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LUIZ SANTANA
• 10 anos na área de TI.
• Hard Skills: Banco de dados, BI, Big Data, Data Engineer, SQL Server, Azure SQL Database, Azure Data Factory, Azure Data 

Lake, Azure Databricks, Azure Synapse Analytics, T-SQL, Consultor do ERP RM  da Totvs.
• Professor Universitário de Analise e Projeto de Software, Banco de Dados e T-SQL (2017-2021)
• Instrutor de Banco de dados, SQL Server e T-SQL (2016 - Atual)
• MCT Microsoft (2020 - Atual)
• Instrutor da Udemy (2020 - Atual)
• Senior Data Engineer (2019 - Atual)
• 17 Certificações na carreira, sendo 14 Microsoft.

• MCP: Microsoft Certified Professional (2012)
• MTA: Microsoft Technology Associate - Database Fundamentals (2012)
• MCE: Microsoft Certified Educator (2019)
• CMIE: Certified Microsoft Innovative Educator (2019)
• Microsoft Certified: Azure Fundamentals (2020)
• MCSA: SQL 2016 Database Development (2020)
• MCT: Microsoft Certified Trainer (2020-2021)
• 70-461: Querying Microsoft SQL Server 2012/2014 (2020)
• Microsoft Certified: Azure Data Fundamentals (2020)
• Microsoft Innovative Educator Expert 2020-2021 (2020)
• Microsoft Certified: Azure Database Administrator Associate (2020)
• MCT: Microsoft Certified Trainer (2021-2022)
• Power Platform Fundamentals (2021)
• Microsoft Certified: Azure AI Fundamentals (2021)
• MTA 98-381: Microsoft Technology Associate: Python (2021)



CONSULTA BD

• Criado em Agosto de 2012 após participação no

Evento SQL Saturday 147 – Recife/PE.

• Tem como objetivo mostrar assuntos relacionados a

dados de uma maneira simples, de fácil

compreensão e absorção por parte do leitor, fazendo

com que assuntos da área de dados não sejam um

“bicho de 7 cabeças”.

• Assuntos sobre Banco de Dados, Linguagem T-SQL,

SQL Server, Business Intelligence, Serviços

Analytics do Azure, Certificações, Engenharia de

dados, Dicas de carreira, lives, eventos, projetos e

muito mais.

• https://consultabd.wordpress.com/



AZURE DATA FACTORY (ADF)

• Um serviço de integração de dados sem servidor totalmente gerenciado. É uma solução altamente escalonável, com

maior agilidade e economia, que fornece ETL / ELT sem código como um serviço. Substituto do SSIS para ambientes

em nuvem.

• O Azure Data Factory consiste em vários componentes como:

• Integration Runtime (IR): Infraestrutura utilizada para conectar o ADF com os serviços do azure, serviços externos ou

executar pacotes do integration services. Existem três tipos de IR disponíveis: Azure, Self-hosted, Azure SSIS

• Linked Service: Realiza a conexão para uma determinada fonte de dados que desejamos utilizar.

• Datasets: Os datasets representam estruturas de dados dentro das nossas origens .

• Pipelines: É um agrupamento lógico de atividades que executa um processo em fluxo. Um único pipeline pode

executar diferentes ações, como a ingestão dos dados do Storage Blob, consultar o banco de dados SQL e muito

mais.

• Activities: Uma Atividade é uma ação que desejamos realizar sobre os dados, como copiar dados de um Data Lake

para outro Data Lake, ou transformar dados de um arquivo JSON contido em um Data Lake para registros de uma

Tabela no Azure SQL.

• Triggers: As triggers são uma forma de executar um pipeline de forma automática. As triggers determinam quando

uma execução de pipeline deve começar. Atualmente, o Data Factory oferece suporte a quatro tipos de gatilhos:

Schedule Trigger, Tumbling window, Storage Events e Custom Events.

• Data Flow: Feature que permite desenvolver uma lógica gráfica de transformação de dados que pode ser executada

como atividades dentro dos pipelines ADF. A intenção do ADF Data Flows é fornecer uma experiência totalmente visual

sem necessidade de codificação.



ETL

• ETL significa Extract, Transform and Load ou seja,
extração, transformação e carga. Definindo de outra
maneira, é o processo em que os dados são buscados de
diversas origens, tratados e armazenados em diversos
destinos.

• Extract = Extração
• Processo que informamos a origem dos dados,

podendo ter como origens planilhas, arquivos de
texto, bases de dados, web services, sistemas
distintos e etc.

• Transform = Transformação
• Processo em que aplicamos as regras de negocio

nos dados vindos da origem, neste processo
também é realizado a limpeza e padronização dos
dados.

• Load = Carga
• É a ultima etapa do ETL, ela consiste em carregar os

dados tratados na transformação em alguma fonte
destino, geralmente em um Data Warehouse.
Porém podemos dar carga em outras fontes de
dados como planilhas, bases de dados, arquivos
json e etc.



ELT

• Primeiramente o que significa ELT, apesar da tradução

ser é a mesma do ETL, os processos são diferentes.

• Extract = Extração

• Extração dos dados de diversas fontes (arquivos

delimitados, banco de dados, aplicações web e

etc).

• Load = Carga

• Carga dos dados no destino.

• Transform = Transformação

• Aplicação das transformações dos dados (regras

de negocio, limpeza dos dados, concatenações,

agregações, cálculos e etc) direto no destino.

• Em vez de transformar os dados antes de serem

gravados como ocorre no processo de ETL, o ELT

aproveita o destino para fazer a transformação dos

dados. Os dados são gravados no destino e depois

transformados no local.

• O processo de ELT geralmente é usado com bancos de

dados No-SQL, clusters Hadoop, data appliance ou

aplicações em cloud.



ETL x ELT

• ETL significa Extrair, Transformar e Carregar, enquanto ELT significa Extrair, Carregar e Transformar.

• O ETL carrega os dados primeiro no ambiente intermediário (Stage) caso exista e posteriormente no
destino, enquanto o ELT carrega os dados diretamente no destino.

• O ETL é usado para dados relacionais, estruturados e em ambientes on-premise ou nuvem, enquanto ELT
é usado em ambientes de cloud (nuvem) com estruturas escalonáveis e fontes de dados não
estruturadas.

• O ETL é usado para pequenas quantidades de dados, enquanto o ELT é usado para grandes quantidades
de dados.

• O ETL é mais fácil de implementar, enquanto o ELT se torna mais complexo para implementar e manter.



Entendendo o fluxo do nosso 
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Copy Data Data Flow Copy Data

Anime Recommendations Database | Kaggle

https://www.kaggle.com/CooperUnion/anime-recommendations-database
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TENTE UMA, DUAS, TRÊS VEZES E SE POSSÍVEL

TENTE A QUARTA, A QUINTA E QUANTAS VEZES FOR

NECESSÁRIO.

SÓ NÃO DESISTA NAS PRIMEIRAS TENTATIVAS, A

PERSISTÊNCIA É AMIGA DA CONQUISTA.

SE VOCÊ QUER CHEGAR A ONDE A MAIORIA NÃO

CHEGA, FAÇA O QUE A MAIORIA NÃO FAZ.

BILL GATES



AGRADEÇO A ATENÇÃO DE TODOS

MUITO OBRIGADO!!!

• Luiz Santana

• Consulta BD

• @consulta.bd

• Consulta BD

• Perfil Udemy

https://www.linkedin.com/in/luizfsantana/
https://consultabd.wordpress.com/
https://www.instagram.com/consulta.bd/
https://www.youtube.com/channel/UCrrcTu9d0YMiAVh93zJEEbQ/
https://www.udemy.com/user/luiz-antonio-f-t-de-santana/

