributo em um esquema e através de uma entidade em 

outro.  

Conflitos de dependência – Ocorrem quando um grupo de conceitos 

relacionados entre si possuem diferentes dependências em diferentes esquemas. Por 

exemplo, um conceito c1 pode estar associado a um conceito c2 em uma relação de 

cardinalidade 1:1 em um esquema e em outro esquema em uma relação de cardinalidade 

1:N.  
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Conflitos de chave – Acontecem quando um mesmo conceito é representado por 

diferentes chaves em diferentes conceitos. Por exemplo, em um conceito c1 a chave é o 

atributo a1 e em um conceito c2, semanticamente equivalente a c1, a chave utilizada é o 

atributo b1. 

Conflitos de tipos de dados e diferenças de escalas – Ocorrem quando um 

conceito é representado com tipos diferentes (t1 e t2) em diferentes esquemas. Essas 

diferenças podem ser: 

t1 e t2 possuem o mesmo tipo base, mas com diferentes escalas. Por exemplo, 

um atributo a1 do conceito c1 é do tipo Inteiro em um esquema e o atributo a2 do 

conceito c2, semanticamente equivalente a c1.a1, é do tipo Decimal. 

t1 e t2 possuem tipos base diferentes. Por exemplo, um atributo a1 do conceito 

c1 é do tipo numérico em um esquema e o atributo a2 do conceito c2, semanticamente 

equivalente a c1.a1, é do tipo textual. 

2.3 – Macro-processo para a integração de esquemas 

O processo para realizar a integração dos esquemas compreende, segundo 

MELLO (2002), BATINI et al. (1986), ELMAGARMID et al. (1999), na execução das 

quatro etapas para a integração dos esquemas apresentadas na figura 2.2. 
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Figura 2.2 Etapas para a integração de esquemas. Fonte: (MELLO, 2002) 

Na etapa de pré-integração é realizada a análise dos esquemas locais a fim de 

definir a política de integração a ser utilizada. Esta etapa envolve a escolha dos 

esquemas que serão integrados, a ordem de integração, e se a integração de um esquema 

será total ou parcial (BATINI et al., 1986).  

Na etapa de comparação de esquemas determinam-se as correspondências e os 

conflitos entre conceitos de esquemas diferentes através da análise de suas 

características, como atributos, relacionamentos e restrições de integridade (MELLO, 

2002).  

Um conflito de esquema ocorre quando os esquemas componentes que 

representam o mesmo conceito não são idênticos (BARBOSA, 2001).  

Na etapa de unificação são resolvidos os conflitos entre os conceitos presentes 

nos esquemas locais, e o esquema integrado é produzido (MELLO, 2002). Geralmente, 

não é possível realizar a resolução automática dos conflitos. Para tanto, normalmente é 
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necessária a interação com projetistas e usuários dos dados para a definição de como 

cada conflito deve ser tratado (BATINI et al., 1986).  

Na etapa de reestruturação, os resultados intermediários são analisados e, se 

necessário, reestruturados para alcançar alguns conceitos de qualidade desejados 

(BATINI et al., 1986). 

2.4 – Considerações finais 

Historicamente, a maior parte das organizações tem criado soluções para seus 

processos de negócio através do desenvolvimento ou aquisição de sistemas de apoio a 

atividades individuais, e que conseqüentemente acessam informações armazenadas em 

bases de dados isoladas. Por exemplo, para solucionar a necessidade de integração de 

dados para um data warehouse, uma abordagem típica é adquirir uma ferramenta de 

ETL (Extract, Transform and Load) para extrair os dados de múltiplas fontes, 

transformá-los de acordo com as necessidades específicas do negócio e disponibilizá-los 

em um novo repositório de dados. Normalmente, o foco está em resolver o problema 

identificado em um departamento ou em parte do negócio e não da organização como 

um todo (ZIEGLER e DITTRICH, 2007). Neste cenário não há preocupação com 

questões como reutilização ou redundância de dados. O problema com essas soluções é 

que a análise dos dados de forma ampla fica prejudicada devido à falta de 

interoperabilidade entre as diversas ferramentas ou bases existentes e distribuídas 

(SYBASE, 2007), o que demanda pela integração das diversas fontes de dados a fim de 

disponibilizá-las como uma visão única dos dados existentes na organização (ZIEGLER 

e DITTRICH, 2007).  

Neste trabalho serão consideradas, especialmente, as heterogeneidades entre os 

softwares de gerência de dados existentes na organização, as diferenças dos modelos 
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dos dados, esquemas, e da semântica dos dados. Os problemas específicos de integração 

a serem tratados dizem respeito à integração de esquemas e a definição de uma interface 

única para consulta aos dados relacionados a cada conceito existente nas organizações. 

A abordagem adotada pode enquadrar-se tanto em uma abordagem de acesso uniforme 

aos dados como em uma abordagem de middleware utilizando serviços. 

Os problemas a serem tratados relacionados à integração de esquemas são os 

descritos em BATINI et al. (1986), que dizem respeito às fontes de dados relacionais, e 

os descritos em MADRIA et al. (2008) que se referem às fontes de dados semi-

estruturadas. O processo a ser utilizado na solução tem por base o processo para 

integração de esquemas, apresentado na figura 2.2 que conta com as atividades de pré-

integração, comparação de esquemas, unificação e reestruturação. 



 18

Capítulo 3 – O problema de integração de dados e suas novas nuances 

Apesar da integração de dados ser um dos mais antigos campos de pesquisa na 

área de banco de dados, tendo surgido logo após a introdução dos sistemas de banco de 

dados no mundo dos negócios (ZIEGLER e DITTRICH, 2007), é uma área cada vez 

mais importante e onde não existe uma solução geral que seja adequada ou que se ajuste 

aos diversos problemas de integração, o que se constata pelo surgimento constante de 

novas propostas (BARBOSA, 2001, HALEVY et al., 2006).  

O surgimento dessas novas propostas está ligado ao aparecimento de conceitos 

de tecnologia que trazem novas perspectivas para o problema de integração dos dados. 

Entre essas perspectivas estão a necessidade, cada vez maior, de uma visão mais 

abrangente dos dados espalhados nos diversos repositórios existentes dentro das 

organizações (ZIEGLER e DITTRICH, 2007) e a necessidade de alinhamento entre a 

tecnologia da informação (TI) e o negócio dessas organizações (ARMOUR et al., 

2007). Dentre os conceitos de tecnologia ou tendências que têm permitido o surgimento 

dessas novas propostas, estão a arquitetura corporativa de TI (ARMOUR et al., 2007, 

LANKHORST, 2005, STEENBERGEN et al., 2007), os processos de negócio 

(BOTTO, 2004, ALVES, 1995), arquitetura orientada a serviços (SOA) e os serviços 

Web (WHITE, 2006, HE, 2003, FERGUSON, 2007).  

Soma-se à necessidade de alinhamento entre a TI e o negócio o fato de que, a 

cada dia, a informação tem adquirido posição de destaque nas organizações. O volume 

de informações coletadas e armazenadas cresce constantemente. E a capacidade de 

realizar a análise do negócio baseada em uma visão integrada e consistente dessas 

informações tem se estabelecido como fator chave para aquisição de vantagens 

competitivas das organizações frente ao mercado, no escopo da área de estudo que tem 
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sido denominada como Inteligência do Negócio, ou Business Intelligence (BARBIERI, 

2001).  

Neste escopo é que tem sido discutido o conceito de arquitetura corporativa de 

TI ou simplesmente arquitetura de TI. A arquitetura de TI tem o intuito de alinhar a área 

de tecnologia da informação (TI) com o negócio e atender ao desafio de prover essa 

visão integrada dos dados existentes nas organizações (ARMOUR et al., 2007, 

ZIEGLER e DITTRICH, 2007).  

3.1 – Arquitetura de TI 

Uma arquitetura de TI consiste em um conjunto estruturado de dados e modelos 

descritivos que definem o negócio, a informação e a tecnologia suportada para operar a 

empresa, num processo contínuo de alinhamento com o negócio (BOTTO, 2004, 

LANKHORST, 2005). Ela propicia uma visão holística e integrada do por que, onde e 

quem utiliza sistemas de TI, além de como e para quê eles são utilizados dentro de uma 

organização (ARMOUR et al., 2007). Seus modelos descritivos representam diferentes 

níveis ou aspectos do negócio. Um desses aspectos são os dados e informações que 

trafegam entre as atividades dos processos. Assim, os processos modelados auxiliam na 

identificação das fontes de dados existentes na organização. E, para que uma iniciativa 

de uma arquitetura de TI seja possível dentro de uma organização é necessário que ela 

esteja atenta às questões relacionadas à integração dos dados.  

Tendo em vista a variedade dos modelos descritivos existentes em uma 

arquitetura de TI, dependendo dos objetivos a serem modelados na organização, ela 

poderá ser composta por um conjunto de outras arquiteturas, dentre as quais, as mais 

comumente consideradas são: a arquitetura de negócios, a de informação, a de sistemas, 

a de integração e a arquitetura de tecnologias (BOTTO, 2004), conforme figura 3.1. 
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Figura 3.1 Frameworks de arquiteturas (BOTTO, 2004) 

3.1.1 – Arquitetura de negócios 

A arquitetura de negócios corresponde às áreas e processos de negócios 

corporativos. Nela devem estar modelados, em termos de processos e regras de negócio, 

os principais serviços e produtos que a empresa oferece (BOTTO, 2004). 

Em BOTTO (2004), um tipo de arquitetura é definido como sendo um 

framework. Assim, a arquitetura de negócios está definida como sendo o framework 

mais próximo dos processos de negócio e a sua correta modelagem permitirá que os 

outros frameworks estejam construídos sobre uma base sólida (BOTTO, 2004). 

Gestão e modelagem dos processos de negócio – BPM  

A definição dos processos de negócio da organização, com suas características 

funcionais e operacionais, serve como base para manusear a aplicação das estratégias de 

negócio, e constitui-se como parte central de uma boa arquitetura de negócios 

(ABERDEENGROUP, 2002). As evoluções das tecnologias de informação na área da 

integração revelam que os processos organizacionais são cada vez mais importantes em 

função de sua natureza estruturante (ALVES, 1995).  

A gerência dos processos de negócio de uma organização consiste na utilização 

por essa organização de um conjunto de tecnologias e padrões para projeto, execução, 

administração e monitoramento de seus processos de negócio (HAVEY, 2005). Ela 
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define, possibilita e gerencia a troca de informações, necessárias para a integração, da 

corporação através da visão semântica dos processos de negócios, que envolvem 

empregados, clientes, parceiros, aplicações e bancos de dados. A gerência deve ser 

capaz de modelar um processo, intermediar sua execução, monitorar seus resultados e 

gerenciá-lo (ABERDEENGROUP, 2002). 

Pelo seu foco em alcançar os objetivos críticos do negócio e estar habilitada para 

atender aos desafios da abordagem de arquitetura orientada a serviços, a gerência de 

processos de negócio tem adquirido a reputação de uma das mais importantes áreas para 

investimento em tecnologia da informação dentro das organizações (CARTER, 2007).  

Uma componente chave da gerência dos processos é a modelagem dos processos 

de negócio (Business Process Modeling – BPM), que consiste em um conjunto de 

métodos e técnicas que auxiliam organizações a criar representações de seu negócio 

(IENDRIKE e ARAUJO, 2007).  

3.1.2 – Arquitetura de Informação 

De uma forma geral, podemos definir arquitetura de informação como a prática 

de estruturar a informação para propósitos específicos em um contexto específico. Ela é 

completamente independente de tecnologia e provê um caminho para mapear as 

informações necessárias para a instituição (BRANCHEAU et al., 1989). Seu objetivo 

principal é a usabilidade, ou tornar a informação mais fácil de ser usada.  

No contexto da gerência de informação como um recurso da organização, o 

termo arquitetura de informação combina a base teórica, os princípios de projeto, as 

estruturas e os diagramas, descrevendo o significado prático do gerenciamento e do 

ganho da reflexão a partir da informação (EVERNDEN e EVERNDEN, 2003). 
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No contexto de arquitetura corporativa, o termo arquitetura de informação 

refere-se à análise e projeto dos dados armazenados pelos diferentes sistemas existentes 

dentro da organização (BOTTO, 2004). 

Tanto no primeiro como no segundo contexto apresentados, a integração de 

dados é essencial para o alcance dos objetivos almejados. Tendo em vista que ela visa 

possibilitar uma visão unificada dos dados e informações existentes na organização. 

EVERNDEN e EVERNDEN (2003) apontam três gerações distintas na visão 

das arquiteturas de informação. Estas gerações podem ser resumidas da seguinte forma: 

na primeira geração (1970 – 1980) os sistemas eram vistos como aplicações isoladas 

dentro de uma organização individual; na segunda geração (1990) os sistemas eram 

vistos como conjuntos integrados de componentes dentro de organizações individuais; e 

na terceira geração (1990 – 2000) a informação é tida como um recurso corporativo 

suportada por técnicas e ferramentas de TI. A primeira e segunda gerações enfatizam as 

soluções tecnológicas ao invés do uso da informação na organização. Entretanto, a partir 

da importância dada ao conhecimento como um diferencial competitivo das 

organizações nos anos 90, e da vasta quantidade de informação disponibilizada na web, 

surge uma terceira geração de arquitetura de informação com o foco não na tecnologia, 

mas sim na informação, passando a tecnologia a ser um meio para que essa informação 

possa ser mais bem utilizada. 

A definição da arquitetura de informação é um importante passo na tarefa de 

alinhamento da TI com o negócio e a integração de dados é atividade essencial para essa 

definição, pois ela modela o conteúdo dos processos de negócio pertinentes à empresa 

(BOTTO, 2004). 

Na relação entre os dados e os processos de negócio, segundo PEREIRA e 

SOUSA (2005), cada entidade de informação deve ter: um caminho, mapeado nos 
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processos de negócio da organização, através do qual essa entidade possa ser 

identificada; uma descrição; e um conjunto de atributos. Os atributos devem estar 

ligados aos processos de negócio e as aplicações. PEREIRA e SOUSA (2005) 

apresentam ainda, uma heurística para aplicar esse alinhamento que consiste em: (1) 

todos os processos existentes devem criar, atualizar ou apagar pelo menos uma 

entidade; (2) todos os atributos de uma entidade devem ser lidos pelo menos por um 

processo; (3) todos os processos assumem uma mesma descrição para uma entidade. 

3.1.3 – Arquitetura de sistemas 

A arquitetura de sistemas é definida em BOTTO (2004) como sendo um mapa 

corporativo das aplicações e de suas interfaces, onde seus dados estão todos 

correlacionados. Tanto ela como seus relacionamentos devem ser levados em conta no 

momento da definição dos componentes das aplicações que serão implementados dentro 

da organização (BOTTO, 2004). Além disso, os serviços disponibilizados, APIs, 

conectores de integração, protocolos de requisição e pesquisa de serviços disponíveis na 

arquitetura corporativa também precisam ser levados em conta no planejamento e na 

construção das aplicações (BOTTO, 2004). 

Devido à evolução natural dos sistemas, eles atendem a um número cada vez 

maior de processos de negócios, crescendo, conseqüentemente, em complexidade e 

aumentando a quantidade de interfaces entre sistemas (BOTTO, 2004). Este cenário, 

apoiado pela existência comum de ambientes operacionais corporativos com 

plataformas totalmente heterogêneas e a necessidade por reuso de componentes faz da 

tecnologia de serviços uma das mais promissoras no atendimento dos desafios 

apontados (BOTTO, 2004).    
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Arquitetura Orientada a Serviços – SOA 

Uma arquitetura orientada a serviços (SOA) pode ser definida como um estilo 

arquitetural cuja meta é alcançar baixo acoplamento entre agentes de software 

interativos (HE, 2003). Ela foi proposta primeiramente por Roy W. Schulte e Yefim V. 

Natis, analistas do grupo Gartner que a definiram como um estilo de computação 

multicamada que ajuda organizações a compartilhar lógica e dados entre múltiplas 

aplicações e modos de uso (CHANNABASAVAIAH et al., 2003). 

Um serviço é uma unidade de trabalho feita por um provedor para que um 

consumidor do serviço possa alcançar um fim desejado. Neste caso, tanto provedor 

quanto consumidor são papéis desempenhados por agentes de software (HE, 2003). 

Um serviço Web, conforme definido pelo W3C (World Wide Web Consortium) 

(2004), é um software desenhado para suportar a interação entre máquinas através de 

uma rede.  

Em um ambiente SOA, esses softwares ou serviços podem ser acessados de 

forma independente sem que seja necessário o conhecimento da plataforma sobre a qual 

eles foram implantados (CHANNABASAVAIAH et al., 2003). Essa independência de 

plataforma, o desenho dos serviços para suportar a interação entre máquinas e a 

facilidade de composição dos serviços mais elementares em atendimento às 

necessidades mais complexas, tem feito do paradigma orientado a serviços uma 

tendência como parte da solução para a integração de dados, e neste sentido diversos 

trabalhos têm sido propostos (WHITE, 2006, HE, 2003, FERGUSON, 2007). 

Apesar dos benefícios já descritos na utilização de SOA, segundo uma análise 

publicada pelo analista do grupo Gartner, David Newman, por volta de 2010, mais de 

cinqüenta por cento das aplicações que adotarem SOA vão falhar em sua primeira 

tentativa devido à falta de rigor em impingir a governança de dados e uma política de 
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gerenciamento da informação (PARIKH et al., 2007), e ainda, segundo 

RAMACHANDRAN (2008) o maior desafio em habilitar a orientação a serviços em 

uma organização é projetar um mapa incremental de serviços que possa fazer a visão 

SOA render os benefícios esperados para o negócio. 

Em uma arquitetura orientada a serviços os dados são essenciais, dessa forma, 

para que as organizações possam obter sucesso em uma implementação orientada a 

serviços, elas precisam primeiramente reconhecer os dados como um bem crítico do 

negócio (PARIKH et al., 2007). De acordo com o Gartner, aplicações de negócio 

orientadas a serviços requerem um robusto conjunto de serviços que capturem, 

manipulem, transformem e reconciliem dados e semântica. Com isso, um conceito que 

tem tido cada vez mais importância em uma abordagem orientada a serviços são os data 

services, ou serviços de dados (PARIKH et al., 2007). Eles são os responsáveis pela 

leitura e escrita dos dados a partir de um repositório ou fonte de dados. Os serviços de 

dados encapsulam os detalhes relacionados à conexão com esse repositório e os 

aspectos relacionados à plataforma. Dessa forma, um consumidor do dado pode fazer 

uma requisição ao serviço sem precisar se preocupar com os detalhes de como se deu a 

implementação da comunicação entre o serviço e o repositório dos dados.  

Tipicamente, os serviços de dados recebem uma requisição de leitura, lêem e 

retornam os valores lidos que atendem à requisição, ou, recebem uma solicitação para 

armazenamento de dados e armazenam os dados recebidos na fonte sob sua 

responsabilidade (JOSUTTIS, 2007). 

Outro conceito importante em uma abordagem orientada a serviços é a 

composição de serviços. Um serviço composto é um serviço que usa outros serviços em 

acréscimo à sua própria lógica de negócio (ALONSO et al., 2004). Assim, serviços 

fundamentais ou básicos podem ser compostos com o intuito de atender a cadeias 
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complexas de interações entre serviços. A composição é necessária nas situações onde a 

requisição de um cliente não pode ser satisfeita por um único serviço preexistente, mas, 

pode ser satisfeita pela combinação de dois ou mais destes serviços. 

Um exemplo típico de serviço composto é um serviço responsável por atualizar 

dados redundantes, armazenados em múltiplas fontes (JOSUTTIS, 2007). Aplicando o 

mesmo princípio do exemplo anterior, agora para a leitura dos dados, temos outro 

exemplo de serviço composto como sendo um serviço responsável por ler dados 

redundantes – ou complementares – a partir de múltiplas fontes e devolver esses dados, 

integrados, ao cliente do serviço. Nos exemplos anteriores, tanto a tarefa de 

armazenamento, quanto a de leitura dos dados, em cada uma das fontes múltiplas, pode 

ser de responsabilidade de um serviço básico de dados. 

3.1.4 – Arquitetura de integração 

A arquitetura de integração descreve os meios de relacionamento entre os 

diversos componentes implementados e tem como pilares os recursos de integração, 

reuso e distribuição de funcionalidades (BOTTO, 2004). Dessa forma, ela pode ser 

entendida como um elo entre as arquiteturas superiores e a arquitetura de tecnologias, 

conforme figura 3.1. 

A arquitetura de integração definida na organização tem uma forte influência nas 

estratégias de migração e de construção dos novos processos ou reestruturação dos 

processos atuais (BOTTO, 2004).  

3.1.5 – Arquitetura de tecnologias 

A arquitetura de tecnologias é a mais próxima do operacional e da infra-estrutura 

da organização, lidando diretamente com hardware, software, ferramentas, redes, 

políticas de uso, segurança e etc. (BOTTO, 2004). 
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3.2 – Cenário do problema 

Os problemas a serem tratados nesta dissertação são os conflitos de integração 

de esquemas especificados no capítulo 2, entretanto, o cenário onde esses conflitos 

ocorrem e devem ser tratados é o de uma arquitetura de TI, na qual estão contemplados 

os frameworks de negócios, de sistemas, de informação, de integração e de dados, 

conforme descritos em BOTTO (2004). Nesta arquitetura estão presentes tecnologias 

relacionadas a serviços e processos de negócio com o intuito de prover um ambiente 

integrado, que trate os dados desde suas fontes até uma forma transformada para 

suportar os processos de negócio da organização. 

A arquitetura como um todo está dividida em três camadas, conforme 

apresentado na figura 3.2, que são: a camada de dados, a camada de serviços e a camada 

de negócios. 

3.2.1 – Camada de dados 

Estão na camada de dados os repositórios ou fontes de dados, estruturados e 

semi-estruturados, existentes na organização. Estes repositórios estão especificados nos 

processos de negócio modelados na organização, mais especificamente nas informações 

de entrada e saída das atividades dos processos. Dessa forma, a definição das fontes de 

dados que comporão a camada de dados acontece na medida em que elas vão sendo 

identificadas a partir da análise desses modelos dos processos existentes na organização. 

Entre as fontes presentes nessa camada estão, por exemplo, os sistemas de 

gerência de bancos de dados e os arquivos XML, que são fontes de dados tipicamente 

utilizadas pelos sistemas de nível operacional nas organizações.  
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Figura 3.2 Arquitetura base 

3.2.2 – Camada de serviços  

Na camada de serviços é executada a integração dos dados através da utilização 

de serviços Web. Nela estão organizados os serviços responsáveis pelo acesso aos dados 

das fontes presentes na camada de dados, os serviços responsáveis por retornar os dados 

integrados para os chamadores do serviço e os serviços que auxiliam o processo de 

integração dos dados requisitados advindos de fontes heterogêneas. 

Na camada de serviços são abordados conceitos comuns a EII (Enterprise 

Information Integration) que trata a integração no nível de dados e ETL (Extract Load 

Transform) que, normalmente, é utilizada para extrair dados de fontes heterogêneas e 

transformá-los para suportar aplicações de inteligência do negócio. Essa camada visa 

fornecer os dados existentes na organização integrados para a camada de aplicação e 

para os sistemas de inteligência do negócio, como Data Warehouses (OLAP - OnLine 

Analytical Processing) e Dashboards. 

3.2.3 – Camada de aplicação 

A camada de aplicação consiste, basicamente, de um sistema integrado, baseado 

em tecnologia Web. Ela estabelece um ponto único, como um portal, onde o usuário tem 

acesso às funcionalidades às quais tem permissão, baseado nas políticas de segurança de 
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dados definidas na camada de serviços. Dessa forma, entende-se ser possível alcançar 

um nível de abstração e encapsulamento capaz de dar aos usuários uma visão 

homogênea dos dados e informações, independente de como e onde esses dados estejam 

distribuídos efetivamente. 

A camada de aplicação se enquadra em uma abordagem de acesso uniforme aos 

dados (Uniform Data Access) conforme descrita em ZIEGLER e DITTRICH (2007).  

3.3 – Considerações finais 

Apesar do grande número de trabalhos já realizados na área de pesquisa de 

integração de dados existe ainda um vasto número de questões a serem resolvidas 

(HALEVY et al., 2006). Entre essas questões estão as relacionadas à adoção de modelos 

de processos de negócio, arquitetura orientada a serviços e arquitetura corporativa de TI 

pelas organizações e as questões relacionadas aos ambientes computacionais altamente 

heterogêneos. A existência destas questões postas apresenta novos desafios e 

oportunidades para a área de pesquisa de integração de dados. 

Neste trabalho, os problemas de integração citados no capítulo 2 serão tratados à 

luz das novas nuances, desafios e oportunidades apresentadas neste capítulo. 
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Capítulo 4 – A abordagem para integração de dados baseada em 

processos de negócio, serviços e conceitos de dados 

4.1 – Organização da solução 

Segundo HALEVY et al. (2006), o objetivo da comunidade científica, dedicada 

ao estudo da integração de dados em nossos dias, deve ser o de prover ferramentas que 

facilitem a integração de dados e que sejam adaptáveis a uma variedade de cenários. A 

solução proposta nesse trabalho visa atender a essa necessidade de ser adaptável a cada 

organização independente de seu ramo de atividade.  

A solução proposta é aplicável em ambientes corporativos, que gerenciam dados 

heterogêneos, distribuídos geograficamente por diversas fontes, gerados durante a 

execução das atividades operacionais de apoio ao negócio nas organizações. A solução 

trata especificamente os conflitos existentes na integração de esquemas, citados no 

capítulo 2, contextualizando-os dentro das novas nuances descritas no capítulo 3, as 

quais permitem olhar os problemas de integração sob novas perspectivas. Entre essas 

nuances estão a utilização dos conceitos de serviços e arquitetura orientada a serviços 

(SOA), modelagem de processos do negócio, frameworks e arquitetura de informação 

como parte da solução para o problema de integração.  

A solução proposta neste trabalho consiste em uma abordagem baseada em 

serviços para o alcance da integração de dados, a qual inclui entre seus componentes: 

um framework que define a estrutura dos serviços; um método para a identificação e 

definição dos serviços que devem ser implementados segundo as estruturas definidas no 

framework; e uma base de metadados que suporta tanto as atividades do método para 

definição dos serviços quanto a execução dos serviços, após terem sido implementados. 

Dessa forma, a solução proposta visa auxiliar as organizações nas seguintes tarefas: 

identificação das fontes de dados relevantes para os processos do negócio; e, solução 
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dos conflitos entre os dados estruturados e semi-estruturados armazenados nessas fontes 

e usados pela organização, através do alinhamento das diferenças entre os modelos de 

dados, esquemas e semântica.  

Os problemas de integração de dados cobertos pela solução proposta dizem 

respeito à integração de esquemas e à especificação de uma interface única para acesso 

aos dados. Mais especificamente, os problemas de integração de esquemas tratados são 

os descritos em BATINI et al. (1986), que dizem respeito às fontes de dados relacionais, 

e em MADRIA et al. (2008), que se referem às fontes de dados semi-estruturadas 

conforme descritos no capítulo 2. Tais problemas estão distribuídos segundo as etapas 

para integração de esquemas propostas em MELLO (2002), BATINI et al. (1986) e 

ELMAGARMID et al. (1999), ilustradas na figura 4.1. 

 
Figura 4.1 Etapas para integração de esquemas (BATINI et al.,1986) 

A solução proposta neste trabalho baseia-se em conceitos de dados, sobre os 

quais a integração dos dados é executada. Um conceito de dado é uma entidade abstrata 

que representa um conjunto de entidades “concretas”, distribuídas em diferentes fontes, 

mas que compartilham uma mesma semântica no escopo do negócio. Um exemplo de 

conceito de dado pode ser a entidade abstrata “Endereço”, que pode estar mapeada em 
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entidades concretas, com diferentes nomes como “local de moradia” ou “lugar de 

trabalho”, espalhadas pelas fontes de dados existentes na organização, mas que 

semanticamente são equivalentes. 

O conjunto de atividades a serem executadas para a implantação da solução 

proposta neste trabalho foi definida na forma de processos, baseado na notação BPMN 

(Business Process Modeling Notation) em sua versão 1.21, conforme definida pela 

OMG (Object Management Group) e pela BPMI (Business Process Management 

Initiative). O processo pode ser visto na figura 4.2.  

O macro-processo de planejamento da integração engloba as etapas de pré-

integração e comparação de esquemas, conforme definidas em MELLO (2002), 

BATINI et al. (1986) e ELMAGARMID et al. (1999). As etapas restantes, unificação e 

reestruturação, são executadas durante a realização do processo de execução da 

integração. 

 

Figura 4.2 Macro processo de integração 

Assim, a organização da solução, definida segundo o modelo de processos, é 

apresentada da seguinte forma:  

                                                 
1 http://www.omg.org/docs/formal/09-01-03.pdf 



 33

• Macro-processo de integração – compreende os processos de 

planejamento da integração e de execução da integração: 

o Planejamento da integração – composto pelos processos de pré-

integração e de comparação de esquemas; 

o Execução da integração – composto pelos processos: 

implementação da infra-estrutura, unificação e reestruturação. 

Os processos de pré-integração e comparação de esquemas consistem em um 

conjunto de atividades de análise. Nelas são identificadas, a partir da aplicação do 

método, as informações relacionadas aos conceitos que devem ser integrados e aos 

serviços responsáveis por essa integração. Essas informações, uma vez identificadas, 

serão armazenadas na base de metadados e suportarão o macro-processo de execução da 

integração.  

Para que a integração possa ser efetivamente alcançada, a infra-estrutura 

necessária, a qual contempla o conjunto dos serviços responsáveis pela integração, 

precisa ser implementada. Portanto, para a solução proposta neste trabalho, foi 

adicionada às etapas para a integração de esquemas, apresentadas no capítulo 2 (figura 

2.2), a etapa de implementação da infra-estrutura. Dessa forma, baseando-se nessas 

etapas para integração de esquemas, conforme definidas no capítulo 2, segundo 

MELLO (2002), BATINI et al. (1986) e ELMAGARMID et al. (1999), a etapa de 

implementação da infra-estrutura foi inserida e passa a ser executada entre as etapas de 

comparação de esquemas e unificação, conforme ilustrado na figura 4.3. Assim, o 

macro-processo de execução da integração passou a ser composto pelos processos 

implementação da infra-estrutura, unificação e reestruturação, conforme figura 4.2.   

 



 34

 

Figura 4.3 Etapas para integração com a nova etapa 

4.2 – Framework de serviços 

Um framework é uma aplicação reutilizável e semicompleta que pode ser 

especializada para produzir aplicações customizadas (FAYAD e SCHMIDT, 1997). A 

vantagem do desenvolvimento baseado em frameworks é o alto nível de reuso. A 

técnica de framework oferece uma infra-estrutura adequada para permitir flexibilidade, 

pois sendo um subsistema de software de um domínio específico, pode ser ajustado para 

aplicações individuais (BARBOSA, 2001). 

O framework de serviços proposto neste trabalho oferece as bases sob as quais 

serão definidos os serviços responsáveis pela execução da integração dos dados nas 

organizações. Ele define a estrutura dos serviços, ou seja, como devem estar 

estruturados os serviços que serão implementados na execução do processo de 

implementação da infra-estrutura.  

No framework definido neste trabalho, os serviços estão divididos em duas 

categorias: os dependentes do domínio (serviços de dados e serviços de conceito) e os 
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independentes do domínio (serviços de metadados e serviços de integração), conforme 

ilustrado na figura 4.4. 
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Figura 4.4 Estrutura dos serviços
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4.2.1 – Serviços dependentes do domínio 

Os serviços dependentes do domínio são aqueles que variam em nome e 

quantidade de acordo com o negócio da organização. Ou seja, são identificados, a partir 

da aplicação do método, para cada organização especificamente. Eles estão divididos 

em dois tipos de serviços que são os serviços de dados e os de conceito. 

Serviços de dados 

Os serviços de dados são os responsáveis pelo acesso aos dados relacionados a 

um esquema descrito na base de metadados. Eles encapsulam os detalhes de conexão 

com a fonte à qual pertence o esquema e os aspectos concernentes à plataforma. Dessa 

forma, um dado consumidor do serviço pode fazer uma requisição aos dados 

relacionados a um esquema sem precisar se preocupar com os detalhes de conexão com 

a fonte, ou com a linguagem necessária para acesso aos dados. 

JOSUTTIS (2007) define o que chama de serviços básicos de dados (basic data 

services) como sendo aqueles responsáveis por ler ou escrever dados, a partir de, ou em 

algum outro sistema que esteja executando em segundo plano. Ainda segundo 

JOSUTTIS (2007), tipicamente, um serviço de dados recebe uma requisição e responde 

a essa requisição com os dados que atendem aos critérios informados pelo serviço 

requisitante. Neste trabalho, os dados retornados pelos serviços estarão definidos em um 

formato XML. 

Um serviço de dados possui uma relação de um para um com um esquema, ou 

seja, para cada esquema descrito na base de metadados existe um serviço de dados 

associado, e, é acessado somente pelos serviços de conceito conforme pode ser visto na 

figura 4.5. A nomenclatura dos serviços de dados obedece à seguinte regra: 

srvDadosEsquemaFonte, onde Esquema é o nome do esquema descrito na base de 

metadados e Fonte é o nome da fonte de dados. 
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Serviços de conceito 

Como já definido, um conceito de dado é uma entidade abstrata que reúne um 

conjunto de entidades “concretas” que podem estar espalhadas em diferentes fontes, 

mas que possuem uma mesma semântica bem definida no escopo do negócio.  

Os serviços de conceito são os responsáveis pela integração dos conceitos de 

dados identificados e descritos na base de metadados. Eles provêem, para cada conceito 

agregador, uma interface comum e unificada para acesso aos dados relacionados a esse 

conceito.  Um conceito é dito agregador quando reúne sob sua responsabilidade uma 

série de outros conceitos. Por exemplo, um conceito agregador “Localidade” pode 

reunir sob sua responsabilidade uma série de outros conceitos como: “Endereço”, 

“Município”, “Bairro”, etc. 

Os serviços de conceito atuam como uma espécie de gerentes do conceito, 

sendo, cada serviço, responsável por atender às solicitações de dados e informações 

sobre os conceitos sob sua responsabilidade. Cada solicitação é atendida com os dados, 

consistentes e integrados, segundo os critérios estabelecidos e descritos na base de 

metadados. Um serviço de conceito possui uma relação de um para um com um 

conceito agregador descrito na base de metadados, e os conceitos sob sua 

responsabilidade são aqueles que foram relacionados a esse conceito agregador no 

momento de sua descrição na base.  

Na prática, o serviço de conceito atua recebendo solicitações de dados referentes 

a um dado conceito sob sua responsabilidade e, a partir de então, identifica quais 

serviços de dados devem ser acessados para retornar esses dados, aciona os serviços de 

integração, e devolve os dados integrados para o solicitante.  

4.2.2 – Serviços independentes do domínio 

Os serviços independentes de domínio são aqueles que, independente do negócio 

onde o método é aplicado, não variam em nome nem em quantidade. Estes são os 
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serviços de metadados e os serviços de integração. Os serviços de integração estão 

divididos em serviços de unificação e de reestruturação. 

Serviços de metadados 

Os serviços de metadados são responsáveis pelo acesso e recuperação dos dados 

armazenados na base de metadados. Toda consulta à base de metadados da solução é 

realizada através desses serviços. Eles operam como um serviço de dados, responsável 

por receber e responder solicitações, entretanto, sua área de atuação é a base de 

metadados. 

Serviços de integração 

Os serviços de integração auxiliam o serviço de conceito nas tarefas de 

integração dos dados advindos dos serviços de dados. Eles estão divididos em: serviços 

de unificação – responsáveis por adequar os dados advindos das diversas fontes de 

dados, estruturados segundo os seus esquemas locais, ao esquema do conceito; e 

serviços de reestruturação – responsáveis por aplicar os critérios de qualidade, 

armazenados na base de metadados, aos dados retornados pelo serviço de unificação, 

removendo as possíveis inconsistências existentes.  

 

Figura 4.5 Organização dos serviços 
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4.3 – O método 

O método proposto se insere no contexto de uma metodologia de processos de 

negócio. Sua aplicação é feita durante a definição de cada processo atual da 

organização. Para tanto, a modelagem dos processos deve ser acompanhada por um 

arquiteto de informação responsável pela aplicação do método em cada processo 

definido, na medida em que eles são modelados. O arquiteto de informação referido é, 

na verdade, um papel que pode ser ocupado e/ou ser auxiliado, em tempo de aplicação 

do método, por profissionais da área de administração de dados (AD), por 

administradores de bases de dados (DBA) e por analistas de sistemas. Estes 

profissionais são os responsáveis por fornecer as informações necessárias, referentes às 

fontes de dados e os conceitos sob sua responsabilidade. 

A aplicação do método é realizada durante a execução dos processos de pré-

integração e comparação de esquemas, definidos no macro-processo de planejamento da 

integração, visando: o levantamento das fontes de dados existentes na organização, bem 

como suas estruturas, que se relacionam com os processos de negócio e que devem ser 

integradas; a identificação dos conceitos de dados existentes na organização, 

distribuídos nessas diversas fontes; e a definição dos serviços de dados e dos serviços de 

conceitos necessários para o alcance da integração. Para tanto, o método prevê um 

conjunto de atividades que devem ser executadas sobre os modelos de processos 

definidos na organização, a partir das quais, serão identificados e descritos na base de 

metadados os elementos que suportarão a execução da integração, a saber, as fontes de 

dados e suas estruturas, os conceitos e os serviços. As atividades do método, 

distribuídas entre os processos de pré-integração e comparação de esquemas, podem ser 

vistas nas figuras 4.6 e 4.7 respectivamente. 
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Para que o método possa ser executado sobre os processos de negócio da 

organização, é necessário que, para cada atividade do processo, esteja definido, quando 

aplicável, um conjunto de informações relacionadas. Este conjunto de informações 

inclui: as entradas e saídas de dados da atividade, citando o nome da fonte de dados, seu 

tipo, sua localização e, no caso de a fonte de dados ser um SGBD, o esquema do banco, 

seu nome e estrutura, no qual se encontra o dado acessado pela atividade do processo; e, 

um glossário que define semanticamente os conceitos à atividade. No caso de alguma 

dessas informações faltar no momento da aplicação do método, o arquiteto de 

informação responsável pela aplicação do método deve levantar essas informações junto 

ao analista de negócios responsável pela modelagem do processo que está sendo 

analisado. Dessa forma, na tarefa de aplicação do método, o arquiteto de informação 

deve trabalhar junto aos analistas de negócio responsáveis pela modelagem dos 

processos, aplicando o método assim que esses processos são modelados.  



 42 

 

Figura 4.6 Processo pré-integração 

 
 

 
Figura 4.7 Processo comparação de esquemas
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4.3.1 – O macro-processo de planejamento da integração 

O macro-processo de planejamento da integração envolve os processos de pré-

integração e de comparação de esquemas, ilustrados na figura 4.2, e nele são executadas 

as atividades referentes ao planejamento e levantamento das informações necessárias 

para a posterior execução da integração.  

Atividades do método executadas no processo de pré-integração 

As atividades do método a serem executadas na pré-integração visam solucionar 

parte dos conflitos e heterogeneidades, alvos desta dissertação. 

Seguindo as etapas de integração propostas em MELLO (2002), BATINI et al. 

(1986) e ELMAGARMID et al. (1999), na etapa de pré-integração é realizada a análise 

dos esquemas locais a fim de definir a política de integração a ser utilizada (BATINI et 

al., 1986). Nela são tratados os conflitos de nome, homonímia e sinonímia, e firmadas 

as bases para a solução de parte dos conflitos estruturais. 

As atividades executadas no processo de pré-integração são: 

• Análise dos modelos dos processos 

A análise dos processos é a atividade inicial do método. Nela, o trabalho do 

arquiteto de informação é identificar as atividades do processo que acessam fontes de 

dados que serão descritas na base de metadados, e que devem ser estudadas com mais 

detalhes. As fontes identificadas, e que devem ser descritas na base de metadados, são 

as que dão suporte às atividades operacionais da organização, denominadas neste 

trabalho como fontes de dados permanentes. Uma fonte de dados permanente, neste 

contexto, é uma fonte estruturada (como um SGBD) ou semi-estruturada (como um 

arquivo XML) que faz parte da arquitetura de informação da organização, não sendo 

somente uma fonte de apoio para uma atividade específica. As fontes consideradas não 

permanentes, ou fontes de apoio, são aquelas identificadas como saída de uma única 
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atividade e como entrada de uma única atividade, utilizadas como repositórios 

intermediários para apoio à carga de dados.  

• Análise das atividades detalhadas do processo 

O segundo passo a ser executado na aplicação do método é a análise das 

atividades do processo de negócio modelado. Essa análise é executada para cada 

atividade selecionada no passo anterior. Esta tem suas entradas e saídas analisadas, bem 

como o seu glossário, com o intuito de identificar as fontes de dados acessadas durante a 

execução da atividade e os conceitos de dados existentes. 

• Identificação das fontes de dados 

Como já dito, as fontes de dados são identificadas a partir da análise das entradas 

e saídas de uma atividade. Essas entradas e saídas informam o fluxo dos dados ou 

informações existente durante a execução da atividade. O trabalho do arquiteto nesta 

etapa é identificar as fontes de dados permanentes, bem como seus esquemas e tabelas, 

quando aplicável, da qual parte ou para qual está direcionado o fluxo de informação da 

atividade analisada. 

Na etapa de identificação das fontes são levantadas as informações relacionadas 

à fonte que posteriormente serão armazenadas na base de metadados. Essas informações 

dizem respeito ao tipo da fonte, sua identificação, ao responsável pela fonte, o esquema 

da fonte e as tabelas, quando aplicável, que estão sendo acessados durante a execução 

da atividade, e aos dados necessários para conexão com a fonte. 

A identificação das fontes permite conhecer e mapear as fontes de dados 

existentes na organização que são utilizadas durante a execução de seus processos de 

negócio. A partir dessa identificação é possível reduzir a incidência das chamadas “ilhas 

de dados ou informações” que são repositórios de dados que, apesar de pertencerem à 
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organização, são conhecidos e utilizados somente por seus “donos”, que causam em 

muitos casos o re-trabalho e impedem a reutilização. 

• Verificação da existência da fonte na base de metadados 

Uma vez identificada uma fonte de dados, o arquiteto de informação deve 

verificar se a mesma já não se encontra descrita na base de metadados. Para tanto, ele 

acessa uma interface com a base, relaciona as fontes existentes e as compara com a 

fonte identificada. 

Caso a fonte ainda não tenha sido identificada em nenhuma atividade analisada 

anteriormente, a mesma deve ser descrita na base. 

• Descrição da fonte na base de metadados 

Na etapa de descrição da fonte o arquiteto de informação armazena na base de 

metadados, a partir de uma interface, as informações referentes à fonte de dados 

identificada. 

As informações a serem armazenadas são: 

Responsável pela fonte – nome e e-mail do responsável. 

Tipo de fonte – pode ser: Oracle, PostgreSQL, XML, Planilha e etc. 

Identificação do repositório – campo texto onde o arquiteto informa um nome 

para a fonte de dados. 

Dados para conexão com a fonte – dados referentes à cadeia de caracteres para 

conexão com a fonte. Pode variar de acordo com o tipo de fonte. No caso de uma fonte 

que seja um SGBD, essa cadeia de caracteres de conexão deve informar o nome do 

servidor, nome do banco de dados, nome do usuário e senha para conexão com a fonte. 

Entretanto, os dados referentes ao usuário e senha para conexão podem variar para cada 

esquema existente na fonte, por isso, nestes casos, a cadeia de caracteres de conexão 
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deve utilizar um conjunto de tags que serão posteriormente, em tempo de execução, 

substituídas com os dados armazenados para cada um dos esquemas da fonte. 

Essas tags, que devem estar presentes e que serão substituídas em tempo de 

execução com os dados do esquema, são “<<usuario>>” e “<<senha>>”.   

• Identificação dos esquemas de bancos de dados presentes na atividade 

Uma vez identificada uma fonte, deve ser verificado o seu tipo. Se a fonte é um 

SGBD que utiliza o conceito de esquemas, como por exemplo, o Oracle e o 

PostgreSQL, o arquiteto de informação deve levantar os dados relacionados aos 

esquemas existentes nessa fonte que são acessados durante a execução da atividade que 

está sendo analisada. 

Os dados referentes ao esquema que devem ser levantados dizem respeito à 

identificação do esquema, contendo o seu nome e os dados relacionados ao usuário do 

esquema, o que inclui os dados para login e senha desse usuário no esquema. 

• Verificação da existência do esquema na base de metadados 

Uma vez identificado um esquema, o arquiteto da informação deve verificar se o 

mesmo já não se encontra descrito na base de metadados. Para verificar a existência do 

esquema na base, o arquiteto deve consultar a interface da base de metadados listando 

os esquemas já identificados para a fonte em questão e verificar se já existe, para a 

fonte, um esquema com o mesmo nome do esquema identificado. 

• Descrição do esquema na base de metadados 

Se o esquema identificado não existe na base de metadados o mesmo deve ser 

descrito. A descrição do esquema é feita pelo arquiteto de informação através de uma 

interface com a base de metadados. No momento da descrição do esquema, o arquiteto 

deve informar os valores nome, descrição, usuário e senha, além de associá-lo à fonte de 

dados.  



 47 

O esquema referido na atividade diz respeito ao esquema do banco, conforme o 

conceito de esquema adotado por SGBDs como o PostgreSQL2 e o Oracle3. 

• Verificação da existência de um esquema público na base de metadados 

Caso a fonte de dados identificada não possua o conceito de esquema de banco 

de dados (como por exemplo, uma fonte do tipo XML), deve ser descrito um esquema 

“publico” para a fonte em questão. Entretanto, antes do esquema público ser descrito na 

base associado a uma fonte, o arquiteto de informação deve verificar se já não existe um 

esquema público associado a essa fonte descrito na base de metadados. 

• Descrição do esquema público na base de metadados 

Uma vez identificada a não existência de um esquema público descrito na base 

de metadados para a fonte de dados, o arquiteto de informação deve, através de uma 

interface com a base de metadados, descrever o esquema público na base associando à 

fonte. Os dados a serem informados são os mesmos referentes a outro esquema 

qualquer, sendo que, nesse caso, o nome será sempre “publico” e usuário e senha são 

informações condicionadas à sua necessidade. Por exemplo, para uma fonte do tipo 

XML deve ser descrito um esquema público na base de metadados, entretanto, esse 

esquema público não necessita de informações de usuário e senha para que possa ser 

acessado. 

• Descrição do serviço de dados na base de metadados 

Uma vez identificado e descrito um novo esquema, é necessário descrever na 

base de metadados e associar a esse esquema um serviço de dados. 

Para a descrição do serviço, o arquiteto de informação deve, a partir de uma 

interface com a base de metadados, informar os valores nome e descrição do serviço, 

além de relacioná-lo com o esquema. 

                                                 
2 http://www.postgresql.org/ 
3 http://www.oracle.com/index.html 
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• Identificação de conceitos 

Além da identificação das fontes de dados e esquemas, também é possível 

identificar os conceitos de dados presentes na atividade. Conceitos são identificados a 

partir da análise dos glossários definidos no diagrama de detalhamento de uma 

atividade. Um exemplo de conceito é a entidade “UF” (Unidade Federativa), que pode 

estar armazenada em estruturas (tabelas ou arquivos) com diferentes nomes, como por 

exemplo, “estado” ou “federação”, mas que no contexto do negócio possuem uma 

mesma semântica. 

Um conceito pode ser simples ou complexo. Um conceito simples é o que 

envolve uma única entidade de dado em um modelo de dados normalizado na terceira 

forma normal. Por exemplo, o conceito “UF” citado anteriormente. Um conceito 

complexo, ao contrário do conceito simples, é um conceito que envolve mais de uma 

entidade em um modelo de dados normalizado. Um exemplo de conceito complexo é o 

“Endereço” que envolve dados advindos de entidades como “UF”, “Município” e etc. 

Um conceito complexo engloba dois ou mais conceitos simples. 

Dessa forma, a partir do conjunto de conceitos definidos em uma organização é 

possível pensar em um “modelo de conceitos” em substituição a um modelo canônico 

ou global de dados, onde, fazendo um paralelo com um modelo entidades e 

relacionamentos, um conceito simples seria uma entidade e um conceito complexo o 

relacionamento entre duas ou mais entidades (conceitos simples). 

Dessa forma, dado o exemplo acima, usando a notação entidade relacionamento 

teríamos o modelo apresentado na figura 4.8. 

 

Figura 4.8 Modelo de conceitos 
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As principais diferenças entre um modelo de conceitos e o modelo global de 

dados dizem respeito ao segundo buscar atender aos critérios de completude e 

minimalidade como descrito em MELLO (2002), BATINI et al. (1986) e 

ELMAGARMID et al. (1999). O modelo de conceitos não é completo, na medida em 

que os conceitos vão sendo definidos a partir de sua identificação na análise dos 

processos. Com relação à minimalidade, o modelo de conceitos não é minimal, uma vez 

que uma mesma entidade de dados pode estar refletida em mais de um conceito. Por 

exemplo, uma entidade de dado “UF” pode estar refletida em um conceito simples “UF” 

e replicada em um conceito complexo “Endereço”, ou ainda em outro conceito 

“Histórico_UF” que retorna tanto as UFs atuais quanto as históricas.  

• Verificação da existência do conceito na base de metadados 

Identificado um conceito, o arquiteto de informação deve verificar se este já se 

encontra descrito na base de metadados. Para tanto, ele acessa uma interface com a base 

e, a partir da lista dos conceitos já descritos, compara seus nomes e descrições para 

identificar a equivalência entre esses conceitos e o identificado. Uma vez identificada a 

não existência do conceito na base, o mesmo deve ser descrito. Caso contrário, o 

conceito não precisa ser novamente descrito, entretanto, ainda será necessário relacioná-

lo com o esquema, também identificado na atividade, com o qual o conceito está 

relacionado. 

Nesta atividade são tratados os conflitos de nome, homonímia e sinonímia. Ou 

seja, nela o arquiteto de informação define a relação entre um conceito identificado no 

detalhamento de uma atividade e os conceitos já descritos na base de metadados. Neste 

momento ele é responsável por identificar os possíveis casos de homonímia e sinonímia. 

Entretanto, caso o arquiteto de informação tenha dúvidas sobre equivalência entre um 

conceito e outro, durante a análise de suas descrições, cabe ao analista de negócios, 
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responsável pela modelagem do processo da atividade onde foi identificado o conceito, 

dirimir essas dúvidas. 

• Descrição do conceito na base de metadados 

Identificado um novo conceito, ou seja, um conceito que ainda não foi descrito 

na base de metadados, o mesmo deve ser descrito. Para isso, o arquiteto de informação 

deve acessar uma interface com a base de metadados e informar os valores relativos ao 

nome, descrição e esquema do conceito. O esquema do conceito é a estrutura do 

conceito. Esta estrutura deve estar em um formato XML Schema e conter todos os 

atributos, tipos e restrições que caracterizam o conceito. 

O esquema definido para o conceito será o modelo do conceito na organização. 

A descrição do esquema do conceito na base de metadados fornece as bases para a 

solução dos conflitos de estrutura.  

• Verificação da existência de conceito agregador 

Todo conceito identificado e descrito na base de metadados deve estar 

relacionado a outro conceito dito “agregador”. O conceito agregador é responsável por 

agrupar um conjunto de conceitos que possuem assuntos afins. 

Por exemplo, conceitos como “UF”, “Município” e “País” dizem respeito a um 

mesmo assunto “Localidade”, dessa forma, “Localidade” pode ser definido como um 

conceito agregador, responsável por agrupar os conceitos “UF”, “Município” e “País”.  

No momento de descrição de um novo conceito na base de metadados, o 

arquiteto de informação deve verificar se já existe um conceito agregador que agrupe 

esse novo conceito descrito na base de metadados. Caso não exista, é necessário definir 

e descrever o conceito agregador na base de metadados. A relação entre um conceito 

agregador e os conceitos agregados pode ser vista na figura 4.9. 
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Figura 4.9 Estrutura de conceitos  

• Definição do conceito agregador 

Para a definição de um conceito agregador seria de suma importância a 

existência de uma taxonomia de conceitos na organização onde o método está sendo 

aplicado. Entretanto, na falta desta taxonomia definida, cabe ao analista de negócios 

responsável pela modelagem dos processos a definição do termo a ser utilizado como 

conceito agregador. Como visto na atividade anterior, um exemplo de conceito 

agregador é o conceito “localidade” que agrega um conjunto de conceitos como: 

“endereço”, “bairro”, “cidade”, etc.. 

A necessidade de definição de um conceito agregador está em evitar uma 

granularidade muito alta para os serviços, uma vez que, a definição dos serviços de 

conceito se dará em uma relação de um para um com os conceitos agregadores e não 

com cada conceito identificado. 

• Descrição do conceito agregador na base de metadados 

Uma vez definido um conceito agregador, o mesmo precisa ser descrito na base 

de metadados. Para tanto, o arquiteto de informação acessa uma interface com a base e 

informa os valores referentes ao nome e a descrição do conceito. 

• Relacionamento do conceito ao conceito agregador 

No momento de descrição de um conceito na base de metadados, tendo já sido 

verificada a existência do conceito agregador, o arquiteto de informação deve selecionar 

esse conceito agregador, relacionando-o com o conceito que está sendo descrito. Esse 
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relacionamento estabelecerá uma associação de dependência entre o conceito descrito e 

o conceito agregador. 

• Descrição do serviço de conceito na base de metadados 

Como já dito, cada conceito agregador possui uma relação de um para um com 

um serviço de conceito, e esse serviço de conceito é o responsável por atender às 

solicitações de dados integrados dos conceitos agregados. 

Assim, uma vez descrito um novo conceito agregador, deve ser descrito também 

um novo serviço de conceitos que estará relacionado a esse conceito agregador. As 

informações necessárias para a descrição do serviço, e que devem ser fornecidas pelo 

arquiteto de informação, são o nome e a descrição do serviço, além do conceito 

agregador com o qual o serviço está relacionado. 

Os serviços de conceito são uma solução de interface para acesso uniforme aos 

dados referentes a um conceito agregador conforme descrito em ZIEGLER e 

DITTRICH (2007). 

Atividades do método executadas no processo de comparação de esquemas 

Na comparação de esquemas determinam-se as correspondências e os conflitos 

existentes entre os conceitos presentes em esquemas diferentes, através da análise de 

suas características, ou seja, seus atributos, relacionamentos e restrições de integridade 

(MELLO, 2002). As atividades executadas visam fornecer as bases necessárias para a 

solução dos conflitos de estrutura, a saber, os conflitos de tipos, conflitos de 

dependência, conflitos de chave e conflitos de tipos de dados e diferenças de escala, 

conforme definidos no item 2.2.2. As atividades executadas na comparação de 

esquemas são: 

• Definição da relação entre o esquema e o conceito 
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Cada conceito identificado e descrito na base de metadados precisa estar 

mapeado em no mínimo um esquema local também descrito na base. Um esquema local 

é um esquema descrito na base de metadados associado a uma fonte de dados. 

A relação entre um conceito e um esquema local acontece através da definição e 

armazenamento de uma consulta, definida em uma linguagem conhecida pela fonte de 

dados a qual pertence o esquema. Por exemplo, no caso de uma fonte de dados do tipo 

PostgreSQL, a linguagem utilizada para escrever a consulta é a SQL (Structured Query 

Language), já no caso de uma fonte do tipo XML, a consulta a ser armazenada na base 

de metadados deve estar escrita em uma linguagem como a xPath (XML Path 

Language) (W3C, 1999). 

A consulta a ser definida deve ser capaz de retornar os dados referentes ao 

conceito em questão, que estão presentes no esquema do conceito. Por exemplo, para a 

recuperação dos valores referentes a um conceito c1 existente em um esquema local e1 

pertencente a uma fonte do tipo PostgreSQL pode se usar a seguinte consulta:  

Select * from t1 

onde t1 é a tabela na qual os dados do conceito c1 se encontram armazenados no 

esquema local e1 e o * representa o conjunto de atributos de t1 que atendem aos 

elementos descritos no esquema de c1.  

No exemplo acima c1 é um conceito simples, o que pode ser verificado pela 

existência de apenas uma tabela na consulta. Um exemplo com um conceito complexo 

seria o conceito “endereço”, onde a consulta definida acessaria outras tabelas existentes 

no esquema, como por exemplo:  

Select e.logradouro, e.numero, c.cidade, u.uf from endereco e, cidade c, uf u 

where e.codigoCidada = c.codigo and e.codigoUf = u.codigo.  
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Ainda na definição da relação entre o conceito e o esquema local, é necessário 

identificar a ligação entre o esquema local, que envolve as tabelas e atributos 

participantes na consulta, e o esquema do conceito. Isto é, é necessário realizar o 

mapeamento entre os valores a serem retornados pela consulta definida e os atributos 

existentes no esquema do conceito. A definição dessa relação e do conceito são passos 

importantes para a integração, pois, dessa definição, depende a solução dos conflitos de 

estrutura, mais especificamente, os conflitos de tipos de dados e diferenças de escalas. 

Estes conflitos ocorrem quando um conceito é representado com tipos diferentes em 

diferentes esquemas. Essas diferenças podem ser: 

• t1 e t2 possuem o mesmo tipo base, mas com diferentes escalas. Para a 

solução deste tipo de conflito os atributos dos esquemas dos conceitos devem cobrir a 

maior escala possível para o tipo de dado identificado. Por exemplo, um atributo que vai 

receber dados do tipo numérico com casas decimais, como um atributo “salário”, deve 

ser definido no esquema do conceito possuindo a maior escala possível para receber 

dados deste tipo.  

• t1 e t2 possuem tipos base diferentes.  Neste caso, para a solução deste 

tipo de conflito, sempre que for identificada a possibilidade dos atributos existentes em 

diferentes esquemas locais possuírem tipos bases diferentes, deve-se optar por utilizar o 

tipo de dado mais abrangente no esquema do conceito. Por exemplo, em um atributo 

“população” onde identifica-se a possibilidade de inserção de valores como: dados 

numéricos inteiros – 10000; dados numéricos com casas decimais – 10.000,00; e dados 

textuais – dez mil; o tipo de dado do atributo no esquema do conceito deve ser o mais 

abrangente, neste exemplo, o textual. 

A definição dessa relação age também na solução do conflito de tipos. Um 

conflito de tipos ocorre quando um mesmo conceito é representado em diferentes níveis 
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em esquemas diferentes. Por exemplo, um conceito pode estar representado através de 

um atributo em um esquema e através de uma entidade em outro. A definição da relação 

entre conceito e esquema, através do armazenamento de uma consulta, resolve esse tipo 

de conflito, uma vez que a consulta busca os dados relativos ao esquema do conceito 

onde eles estiverem, independente de estarem armazenados em uma tabela, um conjunto 

de tabelas, ou de forma desnormalizada, como um conjunto de atributos de uma tabela. 

• Verificação da existência da relação entre esquema e conceito na base de metadados 

Após definida a relação entre conceito e esquema, é necessário verificar se a 

mesma já não se encontra descrita na base de metadados. Para tanto, o arquiteto de 

informação deve acessar uma interface com a base de metadados e a partir das relações 

existentes, identificar se para o esquema em questão já existe uma relação com o 

conceito. 

Essa verificação só é necessária quando nem o conceito e nem o esquema 

identificados na análise da atividade foram identificados pela primeira vez. 

• Descrição da relação entre conceito e esquema na base de metadados 

Uma vez não definida a relação entre conceito e esquema, deve-se descrever 

essa relação na base de metadados. Os valores a serem informados no momento da 

descrição são o esquema, o conceito, a consulta e o mapeamento entre a estrutura da 

consulta e os atributos do esquema do conceito. Esse mapeamento é feito através do 

armazenamento do nome e da posição das colunas, tanto das retornadas pela consulta 

com as definidas para o conceito, na tabela “ItemDeDados” na base de metadados. 

4.3.2 – O macro-processo de execução da integração 

O macro-processo de execução da integração envolve os processos de 

implementação da infra-estrutura, de unificação e de reestruturação, conforme figura 

4.2. O processo de implementação da infra-estrutura compreende as atividades 
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relacionadas à implementação dos serviços que suportarão a execução dos processos 

posteriores, baseado no framework de serviços definido. Os processos de unificação e 

de reestruturação são realizados em tempo de execução dos serviços, apoiados pela base 

estruturada de metadados. 

Atividades executadas no processo de implementação da infra-estrutura 

As atividades executadas durante a implementação da infra-estrutura são aquelas 

relativas à implementação dos serviços dependentes de domínio, cuja estrutura está 

definida no framework de serviços, e dos independentes de domínio, que foram 

identificados a partir da execução do macro-processo de planejamento da integração e 

cuja estrutura também está definida no framework de serviços. 

Atividades executadas no processo de unificação 

No processo de unificação é realizada, baseada nos metadados, a resolução dos 

conflitos entre os conceitos presentes nos esquemas locais, e o esquema integrado é 

produzido. As atividades executadas durante o processo de unificação são as seguintes, 

conforme figura 4.10: 

• Solicitação de dados 

A solicitação dos dados referentes a um conceito é o evento inicial para a 

execução da unificação. Ela é realizada por uma aplicação cliente qualquer que acessa 

um serviço de conceito, solicitando os dados referentes a um dado conceito sob 

responsabilidade deste serviço. 

• Seleção dos serviços de dados 

Uma vez recebida uma solicitação de dados, o serviço de conceito solicita ao 

serviço de metadados as informações referentes aos serviços de dados que possuem 

informações sobre o conceito solicitado. 

• Consulta à base de metadados 
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Os serviços de metadados consultam a base em busca dos serviços de dados que 

devem ser acessados. 

• Informação dos serviços de dados 

As informações relativas aos serviços de dados que devem ser acessados pelo 

serviço de conceito para a obtenção dos dados referentes ao conceito são devolvidas. 

• Solicitação dos dados do conceito 

Uma vez de posse das informações de quais serviços de dados devem ser 

acessados, dá-se início à solicitação dos dados do conceito. Essa solicitação é feita pelo 

serviço responsável pelo conceito aos serviços de dados informados na atividade 

anterior. 

• Solicitação dos dados de conexão com as fontes 

Para que seja realizado o acesso por parte dos serviços de dados às fontes de 

dados, estes solicitam aos serviços de metadados as informações relativas à conexão 

com cada uma dessas fontes. 

• Consulta à base de metadados 

Os serviços de metadados acessam a base e consultam as informações de 

conexão com as respectivas fontes. 

• Informação dos dados de conexão com as fontes 

Os dados relativos à conexão com as fontes são repassados aos serviços de 

dados. 

• Solicitação dos dados junto às fontes de dados 

De posse dos dados de conexão, os serviços de dados realizam a consulta às 

fontes solicitando as informações relacionadas ao conceito. 

• Informação dos dados retornados 
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Os serviços de dados retornam os dados em um formato XML, estruturados 

segundo as definições do esquema local, ao serviço de conceito chamador. 

• Solicitação da unificação dos dados 

O serviço de conceito aciona o serviço de integração, responsável pela 

unificação dos dados, passando o conjunto de dados recebido e que deve ser integrado, 

na forma de XML estruturado segundo os esquemas locais. 

• Execução da unificação 

O serviço de integração responsável pela unificação executa a unificação dos 

dados recebidos. A unificação realizada consiste em aplicar aos dados recebidos, 

formatados segundo os esquemas locais, uma mesma formatação baseada no esquema 

do conceito. Essa transformação das estruturas dos esquemas acontece com base nas 

informações armazenadas na tabela “ItemDeDado”, conforme definida na figura 4.12. 

Baseados nesses dados são resolvidos os conflitos de chave e os conflitos de tipos de 

dados e diferenças de escalas. Conflitos de chave acontecem quando um mesmo 

conceito é representado por diferentes chaves em diferentes conceitos. Neste caso, no 

momento em que os esquemas (local X esquema do conceito) foram mapeados foi 

definida a relação entre estes. Dessa forma, o serviço responsável pela unificação utiliza 

como chave no esquema local o atributo que está mapeado com o atributo chave do 

conceito do esquema, independente se este seja o atributo chave do esquema local. 

Conflitos de tipos de dados e diferenças de escalas, como, ocorrem quando um conceito 

é representado com tipos diferentes em diferentes esquemas. As diferenças podem ser 

atributos semanticamente equivalentes com o mesmo tipo base, mas com diferentes 

escalas, ou com tipos base diferentes. Nestes conflitos, quando as diferenças não foram 

tratadas na comparação de esquemas, o serviço de integração responsável pela 
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unificação tenta fazer a conversão do dado para o tipo do esquema do conceito, se não 

for possível ele elimina o valor do atributo. 

Após a unificação, os dados recebidos são devolvidos em formato XML 

estruturados segundo o modelo do esquema do conceito ao serviço de conceito 

chamador. 
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Figura 4.10 Processo de unificação 



 61 

Atividades executadas no processo de reestruturação 

No processo de reestruturação, os resultados intermediários são analisados e, se 

necessário, reestruturados para alcançar os conceitos de qualidade desejados (BATINI 

et al., 1986). Os resultados intermediários a serem analisados e possivelmente 

reestruturados são os dados resultantes do processo de unificação, e os critérios de 

qualidade desejados são os que se encontram definidos na base de metadados. No 

processo de reestruturação são executadas as seguintes atividades, conforme figura 4.11: 

• Solicitação da reestruturação dos dados 

Uma vez que os dados já tenham sido unificados, pode ser necessário, caso 

possuam ambigüidades, que estes sejam reestruturados. Para tanto, o serviço de conceito 

aciona o serviço de integração responsável pela execução dessa reestruturação. 

• Solicitação dos critérios para reestruturação 

O serviço responsável pela reestruturação solicita ao serviço de metadados as 

informações necessárias para a execução da reestruturação. As informações para 

reestruturação são os critérios de qualidade, definidos segundo a necessidade de cada 

organização, e armazenados na base de metadados. Um exemplo de critério de 

qualidade pode ser simplesmente a definição de prioridades paras as fontes de dados. 

Neste exemplo, ao encontrar um dado duplicado, o serviço de reestruturação descarta os 

atributos redundantes daquele que tem menor prioridade mantendo os atributos da fonte 

com maior prioridade. Entretanto, mantém os atributos da fonte de menor prioridade 

que não constam na fonte com prioridade maior. 

• Consulta à base de metadados 

O serviço de metadados consulta a base de metadados para extrair os critérios de 

qualidade definidos. 

• Informação dos critérios para reestruturação 
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Os dados referentes aos critérios para a reestruturação são devolvidos para o 

serviço de integração responsável pela reestruturação. 

• Execução da reestruturação 

O serviço de integração responsável pela reestruturação aplica os critérios de 

qualidade definidos sobre o conjunto de dados. 

• Informação dos dados integrados 

Após executada a reestruturação, os dados unificados e reestruturados são 

devolvidos para o serviço de conceito que os repassa ao cliente que fez a solicitação 

inicial. 
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Figura 4.11 Processo de reestruturação 
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4.4 – A base de metadados 

Metadados são definidos popularmente como “dados sobre os dados” e 

etimologicamente como “dados que vão além dos dados” – o prefixo grego “meta” pode 

ser traduzido como “além de”. Entre outras definições para metadados temos: 

“informações estruturadas que descrevem entidades do negócio suportando sua 

identificação, localização, avaliação e gerenciamento” (HILLMANN e 

WESTBROOKS, 2004).  

O conceito de metadados tem sido cada vez mais usado em abordagens de 

integração (CHAN e ZENG, 2006). Neste trabalho, tanto os macro-processos de 

planejamento como o de execução da integração são acompanhados por uma base 

estruturada de metadados que os suportam. Para tanto, a base de metadados da solução 

foi definida, inicialmente, com dois grandes grupos de dados que são: os dados 

descritores das fontes de dados e seus relacionamentos e os dados descritores dos 

serviços e seus relacionamentos, conforme figura 4.12.  

A base foi construída em um SGBDR PostgreSQL na versão 8.1.  

4.4.1 – Dados descritores das fontes de dados 

Os dados descritores das fontes de dados estão armazenados nas seguintes 

tabelas: 

• Fonte – Tabela que armazena os dados referentes às fontes de dados 

identificadas nos processos de negócio. 

• Esquema – Contém os dados relacionados aos esquemas de bancos de 

dados identificados nas fontes de dados – no caso de fontes que possuam 

esse conceito. Caso uma fonte não possua o conceito de esquemas de 

bancos de dados, como por exemplo, uma fonte XML, a tabela esquema 

conterá um esquema “publico” associado à fonte. 
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• ItemDeDado – Tabela que armazena os dados referentes ao mapeamento 

de um esquema local no esquema global de um conceito. Os dados nela 

armazenados apóiam os processos de unificação e reestruturação 

executados para a integração. 

• TipoFonte – Tabela auxiliar na qual estão armazenados os dados 

referentes ao tipo de uma fonte de dados. A partir da associação de uma 

fonte de dados com a tabela “TipoFonte” é possível saber se a fonte é, 

por exemplo, do tipo SGBD Oracle, ou SGBD PostgreSQL ou um 

arquivo XML. 

• Usuario – A tabela “Usuario” armazena os dados necessários para 

realizar a conexão com as fontes de dados. É nessa tabela que são obtidas 

as informações que os serviços de dados necessitam para se conectarem a 

fonte dos dados. 

• Responsavel – Armazena os dados referentes à pessoa responsável, 

dentro da organização, por um objeto. A tabela está associada tanto às 

fontes de dados quanto aos serviços, dessa forma, entende-se por um 

objeto, neste contexto, uma fonte de dados ou um serviço.  

4.4.2 – Dados descritores dos serviços 

Os dados descritores dos serviços estão armazenados nas seguintes tabelas na 

base de metadados: 

• Conceito – A tabela “Conceito” armazena os dados referentes aos 

conceitos de dados identificados nas atividades de um processo 

organizacional.  

• ConceitoEsquema – Os dados armazenados na tabela 

“ConceitoEsquema” implementam o relacionamento entre um conceito e 
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um esquema. Nesta tabela estão armazenadas as informações necessárias 

para a recuperação dos dados referentes a um conceito associado a um 

esquema.  

• Servico – Armazena as informações relacionadas aos serviços web, tanto 

de dados quanto de conceito, identificados. 

• ServicoConceito – A tabela “ServicoConceito” especializa a tabela 

“Servico”, sendo responsável por armazenar os dados específicos dos 

serviços de conceito. 

• ServicoDados – Da mesma forma que a tabela “ServicoConceito”, a 

tabela “ServicoDados” é uma especialização da tabela “Serviço”. Nela 

estão armazenados os dados específicos aos serviços de dados existentes.
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Figura 4.12 Modelo lógico da base de metadados
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4.5 – Considerações finais 

A proposta de solução apresentada neste trabalho consiste em uma abordagem 

baseada em serviços para o alcance da integração de dados, a qual inclui entre seus 

componentes: um framework que define a estrutura dos serviços; um método para a 

identificação e definição dos serviços que devem ser implementados segundo o 

framework; e uma base de metadados que suporta tanto as atividades do método para 

definição dos serviços quanto a execução dos serviços depois de implementados. A 

solução baseia-se em conceitos que fornecem uma interface única para cada conceito, 

através dos quais a integração será executada. 

Dentre os diferencias deste trabalho para outros existentes estão a especificação 

de um método para identificação e definição de serviços responsáveis pela gerência dos 

dados presentes na organização, a implementação da integração através de uma 

abordagem de conceitos de dados e a orientação aos processos de negócio como guia 

para identificação das fontes que devem ser integradas.  
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Capítulo 5 – Estudo de caso 

O objetivo deste capítulo é apresentar um caso no qual a solução proposta neste 

trabalho foi aplicada. O caso apresentado ilustra: o modelo do processo de negócio 

considerado; a aplicação do método proposto para a identificação e definição dos 

conceitos de dados e dos serviços dependentes de domínio; a implementação dos 

serviços dependentes de domínio (segundo as especificações do framework de serviços 

proposto); a definição dos metadados de apoio tanto ao processo de planejamento da 

integração quanto ao processo de execução da integração; e o funcionamento da 

proposta através da execução dos serviços desenvolvidos de suporte ao processo de 

negócio, provendo uma interface unificada com os dados integrados para cada conceito 

identificado.  

O ambiente escolhido para o estudo de caso foi o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE)4. O IBGE é um órgão responsável pela coleta e 

disseminação dos dados referentes ao Brasil, tanto na área estatística quando geográfica. 

Essa natureza faz do órgão uma instituição dinâmica, onde os dados precisam circular 

facilmente, corretos e atualizados pelas suas diferentes áreas e setores, assim como, 

serem facilmente disponibilizados para o governo, para outros institutos de pesquisa e 

para a sociedade em geral. A pluralidade e heterogeneidade dos ambientes 

computacionais existentes nesta instituição e a necessidade de uma visão mais 

abrangente dos dados que se encontram espalhados em diversos repositórios com 

formatos distintos denotam a necessidade da instituição em adotar uma solução para a 

integração dos dados. A escolha do IBGE para a realização do estudo de caso se deu 

pela existência e disponibilidade, no órgão, dos elementos necessários para a aplicação 

da solução. Entre esses elementos estão: um grande volume de dados heterogêneos e 

                                                 
4 http://www.ibge.gov.br/ 
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distribuídos e a falta de uma visão unificada desses dados, o que demonstra a 

necessidade de integração; os processos de negócio modelados e detalhados, contendo 

as informações referentes aos dados acessados por cada atividade e o glossário contendo 

as definições dos conceitos, que servem como base para a aplicação do método 

proposto, conforme definido no capítulo 4; além da possibilidade de acesso aos analistas 

de negócio, responsáveis pela modelagem dos processos, capazes de responder às 

dúvidas identificadas durante a aplicação do método.  

Para a realização do estudo de caso foram avaliados dois processos de negócio já 

modelados na instituição, a saber, o processo de “crítica de dados” e o processo de 

“disseminação de dados”, relacionados aos dados coletados na realização do censo do 

ano de 2000. A escolha dos processos deu-se pela sua importância dentro da cadeia 

produtiva da organização para a disseminação de informações essenciais ao 

conhecimento da realidade do país, atendendo à missão do órgão, e por possuírem um 

conjunto de elementos suficiente para a avaliação da solução, tais como, o detalhamento 

das atividades dos processos, os dados de entrada e de saída para cada atividade – 

incluindo a indicação da localização e o esquema de cada fonte de dados, e a definição 

de cada conceito relacionado a cada atividade do processo – incluindo as relações de 

sinonímia entre os conceitos. Tanto os nomes dos processos quanto os nomes de suas 

atividades foram mantidos da mesma forma como se encontravam definidos nos 

modelos na instituição. 

O processo de “crítica de dados” consiste na aplicação de um conjunto de 

restrições pré-estabelecidas (denominado plano de crítica) aos dados coletados, visando 

avaliar a qualidade desses dados. O processo, bem como suas atividades, pode ser visto 

na figura 5.1. Neste capítulo os modelos de processos de negócio são apresentados 
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graficamente segundo o padrão BPMN5 (Business Process Modeling Notation) em sua 

versão 1.2, conforme definida pela OMG (Object Management Group) e pela BPMI 

(Business Process Management Initiative). 

 

Figura 5.1 Processo de “crítica dos dados” 

O processo de “disseminação de dados” consiste na leitura e tratamento dos 

dados criticados pelo processo anterior, visando à alimentação das bases dos sistemas de 

disseminação de dados do IBGE. O processo de “disseminação de dados”, bem como 

suas atividades, pode ser visto na figura 5.2. 

 

Figura 5.2 Processo de “disseminação de dados” 

                                                 
5 http://www.omg.org/docs/formal/09-01-03.pdf 
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Uma vez definidos os processos a serem analisados, passou-se à aplicação do 

método propriamente dita. 

5.1 – Aplicação do método proposto sobre o processo de “crítica de dados” 

A aplicação do método segue as atividades que compõem o processo de 

integração de dados, definido no capítulo 4, e que são detalhadas a seguir. 

5.1.1 – Planejamento da integração 

O macro-processo de planejamento da integração compreende os processos de 

pré-integração e de comparação de esquemas. 

Pré-integração 

 Inicialmente, as atividades do processo de “crítica de dados” foram verificadas 

com o intuito de identificar as fontes e os conceitos de dados existentes. A partir da 

identificação das fontes e dos conceitos, foram definidos os serviços dependentes de 

domínio que deviam ser implementados para a provisão dos dados integrados. As fontes 

de dados identificadas, e que foram descritas na base de metadados, são aquelas que dão 

suporte às atividades operacionais da organização, denominadas neste trabalho como 

fontes de dados permanentes.  

A análise de cada atividade do processo foi feita sobre o diagrama que apresenta 

os detalhes das atividades, os quais incluem as informações referentes às entradas e 

saídas de dados e ao glossário de termos.  

A primeira atividade analisada foi a “executa crítica”, conforme figura 5.3. Tal 

atividade possui como entrada uma fonte de dados de apoio, do tipo arquivo, no formato 

TXT, contendo informações sobre pessoas e domicílios. A partir das saídas descritas na 

atividade foi identificada outra fonte de apoio, do tipo arquivo, no formato XML, 

contendo as informações de pessoas e domicílios já criticadas. Dessa forma, verificou-

se que a atividade “executa crítica” não possuía nenhuma fonte permanente.  
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Figura 5.3 Detalhes da atividade executa crítica 

Após a atividade “executa crítica”, foi analisada a atividade “prepara arquivos 

para carga na base”, conforme figura 5.4. 

 

Figura 5.4 Detalhes da atividade prepara arquivos para carga na base 

As informações de entrada identificadas nessa atividade foram as mesmas 

identificadas na saída da atividade anterior, as quais, não constituem uma fonte 

permanente. Na saída da atividade foi identificada uma fonte semi-estruturada que 

consiste de dois arquivos no formato XML, um contendo as informações relativas às 

pessoas e outro contendo as informações relativas aos domicílios. Essa também não foi 

definida como uma fonte permanente. A partir do glossário associado à atividade, foram 

identificados e definidos os conceitos de “pessoa” e “domicílio”. Assim, da mesma 

forma que na atividade inicial, na atividade “prepara arquivos para carga na base” não 
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foram identificadas fontes permanentes, entretanto foram identificados os conceitos 

“pessoa” e “domicílio”. 

A próxima atividade avaliada foi a “carrega/valida arquivos na base”, conforme 

figura 5.5. Nesta, a partir das descrições de entrada, foram identificadas: a mesma fonte 

já identificada na saída da atividade anterior, a qual não constitui uma fonte permanente, 

e uma fonte estruturada, permanente, do tipo SGBD Oracle. A partir dessa fonte 

permanente, identificou-se um conjunto de tabelas auxiliares, que são acessadas para 

validação dos dados referentes aos domicílios existentes nos arquivos XML descritos na 

atividade anterior. A partir da identificação da fonte foram levantados os seguintes 

dados: o nome do servidor, “DIORAPRD2” e o esquema “BET – Base de Estruturas 

Territoriais”, onde se encontram as tabelas relacionadas aos domicílios. 

 

Figura 5.5 Detalhes da atividade carrega / valida arquivos na base 

Outra fonte estruturada e permanente foi identificada a partir das saídas da 

atividade, a “DIORAMAIN”. Nesta, foram identificados os esquemas que continham as 

tabelas referenciadas pela descrição da fonte (Tabelas Pessoa e Domicílio), a saber, os 
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esquemas “DOMICILIO”, onde devem ser armazenados os dados referentes aos 

domicílios, e “PESSOA”, onde serão armazenados os dados referentes às pessoas.  

Seguindo a aplicação do método, foram levantadas também as informações 

relacionadas à conexão com cada um desses esquemas e fontes. Os conceitos de dados 

identificados a partir da análise do glossário da atividade foram: “UF”, “Município”, 

“Distrito”, “SubDistrito”, “Setor”, “Mesorregião”, “Microrregião”, “Endereço”, 

“Informante”, “Sexo”, “Cor” e “Raça”, conforme figura 5.5. Ao analisar os esquemas 

das fontes e os conceitos foi possível verificar que os conceitos “UF”, “Município”, 

“Distrito”, “Subdistrito”, “Setor”, “Mesorregião” e “Microrregião” encontram-se 

presentes tanto no esquema BET da fonte DIORAPRD2, quanto no esquema 

DOMICILIO da fonte DIORAMAIN. 

A próxima atividade analisada foi a “escreve log de erro”, figura 5.6. Nos 

detalhes dessa atividade, conforme modelados originalmente, não constavam 

informações de dados de entrada, por conta disso, o arquiteto de informação, 

responsável pela aplicação do método, entrou em contato com o analista de negócios 

responsável pela modelagem detalhada da atividade para levantar essas informações.  O 

analista de negócios informou que a atividade é executada quando acontece um erro na 

atividade anterior de validação. Dessa forma, a entrada é um texto contendo 

informações sobre os dados que não puderam ser validados. Nas informações de saída 

da atividade foi identificado um arquivo, no formato texto plano, que continha 

informações referentes às linhas ou tuplas que não puderam ser validadas e que devem 

ser revistas e revalidadas. Assim, na atividade “escreve log de erro” não foi identificada 

nenhuma fonte permanente e nenhum conceito.  
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Figura 5.6 Detalhes da atividade escreve log de erro 

Da mesma forma que na atividade anterior, na atividade “marca linha com erro”, 

figura 5.7, também não foi identificada nenhuma fonte de dados permanente.  

 

Figura 5.7 Detalhes da atividade marca linha com erro 

A atividade “marca linha com erro” foi a última analisada no processo de 

“crítica de dados”. Então, depois de aplicado o método ao processo, foram identificados 

os seguintes elementos: 

Processo: Crítica dos dados 
Atividade Fonte Esquema Conceito 

Executa crítica    
Prepara arquivos para 
carga na base 

  Pessoa e Domicilio 
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DIORAPRD2 BET 

UF, Município, 
Distrito, Subdistrito, 
Setor, Mesorregião e 
Microrregião 

Pessoa Carrega/valida 
arquivos na base 

DIORAMAIN 

Domicilio 

Pessoa, Sexo, Cor, 
Raça, Informante, 
Domicilio, UF, 
Município, Distrito, 
Subdistrito, Setor, 
Mesorregião, 
Microrregião e 
Endereço 

Escreve log de erro    
Marca linha com erro    

Tabela 5.1 Elementos do processo crítica dos dados 

  Uma vez identificadas as fontes, os esquemas das fontes e os conceitos, 

conforme apresentados na tabela 5.1, passou-se à inserção dessas informações na base 

de metadados. Depois de verificada a inexistência desses elementos na base, os mesmos 

foram inseridos. No momento da descrição dos conceitos na base de metadados, foram 

tratados os conflitos de nome, conforme definido no capítulo 4. 

No momento de inserção das informações referentes aos conceitos, verificou-se 

que o conceito “Informante” estava definido como um tipo de “Pessoa” no glossário, ou 

seja, ele especializa o conceito “Pessoa” (conforme se entende generalização e 

especialização em uma abordagem entidade-relacionamento), dessa forma, somente o 

conceito “Pessoa” foi descrito na base. Em relação ao conflito de sinonímia, verificou-

se, ainda a partir da análise do glossário das atividades, que o conceito “Domicílio” tem 

uma descrição similar a do conceito “Endereço”. A partir desta constatação, os 

conceitos foram apresentados ao analista de negócios, responsável pela modelagem do 

processo, que confirmou a equivalência entre eles e definiu o termo “Endereço” como o 

que deveria ser descrito na base.   

Os conceitos identificados e ainda não existentes, a saber, “Pessoa”, “Sexo”, 

“Cor”, “Raça”, “UF”, “Município”, “Distrito”, “Subdistrito”, “Setor”, “Mesorregião”, 

“Microrregião” e “Endereço”, foram inseridos na base de metadados. Para tanto, foram 
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definidos como conceitos agregadores e também inseridos na base, os conceitos 

“Individuo” e “Localidade”. A descrição dos serviços agregadores na base se deu 

devido à necessidade de um conceito ser relacionado a um conceito agregador no 

momento de sua descrição na base de metadados. Tanto o nome dos conceitos 

agregadores quanto a relação entre os conceitos agregados e os conceitos agregadores 

foi definida pelo analista de negócios responsável pela modelagem do processo. Assim, 

as seguintes relações foram definidas: o conceito agregador “Indivíduo”, que agrega as 

informações relacionadas aos conceitos “Pessoa”, “Sexo”, “Cor” e “Raça”; e, o conceito 

“Localidade”, que agrega os conceitos “UF”, “Município”, “Distrito”, “Subdistrito”, 

“Setor”, “Mesorregião”, “Microrregião” e “Endereço”. 

Para cada esquema identificado, foi definido e inserido na base de metadados o 

respectivo serviço de dados, responsável pelo acesso aos dados do esquema. A relação 

entre os esquemas e os serviços de dados definidos pode ser vista na tabela 5.2. 

Processo: Crítica dos dados 
Fonte Esquema Serviço de dados 

DIORAPRD2 BET srvDadosBet 

Pessoa srvDadosPessoa 
DIORAMAIN 

Domicilio srvDadosDomicilio 
Tabela 5.2 Fontes, esquemas e serviços de dados do processo crítica dos dados 

Para cada conceito agregador foi definido e descrito na base de metadados um 

serviço de conceito. A relação entre os conceitos agregadores, os conceitos agregados e 

os serviços de conceito pode ser vista na tabela 5.3.  

Processo: Crítica dos dados 
Conceito agregador Conceitos agregados Serviço de conceito 

Individuo Pessoa, Sexo, Cor e raça srvConceitoIndividuo 

Localidade 
UF, Município, Distrito, SubDistrito, 
Setor, Mesorregião, Microrregião e 
Endereço 

srvConceitoLocalidade 

Tabela 5.3 Conceitos agregadores, conceitos agregados e serviços de conceito do processo crítica dos 

dados 
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Depois de identificados e inseridos na base de metadados os elementos 

relacionados ao processo de crítica de dados, passou-se à aplicação do processo de 

comparação de esquemas, conforme definido no capítulo 4, sobre esses elementos.  

Comparação de esquemas 

Na comparação de esquemas foram definidos os esquemas dos conceitos e as 

relações entre os esquemas presentes nas fontes e os conceitos identificados na pré-

integração. A definição da relação entre os esquemas e os conceitos objetiva a resolução 

de parte dos conflitos de esquemas apresentados no capítulo 2.  

A definição do esquema do conceito é um passo importante para a integração. É 

dessa definição que depende a solução dos conflitos de estrutura, mais especificamente, 

os conflitos de tipos de dados e diferenças de escalas, conforme descrito na seção 2.2.2. 

Entre os esquemas definidos para os conceitos identificados no processo “crítica de 

dados” está o esquema, abaixo especificado, relacionado ao conceito “UF”:  

<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?> 

<xs:schema id="ufs" xmlns="" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-
msdata"> 

  <xs:element name="ufs" msdata:IsDataSet="true" msdata:UseCurrentLocale="true"> 

    <xs:complexType> 

      <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 

        <xs:element name="uf"> 

          <xs:complexType> 

            <xs:sequence> 

              <xs:element name="uf_codigo" type="xs:int" minOccurs="0" /> 

              <xs:element name="uf_nome" type="xs:string" minOccurs="1" /> 

              <xs:element name="uf_descricao" type="xs:string" minOccurs="0" /> 

            </xs:sequence> 

          </xs:complexType> 

        </xs:element> 

      </xs:choice> 

    </xs:complexType> 

  </xs:element> 

</xs:schema> 

 

A definição da relação entre o esquema e o conceito consiste na descrição de um 

relacionamento entre o conceito e os dados armazenados nos esquemas, presentes nas 

fontes de dados. Esse relacionamento é feito através do armazenamento de uma 
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consulta, em uma linguagem conhecida pela fonte de dados, na tabela de relação entre o 

conceito e o esquema, a saber, a tabela “ConceitoEsquema”. Dentre as consultas 

definidas durante a aplicação do método no processo “crítica de dados” está a seguinte: 

•  entre o conceito UF e o esquema BET da fonte de dados DIORAPRD2 

 

Select cod_unidade_territorial, dsc_unidade from bet.t_unidades where 

niv_cod_nivel_territorial = 2 and dat_extincao_unidade is null 

 

As consultas definidas e armazenadas devem retornar os dados existentes no 

esquema local que compõem o esquema do conceito. A definição dessa relação age 

também na solução do conflito de tipos. Um conflito de tipos ocorre quando um mesmo 

conceito é representado em diferentes níveis em esquemas diferentes, conforme descrito 

na seção 2.2.2.  

No momento da definição da consulta é necessário ainda explicitar a ligação 

entre o esquema local, que envolve as tabelas e atributos participantes na consulta, e o 

esquema do conceito. Isto é feito através do armazenamento, na tabela “ItemDeDado” 

dos valores que mapearão os atributos retornados pela consulta e os atributos existentes 

no esquema do conceito. Um exemplo desse mapeamento armazenado na tabela 

“ItemDeDado” pode ser visto na figura 5.8. 

 

Figura 5.8 Mapeamento entre o esquema local e o esquema do conceito 

 

Assim, para cada conceito identificado, foram definidas e armazenadas na tabela 

“ConceitoEsquema” as suas respectivas consultas.  
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Além das consultas, foram definidos e armazenados na base de metadados, para 

cada conceito, seu esquema e o mapeamento entre a consulta e esse esquema.  

5.2 – Aplicação do método proposto sobre o processo de “disseminação de dados” 

Da mesma forma que no processo anterior, o método foi aplicado sobre o 

processo “disseminação de dados”. Neste, conforme pode ser visto na figura 5.2, as 

seguintes atividades foram detalhadas: “lê base criticada”, “prepara arquivos”, “carrega 

metadados”, “tabula dados” e “dissemina dados”. 

5.2.1 – Planejamento da integração 

Pré-integração 

A partir da análise da atividade “lê base criticada”, conforme figura 5.9, foi 

identificada a fonte de dados DIORAMAIN, implementada sob um SGBD Oracle. 

Depois de identificada a fonte, uma vez que nas entradas não constavam as informações 

de quais esquemas eram acessados, foi necessário o levantamento dessa informação 

junto ao analista de negócios responsável pela modelagem do processo. Feito esse 

levantamento foram identificados os esquemas “Pessoa” e “Domicilio”. Na saída da 

atividade não foi identificada nenhuma fonte permanente. Os conceitos identificados a 

partir do glossário foram “Domicílio”, “Pessoa responsável” e “Pessoa”. 
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Figura 5.9 Detalhes da atividade lê base criticada 

A próxima atividade analisada foi a “prepara arquivos”, figura 5.10. Nela, a 

partir da análise de suas entradas e saídas, não foram identificadas fontes permanentes. 

 

Figura 5.10 Detalhes da atividade prepara arquivos 

Depois da atividade “prepara arquivos”, foi analisada a atividade “carrega 

dados”, figura 5.11, onde, a exemplo da primeira, também não foram identificadas 

fontes permanentes, uma vez que o termo dicionário, conforme verifica-se nas entradas 

da atividade, foi definido como um arquivo de texto não estruturado utilizado somente 

para suporte a esta atividade.  
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Figura 5.11 Detalhes da atividade carrega metadados 

Da mesma forma, na análise da atividade “tabula dados”, figura 5.12, também 

não foram identificadas fontes de dados permanentes. 

 

Figura 5.12 Detalhes da atividade tabula dados 

Na análise da atividade “dissemina dados”, figura 5.13, foram identificadas as 

seguintes fontes de dados permanentes: Servidor Oracle DIORAPRD e o esquema BOG 

(Base Operacional Geográfica); Servidor PostgreSQL LXPGPRD esquema SIDRA. A 

partir do glossário foram definidos os conceitos: “UF”, “Município”, “Mesorregião” e 

“Microrregião”, “Pesquisa”, “Variável”, “Classificação” e “Categoria”. 
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Figura 5.13 Detalhes da atividade dissemina dados 

Assim, após a aplicação do método no processo de crítica de dados foram 

identificados os seguintes elementos: 

Processo: Dissemina dados 
Atividade Fonte Esquema Conceito 

Pessoa 
Lê base criticada DIORAMAIN 

Domicílio 
Domicilio, Pessoa 
responsável e Pessoa 

Prepara arquivos    

Carrega metadados    

Tabula dados    
DIORAPRD BOG 

Dissemina dados 
LXPGPRD SIDRA 

UF, Município, 
Mesorregião, 
Macrorregião, 
Pesquisa, Variável, 
Classificação e 
Categoria 

Tabela 5.5 Elementos do processo dissemina dados 

  Seguindo a aplicação do método, passou-se à inserção dos elementos 

identificados no processo “disseminação de dados” na base de metadados. Nesse 

momento, verificou-se, através de uma consulta à base de metadados, que tanto a fonte 

DIORAMAIN quanto seus esquemas, “Pessoa” e “Domicilio”, já se encontravam 

descritos na base, não sendo necessária uma nova descrição. Verificou-se também, 

através da análise dos glossários, que os conceitos “Pessoa” e “Pessoa responsável” são 

equivalentes. E após uma consulta à base percebeu-se que esses conceitos, tanto 
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“Pessoa” quanto “Domicilio”, já estavam descritos. Outra fonte identificada e que teve 

seus dados inseridos na base foi a DIORAPRD. Relacionados a ela foram descritos os 

dados referentes ao esquema BOG. Os dados referentes à fonte LXPGPRD e o esquema 

SIDRA também foram inseridos na base de metadados, bem como os conceitos 

“Pesquisa”, “Variável”, “Classificação” e “Categoria”, para os quais foi definido pelo 

analista de negócios responsável pela modelagem do processo um conceito agregador 

chamado “Processo”. O termo “Processo” foi utilizado por já ser conhecido na 

instituição (área estatística) para designar o conjunto pesquisa, variável, classificação e 

categoria.   Os conceitos “UF”, “Município”, “Mesorregião” e “Macrorregião” já 

haviam sido inseridos no processo analisado anteriormente. 

Para cada novo esquema identificado foram inseridos na base os respectivos 

serviços de dados. A relação dos esquemas e serviços de dados identificados e descritos 

na base de metadados pode ser vista na tabela 5.6. 

Processo: Dissemina dados 
Fonte Esquema Serviço de dados 

DIORAPRD BOG srvDadosBog 

LXPGPRD SIDRA srvDadosSidra 

Tabela 5.6 Fontes, esquemas e serviços de dados do processo dissemina dados 

Para o conceito agregador definido, o qual agrega os novos conceitos 

identificados, foi descrito um serviço de conceito, como pode ser visto na tabela 5.7. 

Processo: Dissemina dados 
Conceito agregador Conceitos agregados Serviço de conceito 

Processo 
Pesquisa, Variável, Classificação, 
Categoria 

srvConceitoProcesso 

Tabela 5.7 Conceitos agregadores, agregados e serviços de conceito do processo dissemina dados 

Comparação de esquemas 

Para cada conceito identificado em um esquema que não havia sido descrito 

anteriormente, foram definidas e armazenadas na tabela “ConceitoEsquema” suas 

respectivas consultas que fazem a relação entre o conceito e o esquema.  
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Para cada conceito identificado e que ainda não havia sido descrito na base, foi 

definido e armazenado o seu esquema e o mapeamento entre a consulta definida e esse 

esquema.  

5.3 – Execução da integração 

Durante a aplicação do método nos processos de “crítica de dados” e 

“disseminação de dados”, conforme apresentados acima, foram identificados e descritos 

na base de metadados os seguintes elementos que suportarão o processo de execução da 

integração, tabelas 5.9 e 5.10: 

Fonte Esquema Serviço de dados 

DIORAPRD2 BET srvDadosBet 

Pessoa srvDadosPessoa 
DIORAMAIN 

Domicilio srvDadosDomicilio 

DIORAPRD BOG srvDadosBog 

LXPGPRD SIDRA srvDadosSidra 

Tabela 5.9 Fontes, esquemas e serviços de dados identificados nos processos analisados 

Conceito agregador Conceitos agregados Serviço de conceito 
Indivíduo Pessoa, Sexo, Cor e raça srvConceitoPessoa 

Localidade 
UF, Município, Distrito, SubDistrito, 
Setor, Mesorregião, Microrregião e 
Endereço 

srvConceitoLocalidade 

Processo 
Pesquisa, Variável, Classificação, 
Categoria 

srvConceitoProcesso 

Tabela 5.10 Conceitos agregadores, conceitos agregados e serviços de conceito identificados nos 

processos analisados 

Após a identificação dos elementos, a partir da aplicação do método nos 

processos modelados na organização, passou-se ao macro-processo de execução da 

integração conforme definido no capítulo 4 deste trabalho. O macro-processo de 

execução da integração compreende os processos de implementação da infra-estrutura, 

de unificação e de reestruturação. 

5.3.1 – Implementação da infra-estrutura 

No processo de implementação da infra-estrutura foram executadas as atividades 

relacionadas à implementação dos serviços dependentes de domínio identificados 
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durante a execução do método (o código fonte dos serviços encontra-se no Anexo A, ao 

final deste documento). Os outros serviços, ditos independentes de domínio, a saber, os 

de metadados e os de integração, já haviam sido implementados no momento em que se 

iniciou esse estudo de caso. Tanto a implementação dos serviços dependentes de 

domínio quanto a dos independentes seguiu a estrutura definida no framework de 

serviços apresentado no capítulo 4. 

A ferramenta utilizada para a implementação dos serviços foi o Visual Studio 

2008 da Microsoft e a linguagem utilizada foi a C#. Os serviços implementados foram 

disponibilizados em um servidor IIS na versão 6.0 através de uma pasta virtual chamada 

“servicos”. 

5.3.2 – Unificação 

O processo de unificação age em tempo de execução dos serviços e é 

responsável por adequar os dados advindos dos serviços de dados ao esquema do 

conceito. Ou seja, o serviço de conceito, após solicitar os dados relacionados a um dado 

conceito aos serviços de dados, encaminha esses dados recebidos, organizados segundo 

os seus esquemas locais, ao serviço de integração responsável pela unificação. A partir 

de então, o serviço de integração adequa esses dados, baseado nas informações descritas 

na base de metadados, ao esquema do conceito e devolve um único conjunto de dados 

para o serviço de conceito chamador. 

5.3.3 – Reestruturação 

O processo de reestruturação, a exemplo do de unificação, age em tempo de 

execução dos serviços. Neste caso, o serviço de integração, responsável pela 

reestruturação, recebe os dados unificados do serviço de conceito e aplica sobre esses 

dados os critérios de qualidade descritos na base de metadados. Neste estudo de caso, o 

critério de qualidade adotado foi uma numeração de um a nove, onde um é a prioridade 
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mais alta, definida em um atributo “prioridade” na tabela esquema. Este atributo define 

a prioridade a ser dada aos dados de cada um dos esquemas no momento da 

reestruturação.   

Na reestruturação os dados redundantes são eliminados e o conjunto de dados 

restante é retornado para o serviço de conceito chamador. No momento da eliminação 

dos dados redundantes, caso o dado advindo do esquema com maior prioridade possua 

atributos que estão nulos ou inexistentes e que existam no esquema com menor 

prioridade, esses atributos dos esquemas de menor prioridade são mantidos no resultado 

final, dessa forma, pode-se dizer que a eliminação de redundâncias acontece tanto no 

nível de atributos quanto no de linhas ou tuplas. 

5.4 – A aplicação de teste 

Uma vez implementados os serviços, passou-se à aplicação dos testes sobre 

esses serviços. Os testes foram realizados a partir de uma interface implementada para 

este fim. A interface consiste em uma aplicação desktop, onde é possível selecionar um 

conceito e acompanhar a execução das atividades definidas nos processos de unificação 

e reestruturação dos dados, conforme figuras 4.10 e 4.11. A aplicação desenvolvida 

consiste em uma única interface contendo uma lista controlada de conceitos, um botão 

para iniciar a execução do serviço de conceito e quatro campos do tipo texto, a partir 

dos quais, é possível acompanhar os resultados dos processos de unificação e 

reestruturação sendo executados. A interface desenvolvida pode ser vista na figura 5.14. 
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Figura 5.14 Interface da aplicação de teste 

O primeiro campo texto existente na interface recebe os valores referentes a um 

dos serviços de dados executado durante o processo de execução da integração. O 

segundo recebe os valores de outro serviço de dados. O terceiro campo recebe os dados 

dos campos um e dois depois de unificados em um único resultado. O quarto campo 

recebe o resultado final, unificado e reestruturado segundo os critérios de qualidade 

definidos na base de metadados.  

5.5 – Considerações finais 

O estudo de caso apresentado demonstra a viabilidade da abordagem descrita 

neste trabalho, na especificação de um conjunto de serviços responsáveis pela 

integração dos dados dentro do escopo de dois processos de negócio do IBGE. Estes 

provêem uma visão unificada dos dados espalhados nas diversas fontes de dados e 

esquemas heterogêneos acessados durante a execução destes processos. Essa visão 

unificada foi alcançada a partir da definição de um conjunto de conceitos de dados, dos 
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serviços de dados e dos serviços de conceito, na medida em que eles foram identificados 

na análise dos processos de negócio. Os serviços especificados e implementados foram 

testados a partir de uma interface implementada para este fim. Durante os testes foram 

executados acessos aos serviços de conceito que, baseado nos metadados, se 

encarregaram de acessar os demais serviços, devolvendo os dados, referentes a cada 

conceito, integrados. Os serviços de conceito implementados possibilitaram o acesso 

aos dados de um conceito, independentemente de onde e como estavam armazenados. 

Os serviços de dados encapsularam as complexidades relacionadas à conexão com as 

fontes e à linguagem de consulta necessária para a recuperação dos dados. 

A base de metadados proposta foi essencial para a execução automática dos 

serviços e conseqüentemente para a integração dos dados. Ela forneceu as bases 

necessárias para acesso aos dados, bem como para a solução dos conflitos de estrutura. 

Os processos de negócio foram importantes, uma vez que forneceram as bases 

(atividades detalhadas contendo informações sobre as entradas e as saídas de dados, a 

partir das quais foram definidas as fontes de dados e os esquemas, e os glossários de 

termos, a partir dos quais foram definidos os conceitos) sobre as quais o método pôde 

ser aplicado. Tendo em vista a importância das informações presentes nos processos de 

negócio para o sucesso da abordagem proposta neste trabalho, notou-se que a 

participação de um arquiteto de informação, conforme definido para este trabalho, que 

conheça o método, ou ainda, a aplicação do método, no momento em que um processo 

está sendo definido, é de grande valia para a obtenção dos resultados esperados.  

O framework de serviços definido permitiu: a padronização do código dos 

serviços, uma vez que ele define quais são os métodos que devem ser implementados 

em cada tipo de serviço, bem como qual é a assinatura desses métodos; o reuso do 

código – tendo em vista que os métodos e suas assinaturas são os mesmos para todos os 
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serviços do mesmo tipo, na implementação de um novo serviço de dados, bastou copiar 

a estrutura de um serviço do mesmo tipo já implementado e alterar o valor do atributo 

_idServico associando-o ao valor da chave do serviço conforme descrito na base de 

metadados.  

Com relação a SOA, RAMACHANDRAN (2008) entende que o maior desafio 

em habilitá-lo em uma organização é projetar um mapa incremental de serviços que 

possa fazer a visão SOA render os benefícios esperados para o negócio. Neste sentido, a 

definição dos serviços na medida em que os conceitos e as fontes de dados vão sendo 

identificadas, a partir da aplicação do método, forneceu as bases necessárias para a 

confecção desse mapa incremental. A arquitetura orientada a serviços, depois de 

implementada, proporcionou: a visão unificada esperada para cada conceito de dados 

(através da existência de um serviço de conceito); a independência de plataforma (uma 

das características da abordagem orientada a serviço); a padronização de como os dados 

passam a ser acessados, sem a necessidade de conhecimento das linguagens para acesso 

às fontes de dados diferentes; bem como a transparência no acesso aos dados 

heterogêneos distribuídos entre as fontes de dados.   
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Capítulo 6 – Conclusão 

6.1 – Considerações gerais e trabalhos relacionados 

O objetivo deste trabalho é propor uma solução flexível, adaptável ao contexto 

de cada organização, baseada em serviços, endereçada ao problema de integração de 

dados. A solução proposta compreende: um método para a definição dos conceitos de 

dados e dos serviços que serão responsáveis pela integração a partir dos modelos de 

processos; um framework de serviços que define as estruturas dos serviços a serem 

implementados; e, uma base de metadados, alimentada pelas informações identificadas 

na aplicação do método, responsável por suportar todo o processo de execução dos 

serviços para o alcance da integração. 

O foco da solução são os ambientes corporativos, que gerenciam dados 

heterogêneos, distribuídos geograficamente em diversas fontes, gerados durante a 

execução das atividades operacionais de apoio ao negócio nas organizações. A ênfase 

está na identificação dos dados e informações que devem ser integradas e que trafegam 

entre os processos de negócio definidos, e na definição de interfaces para os conceitos 

de dados a partir das quais esses dados, advindos de diferentes fontes e esquemas 

heterogêneos, possam ser acessados de forma integrada. Os problemas específicos de 

integração a serem tratados na dissertação dizem respeito à integração de esquemas e a 

definição dessa interface única para consulta aos dados relacionados a cada conceito. Na 

abordagem proposta, foram retomadas algumas das soluções já identificadas para os 

conflitos existentes na integração de esquemas, contextualizando-os dentro das novas 

nuances que permitem olhar os problemas de integração sob novas perspectivas. Entre 

essas nuances estão a utilização dos conceitos de arquitetura corporativa de TI, 

orientação a serviços (SOA), serviços web e modelagem de processos do negócio. Entre 
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os diferenciais apresentados neste trabalho estão: a definição do método para definição 

de quais serviços devem ser implementados para o alcance da integração; a proposta de 

integração através de conceitos de dados; e a orientação aos processos de negócio para a 

identificação e definição das fontes de dados que devem ser integradas. 

Com o objetivo de apresentar a solução proposta, no capítulo 2 foram descritos 

os problemas clássicos de integração de dados, focando especialmente no problema de 

integração de esquemas e em algumas abordagens adotadas para a solução destes 

problemas. No capítulo 3 foram discutidas as novas nuances da integração de dados e os 

conceitos de tecnologia ou tendências que tem permitido o surgimento de novas 

propostas de solução para o problema de integração. Dentre os conceitos apresentados 

estão os referentes à arquitetura corporativa de TI, processos de negócio, arquitetura 

orientada a serviços (SOA) e serviços. O capítulo 4 apresentou a abordagem proposta 

nesta dissertação para a integração de dados juntamente com a descrição de cada um de 

seus componentes. No capítulo 5 foi descrita a aplicação dessa abordagem no Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e os resultados obtidos.  

Entre os trabalhos relacionados, nota-se que a maior parte das soluções para o 

problema de integração visa atender às necessidades específicas de cada organização, 

dessa forma, não existe uma solução geral que seja adequada ou que se ajuste aos 

diversos problemas de integração, o que se constata pelo surgimento constante de novas 

propostas (BARBOSA, 2001). Verifica-se, ainda, que os trabalhos analisados tendem a 

atender à integração somente em um nível específico. Dentre esses trabalhos citam-se 

CARTER (2007), que trata de BPM agregando valor a SOA e FERGUSON (2007) que 

expõe o desenvolvimento de uma Arquitetura Orientada a Serviços (SOA) para suporte 

à inteligência do negócio (BI). Percebe-se que em nenhum dos casos são consideradas 

as políticas para acesso aos dados, e ainda, em FERGUSON (2007) o foco está somente 
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no suporte à inteligência do negócio (BI) e não no suporte às atividades operacionais de 

apoio ao negócio. Alguns outros trabalhos são listados em ZIEGLER (2007) que tratam 

a integração de acordo com o nível de abstração onde a integração é executada. 

Entretanto, segundo o próprio artigo, essas abordagens continuam tratando aspectos 

específicos da integração e precisam ser combinadas para tratar problemas mais amplos. 

Além desses, outros trabalhos pesquisados abordam, de forma isolada, as tecnologias 

que compõem as partes da arquitetura proposta nesta dissertação, não podendo assim ser 

caracterizados como uma solução para o problema da integração de dados nas 

organizações. 

6.2 – Contribuições 

As principais contribuições do trabalho são: 

• O método para a definição dos conceitos de dados e dos serviços dependentes de 

domínio. O método especificado apresenta um caminho para a definição de um 

conjunto de conceitos de dados que devem ser integrados e, de um conjunto de 

serviços dependentes de domínio que devem ser implementados para o alcance 

da integração dos dados advindos das fontes distribuídas e heterogêneas 

existentes nas organizações. Os serviços dependentes de domínio são os de 

dados e os serviços de conceito, conforme especificado no capítulo 4. Os 

processos de negócio modelados formam a base para a aplicação do método. 

• O framework de serviços. No framework estão definidas as estruturas para a 

implementação dos serviços, tanto os dependentes de domínio – dados e 

conceitos – quanto os independentes de domínio – serviços de integração 

(unificação e reestruturação). O ganho produzido pelo desenvolvimento baseado 

no framework foi o alto nível de reuso na implementação dos serviços, uma vez 
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que, para a implementação de cada novo serviço, a estrutura já implementada 

podia ser reutilizada. 

• A base de metadados. A base de metadados é essencial para a execução 

automática dos serviços e conseqüentemente para a integração dos dados. Ela 

fornece as informações necessárias para acesso às fontes de dados, bem como 

para a solução dos conflitos de estrutura. A base é alimentada durante a 

aplicação do método e as informações armazenadas suportam todo o processo de 

integração dos dados em tempo de execução dos serviços. 

Uma versão preliminar deste trabalho encontra-se em PY et al. (2008). Nesta 

versão foi apresentada uma proposta de dissertação, contendo a revisão bibliográfica das 

tecnologias abordadas neste trabalho, e uma proposta de arquitetura de informação para 

a solução do problema de integração de dados. Em outra versão (PY et al., 2009), foi 

apresentada a proposta de solução, conforme definida neste trabalho, e, os resultados 

preliminares do estudo de caso descrito no capítulo 5 desta dissertação.  

6.3 – Trabalhos futuros 

Entre os possíveis trabalhos futuros estão: 

• A comparação dos novos conceitos identificados com os conceitos já existentes, 

semanticamente equivalentes, de forma automatizada; 

• A definição de mecanismos para localização automática dos serviços de 

conceitos pelas aplicações; 

• A inclusão das informações dos processos de negócio na base de metadados, 

relacionando-as com os serviços, fontes de dados e conceitos definidos; 
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• A agregação ao método de informações referentes à melhoria dos processos de 

negócio analisados, baseado nos padrões identificados nos processos modelados; 

• O detalhamento e implantação da arquitetura base, conforme apresentada no 

item 3.2 ; 

• E, uma abordagem para a geração automatizada do código dos serviços de dados 

e de conceitos, a partir das informações armazenadas na base de metadados.  
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ANEXO A – Código dos serviços 

A.1 – Serviço de dados 
 

using System; 

using System.Collections; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Linq; 

using System.Web; 

using System.Web.Services; 

using System.Web.Services.Protocols; 

using System.Xml.Linq; 

using srvDadosBet.srvDadosMetadados; 

 

namespace srvDadosBet 

{ 

    /// <summary> 

    /// Summary description for srvDadosBet 

    /// </summary> 

    [WebService(Namespace = "http://localhost/servicos/")] 

    [WebServiceBinding(ConformsTo = WsiProfiles.BasicProfile1_1)] 

    [ToolboxItem(false)] 

    // To allow this Web Service to be called from script, using 

ASP.NET AJAX, uncomment the following line.  

    // [System.Web.Script.Services.ScriptService] 

    public class srvDadosBet : System.Web.Services.WebService 

    { 

        private int _idServico = 3; //Associa o serviço ao serviço 

cadastrado no banco  

  

        /// <summary> 

        /// Implementa a seleção do(s) objeto(s) de um dado conceito 

no esquema. 

        /// </summary> 

        /// <param name="conceito">Conceito que será buscado</param> 

        /// <param name="filtro">Filtro a ser usado na 

consulta</param> 

        /// <returns></returns> 

        [WebMethod] 

        public DataSet consulta(string conceito, string filtro) 

        { 

            string conexao; 

 

            int idConceito; 

 

            DataSet ds = new DataSet(); 

 

            srvDadosMetadados.srvDadosMetadados metadados = new 

global::srvDadosBet.srvDadosMetadados.srvDadosMetadados(); 

 

            //Pega os dados para realizar a conexão com o repositório. 

O conceito "conexao" é sempre fixo. 

            ds = metadados.consulta("Conexao", "and idservico = " + 

_idServico); 

 

            DataRow dr = ds.Tables[0].Rows[0]; 

                 

            //retorna os dados para a conexão com o repositório. 
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            conexao = preparaConexao(dr["conexao"].ToString(), 

dr["usuario"].ToString(), dr["senha"].ToString()); 

 

            //recupera o id do conceito que foi pedido para esse 

serviço.  

            idConceito = metadados.traduzConceito(conceito); 

             

            //Recupera a query armazenada no banco (tabela 

conceitoesquema) para o conceito pedido no  

            //esquema sob a responsabilidade deste serviço, 

acrescentando o filtro passado. 

            string sql = metadados.recuperaConsulta(idConceito, 

_idServico) + " " + filtro; 

                         

            DataSet dsResultado = new DataSet(); 

             

            try 

            { 

                ds = Executa.consulta(sql, conexao); 

            } 

            catch 

            { 

                return null; 

            } 

 

            return ds; 

        } 

 

        //Funções auxiliares 

 

        /// <summary> 

        /// Acrescenta o usuário e a senha à string de conexão trazida 

do banco. 

        /// </summary> 

        /// <param name="conn"></param> 

        /// <param name="usu"></param> 

        /// <param name="sen"></param> 

        /// <returns></returns> 

        private string preparaConexao(string conn, string usu, string 

sen) 

        { 

            string novaConexao; 

 

            novaConexao = conn.Replace("<<usuario>>", usu); 

            novaConexao = novaConexao.Replace("<<senha>>", sen); 

 

            return novaConexao; 

        } 

    } 

} 

 

A.2 – Serviço de conceito 
 

using System; 

using System.Collections; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Linq; 

using System.Web; 

using System.Web.Services; 

using System.Web.Services.Protocols; 
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using System.Xml.Linq; 

using srvConceitoLocalidade.srvDadosMetadados; 

using srvConceitoLocalidade.srvDadosBet; 

using srvConceitoLocalidade.srvDadosBog; 

 

namespace srvConceitoLocalidade 

{ 

    /// <summary> 

    /// Serviço responsável por responder às requisições de dados dos 

subconceitos relacionados ao conceito 

    /// principal Localidade. 

    /// </summary> 

    [WebService(Namespace = "http://localhost/servicos/")] 

    [WebServiceBinding(ConformsTo = WsiProfiles.BasicProfile1_1)] 

    [ToolboxItem(false)] 

 

    // [System.Web.Script.Services.ScriptService] 

    public class srvConceitoLocalidade : 

System.Web.Services.WebService 

    { 

 

        /// <summary> 

        /// Lista os conceitos. 

        /// </summary> 

        /// <param name="ordem">Permite a ordernação dos resultados.  

        /// Os possíveis valores são "asc" e "desc".</param> 

        /// <returns>DataSet com as ufs encontradas.</returns> 

        [WebMethod] 

        public DataSet lista (String conceito) 

        { 

            ArrayList dataSets = new ArrayList(); 

            DataSet dsMetadados = new DataSet(); 

            DataSet dsResultado = new DataSet(); 

             

            srvDadosMetadados.srvDadosMetadados srvMetadados = new 

global::srvConceitoLocalidade.srvDadosMetadados.srvDadosMetadados(); 

 

            srvIntegracaoUnifica.srvIntegracaoUnifica srvUnifica = new 

global::srvConceitoLocalidade.srvIntegracaoUnifica.srvIntegracaoUnific

a(); 

 

            srvIntegracaoReestrutura.srvIntegracaoReestrutura 

srvReestrutura = new 

global::srvConceitoLocalidade.srvIntegracaoReestrutura.srvIntegracaoRe

estrutura(); 

 

            dsMetadados = srvMetadados.consulta("ServicoDados", "and 

c.conceito = '" + conceito.ToUpper() + "' order by e.prioridade 

desc"); 

             

            DataSet dsBet = new DataSet(); 

            srvDadosBet.srvDadosBet srvBet = new 

global::srvConceitoLocalidade.srvDadosBet.srvDadosBet(); 

            dsBet = srvBet.consulta(conceito, ""); 

            dsBet.DataSetName = conceito + "s"; 

            dsBet.Tables[0].TableName = conceito; 

             

            DataSet dsBog = new DataSet(); 

            srvDadosBog.srvDadosBog srvBog = new 

global::srvConceitoLocalidade.srvDadosBog.srvDadosBog(); 

            dsBog = srvBog.consulta(conceito, ""); 
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            dsBog.DataSetName = conceito + "s"; 

            dsBog.Tables[0].TableName = conceito; 

            //----------------------- 

 

            //-------------------- 

            dataSets.Add(dsBet); 

            dataSets.Add(dsBog); 

            //-------------------- 

             

            //Unificar os resultados. 

            dataSets = srvUnifica.unifica(dataSets); 

             

            //Reestruturar resultado. 

            dsResultado = srvReestrutura(dataSets, conceito); 

 

            return dsResultado; 

        } 

    } 

} 

 

A.3 – Serviço de metadados 
 
using System; 

using System.Collections; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Linq; 

using System.Web; 

using System.Web.Services; 

using System.Web.Services.Protocols; 

using System.Xml.Linq; 

 

namespace srvDadosMetadados 

{ 

    /// <summary> 

    /// Summary description for srvDadosMetadados 

    /// </summary> 

    [WebService(Namespace = "http://localhost/servicos/")] 

    [WebServiceBinding(ConformsTo = WsiProfiles.BasicProfile1_1)] 

    [ToolboxItem(false)] 

    // To allow this Web Service to be called from script, using 

ASP.NET AJAX, uncomment the following line.  

    // [System.Web.Script.Services.ScriptService] 

    public class srvDadosMetadados : System.Web.Services.WebService 

    { 

        private int _idServico = 1; 

         

         /// <summary> 

        /// Implementa a seleção do(s) objeto(s) de um dado conceito 

no esquema. 

        /// </summary> 

        /// <param name="conceito">Conceito que será buscado</param> 

        /// <param name="filtro">Filtro a ser usado na 

consulta</param> 

        /// <returns></returns> 

        [WebMethod] 

        public DataSet consulta(string conceito, string filtro) 

        { 

            int idConceito = tradutorConceito(conceito); 
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            string sql = recuperadorConsulta(idConceito, _idServico) + 

" " + filtro; 

 

            DataSet ds = new DataSet(); 

 

            try 

            { 

                ds = Executa.consulta(sql); 

            } 

            catch 

            { 

                return null; 

            } 

 

            return ds; 

        } 

 

        [WebMethod] 

        public int traduzConceito(string conceito) 

        { 

            int idConceito = tradutorConceito(conceito); 

            return idConceito; 

        } 

 

        [WebMethod] 

        public string recuperaConsulta(int idConceito, int idServico) 

        { 

            string consulta = recuperadorConsulta(idConceito, 

idServico); 

            return consulta; 

        } 

 

        //Funções auxiliares - Podem ser colocadas em uma classe a 

parte 

 

        /// <summary> 

        /// Recupera o id do conceito a partir da sua definição 

        /// </summary> 

        /// <returns>id do conceito no banco de metadados</returns> 

        private int tradutorConceito(string conceito) 

        { 

            DataSet ds = new DataSet(); 

            string sql = "select idconceito from conceito where 

conceito = '" + conceito + "'"; 

 

            ds = Executa.consulta(sql); 

 

            return (Int32)ds.Tables[0].Rows[0]["idconceito"]; 

        } 

 

        /// <summary> 

        /// Recupera a consulta relacionada ao conceito. Essa é a 

consulta que mapeia o conceito dentro do esquema. 

        /// </summary> 

        /// <param name="idConceito"></param> 

        /// <returns></returns> 

        private string recuperadorConsulta(int idConceito, int 

idServico) 

        { 

            int idEsquema; 

            int idRepositorio; 
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            DataSet ds = new DataSet(); 

 

            //Recupera o esquema e o repositório do serviço para poder 

recuperar a consulta 

            string sql = "select idrepositorio, idesquema from 

servicodados where idservico = " + idServico; 

            ds = Executa.consulta(sql); 

 

            idEsquema = 

Int16.Parse(ds.Tables[0].Rows[0]["idesquema"].ToString()); 

            idRepositorio = 

Int16.Parse(ds.Tables[0].Rows[0]["idrepositorio"].ToString()); 

 

            sql = "select consulta from conceitoesquema where 

idconceito = " + idConceito + " and idrepositorio = " + idRepositorio 

+ " and idesquema = " + idEsquema; 

            ds = Executa.consulta(sql); 

 

            return ds.Tables[0].Rows[0]["consulta"].ToString(); 

        } 

    } 

} 
 
A.4 – Serviço de unificação  
 
using System; 

using System.Collections; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Linq; 

using System.Web; 

using System.Web.Services; 

using System.Web.Services.Protocols; 

using System.Xml.Linq; 

 

namespace srvIntegracaoUnifica 

{ 

    /// <summary> 

    /// Summary description for srvIntegracaoUnifica 

    /// </summary> 

    [WebService(Namespace = "http://tempuri.org/")] 

    [WebServiceBinding(ConformsTo = WsiProfiles.BasicProfile1_1)] 

    [ToolboxItem(false)] 

    // To allow this Web Service to be called from script, using 

ASP.NET AJAX, uncomment the following line.  

    // [System.Web.Script.Services.ScriptService] 

    public class srvIntegracaoUnifica : System.Web.Services.WebService 

    { 

        /// <summary> 

        /// Unifica os resultados 

        /// </summary> 

        /// <param name="datasets"></param> 

        /// <returns></returns> 

        [WebMethod] 

        public ArrayList unifica(ArrayList datasets) 

        { 

            DataSet dsMetadados = new DataSet(); 

 

            srvDadosMetadados.srvDadosMetadados srvMetadados = new 

global::srvIntegracaoUnifica.srvDadosMetadados.srvDadosMetadados(); 
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            // Esses valores serão dinâmicos 

            //os valores idrepositorio e idesquema podem vir da 

consulta q foi feita no método lista. 

            // Posso passar o resultado do dataset de metadados pra cá 

e fazer tudo aqui. 

            dsMetadados = srvMetadados.consulta("Coluna", "where 

idrepositorio = 2 and idesquema = 1 and idconceito = 4"); 

 

            //Dá nome às colunas segundo o esquema descrito na base de 

metadados 

            //Acontece para cada tabela que veio em ds 

            foreach (DataRow r in dsMetadados.Tables[0].Rows) 

            { 

                

((DataSet)datasets[0]).Tables[0].Columns[Int32.Parse(r["posicao"].ToSt

ring())].ColumnName = r["colunaconceito"].ToString(); 

            } 

 

            dsMetadados = srvMetadados.consulta("Coluna", "where 

idrepositorio = 2 and idesquema = 2 and idconceito = 4"); 

 

            foreach (DataRow r in dsMetadados.Tables[0].Rows) 

            { 

                

((DataSet)datasets[1]).Tables[0].Columns[Int32.Parse(r["posicao"].ToSt

ring())].ColumnName = r["colunaconceito"].ToString(); 

            } 

 

            return datasets; 

        } 

    } 

} 

 

A.5 – Serviço de reestruturação 
 
using System; 

using System.Collections; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Linq; 

using System.Web; 

using System.Web.Services; 

using System.Web.Services.Protocols; 

using System.Xml.Linq; 

 

namespace srvIntegracaoReestrutura 

{ 

    /// <summary> 

    /// Summary description for srvIntegracaoReestrutura 

    /// </summary> 

    [WebService(Namespace = "http://tempuri.org/")] 

    [WebServiceBinding(ConformsTo = WsiProfiles.BasicProfile1_1)] 

    [ToolboxItem(false)] 

    // To allow this Web Service to be called from script, using 

ASP.NET AJAX, uncomment the following line.  

    // [System.Web.Script.Services.ScriptService] 

    public class srvIntegracaoReestrutura : 

System.Web.Services.WebService 

    { 
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        [WebMethod] 

        public DataSet reestrutura(ArrayList datasets, String 

conceito) 

        { 

            srvDadosMetadados.srvDadosMetadados srvMetadados = new 

global::srvConceitoLocalidade.srvDadosMetadados.srvDadosMetadados(); 

            DataSet dsMetadados = 

srvMetadados.consulta("EstruturaConceito", "and cc.conceito = '" + 

conceito + "' order by posicao"); 

 

            //Cria um DataSet com a estrutura completa do conceito 

            DataSet dsEstrutura = new DataSet(); 

 

            dsEstrutura.DataSetName = 

((DataSet)datasets[0]).DataSetName; 

            

dsEstrutura.Tables.Add(((DataSet)datasets[0]).Tables[0].TableName); 

 

            foreach (DataRow r in dsMetadados.Tables[0].Rows) 

            { 

                

dsEstrutura.Tables[0].Columns.Add(r["coluna"].ToString()); 

            } 

 

            for (int i = 0; i < datasets.Count; i++) //para cada 

dataset 

            { 

                DataSet ds = (DataSet)datasets[i]; 

 

                int cont = 0; 

 

                foreach (DataRow dr in ds.Tables[0].Rows) //Para cada 

linha do dataset 

                { 

                    //DataRow drLinha = existeLinha(dsEstrutura, dr); 

//Verifica a existência da linha no dataset final 

 

                    bool existe = false; 

 

                    foreach (DataRow dr2 in 

dsEstrutura.Tables[0].Rows) //verifica se a linha existe no dataset de 

resultado 

                    { 

                        if 

(dr["uf_codigo"].ToString().Equals(dr2["uf_codigo"].ToString())) 

//Comparação pelo campo chave do conceito - tem q ser dinâmico 

                        { 

                            for (int j = 0; j < 

ds.Tables[0].Columns.Count; j++) 

                            { 

                                //Tem q pegar o q nao existe e 

acrescentar. senao existe no primeiro e existe no segundo devolve o 

valor. 

                                string strTesta = 

existeValorColuna(dr2[ds.Tables[0].Columns[j].ColumnName].ToString(), 

dr[j].ToString()); 

                                //não existe nenhum valor novo 

                                if (!string.IsNullOrEmpty(strTesta)) 

//tem q comparar os valores da linha q voltou com as dessa linha 

                                { 
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dr2[ds.Tables[0].Columns[j].ColumnName] = strTesta.ToString(); 

                                } 

                            } 

                            existe = true; 

                        } 

                    } 

 

 

                    if (!existe) 

                    { 

                        dsEstrutura.Tables[0].Rows.Add(); 

                        for (int j = 0; j < 

ds.Tables[0].Columns.Count; j++) 

                        { 

                            

dsEstrutura.Tables[0].Rows[cont][ds.Tables[0].Columns[j].ColumnName] = 

dr[j]; 

                        } 

                        cont = cont + 1; 

                    } 

                } 

            } 

 

            return dsEstrutura; 

        } 

 

        /// <summary> 

        /// Verifica a existência de uma linha em um dataset 

        /// </summary> 

        /// <param name="dsFinal"></param> 

        /// <param name="drLinha"></param> 

        /// <returns></returns> 

        private DataRow existeLinha(DataSet dsFinal, DataRow drLinha) 

        { 

            foreach (DataRow dr in dsFinal.Tables[0].Rows) 

            { 

                if (dr["uf_codigo"] == drLinha["uf_codigo"]) 

//Comparação pelo campo chave do conceito - tem q ser dinâmico 

                { 

                    return dr; 

                } 

            } 

            return null; 

        } 

 

        /// <summary> 

        /// Verifica se existe uma coluna preenchida em linha2 que não 

está preenchida em linha1. 

        /// </summary> 

        /// <param name="drLinha1"></param> 

        /// <param name="drLinha2"></param> 

        /// <returns></returns> 

        private string existeValorColuna(string strValor1, string 

strValor2) 

        { 

            if (!strValor1.Equals(strValor2)) 

            { 

                if (string.IsNullOrEmpty(strValor1)) 

                { 

                    return strValor2; 
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                } 

            } 

            return ""; 

        } 

    } 

} 
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ANEXO B – Script para criação da base de metadados 

CREATE DATABASE metadados WITH TEMPLATE = template0 ENCODING = 

'WIN1252'; 

 

CREATE TABLE itemDeDado ( 

    iditemdedado integer DEFAULT 

nextval(('itemDeDado_seq'::text)::regclass) NOT NULL, 

    idfonte integer NOT NULL, 

    idesquema integer NOT NULL, 

    idconceito integer NOT NULL, 

    itemdedadoesquema character varying, 

    tipodado character varying, 

    itemDeDadoconceito character varying, 

    posicao integer 

); 

 

COMMENT ON COLUMN coluna.posicao IS 'Armazena a posicao da coluna na 

query. Usada no hora de realizar a integração.'; 

 

CREATE SEQUENCE itemDeDado_seq 

    INCREMENT BY 1 

    NO MAXVALUE 

    NO MINVALUE 

    CACHE 1; 

 

CREATE TABLE conceito ( 

    idconceito integer DEFAULT 

nextval(('conceito_seq'::text)::regclass) NOT NULL, 

    conceito character varying, 

    descricao character varying, 

    "idConceitoPrincipal" integer 

); 

 

CREATE SEQUENCE conceito_seq 

    INCREMENT BY 1 

    NO MAXVALUE 

    NO MINVALUE 

    CACHE 1; 

 

CREATE TABLE conceitoesquema ( 

    idconceito integer NOT NULL, 

    idfonte integer NOT NULL, 

    idesquema integer NOT NULL, 

    consulta character varying 

); 

 

CREATE TABLE esquema ( 

    idesquema integer NOT NULL, 

    idfonte integer NOT NULL, 

    idusuario integer NOT NULL, 

    esquema character varying, 

    descricao character varying, 

    prioridade integer 

); 

 

CREATE TABLE fonte ( 

    idfonte integer DEFAULT nextval(('fonte_seq'::text)::regclass) NOT 

NULL, 

    idresponsavel integer NOT NULL, 
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    idtipofonte integer NOT NULL, 

    fonte character varying, 

    conexao character varying 

); 

 

CREATE SEQUENCE fonte_seq 

    INCREMENT BY 1 

    NO MAXVALUE 

    NO MINVALUE 

    CACHE 1; 

 

CREATE TABLE responsavel ( 

    idresponsavel integer DEFAULT 

nextval(('responsavel_seq'::text)::regclass) NOT NULL, 

    nome character varying, 

    email character varying 

); 

 

CREATE SEQUENCE responsavel_seq 

    INCREMENT BY 1 

    NO MAXVALUE 

    NO MINVALUE 

    CACHE 1; 

 

CREATE TABLE servico ( 

    idservico integer DEFAULT nextval(('servico_seq'::text)::regclass) 

NOT NULL, 

    idresponsavel integer NOT NULL, 

    nome character varying, 

    descricao character varying 

); 

 

CREATE SEQUENCE servico_seq 

    INCREMENT BY 1 

    NO MAXVALUE 

    NO MINVALUE 

    CACHE 1; 

 

CREATE TABLE servicoconceito ( 

    idservico integer, 

    idresponsavel integer, 

    nome character varying, 

    descricao character varying, 

    idconceito integer NOT NULL 

) 

INHERITS (servico); 

 

CREATE TABLE servicodados ( 

    idservico integer, 

    idresponsavel integer, 

    nome character varying, 

    descricao character varying, 

    idrepositorio integer NOT NULL, 

    idesquema integer NOT NULL 

) 

INHERITS (servico); 

 

CREATE TABLE tipofonte ( 

    idtipofonte integer DEFAULT 

nextval(('tipofonte_seq'::text)::regclass) NOT NULL, 

    tipo character varying 
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); 

 

CREATE SEQUENCE tipofonte_seq 

    INCREMENT BY 1 

    NO MAXVALUE 

    NO MINVALUE 

    CACHE 1; 

 

CREATE TABLE usuario ( 

    idusuario integer DEFAULT nextval(('usuario_seq'::text)::regclass) 

NOT NULL, 

    usuario character varying, 

    senha character varying 

); 

 

CREATE SEQUENCE usuario_seq 

    INCREMENT BY 1 

    NO MAXVALUE 

    NO MINVALUE 

    CACHE 1; 

 

ALTER TABLE ONLY itemdedado 

    ADD CONSTRAINT itemdedado_pkey PRIMARY KEY (iditemdedado); 

 

ALTER TABLE ONLY conceito 

    ADD CONSTRAINT conceito_pkey PRIMARY KEY (idconceito); 

 

ALTER TABLE ONLY conceitoesquema 

    ADD CONSTRAINT conceitoesquema_pkey PRIMARY KEY (idconceito, 

idfonte, idesquema); 

 

ALTER TABLE ONLY esquema 

    ADD CONSTRAINT esquema_pkey PRIMARY KEY (idesquema, idfonte); 

 

ALTER TABLE ONLY fonte 

    ADD CONSTRAINT fonte_pkey PRIMARY KEY (fonte); 

 

ALTER TABLE ONLY responsavel 

    ADD CONSTRAINT responsavel_pkey PRIMARY KEY (idresponsavel); 

 

ALTER TABLE ONLY servico 

    ADD CONSTRAINT servico_pkey PRIMARY KEY (idservico); 

 

ALTER TABLE ONLY servicoconceito 

    ADD CONSTRAINT servicoconceito_pkey PRIMARY KEY (idservico); 

 

ALTER TABLE ONLY servicodados 

    ADD CONSTRAINT servicodados_pkey PRIMARY KEY (idservico); 

 

ALTER TABLE ONLY tipofonte 

    ADD CONSTRAINT tipofonte_pkey PRIMARY KEY (idtipofonte); 

 

ALTER TABLE ONLY usuario 

    ADD CONSTRAINT usuario_pkey PRIMARY KEY (idusuario); 

 

ALTER TABLE ONLY itemdedado 

    ADD CONSTRAINT itemdedado_idrepositorio_fkey FOREIGN KEY (idfonte, 

idesquema, idconceito) REFERENCES conceitoesquema(idfonte, idesquema, 

idconceito); 

 

ALTER TABLE ONLY conceitoesquema 



 113 

    ADD CONSTRAINT conceitoesquema_idconceito_fkey FOREIGN KEY 

(idconceito) REFERENCES conceito(idconceito); 

 

ALTER TABLE ONLY conceitoesquema 

    ADD CONSTRAINT conceitoesquema_idesquema_fkey FOREIGN KEY 

(idesquema, idfonte) REFERENCES esquema(idesquema, idfonte); 

 

ALTER TABLE ONLY esquema 

    ADD CONSTRAINT esquema_idfonte_fkey FOREIGN KEY (idfonte) 

REFERENCES fonte(idfonte); 

 

ALTER TABLE ONLY esquema 

    ADD CONSTRAINT esquema_idusuario_fkey FOREIGN KEY (idusuario) 

REFERENCES usuario(idusuario); 

 

ALTER TABLE ONLY fonte 

    ADD CONSTRAINT fonte_idresponsavel_fkey FOREIGN KEY 

(idresponsavel) REFERENCES responsavel(idresponsavel); 

 

ALTER TABLE ONLY fonte 

    ADD CONSTRAINT fonte_idtipofonte_fkey FOREIGN KEY (idtipofonte) 

REFERENCES tipofonte(idtipofonte); 

 

ALTER TABLE ONLY servico 

    ADD CONSTRAINT servico_idresponsavel_fkey FOREIGN KEY 

(idresponsavel) REFERENCES responsavel(idresponsavel); 

 

ALTER TABLE ONLY servicoconceito 

    ADD CONSTRAINT servicoconceito_idconceito_fkey FOREIGN KEY 

(idconceito) REFERENCES conceito(idconceito) ON UPDATE CASCADE ON 

DELETE CASCADE; 

 

ALTER TABLE ONLY servicodados 

    ADD CONSTRAINT servicodados_idesquema_fkey FOREIGN KEY (idesquema, 

idrepositorio) REFERENCES esquema(idesquema, idrepositorio) ON UPDATE 

CASCADE ON DELETE CASCADE; 

 
 


