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O presente trabalho trata da migração de dados do antigo banco utilizado no ISAM para armazenamento
de entrevistas  e  dados de produtores rurais  e  industrias.  Devido a necessidade de um banco de dados
estruturado, de forma à proporcionar segurança para o usuário e agilidade para o sistema, considerou-se
uma análise do sistema antigo. No antigo banco, todos os relacionamentos das tabelas apontavam para
uma tabela principal, o que comprometia a segurança das outras. Levando isso em conta foi recriada a
estrutura  de  todo  o  banco  de  modo  a  proporcionar  mais  segurança  para  ambas  as  partes
(usuário-sistema). Após a construção da estrutura do novo banco passou-se à migração dos dados para
as  novas  tabelas.  Iniciou-se  a  migração  com  as  tabelas  menores  da  periferia  do  banco,  assim  no
momento  em  que  alcançou-se  às  tabelas  maiores(tabelas  centrais),  grande  parte  dos  dados  já  estará
presente e só necessitava ser repassado para as tabelas seguintes, mas as informações essenciais para o
acesso das informações ainda permaneciam no banco antigo. Devido às diferenças entre as tabelas e id's
de  ambos  os  bancos  foi  necessária  a  modificação  de  alguns  aspectos  das  tabelas  de  especificação  de
dados  e  novos  campos  para  a  descrição  de  registros.  Ao  término  da  criação  destas  retornou-se  para  a
transcrição  dos  dados  nas  tabelas  chave.  Devido  ao  fator  de  erro  humano  envolvido  na  migração
optou-se por realizar a migração através de comandos SQL e funções na linguagem estruturada própria
do banco de dados, diminuindo as chances de erro na digitação das informações nas tabelas. A tarefa de
repassar  os  dados  corretos  de  uma  tabela  para  outra  sem  um  relacionamento  claro  mostrou-se  um
grande  desafio.  Por  esse  motivo  foi  utilizado  o  cruzamento  de  informações  das  tabelas  do  novo  banco
com  às  tabelas  do  velho.  Para  tornar  isto  viável(quando  trata-se  de  informações  humanas,  tais  como
nome, função, etc...) partimos do pressuposto que uma informação pode pertencer a mais de um registro
em uma tabela e essa informação pode aparecer mais de uma vez na tabela. Para eliminar conflitos foi
repassada  a  união  das  informações  alvo  em  uma  tabela  de  teste.   Essa  tabela  de  teste,  então,  foi
utilizada para efetuar  as  consultas.  Caso,  ao atualizar  um registro  da tabela,  o  sistema informasse que
mais de um registro era compatível com a busca partia-se para a opção manual de mudança dos dados. A
média  de  erros  observada  foi  de  10% para  os  primeiros  500  registros  e,  devido  a  repetição  de  dados,
como nome, aumentou para 25% nos registros 500 à 950. Considerando a possibilidade de erro humano
ou  de  duplicidade  na  inserção  e  atualização  de  dados,  está  sendo  testado  novas  formas  de  repassar
dados específicos rapidamente e sem o sistema acusação de erros de múltiplos registros.
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