
Hibernate 
 
 

É um framework para mapeamento objeto/relacional para aplicações em Java. Tem 
como objetivo mor o mapeamento de classes Java em tabelas do banco de dados e vice-
versa, possibilitando a realização de consultas ao banco com interface própria, liberando o 
programador da tarefa de construir consultas SQL, com redução de 95% do tempo de 
desenvolvimento [1].  

Para ilustrar, visualmente, a redução de código que o uso de Hibernate proporciona no 
desenvolvimento da persistência de dados, as figuras 1.1 e 1.2 ilustram códigos sem o uso 
de Hibernate e com o uso de código Hibernate, respectivamente.  
 
 

1. public Serializable save(Pessoa p) { 
2.    
3.    Connection con = getConnection();   
4.    PreparedStatement stm = null;   
5.    
6.    try {   
7.    
8.       StringBuilder query = new StringBuilder();   
9.       query.append("insert into pessoa (nome, sexo, idade, cpf, ");   
10.       query.append("telefone, rg, email, apelido)");   
11.       query.append("values (?,?,?,?,?,?,?,?)");   
12.    
13.       stm = con.prepareStatement(query.toString());   
14.    
15.       stm.setString(1, p.getNome());   
16.       stm.setString(2, p.getSexo());   
17.       stm.setInt(3, p.getIdade());   
18.       stm.setString(4, p.getCPF());   
19.       stm.setString(5, p.getTelefone());   
20.       stm.setString(6, p.getRg());   
21.       stm.setString(7, p.getEmail());   
22.       stm.setString(8, p.getApelido());   
23.    
24.       stm.executeUpdate();   
25.    
26.    
27.       Long generatedKey = new Long(-1);   
28.       
29.       ResultSet rs = stm.getGeneratedKeys();   
30.       if(rs.next()) {   
31.          generatedKey = rs.getLong(1);   
32.       }   
33.    



34.       return generatedKey;   
35.    
36.    } catch(SQLException ex) {   
37.       new DataAccessException(ex);   
38.    } finally {   
39.       if(stm != null) {   
40.          stm.close();   
41.       }   
42.    }   
43. }   

Figura 1.1 – Código de inserção não baseado em Hibernate 

 
 
 

1. public Serializable save(Pessoa p) { 
2.  
3.    Session session = getSession();   
4.    session.save(p); 
5.  
6. } 

Figura 1.2 – Código de inserção baseado em Hibernate 

 
O uso do método save() (Figura 1.2, linha 4) poupa o programador de construir o insert 

(Figura 1.1, linhas 8 a 11) e associar cada propriedade do objeto às colunas da tabela 
correspondente (Figura 1.1, linhas 15 a 22). Como o Hibernate já conhece o mapeamento, 
faz isto automaticamente. 

O Hibernate permite o desenvolvimento de classes comuns Java (comumente referidas 
como POJO), mapeando os relacionamentos OO comuns, ou seja, associação, composição, 
herança e polimorfismo, além de coleções (conjunto de objetos que pode ser array, List, 
MAP, SET, etc.). 

O Hibernate configura-se como uma camada entre a aplicação e o banco de dados, 
realizando a interface entre ambos por meio de objetos comuns, chamados de objetos 
persistentes (Figura 1.3). O mapeamento das classes e relacionamentos é feito por meio de 
um arquivo XML, que descreve cada entidade e os atributos em tabelas e campos. 
Propriedades do framework, como configuração de conexão ao banco de dados e definição 
do arquivo de mapeamento, são configuradas no hibernate.properties. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.3 – Visão geral do Hibernate [1] 

 
 
Mapeamento 
 
 

A Figura 2.1 mostra um exemplo de mapeamento de uma entidade. 
 

1. … 
2. <hibernate-mapping> 
3.      <class name="Cliente" table="CLIENTE"> 
4.  <id column="CLIENTE_ID" name="id" type="java.lang.Long"> 
5.           <generator class="sequence"/> 
6.  </id>  // fecha a tag ig 
7.  <property 
8.   column="NOME" 
9.   length="50" 
10.   name="nome" 
11.   not-null="true" 
12.   type="java.lang.String" 

 



13.  />  // fecha a tag property 
14.     ... 
15.  
16.  <property 
17.   column="DATA_NASCIMENTO" 
18.   name="nascimento"  
19.   type="java.util.Date" 
20.  /> 
21.     </class> 
22.   </hibernate-mapping>  

Figura 2.1 – Mapeamento de classe [1] 

 
O documento da figura acima pode ser gerado automaticamente. Nele, o elemento 

“class” mapeia uma classe apara uma tabela. O Elemento “id” mapeia um atributo da classe 
à chave primária da tabela (o Hibernate obriga o uso de id para todas as tabelas que 
refletem entidades do modelo OO). Já o elemento “property” mapeia os atributos da classe 
para colunas da tabela. 

Neste mapeamento a classe de nome “Cliente” é mapeada em uma tabela chamada 
“CLIENTE”. O seu “id”, requerido pelo Hibernate, é mapeado na coluna “CLIENTE_ID”, 
sendo definido como do tipo inteiro longo, com gerador seqüencial. A propriedade “nome” 
é mapeada na coluna “NOME”, tendo tamanho 50, do tipo String (VARCHAR no banco) e 
sendo de preenchimento obrigatório (not-null=true””). 

Além do mapeamento de classes, há, como citado anteriormente, o mapeamento de 
relacionamentos e coleções. 
 
 
Consultas 
 

Existem basicamente três formas de realizar consultas ao banco de dados usando o 
Hibernate. A primeira é usando a sua linguagem de consulta, a HQL (Hibernate Query 
Language), a segunda, usando a Criteria Query API e a terceira, usando SQL nativo. 

A HQL tem sintaxe semelhante à SQL, porém, baseia-se na orientação a objetos. Desta 
forma, não há referência a tabelas na sua construção, mas sim, referenciando objetos que 
estão mapeados no banco de dados. Da mesma maneira, não há que selecionar colunas, 
uma vez que o objeto traz todas as informações de seus atributos junto à sua referência. 
Assim, o equivalente em HQL ao SQL “select * from pessoa” é “from Pessoa”. 

A Figura 3.2 mostra um código de consulta HQL. A query é construída integralmente e 
passada como parâmetro para um objeto do tipo Session (linha 1). As propriedades a serem 
fornecidas são precedidas por ‘:’ (dois pontos), a exemplo de “NOME” (linha 2). Estas 
propriedades são definidas pelo método setProperties (linha 4), do objeto Query. Neste 



exemplo, uma lista de pessoas cujo nome é fornecido pela variável “nome” será retornada 
pela consulta. 

 
1. Query q = session.createQuery("from Pessoa pessoa where upper(pessoa.nome) like  
2. :NOME"); 
3.  
4. q.setProperties(nome); 
5.  
6. List pessoas = q.list(); 

Figura 3.1 – Consulta com HQL [1] 

 
A HQL suporta as junções suportadas pelo SQL ANSI, podendo usar alguns recursos 

como a cláusula “WITH”. Entretanto, não suporta algumas funções SQL, como “UNION” 
de consultas. 

O uso de Criteria baseia-se na programação OO, com recursos fornecidos pela API do 
Hibernate para a utilização de objetos e métodos na construção e realização de consultas ao 
banco. Esta API fornece classes e métodos que provêem funcionalidades equivalentes às da 
SQL, nas quais o programador fornece as restrições por meio de parâmetros dos métodos. 

A Figura 3.2 mostra um código de consulta baseado no uso de Criteria. Um objeto 
Criteria baseado na classe Pessoa (linha 1). A este objeto são adicionados os critérios de 
consulta (linhas 3 e 5), que, neste caso, se baseiam em métodos estáticos1 da classe 
Expression para trazer todas a mulheres com nome “Maria” (uso do método like()), de 
idades entre 18 e 40 anos (uso do método between()). 
 

7. Criteria consulta = session.createCriteria(Pessoa.class); 
8.  
9. consulta.add( Expression.like("nome", "Maria%") ); 
10.  
11. consulta.add( Expression.between("idade", 18, 40) ); 
12.  
13. List resultado = consulta.list(); 

Figura 3.2 – Consulta com Criteria [1] 

 
Por ser menos parecido com a SQL, o código Criteria torna-se mais extenso e menos 

legível. Por outro lado, seu maior poder de expressão programática permite a construção, 
parte a parte, das consultas em tempo de execução. Fato que lhe garante utilização, uma vez 
que as consultas HQL devem ser criadas em sua integralidade, devendo ser conhecidas 
previamente. 
 
 

                                                 
1 Métodos estáticos são métodos de classe, ou seja, métodos que não precisam de objetos instanciados para 
serem invocados, pois não são associados a objetos. Podem ser invocados apenas com o nome da classe 
seguido do nome do método. No caso acima, Expression é uma classe e like() e between() são métodos de 
classe. 



Arquitetura 
 

A arquitetura do Hibernate é formada basicamente por um conjunto de interfaces. Logo 
abaixo são apresentadas as interfaces mais importantes nas camadas de negócio e 
persistência. A camada de negócio aparece acima da camada de persistência por atuar como 
uma cliente da camada de persistência. Algumas aplicações podem não ter a separação 
clara entre as camadas de negócio e de persistência. 

 
 
� Relação das Interfaces 
 

• Execução, operações de criação, remoção, consulta e atualização no banco de 
dados: Session , Transaction e Query; 

• Para configuração do Hibernate: Configuration; 
• Interação entre os eventos do Hibernate e a aplicação: Interceptor, Lifecycle, 

Validatable; 
• Extensão das funcionalidades de mapeamento do Hibernate: UserType, 

CompositeUserType, IdentifierGenerator. 
 
 

 
 

 



 Session  

O objeto Session é aquele que possibilita a comunicação entre a aplicação e a 
persistência, através de uma conexão JDBC. É um objeto leve de ser criado, não deve ter 
tempo de vida por toda a aplicação e não é threadsafe2. Um objeto Session possui um cache 
local de objetos recuperados na sessão. Com ele é possível criar, remover, atualizar e 
recuperar objetos persistentes.  

 SessionFactory  

O objeto SessionFactory é aquele que mantém o mapeamento objeto relacional em 
memória. Permite a criação de objetos Session, a partir dos quais os dados são acessados, 
também denominados como fábrica de objetos Sessions.  

Um objeto SessionFactory é threadsafe, porém deve existir apenas uma instância dele 
na aplicação, pois é um objeto muito pesado para ser criado várias vezes.  

 Configuration 

Um objeto Configuration é utilizado para realizar as configurações de inicialização do 
Hibernate. Com ele, define-se diversas configurações do Hibernate, como por exemplo: o 
driver do banco de dados a ser utilizado, o dialeto, o usuário e senha do banco, entre outras. 
É a partir de uma instância desse objeto que se indica como os mapeamentos entre classes e 
tabelas de banco de dados devem ser feitos.  

 Transaction 

A interface Transaction é utilizada para representar uma unidade indivisível de uma 
operação de manipulação de dados. O uso dessa interface em aplicações que usam 
Hibernate é opcional. Essa interface abstrai a aplicação dos detalhes das transações JDBC, 
JTA ou CORBA.  

 Interfaces Criteria e Query 

As interfaces Criteria e Query são utilizadas para realizar consultas ao banco de dados.  
Nas diversas aplicações existentes sempre que for necessário propagar o estado de um 

objeto que está em memória para o banco de dados ou vice-versa, há a necessidade de que a 
aplicação interaja com uma camada de persistência. Isto é feito, chamando o gerenciador de 
persistência e as interfaces de consultas do Hibernate. Quando interagindo com o 
mecanismo de persistência, é necessário para a aplicação ter conhecimento sobre os estados 
do ciclo de vida da persistência.  

Em aplicações orientadas a objetos, a persistência permite que um objeto continue a 
existir mesmo após a destruição do processo que o criou. Na verdade, o que continua a 
existir é seu estado, já que pode ser armazenado em disco e então, no futuro, ser recriado 
em um novo objeto.  

                                                 
2 Código ou programa que, se chamado por múltiplas linhas de execução (multithread), mantém seu estado 
valido. 



Em uma aplicação não há somente objetos persistentes, pode haver também objetos 
transientes. Objetos transientes são aqueles que possuem um ciclo de vida limitado ao 
tempo de vida do processo que o instanciou. Em relação às classes persistentes, nem todas 
as suas instâncias possuem necessariamente um estado persistente. Elas também podem ter 
um estado transiente ou detached.  

O Hibernate define estes três tipos de estados: persistentes, transientes e detached. 
Objetos com esses estados são definidos como a seguir:  

•  Objetos Transientes: são objetos que suas instâncias não estão nem estiveram 
associados a algum contexto persistente. Eles são instanciados, utilizados e após a sua 
destruição não podem ser reconstruídos automaticamente;  

•  Objetos Persistentes: são objetos que suas instâncias estão associadas a um contexto 
persistente, ou seja, tem uma identidade de banco de dados.  

•  Objetos detached: são objetos que tiveram suas instâncias associadas a um contexto 
persistente, mas que por algum motivo deixaram de ser associadas, por exemplo, por 
fechamento de sessão, finalização de sessão. São objetos em um estado intermediário, nem 
são transientes nem persistentes.  

 

De acordo com a figura acima, inicialmente, o objeto pode ser criado e ter o estado 
transiente ou persistente. Um objeto em estado transiente se torna persistente se for criado 



ou atualizado no banco de dados. Já um objeto em estado persistente, pode retornar ao 
estado transiente se for apagado do banco de dados. Também pode passar ao estado 
detached, se, por exemplo, a sessão com o banco de dados por fechada. Um objeto no 
estado detached pode voltar ao estado persistente se, por exemplo, for atualizado no banco 
de dados. Tanto do estado detached quanto do estado transiente o objeto pode ser coletado 
para destruição. 

 
Considerações  
 

O grande argumento em favor do Hibernate é o fato de agilizar o processo de 
desenvolvimento. O número de linhas relacionadas à persistência da aplicação cai 
sensivelmente. Entretanto, em seu desfavor pesa o pior desempenho em relação ao uso 
direto do JDBC (Java Database Connectivity) e ao PL/SQL (solução integrada ao SGBD). 
Movimentos intensos de dados em inserções, alterações e exclusões levam a perda de 
desempenho, por causa da instanciação de objetos na memória. Soluções de melhoria de 
desempenho podem envolver aumento de cache de dados, desenvolvimento de consultas 
separadas, em SQL nativo e, até, de soluções PL/SQL em partes mais críticas do sistema.  

O Framework conta com alternativas para a realização de consultas conhecidas 
perviamente ou em tempo de execução, e possui ferramentas que a auxiliam na construção 
e manutenção de mapeamentos, processos que, se bem realizados permitem à equipe de 
desenvolvimento um maior foco na etapa de codificação. Por outro lado, não é pequeno o 
número de casos de modelos ruins e ineficientes de banco de dados com a utilização do 
Hibernate, o que reforça a necessidade de maior empenho no processo de mapeamento, 
freqüentemente negligenciado por entusiastas da ênfase em codificação, e atenciosa 
manipulação das suas linguagens de consulta, para o desenvolvimento de aplicações 
eficientes. 

Informações técnicas mais detalhadas podem ser encontradas em [1, 2, 3, 4,5]. 
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