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RESUMO 

 

O ambiente de computação nas nuvens tem ganhado cada vez mais importância como um 

novo paradigma de armazenamento e processamento de dados. Muitos sistemas de gerenciamento de 

banco de dados tem sido propostos e adaptados a este ambiente. Em particular, alguns sistemas 

NoSQL tem obtido maior atenção e cada vez mais usuários, por proporcionarem melhor desempenho 

em diversos cenários. Diante deste crescente interesse por sistemas de banco de dados NoSQL nas 

nuvens, o objetivo deste trabalho é realizar um estudo comparativo dos desempenhos de consultas de 

dois dos principais sistemas de bancos de dados NoSQL nas nuvens: CouchDB e MongoDB. Os 

resultados obtidos sugerem desempenhos satisfatórios mesmo para grandes volumes de dados e os 

tempos de execuções de consultas sobre dados aleatórios crescem segundo funções polinomiais sobre 

o tamanho dos documentos consultados. 

Palavras-chave: Banco de dados, NoSQL, Computação em nuvem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

The Cloud Computing environment is progressively wining more importance as a new data 

storage and processing paradigm. Many Database Management Systems has been proposed and 

adapted to it. In particular, a few NoSQL systems has obtained more attention and more users, due to 

proportioning a better performance in several scenarios. In front of the growing interest in cloud 

NoSQL database systems, the objective of this work is to make a comparative study on the queries 

performances in two of the main cloud NoSQL database systems: CouchDB e MongoDB. The results 

achieved suggest satisfying performances even for large volumes of data and the queries execution 

times over random data grow according to polynomial functions over the size of the documents 

consulted. 

 Keywords: Database, NoSQL, Cloud Computing.  
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1. INTRODUÇÃO 

Os bancos de dados compõem parte fundamental dos sistemas computacionais modernos 

de forma que sua confiabilidade e eficiência são propriedades cada vez mais buscadas. As 

primeiras aplicações de Banco de Dados baseavam-se principalmente em registros de dados e 

ficaram conhecidas como modelo hierárquico e modelo de rede (ELMASRI; NAVATHE, 2005). 

Aplicações que utilizavam o modelo de rede eram fortemente dependentes da implementação, o 

que aumentava significativamente o trabalho do programador (SILBERSCHATZ et al., 1999). 

Quando era preciso buscar informações na base de dados, a consulta era feita de forma bastante 

eficiente, desde que a consulta já estivesse prevista pelo sistema. Realizar novas consultas, além 

das que o banco havia projetado para executar, como realizar mudanças para atender a novos 

requisitos da aplicação, envolvia trabalho de codificação da aplicação, o que demandava bastante 

tempo. Os sistemas que utilizavam o modelo hierárquico sofriam dos mesmos problemas do 

modelo de rede. Apesar disso, ambos dominaram o mercado de banco de dados durante anos 

(SILBERSCHATZ et. al., 1999). 

O modelo relacional surgiu com diversas melhorias em relação aos modelos anteriores. 

O mesmo foi projetado originalmente com o objetivo de separar o armazenamento físico dos 

dados de sua representação conceitual e também prover uma fundamentação matemática para os 

bancos de dados (ELMASRI; NAVATHE, 2005). Outra importante novidade do modelo 

relacional foi à introdução de linguagens de consultas, fazendo com que a criação de novas 

consultas ficasse muito mais rápida e prática. Devido à facilidade que os desenvolvedores tinham 

para realizar novas consultas, assim como a possibilidade de reorganizar o banco de dados de 

forma mais fácil sempre que os requisitos fossem alterados, o modelo relacional foi-se tornando 

muito popular, passando a dominar o mercado de bancos de dados até hoje. 
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Em 2008, a empresa Forrester Consulting realizou uma pesquisa através da Internet com 

236 tomadores de decisões e influenciadores na área de TI nos Estados Unidos, Reino Unido, 

Holanda e China. A pesquisa mostrou um crescimento exponencial das taxas de dados nas 

organizações que fizeram parte da entrevista. A preocupação da área de TI destas empresas 

entrevistadas é solucionar o problema do crescimento dos bancos de dados (FORRESTER, 

2008). Outro dado importante, extraído dessa mesma pesquisa, é que entre as fontes de dados, 

nas quais haverá um crescimento significativo de dados nos próximos três anos, estão dados em 

formato não estruturado como emails, imagens, vídeos, áudio, etc. (FORRESTER, 2008). É 

evidente o crescimento significativo tanto da quantidade de informações quanto da variabilidade 

das informações que estão armazenadas e disponíveis aos usuários por meio eletrônico (SILVA, 

2007). A expectativa para o futuro é que as bases de dados continuem crescendo, o que traz 

muitas preocupações para as empresas que precisam cada vez mais de espaço para 

armazenamento de informações exigindo que seus bancos de dados tenham a escalabilidade 

como uma de suas principais características. 

A necessidade de bancos de dados mais escaláveis somada à dificuldade apresentada 

pelos bancos de dados relacionais em prover este recurso impulsionou o surgimento dos bancos 

não relacionais. Outro fator que impulsionou a busca por novas soluções de armazenamento de 

dados relaciona-se com o fato de os bancos de dados relacionais armazenarem suas informações 

de forma estruturada. Isto é, para armazenar informações em bases de dados relacionais, é preciso 

uma estrutura modelada e construída previamente. Entretanto, grande parte dos dados utilizados 

atualmente na Internet não são estruturados, ou seja, estas informações não seguem um padrão 

estrutural para serem armazenadas em bancos relacionais. 

Neste contexto, surgiram os bancos de dados não relacionais – conhecidos como 

NoSQL, uma abreviação do termo em inglês Not Only SQL –, propostos para manipular um 

grande volume de dados garantindo a disponibilidade do serviço. Atualmente, uma grande 

quantidade de empresas recorre a esses outros tipos de bases de dados. Bases de dados NoSQL 

não surgiram para substituir as bases de dados relacionais, mas vieram como complemento para 

trabalhar em cenários em que os bancos relacionais não apresentam uma boa solução. Tais 
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bancos são mais adequados para trabalhar com bancos de dados de grande porte e com grande 

quantidade de acessos, como é o caso das bases de dados na Internet. 

Atualmente, diversas empresas, tais como Twitter (rede social), Facebook (rede social) e 

Google (ferramenta de busca), são exemplos de organizações que optaram por buscar métodos 

alternativos de gerenciamento de suas bases de dados. Tais empresas desenvolveram o seu 

próprio modelo de armazenamento dos dados ou passaram a se utilizar de sistemas NoSQL já 

existentes, como é o caso do Twitter, que optou pelo Cassandra (BRITO, 2010). 

Paralelo a este contexto, também surge o conceito de Computação em nuvem, que 

propõe que usuários de portes diversos deleguem armazenamento e processamento de dados a 

terceiros, na forma de um serviço sob demanda. Isto facilitaria o acesso às informações de 

qualquer lugar usando a internet. Propostas de sistemas de gerenciamento de bancos de dados em 

ambiente de nuvem tem surgido e ganhado relevância no meio acadêmico e de mercado. 

Por serem sistemas recentes, é natural que a maioria dos potenciais desenvolvedores de 

aplicações computacionais os desconheça, bem como os seus desempenhos diante de cenários 

diversos de consultas de dados. O presente trabalho tem o objetivo de apresentar dois dos 

principais sistemas de bancos de dados não relacionais na nuvem, bem como fornecer uma 

investigação acerca do desempenho de suas consultas. Os dois sistemas de banco de dados 

escolhidos foram CouchDB e MongoDB. A escolha destes sistemas ocorreu, pois ambos contam 

com muitas documentações, artigos, grupos de estudos e os servidores de hospedagem nas 

nuvens gratuitos. 

Percebe-se que as grande empresas que precisam de disponibilidade de suas informações 

estão usando ou migrando para banco de dados NoSQL, exemplo de grandes empresas que 

utilizam Bancos NoSQL é Google e a BBC. 
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1.1 Objetivos 

O objetivo principal deste trabalho é realizar um análise comparativa das consultas em 

dois dos principais bancos NoSQL atualmente existente no mercado, apresentando suas 

características e os desempenhos das consultas. 

1.2 Objetivos Específicos 

• Descrever os principais conceitos relacionados à computação nas nuvens e sistemas 

gerenciadores de bancos de dados NoSQL. 

• Descrever dois dos principais sistemas gerenciadores de banco de dados NoSQL nas 

nuvens: MongoDB e CouchDD. 

• Configurar os ambientes de bancos de dados escolhidos e elaborar conjuntos de testes 

para serem utilizados nas consultas.  

• Realizar os testes de desempenho das consultas e avaliar os resultados obtidos através dos 

testes. 

 

1.3 Metodologia 

O presente trabalho apresentará uma análise de consulta em bancos de dados NoSQL em 

ambiente de Computação nas Nuvens. Para compor as análises pretendidas, os métodos adotados 

serão bibliográfico, comparativo e qualitativo, sendo cada um descrito nas seções seguintes: 

Neste tópico, serão apresentados os caminhos metodológicos a partir do objeto de estudo 

que se trata de banco de dados não relacional. A escolha do tema foi pautada pela investigação de 

artigos científicos, livros e sites. Foram estudadas as funcionalidades de cada um dos bancos de 

dados não relacionais citados e averiguados os seus comportamentos diante de consultas. Os 

bancos de dados em questão, CouchDB e MongoDB, foram submetidos aos mesmos testes (para 
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possibilitar um grau de comparativo justo e inseto quanto às especialidades dos bancos), visando 

o desempenho de suas consultas, a fim de fornecer uma visão crítica de cada banco. 

 Método Bibliográfico 

Para um melhor entendimento sobre bancos de dados NoSQL, foi realizada uma 

pesquisa bibliográfica para uma compreensão dos motivos que levaram ao seu surgimento, bem 

como quais bancos de dados podem ser classificados como sendo um banco de dados NoSQL. 

Foi realizada ainda uma coleta de informações possíveis sobre aqueles com o intuito de 

classificá-los em categorias baseadas em características identificadas por meio dos levantamentos 

feitos a partir das leituras. 

Para esta fase de coleta de informações, foram utilizados artigos científicos e 

documentações oriundas de cada um destes bancos de dados. Também serão utilizados outros 

trabalhos de análise comparativa destas ferramentas como fonte de pesquisa para comparação de 

resultados. Durante a pesquisa bibliográfica, foram verificados também quais são as 

características mais importantes em cada um destes bancos e como eles utilizam estas 

características. 

 Método Comparativo 

Com base nas informações colhidas durante a pesquisa bibliográfica, foi realizada uma 

comparação entre os bancos de dados estudados, a fim de classificá-los de acordo com as 

características de cada um. 

 Método Qualitativo 

Após a classificação dos bancos de dados por categorias, foram escolhidos dois deles 

para a análise comparativa. A escolha dos bancos foi feita obedecendo os seguintes critérios: (a) 

precisam ser gratuitos, (b) devem estar sendo usados por aplicações web, (c) necessitam possuir 

documentação suficiente para sua correta utilização e (d) devem possuir servidor de hospedagem 

gratuito. 
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Os bancos CouchDB e MongoDB foram escolhidos e foram analisados e comparados 

entre si, a fim de fornecer uma visão crítica dos resultados obtidos. Esta comparação foi feita com 

base nos resultados de consultas específicos.  

1.4 Estrutura do Trabalho 

Este trabalho esta dividido em quatro capítulos. No primeiro capitulo foram apresentados 

o problema a ser estudado, os objetivos deste trabalho e a metodologia adotada. 

O segundo capítulo apresenta o referencial teórico, que inclui o modelo não relacional, 

classificação dos Bancos NoSQL, tipo de manipulação dos dados, apresentação dos dois bancos 

CouchDB e MongoDB e uma breve explanação sobre Computação nas Nuvens.  

O terceiro capítulo mostra a elaboração dos testes feitos, passos de sua execução e 

apresentação dos gráficos gerados pela comparação dos dados.  

No quarto capítulo são apresentadas as conclusões acerca dos resultados obtidos. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Os bancos de dados tornaram-se essenciais no cotidiano das empresas, sendo utilizados 

para armazenar todas as informações relevantes ao bom funcionamento da organização, bem 

como informações estratégicas para o seu crescimento como um todo.  

Para Elmasri e Navathe (2006), Banco de Dados é uma coleção de dados relacionados, 

os quais representam fatos registrados. Date (2003), conceitua Banco de Dados como sendo uma 

coleção de dados persistentes, usada pelos sistemas de aplicação de uma determinada empresa. 

Segundo Silberschatz et. al. (1999), o maior benefício dos bancos de dados é proporcionar uma 

visão abstrata dos dados ao usuário. Essa visão dos dados consiste em ocultar detalhes do 

armazenamento e manutenção dos dados, que são desnecessários para a maioria dos usuários de 

banco de dados. 

Uma vez que a grande maioria dos usuários de bancos de dados não são grandes 

conhecedores de computação, a complexidade dos sistemas de bancos de dados é 

convencionalmente omitida através de níveis de abstração para facilitar o uso por parte dos 

usuários (SILBERSCHATZ et. al., 1999). Esses níveis são geralmente divididos em: nível físico 

ou interno, nível de visão ou externo e nível lógico ou conceitual. 

Atualmente, o modelo relacional está presente na grande maioria das aplicações de 

bancos de dados atuais. O modelo relacional foi proposto por Ted Codd, da IBM Research, em 

1970 (ELMASRI e NAVATHE, 2006; RAMAKRISHNAN e GEHRKE, 2008). Até então os 

sistemas de banco de dados eram baseados em dois modelos anteriores: o modelo de hierárquico 

e o de rede (RAMAKRISHNAN e GEHRKE, 2008). No modelo relacional, os dados e as 

relações entre estes dados são representados através de uma coleção de uma ou mais relações, 

sendo cada relação designada por um nome único (ELMASRI e NAVATHE, 2006; 
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RAMAKRISHNAN e GEHRKE, 2008; SILBERSCHATZ et. al., 1999). Uma relação no modelo 

relacional é uma tabela formada por linhas e colunas. Essa representação tabular é bastante 

simples e permite que até usuários iniciantes possam entender o conteúdo de um banco de dados 

e fazer consultas em seus dados (RAMAKRISHNAN; GEHRKE, 2008). 

Entretanto, uma nova geração de banco de dados que não segue a estrutura do modelo 

relacional está cada vez mais em uso atualmente: os bancos de dados NoSQL. 

Neste capítulo será apresentado o referencial teórico que servirá como base para o 

desenvolvimento do trabalho. Ele está dividido em seções da seguinte forma: 2.1 NoSQL – que 

descreve essa nova geração de banco de dados, 2.2  Bases de Dados Distribuídas e Não 

Distribuídas – sua arquitetura e 2.3 a definição do conceito BASE e suas aplicações. 

 

2.1 Banco de Dados Não Relacional 

Antes de apresentar o NoSQL, é importante entender um pouco da história dos sistemas 

de gerenciamento de dados desde sua origem até o início deste movimento chamado NoSQL.  

Segundo PORCELLI (2011), nos últimos 30 anos temos 
vivenciado a “ditadura” do modelo relacional, porém é 
importante lembrar que os primeiros sistemas de 
gerenciamento de bancos de dados (ou SGBDs) não eram 
baseados em estruturas relacionais, e, sim, hierárquicas 
(IMS-DB, final dos anos 1960) ou baseados em grafo 
(CODASYL - anos 1970). O modelo relacional só seria 
apresentado por “Ted” Codd no início dos anos 1970 e 
realmente adotado apenas no final dos anos 1980. 

Segundo PORCELLI (2011), contudo, o modelo relacional se popularizou sendo 

amplamente adotado pela grande maioria poucas iniciativas apostaram em sugerir um modelo 

alternativo. Aos poucos sugiram alternativas mais nada que tivesse sucesso (bem como os bancos 

Orientados a Objetos e XML). Ainda segundo PORCELLI (2011), “um ponto interessante e 
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comum a cada nova proposta de modelos alternativos (isso desde o início, lá nos anos 1960) é a 

tentativa de invalidar e substituir por completo o modelo dominante, isso até agora”. 

Em 1998, o termo NoSQL foi utilizado como nome de um sistema de gerenciamento de 

bancos de dados relacional que não possuía uma interface SQL (STROZZI, 1998, PORCELLI, 

2011) diz que “NoSQL é um movimento que promove soluções de armazenamento de dados não 

relacionais. Ele é composto por diversas ferramentas que, de forma particular e específica, 

resolvem problemas, como tratamento de grandes volumes de dados, execução de consultas com 

baixa latência e modelos flexíveis de armazenamento de dados, como documentos XML ou 

JSON”. 

Em 2004, a Google começou o desenvolvimento do BigTable, uma das primeiras 

implementações de um sistema totalmente não relacional. O BigTable foi concebido para atender 

às necessidades peculiares da Google para o acesso de grandes quantidades de dados a 

velocidades muito elevadas (milhões de leitura/escrita por segundo). Google Search, Google 

Earth, Google Maps, Orkut, Youtube e Blogger são alguns dos serviços que dependem do 

BigTable (HENDRICKSON, 2008). A Amazon foi outra empresa de grande porte a armazenar 

grande parte de seus dados corporativos em uma base de dados não relacional. Em 2007 ela 

publicou um artigo que introduziu seu sistema não relacional distribuído para uso interno, 

chamado Dynamo (LEAVITT, 2010). 

Em 2009, o termo NoSQL foi novamente utilizado, dessa vez para dar nome a um 

evento organizado para discutir sobre bancos de dados open source distribuídos (LAST, 2009). 

Depois desse evento, o termo NoSQL ganhou popularidade sendo usado para representar bancos 

de dados alternativos ao modelo relacional. Posteriormente, o termo passou a ser uma abreviação 

de Not Only SQL (Não apenas SQL) sendo usado principalmente para representar bases de dados 

não relacionais (BRITO, 2010). 

As bases de dados NoSQL possuem algumas características comuns: são livres de 

esquema, ou seja, não necessitam de um esquema rígido para armazenamento de dados; oferecem 

a capacidade de gerenciar grandes quantidades de dados sobre um conjunto de servidores de 
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baixo custo; possibilitam alta disponibilidade; tendem a usar protocolos open source para 

comunicação com o cliente e são frequentemente construídos para serem escaláveis (BRITO, 

2010). 

Neste ponto da pesquisa, será apresentada uma revisão dos estudos sobre banco de dados 

não relacional e alguns conceitos, características e tipologias necessários a uma compreensão do 

nosso objeto de estudo. 

NoSQL são diferentes sistemas de armazenamento que 
surgiram para suprir necessidades que os bancos de 
dados tradicionais (Relacionais) são ineficazes. Muitas 
dessas bases apresentam características muito 
interessantes como alto desempenho, escalabilidade, 
replicação, suporte a dados estruturados e sub- colunas. 
Gupta (2010).  

 

O agrupamento das informações será unificado no mesmo registro, ou seja, em vez de 

haver o relacionamento entre várias tabelas para formar uma informação, a mesma estará em uma 

totalidade de registro. 

Banco de dados NoSQL tem abordagens diferentes. O que eles têm em comum é que 

não são relacionais. Sua principal vantagem é que, ao contrário de bancos de dados relacionais, 

eles lidam com dados não estruturados, tais como processamento de texto de arquivos, e-mail, 

multimídia e meio de comunicação social, eficientemente.  

2.1.1 Bases de Dados Distribuídas e Não Distribuídas 

Quanto à arquitetura, as bases de dados NoSQL podem ser divididas em distribuídas e 

não distribuídas. As distribuídas assumem a responsabilidade pelo particionamento de dados 

(para escalabilidade) e pela replicação de dados (para disponibilidade) enquanto as bases não 

distribuídas deixam  a responsabilidade para cliente.  

Distribuído Não Distribuído 
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Dynamo, Amazon S3, Scalaris, Voldemort, 
CouchDB, MongoDB, BigTable,Cassandra, 

HyperTable, HBase 

Redis, Tokyo Tyrant, MemcacheDB, SimpleDB 

Tabela 1- Bases de dados distribuídas e não distribuídas. 

 

2.1.2 Teorema CAP 

Segundo ELEMAR (2011), um Banco de Dados pode assumir as características de 

disponibilidade, consistência e tolerância particionamento. Em 2000, Eric Brewer demonstrou 

que um banco de dados pode oferecer apenas dois desses atributos, nunca os  três, que ficou 

conhecido como teorema CAP (Consistency, Availability e Partition Tolerance). Segue abaixo 

uma apresentação de cada atributo.  

Consistência 

Segundo ELEMAR (2011), Consistentes são definidos como sistemas que, ou estão 

funcionando integralmente, ou não estão funcionando. Quase todo banco de dados utilizado hoje 

em dia é consistente. Ou seja, quando escrevemos alguma coisa em um banco de dados, 

esperamos poder recuperar exatamente o mesmo dado que foi salvo. Consistência também está 

relacionada a transações. Dessa forma existe a expectativa de que um conjunto de operações 

relacionadas ocorram todas em um único momento. 

Disponibilidade  

Segundo ELEMAR (2011), tecnicamente, podemos dizer que um sistema é “disponível” 

quando toda operação termina em um resultado esperado. Quando ligamos o computador e 

abrimos um browser, desejamos ter condições de acessar imediatamente nosso cliente de email, 

por exemplo. Usuários, na maioria dos casos, não ficam satisfeitos ao receber uma mensagem de 

que um sistema está fora do ar “para manutenção”. 
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Segundo ELEMAR (2011), Disponibilidade é um dos atributos de qualidade mais 

importantes para sistemas baseados em Web. Sabemos que “falhas” são inevitáveis. Contudo, os 

usuários imaginam que tenhamos alguma forma de contingência (backups e alguma redundância) 

para minimizar o impacto. 

Tolerância Particionamento 

Segundo ELEMAR (2011), tolerância ao particionamento significa garantir que 

operações serão completadas, mesmo que componentes individuais não estejam disponíveis. 

Segundo ELEMAR (2011), sabemos que uma das práticas de “deploy” mais comuns 

consiste em manter um único banco de dados, rodando em um servidor que aceita requisições de 

todo mundo. Essa abordagem é consistente, entretanto não é escalável. 

Segundo ELEMAR (2011), tolerância ao particionamento é a capacidade de um sistema 

se manter operante mesmo em casos onde ocorra uma interrupção parcial de alguns componentes. 

De forma geral, tolerância ao particionamento anda de mãos dadas com disponibilidade. 

Segundo ELEMAR (2011), no Banco de Dados relacional, optou por tolerância ao 

particionamento e consistência, então, fatalmente, não teremos disponibilidade. Isso ocorre, pois, 

toda vez que uma transação estiver sendo realizada, ela precisará ser replicada para os 

“espelhos”. Perceba que a abordagem de usar servidores de dados separados com dados divididos 

por uma determinada categoria não representa, necessariamente, tolerância a particionamento 

(visto que o sistema não se manterá plenamente operante em caso de parada de um nó). 

Conforme mostra na Figura 1. 
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Figura 1 - Características do Banco de Dados Relacional ELEMAR (2011) 

Segundo ELEMAR (2011), por fim, se optarmos por tolerância ao 

particionamento e disponibilidade, então, não terá consistência (pelo menos, não todo o tempo). 

Um exemplo seria o caso do Twitter, quando utiliza o Banco de Dados Relacional “PostgreSQL”,  

ficou em 2008 fora do ar durante 84 horas, esse tempo para um rede social é um valor alto, por 

isso ele pensaram em resolver de uma eficiente e implantaram o Banco de Dados NoSQL 

“Cassandra”, com essa mudança o Twitter ficou fora do ar por 23 horas e 45 minutos.  

 

Figura 2 - Características do Banco de Dados NoSQL ELEMAR (2011) 

Nesse caso o Twitter necessitava da disponibilidade do serviço por isso que optou por 

usar um Banco de Dados NoSQL. Essa redução foi muito significativa por ter reduzido o tempo 

em relação a 2008, mais vale lembra que a quantidade de informações de 2008 para 2009 

cresceu. Então podemos dizer que, se o Twitter continuasse usando Banco de Dados Relacional 
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iria aumentar o tempo que ficou fora do ar em 2009 em relação a 2008. Conforme mostra a 

Figura 2. 

 
 

2.1.3 BASE 

Segundo PRITCHETT (2008), BASE (Consistência em Momento Indeterminado) é 

oposta ao ACID. Embora isso pareça impossível de enfrentar, é, na realidade, bastante 

gerenciável e conduz a níveis de escalabilidade que não podem ser obtidos com o ACID. 

A principal ideia da BASE é abrir mão da consistência em favor da disponibilidade e 

escalabilidade. Abrir mão da consistência não significa que os dados estão inconsistentes o tempo 

todo, e, sim, que os dados poderão ficar inconsistentes por um pequeno período de tempo, que é 

relativo e depende de como a aplicação foi desenvolvida e configurada, porém os dados estarão 

no estado consistente na maior parte do tempo. PORCELLI (2011) 

  Segundo PORCELLI (2011) “O sistema financeiro é repleto de situações onde 
BASE é utilizado. Um bom exemplo para entender o estado de inconsistência 
temporário é através da operação de transferência de valores entre bancos 
(DOCs ou TEDs). No momento da transferência o valor é debitado na conta do 
cliente que está enviando, porém este valor ainda não está na conta destino. Até 
o banco destino confirmar (ou recusar) a operação, o valor transferido não está 
em local algum e a do cliente que efetuou a operação está em um estado 
inconsistente. Após a confirmação (ou recusa) da operação do banco destino, os 
dados retornam ao estado consistente”.  

  Segundo PORCELLI “em resumo, em sistemas ACID (Atomicidade, Consistência, 

Isolamento e Durabilidade), o dado é modificado de estado consistente para consistente a cada 

operação, já no BASE os dados estão em estado de fluxo, isto é, em constante modificação”. 

Um exemplo bastante comum: uma pessoa que acessa o Twitter e posta uma mensagem, 

ao acessar de outro dispositivo, o Twitter verifica que sua mensagem não esta sendo exibida, isso 

se dá por conta que ao acessar desse outro dispositivo as informações localizadas não seriam a 
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ultima versão, por isso é dito como consistência eventual, pois a versão que esta sendo exibida 

não garante que será a versão mais atual. 

2.1.4 Manipulação Dos Dados em NoSQL 

A manipulação das informações dos bancos NoSQL são classificadas por sua forma de 

trabalho com os dados. A tabela 2 apresenta os principais tipos de manipulação e os bancos 

relacionados aos tipos: 

Key Value Store Document Store Column Store Graph Store 

Dynamo SimpleDB Cassandra Neo4j 

S3 CouchDB BigTable InfoGrid 

Redis MongoDB Hbase HiperGraphDB 

Scalaris Riak HypeBase BigData 

Voldemort RavenDB  Sones 

Tabela 2 - Classificação da manipulação dos Bancos NoSQL. 

Segundo Nascimento (2010), em um projeto, não necessariamente se precisa usar só um 

banco de dados NoSQL, é possível usá-lo em conjunto com outro banco. Os bancos NoSQL são 

indicados para grandes cargas de dados, exigência de velocidade na consulta e escrita em grandes 

volumes de dados.  

Manipulação do tipo Document Store 

O documento é uma estrutura de dados composta por uma quantidade variável de 

campos, com tipos de dados diversos, inclusive um campo pode conter outro documento 

(chamado de subdocumento). 

 Segundo PORCELLI (2011), “este modelo permite armazenar qualquer 
documento, sem ter a necessidade de definir previamente sua estrutura. 
Documentos podem ser armazenados em conjunto mesmo que não tenham nada 
em comum; este esquema é conhecido como schema-free. Outra característica 
do modelo de documento é a tendência de desnormalização dos dados, deixando 
em um só documento (ou “registro”) todas as informações relacionadas - 
inclusive as ferramentas que suportam este tipo de modelo são otimizadas 
justamente para isso”. 
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A estrutura de um blog é um exemplo de modelo Document Store, pois em um 

documento pode-se agrupar post e comentários PORCELLI (2011).  

Segundo Nascimento (2010), “Baseado em documentos XML ou JSON (Java Script 

Object Notation), pode ser localizado pelo seu id único ou por qualquer registro que tenha no 

documento”.  

Alguns bancos de dados que utilizam Document Store para manipular os dados são: 

CouchDB e MongoDB. 

Um exemplo de aplicação que utiliza Document Store, segundo REES (2011), seria um 

software de busca onde suas consultas poderiam ser alteradas conforme a sua necessidade.  

Segundo REES (2011), esse tipo de manipulação possui pontos fortes e fracos. O ponto 

forte se dá por sua tolerância a gravar dados incompletos, e seu ponto fraco se decorre por não 

existir um padrão na sintaxe de suas consultas.  

 

Figura 3 - Document Store 

Um exemplo de código usando Document Store, como a Figura 4 mostra, estou 

inserindo em uma mesmo Documento campos diferentes sem ter antes criado uma estrutura. 
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Figure 4 - Exemplo Document Store 

 Manipulação do tipo Graph Store 

Segundo Nascimento (2010), “Com uma complexidade maior, esses bancos de dados 

guardam objetos, e não registros como os outros tipos de NoSQL. A busca desses itens é feita 

pela navegação desses objetos”.  

Segundo SANTANA (2011): “Grafo é uma estrutura de dados que conecta um conjunto 

de vértices através de um conjunto de arestas. Os bancos de dados de grafo modernos suportam 

estruturas de grafo multirrelacionais, em que existem tipos diferentes de vértices (representando 

pessoas, lugares, itens) e diferentes tipos de arestas, como, por exemplo, “amigo de”, “mora em”, 

“comprado por” [...] ”. 

Segundo PORCELLI (2011), “o exemplo mais comum utilizado para apresentar o 

modelo de grafo é a estrutura de dados de uma rede social, na qual pessoas (que são 

representadas por vértices) conhecem ou seguem outras pessoas (os relacionamentos serão 

representados por arestas do tipo Conhece ou Segue)”. 
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Figura 5 - Graph Store 

Segundo REES (2011), esse tipo de manipulação possui pontos fortes e fracos. O ponto 

forte utiliza algoritmos que percorrem o caminho mais curto; o seu ponto fraco é passar por todos 

os gráficos para ter uma resposta definitiva. 

Neste modelo, as entidades são armazenadas como nós e arestas. Os Nós representam as 

entidades, enquanto as arestas representam relacionamentos. É basicamente um key/value store 

com suporte completo para relacionamento.  

Alguns bancos de dados que utilizam Graph Store para manipular os dados são: Neo4J e 

InfoGrid. Um exemplo de aplicação que utiliza esse tipo de manipulação de dados: redes sociais, 

sites de compras REES (2011). 

 Manipulação do tipo Column Oriented Store 

Segundo PORCELLI (2011), “o modelo de Column Oriented Store se tornou popular 

através do trabalho BigTable do Google (publicado em 2006), com o objetivo de montar um 

sistema de armazenamento de dados distribuído, projetado para ter alta escalabilidade e suportar 

um grande volume de dados”. 
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O modelo Column Oriented Store é composto por alguns componentes Keyspaces, 

Famílias de Colunas e Colunas PORCELLI (2011). 

O Componente Keyspace tem como objetivo agrupar um conjunto de Família de Coluna. 

Este componente similar a um Database do modelo relacional PORCELLI (2011). 

Já no componente Família de Colunas tem uma estrutura mais próxima de uma 
tabela do modelo relacional, onde os dados são armazenados em linhas e 
organizados em colunas. Entretanto, as semelhanças param por aí, pois este 
componente tem suas próprias características, como o uso de uma chave única 
para identificação de cada linha e a quantidade variável de colunas, que traz 
flexibilidade ao modelo sem poluir as linhas com colunas nulas PORCELLI 
(2011). 

  Por último, temos a Coluna, que é uma tupla composta por nome, timestamp e valor, 

em que os dados são realmente armazenados. O elemento timestamp permite que uma única 

coluna armazene diversos valores, adicionando outra dimensão aos dados nulos. PORCELLI 

(2011). 

Segundo PORCELLI (2011), “Duas características adicionais e importantes deste 

modelo são a forma de consulta, que pode ser executada apenas através da chave das linhas de 

uma família de colunas, e a necessidade de definir previamente o conjunto de colunas que podem 

ser armazenadas em cada família”. Alguns casos reais deste modelo são as aplicações Google 

Docs e Google Analytics, que utilizam o BigTable, e o Digg e Reddit, que utilizam o Cassandra. 

Segundo Nascimento (2010), “A principal diferença deles é que os dados são 

armazenados em colunas, ajudando na escalabilidade”. A Figura 6 ilustra a forma de 

manipulação, utilizando o modelo Column Oriented Store. 

Chave  Versão Cadastro Histórico de Função Endereço 

  Nome Idade Sexo Função UF Cidade CEP 

1 V1 Carlos 30 M     

1 V1    Estagiário     

1 V2    Programador    
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1 V3    Analista    

1 V1     CE Fortaleza XX 

Figure 6 - Modelo Column Oriented Store 

Alguns bancos de dados que utilizam Column Oriented Store para manipular os dados 

são: Cassandra, HBase e Riak. Um exemplo de aplicação que utiliza esse tipo de manipulação de 

dados: sites de notícias e enquetes REES (2011). 

Segundo REES (2011), esse tipo de manipulação possui pontos fortes e fracos. O ponto 

forte são as pesquisas rápidas e um bom armazenamento distribuído de seus dados; o ponto fraco 

está em  possuir uma grande quantidade de níveis de API. 

 Manipulação do tipo key/Value Store   

 

Figura 7 - key/Value Store 

Segundo Nascimento (2010), “Esse é o tipo de banco de dados NoSQL mais simples, o 

conceito dele é uma chave e um valor para essa chave. Mas ele é o que suporta mais carga de 

dados. Esses tipos de bancos de dados são os que têm a maior escalabilidade”.  

Alguns bancos de dados que utilizam key/value store para manipular os dados são: 

Redis, Voldemort, Tokyo Cabinet e BDB. Um exemplo de aplicação que utiliza esse tipo de 

manipulação de dados, segundo REES (2011), seria um software sendo executado em rede 

responsável por enquetes ou redes sociais. 
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Segundo REES (2011), esse tipo de manipulação possui pontos fortes e fracos. O ponto 

forte seriam pesquisas rápidas; e o ponto fraco se dá por não ter um esquema de armazenamento 

de dados. A estrutura do modelo Key/Value Store permite armazenar uma chave e seu valor, e o 

valor pode assumir qualquer informação, ou seja, um blob (Um tipo de armazenamento de dados 

sem estrutura determinada que nos permite armazenar um grande volume de dados) PORCELLI 

(2011). 

Uma característica importante do modelo Key/Value Store é poder pesquisar um dado 

apenas pela chave. Esta condição obriga o programador a elaborar muito bem suas chaves. Em 

contrapartida, obtém-se um comportamento no acesso aos dados, que na prática significa uma 

execução pouco dependente do volume de dados. 

2.2 CouchDB 

Segundo Eloy (2009), o termo “Couch” é um acrônimo de “Cluster of Unreliable 

Commodity Hardware”. Esse sistema disponibiliza uma série de características que permitem que 

servidores com hardware de baixo desempenho consigam funcionar sem nenhum problema. É 

considerado livre de esquema e distribuído, possuindo como princípio arquitetural a Web. 

O CouchDB é um banco de dados Document Store que podem ser consultados e 

indexados de forma MapReduce, usando JavaScript. CouchDB também oferece replicação 

incremental com bidirecionais de detecção e resolução de conflitos Gupta (2009). CouchDB 

oferece uma API RESTful JSON, que pode ser acessado de qualquer ambiente o qual permite as 

solicitações HTTP. Existe uma infinidade de bibliotecas de terceiros cliente que tornam isso 

ainda mais fácil a partir de sua linguagem de programação de escolha. CouchDB, construído em 

Web console de administração, fala diretamente ao banco de dados usando solicitações HTTP 

emitidos a partir de seu navegador. 

 



32 
 

 
 

Manipulação dos Dados 

Os dados são organizados em documentos onde cada documento possui um identificador 

único “id”, entretanto cada documento poderá ter uma quantidade distinta de atributos, conforme 

o exemplo da Figura 3. Os documentos são acessados e armazenados como um objeto JSON 

(JavaScript Object Notation). Na atualização de um documento será gerado um identificador de 

versão ou revisão”rev”, com objetivo futuro de gerenciar as alterações (auditoria das alterações). 

Sua estrutura de arquivo é fundamentada em árvores B+ para persistir os dados. As revisões 

permitem enxergar um mesmo documento em pontos distintos no tempo. 

Segundo Eloy (2009), JSON é considerado como um padrão leve dados que foi 

desenvolvido para facilitar a manipulação dos dados (leitura e escrita de estruturas de dados), 

ditas como subconjunto da especificação Javascript. Permite a construção de estruturas que 

utilizam os conceitos de coleções chave e valor. 

Em JSON, assume as formas: 

• Objeto – conjunto desordenado de pares nome / valor; 

• Matriz – coleção ordenada de valores; 

• String – é uma sequencia de caracteres Unicode, envolvidos entre aspas; 

• Number. – é uma sequencia de números. 

Um exemplo da estrutura JSON, conforme mostra a figura 8: 

 

Figura 8 – Exemplo de estrutura JSON 
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Como mostra na Figura 5 cada documento possui um identificador único e um atributo 

de versão, o atributo versão serve como um controle de concorrência, cada vez que o documento 

for alterado será incrementada uma nova versão no documento, permitindo um controle das 

alterações. 

 Segundo Eloy (2009), as alterações nos documentos não bloqueia o documento, assim 

outro usuário realize uma alteração no documento, primeiramente será carregado o documento, 

após isso o usuário realizar as alterações e então enviar o documento de volta para o banco de 

dados.  

O modelo relacional necessita que suas estruturas estejam devidamente modelada antes 

de serem usados, já no Couch não há essa necessidade, pois, o documento já esta pronto para 

receber qualquer estrutura, porém permite redundância e consistência eventual dos dados (ELOY, 

2009).   

Como exemplo, foi criado um objeto que representa uma Pessoa. Que em JSON seria: 
  

 
Figura 9 - Exemplo de estrutura JSON 

O uso das Views permite o uso das funções Map/Reduce em seus documentos. Sendo, 

assim, possível criar consultas e junções de documentos. Da mesma forma que no modelo 

relacional as Views são armazenadas em tabelas, no Couch são armazenadas em documentos, 

que possui no seu “id” o valor “_design/”. Com a criação de uma Views os atributos serão 

armazenados na Views do documento, conforme mostra a Figura 10: 
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Figura 10 - Documento que define três Views. 

 
Ao realizar uma consulta de pessoas maiores de idade, foi gerado um os dados no formato 

JSON, como mostra na Figura 11: 

 
Figura 11 - Exemplo de retorno de maiores de 18 anos. 

 

Controle de Concorrência  

Para fazer o controle de concorrência, o CouchDB utiliza o método MVCC 

(Multiversion Concurrency Control) , que significa Controle de Concorrência de Múltiplas 

Versões, permitindo que vários usuários acessem um determinado dado simultaneamente sem 

comprometer a disponibilidade do serviço, oferecendo um aumento na escalabilidade. 

De tal modo que um usuário acesse um dado e deseje fazer uma alteração, esse dado não 

ficará bloqueado para os demais usuários, entretanto, eles terão acesso a uma versão anterior por 

isso que é dito consistência eventual. 
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Recuperação de Dados 

Conforme vimos, o CouchDB acessa suas informações a partir de Views Segundo Orend 

(2009). A cada recuperação das informações, o CouchDB cria uma nova View com essas 

informações. A partir dessa View se utiliza funções de MapReduce que permite a manipulação 

dos seus dados. Segundo Eloy(2009), o método de processamento MapReduce é capaz de 

processar uma grande massa de dados. Uma de suas característica fundamentais é a alta 

escalabilidade e a criação e distribuição automática dos dados nos nós permitindo a sincronização 

dos nós. Um exemplo de utilização MapReduce, conforme a Figura 12. 

 

Figura 12 - Assinaturas dos métodos do framework MapReduce da Google retirado de Orend (2010) 

Como mostrado na Figura 12, os pares de dados da entrada composto por “key” e 

“value” no “map” montado uma lista “list” de outros pares de dados sendo agora pares 

intermediários compostos por “ikey” e “ivalue” por fim usa a função “reduce” que devemos 

passar o “ikey” e lista de “ivalue”, que por fim nos da uma lista de resultado final “list(fvalue)”.  

Replicação dos Dados 

O método para fazer a replicação no banco CouchDB é o mestre-mestre (Master-

Master), o modelo funciona da seguinte forma, os Servidores denominado como Escravos serão 

responsáveis por retornar as consultas requisitada pelo usuário. No caso de alteração, deleção e 

inclusão serão feitas no Servidor Mestre. 

Um exemplo seria dois usuários acessando um mesmo sistema e realizando a mesma 

consulta, mas um dos usuários altera alguma informação dessa consulta, no entanto, a versão do 

outro usuário esta com uma versão mais antiga. Ao ser alterado o registro, o registro foi alterado 

diretamente no Servido Mestre, nesse caso a informação do outro usuário Eventualmente 
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Inconsciente, para isso o Servidores Mestres se comunicam realizando a replicação das 

informações e posteriormente passa a nova versão para os Servidores Escravos, deixando as 

informações Consistente, conforme ilustrado na Figura 13. 

 

Figura 13 - Exemplo Mestre - Mestre 

Particionamento 

O CouchDB fornece consistência e disponibilidade de suas informações garantindo a 

tolerância ao particionamento de seus dados. 

O CouchDB permiti incluir e consultar documentos por meio de identificadores único 

“id” no documento. Através do método de particionamento “Hashing” consegue distribuir os 

dados entre os servidores, permitindo encontrar documentos sem se preocupar por qual o servidor 

foi armazenado. A vantagem desse método foi resolver o problema de particionamento das 

informações entre servidores, mas, nos deixa um problema, possa ser que algumas dessas 

informações sejam perdidas por motivo de falha no hardware ou software, pra isso o método 

Hashing faz copias de segurança para mais de um nó.  

Na Tabela 2 são apresentadas algumas características encontradas do banco CouchDB: 

Característica Descrição 
Armazenamento Arvore B+ 

Controle de Concorrência MVCC 
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Consistência Eventualmente consistente 

Distribuído Sim 

Escrito C++ 

Interface REST 

Esquema de particionamento horizontal Hashing  

Índices secundários  Sim 

Licença Apache 

Método de consulta  Map/reduce 

Modelo de Dados Document Store 

Protocolo HTTP/ REST 

Replicação Master-Master  

Tipos de Dados String, number, boolean, array e object.  

Onde é usado  BBC, PylonsHQ e GPirate  
Tabela 3 -CouchDB e suas Características 

2.3 MongoDB 

O MongoDB, que teve seu primeiro lançamento em novembro de 2009, foi criado por 

Dwight Merriman (um dos fundadores da DoubleClick) e Eliot Horowitz (ex-funcionário da 

DoubleClick), que juntos formaram a 10gen, empresa responsável pelo desenvolvimento e 

suporte profissional do MongoDB (PORCELLI, 2011). 

Segundo Gupta (2009), o banco de dados MongoDB é considerado distribuído, a 

manipulação de seu dados segue o padrão Document Store. Algumas das características 

encontradas no MongoDB:  

• Banco disponível para os Sistemas operacionais Windows, Mac, Linux e Solaris; 

• Linguagens suportadas C, C#, C++, Haskell, Java, JavaScript, Perl, PHP, Python, 

Ruby e Scala; 

• É possível localizar um dado usando qualquer atributo do Banco 

• Suporta expressões regulares em suas consultas; 

• O resultado da consulta é registrado nos cursor que nos permite realizar manipular os 

dados usando funções de ordenação, verificar a quantidade de registros, agrupando os 

registros dentre outros; 
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• map/reduce; 

• Permite o armazenamento de um arquivo grande, como por exemplo imagens, vídeos 

dentre outros  usando GridFS; 

• Permite a criação de índices diretamente nos atributos selecionados de um documento 

semelhante do banco de dados relacional; 

• Replicação mestre/escravo; 

• Escaladabilidade horizontal com auto-sharding; 

• Atualização simultânea com alto desempenho. 

 

O MongoDB armazena seus dados em documentos e cada documento tem um identificado 

único “id”. Os documentos podem possuir uma quantidade diferente de campos conforme visto 

na Figura 3. O tamanho de documento no Mongo pode chegar a 4MB, para lidar com arquivos 

grandes é utilizado GridFS que tem como objetivo dividir em menores pedaços entre outros 

documentos. 

Manipulação dos Dados 

O MongoDB utiliza documentos para armazena os dados sem estrutura previamente 

definida. Por não ter um estrutura previamente definida, não existe problema em incluir novos 

atributos no Documento. O MongoDB não possui relacionamento entre Documentos, caso queira 

adicionar alguma informação coloca diretamente no Documento, pois, a não existe estrutura 

definida. 

Segundo BERINGRT (2009), o banco de dados mongoDB manipula seus dados seguindo 

o padrão Document Store, e tem pontos fortes, tais como o seu desempenho elevado, a tolerância 

a falhas e pode ser escalável.  Não vai funcionar para todos os conjuntos de dados e padrões de 

acesso, mas é construído para o seu material CRUD típico. Armazenar o que é essencialmente 

uma mistura enorme e ser capaz de escolher em qualquer uma dessas chaves é o que mais leva as 

pessoas a usar um banco de dados relacional 
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Controle de Concorrência 

O MongoDB utiliza o método “Update in Place” responsável por distribuir as mesmas 

informações de um Documento simultaneamente sem bloquear as alterações, porem se um 

usuário altera um atributo no Documento, na replicação do Documento para o servidor não será 

replicado o Documento todo será replicado somente o atributo alterado, com intuito de não 

perder as informações alteradas pelos demais usuários. 

Recuperação de Dados 

Os documentos são inseridos e consultados como objetos BSON (Binary JavaScript 

Object Notation) ou (Binary JSON). Da mesma forma que JSON o BSON suporta a integração de 

Documentos dentro de Documentos e Matrizes dentro de Matrizes. 

BSON possui as seguintes características: 

• Mantendo sobrecarga espacial ao mínimo é importante para qualquer formato de 

representação de dados, em particular quando usado ao longo da rede; 

• BSON é projetado para ser percorrido facilmente. Esta é uma propriedade vital em seu 

papel de representação de dados primário para MongoDB; 

• Eficiência em lidar com os dados para codificação e descodificação de BSON. 

Um exemplo da estrutura JSON, conforme mostra a figura 14: 
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Figura 14 - Exemplo  de estrutura BSON 

 

Replicação dos Dados 

A replicação dos dados no banco de dados MongoDB é semelhante ao MySQL, que 

utiliza a técnica mestre-escravo. Essa técnica tem como objetivo garantir alta consistência dos 

nós, permitir que um nó seja o principal nó ou alterar o nó a qualquer momento ou alterando o nó 

principal em caso de falha.  

Diferentemente do banco de dados CouchDB, que tem como objetivo utilizar a 

replicação dos dados para garantir a alta escalabilidade, entretanto, o MongoDB utiliza a 

replicação dos dados garantir uma alta disponibilidade, utilizando nós escravos como réplicas 

redundantes. 
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Particionamento 

No MongoDB, é utilizado o método auto-sharding, que tem como objetivo fazer o 

particionamento dos dados fazendo o balanceamento automático dos nós tornando mais simples a 

adição de maquinas no MongoDB sem um ponto único de falha. 

Na Tabela 4 são apresentadas algumas características encontradas no banco MongoDB: 

Característica Descrição 
Armazenamento Índice 

Controle de Concorrência Update in Place 

Consistência Consistência forte. 

Distribuído Sim 

Escrito C++  

Interface Drives Nativos e REST 

Esquema de particionamento horizontal Auto-sharding  

Índices secundários  Sim 

Licença AGPL (Drivers: Apache)  

Método de consulta  Dinâmico; baseado em objeto de linguagem de consulta. 

Modelo de Dados Document Store 

Protocolo Custom, binary (BSON) 

Replicação Mestre/Escravo  

Tipos de Dados String, int, double, data, boolean, bytearray, object, 
matriz, outros  

Onde é usado  Sourceforge, Github e EA 
Tabela 4 - MongoDB e suas Características 

2.4 Computação nas Nuvens 

Segundo BRANTNER (2008), a evolução dos produtos e serviços da TI (Tecnologia da 

Informação) se deu a computação em nuvens. Computação nas nuvens é uma visão abstrata de 

servidores que disponibilizam espaços na internet possibilitando o acesso de qualquer dispositivo 

que tenha acesso à internet ocultando ao cliente a complexidade de sua infraestrutura [Buyya et 

al. 2009]. 
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A infraestrutura na nuvem possui uma grande quantidade de servidores ou maquinas 

conectada a uma rede. Em um ambiente nas nuvens temos maquinas físicas com configurações 

semelhantes de software com exceção ao hardware que pode ter diferença no processador, 

memória, disco de armazenamento “HD”. Entretanto, cada maquina física existe um ou mais 

maquinas virtuais. 

Características Essenciais 

As principais características que computação em nuvem oferece: serviço sobdemanda 

que realiza a distribuição dos recursos das maquinas automaticamente dependendo da 

necessidade do usuário. Amplo acesso dos dados possibilitando o usuário ter acesso de qualquer 

dispositivo (notebook, celulares, ipad dentre outros) que tenha acesso a internet. 

Gerenciamento de Dados nas Nuvens 

A utilização dos bancos de dados na nuvem esta despertando interesse de empresas que 

necessitam de disponibilidade do serviço sem se preocupar com manutenção, copias de 

seguranças, instalação de software dentre outros, onde o mercado esta desde de uma pequena 

empresa que necessita poucas maquinas ate um grande empresa que necessita de milhares de 

maquinas e lida com um grande volume de informação, trazendo beneficio (comodidade e 

segurança) para as empresas. 

Um das vantagens de utilizar NoSQL em ambientes da nuvens seria o baixo custo, 

dando uma maior disponibilidade do serviço, redução na complexidade na visão do cliente , 

proporcionando um maior escalabilidade horizontal dos dados. 

Os requisitos para realizar um gerenciamento dos dados na nuvem, segundo Curino 

(2010) apresenta na Tabela 5, os requisitos necessários para Usuário, Provedor e Nuvem Pública.  

Requisitos do Usuário 
U1 API simples com pouca configuração e administração (ex. sem tuning) 
U2 Alto desempenho (ex. vazão, escalabilidade) 
U3 Alta disponibilidade e confiança (ex. hot stand-by, backup) 
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U4 Acesso fácil a características avançadas (ex. snapshot, evolução de esquema, mineração de 
dados) 

Requisitos do Provedor 
P1 Atender o SLA do usuário (ex. potencialmente sobcarga de trabalho dinâmica) 
P2 Limitar hardware e custo de energia (ex. multiplexação intensiva) 
P3 Limitar custo de administração (ex. custo com pessoal) 

Requisito extra de Nuvem Pública 
P1 Esquema de preço: barato, previsível e proporcional ao uso (elasticidade) 
P2 Garantias de segurança e privacidade 
P3 Baixa latência (relevante para OLTP e aplicações Web) 

Tabela 5 - Requisitos para SGBD como um Serviço [Curino et al. 2010] 

Pode-se dividir o gerenciamento dos dados na nuvem em duas classe de sistemas, com 

intuito de ajudar nas aplicações que necessitam de muitas atualizações e a apoiar na análise dos 

dados com suporte a decisões 

Distribuição Poucos centros de dados 
Ambiente Recursos homogêneos em centros de dados 
Operações para acesso aos dados API simples, SQL ou variações 
Atualização Suporte às atualizações concorrentes 
Transações ACID ou variações 
Replicação Garantia de QoS e transparência 
Granulosidade da Replicação Fina  
Controle Global Central ou Distribuído 
Alterações Dinâmicas Escalabilidade e suporte para cargas de 

trabalho inesperadas 
Tabela 6 - Características do Gerenciamento de Dados em Nuvem Segundo SOUSA (2010) 

 

Conforme na Figura 15, divide em quatro grupos, no primeiro e segundo grupo estão o 

Banco de Dados Relacionais e no terceiro e quarto grupo encontramos os Bancos de Dados 

NoSQL. Os bancos de dados do primeiro quadrante são considerados como modelo relacional 

desenvolvimento nativamente para nuvem. Os banco de dados do segundo quadrante também são 

classificados como modelo relacional não foram criados para nuvem, mas podem ser utilizados 

na nuvem. 
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Figure 15 - Classificação dos Sistemas de Gerenciamento de Dados em Nuvem Segundo SOUSA (2010) 

Os bancos de dados que estão relacionado ao terceiro quadrante, classificados como 

banco de dados NoSQL e considerados nativos. No ultimo quadrante estão os modelos NoSQL 

que não são nativos. 

Utilização dos Bancos NoSQL na Nuvem 

Modelo computação na nuvem utiliza a internet para disponibilizar os serviços. No 

entanto, a aplicação pode ser acessada de qualquer lugar e por qualquer sistema operacional, 

aplicativo entre outros, tornando as aplicações mais complexas. Com relação a segurança os 

servidores que disponibiliza o serviço garantem uma a autenticidade dos usuários, 

confidencialidade das informações e integridade dos dados. 



45 
 

 
 

A utilização dos Bancos NoSQL na nuvem permite uma maior escalabilidade dos dados, 

onde as aplicações são acessadas via browser, que possibilita escrever código em diversas 

linguagens, como Java, Ruby, e outras. 

Destacaremos os Bancos de dados NoSQL na Nuvem e apresentaremos uma análise de 

utilização dos seguintes bancos CouchDB e MongoDB. 

O CouchDB para garantir a identificação única do usuário ou do aplicativo, gera um valor 

aleatório para garantir a segurança dos dados. Já no MongoDB, a segurança é baseada na 

autenticação do acesso à base. Os dois bancos possuem código aberto, possibilitando um estudo 

mais aprofundado e melhoria para cada necessidade. 

Os bancos CouchDB e MongoDB manipulam seus dados da mesma forma, ou seja, 

através de Documento. Tais documentos podem ter um número variado de atributos. E esses 

atributos podem ser manipulados a qualquer momento sem causar impacto no banco ou na 

aplicação e não precisam ter uma estrutura pré-definida.  A maneira de realizar a leitura dos 

dados no CouchDB é usando o método JSON e no MongoDB seria BSON (Binary JSON). 

Os dois bancos CouchDB e MongoDB permitem facilmente a replicação dos dados em 

várias máquinas, possibilitando utilizar uma aplicação mesmo sem acesso a internet e quando 

tivesse acesso a internet novamente, poderiam ser replicados os dados alterados. Esses bancos 

também nos mostram a união de duas tecnologia que estão crescendo no mundo todo, a 

computação em nuvens e bancos NoSQL. 

A construção da tabela 7, se deu pelo estudo dos bancos CouchDB e MongoDB, inserido 

características que foram encontradas em ambos os bancos. 

Característica CouchDB MongoDB 
Armazenamento Arvore B+ Índice 

Controle de Concorrência MVCC Update in Place 

Consistência Eventualmente consistente Consistência forte. 

Disponibilidade Alta Alta 
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Distribuído Sim Sim 

Escrito Erlang C++  

Escalabilidade Alta Alta 

Interface REST Drives Nativos e REST 

Esquema de 
particionamento 
horizontal 

Hashing  Auto-sharding  

Esquema predefinido  Não Não 

Índices secundários  Sim  Sim 

Licença Apache AGPL (Drivers: Apache)  

Licença gratuita  Sim Sim 

Método de consulta  Map/reduce Dinâmico 

Modelo de Dados Document Store Document Store 

Protocolo JSON BSON 

Replicação Mestre/ Mestre Mestre/Escravo  

Tipos de Dados String, number, boolean, 
array e object.  

String, int, double, data, boolean, 
bytearray, object, matriz, outros  

Onde é usado  BBC, PylonsHQ e GPirate  Sourceforge, Github e EA 

Tabela 7 - Análise dos Bancos CouchDB e MongoDB 

Os bancos CouchDB e MongoDB suportam que os usuários realizem modificações 

simultaneamente nos documentos sem bloquear as escritura ou as leituras. Pois o motivo das 

empresas em adotar esse novo modelo é manter a disponibilidade dos seus dados. 

A maneira de armazenar os dados são estruturas denominadas de Documentos. Os bancos 

NoSQL CouchDB e MongoDB não toleram transação ACID (Atomicidade, Consistência, 

Isolamento e Durabilidade)  ao invés disso segue o padrão BASE (Eventualmente Consistente). 

Os dois bancos apresentam uma alta escalabilidade e alta consistência dos dados. 

O CouchDB e o MongoDB optaram em manipular os dados através de Documentos, 

possibilitando uma abstração na manipulação dos dados reduzindo a complexidade de lidar com 

os dados permitindo uma maior flexibilidade na manipulação dos dados podendo juntar mais de 

um documento. 
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Vale lembrar que os bancos CouchDB e MongoDB são compatíveis nos ambientes nas 

nuvens, entretanto, pode-se criar aplicações utilizando os bancos CouchDB e MongoDB e 

disponibilizado nas nuvem. Os servidores que disponibilizam o serviço das Aplicações nas 

Nuvens adotam arquiteturas diferentes com relação a necessidade de sua aplicação. 

A Tabela 8, exibe um comparativo entre os bancos NoSQL CouchDB e MongoDB em 

ambiente na Nuvem inserido características que foram encontradas em ambos os bancos. 

Característica CouchDB MongoDB 
Consistência Forte Eventualmente consistente Sim 

Concorrência Sim Sim 

Disponibilidade Sim Sim 

Distribuído Sim Sim 

Escalabilidade Alta Sim Sim 

Particionamento horizontal Sim Sim 

Esquema predefinido  Não Não 

Índices secundários  Sim  Sim 

Licença gratuita  Sim Sim 

Método de consulta Simples Sim Sim 

Fácil Replicação Sim Sim 

Suporte a Objetos Grandes Sim Sim 

Usado por Grandes Empresas Sim Sim 

Paralelismo Sim Sim 

Suporte a Versão Sim Sim 

Facilidade de Inclusão de nó Sim Sim 

Compatível com Computação nas Nuvens Sim Sim 

Sincronização Automática  Sim Sim 

Chave única Sim Sim 
Tabela 8 - Comparativo dos Bancos NoSQL 
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3.  TESTES DE DESEMPENHO 

Este capítulo mostra os passos realizados para realização dos testes de desempenho dos 

Bancos CouchDB e MongoDB e apresenta os resultados dos testes através de gráficos e funções. 

3.1 Passos para o Teste 

Inicialmente foram configurados os ambientes em cada um dos sistemas gerenciadores de 

banco de dados. Em seguida, uma aplicação Java foi desenvolvida com o intuito de se conectar 

estes ambientes configurados para possibilitar a criação dos Documentos. Por conseguinte foi 

criada a população dos mesmos com volume suficiente de dados para a realização dos testes; 

depois foram elaborados conjuntos de testes considerando os diversos tipos de dados, executadas 

as consultas, realizados os testes propostos e finalmente, avaliados os resultados obtidos. 

Para realizar a configuração do Banco CouchDB, primeiro passo é criar uma conta no 

site: https//cloudant.com/, após a criação da conta já podemos criar os Documentos, para criar os 

Documentos existem duas formas: (a) criação direta pelo site ou (b) criar uma aplicação que 

possua as bibliotecas necessárias, as bibliotecas necessárias são disponibilizadas pelo próprio site 

do CouchDB http://couchdb.apache.org/.  

Para realizar a configuração do Banco MongoDB, primeiro passo é criar uma conta no 

site: https//mongolab.com/, após a criação da conta já podemos criar os Documentos, para criar 

os Documentos existem duas formas: (a) criação direta pelo site ou (b) criar uma aplicação que 

possua as bibliotecas necessárias, as bibliotecas necessárias são disponibilizadas pelo próprio site 

do MongoDB http://www.mongodb.org. 
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3.2 Descrição dos Dados 

Para realização destas consultas foram criados sete Documentos com quantidades de 

registros distintos, conforme mostra a Tabela 9.  

Nome Documento Qdt de Registros 

Qtde005milReg 5mil 

Qtde010milReg 10mil 

Qtde050milReg 50mil 

Qtde100milReg 100mil 

Qtde500milReg 500mil 

Qtde1milhaoReg 1milhao 

Qtde2milhoesReg 2milhoes 
Tabela 9 – Documentos 

Cada Documento possui seis Atributos (Colunas) conforme mostra a Tabela 10. 
 

Estrutura do Documento 

Atributo Tipo Gerado Automaticamente 

Id Texto SIM 

rev (Versão) Numérico SIM 

Boolean Booleano NÃO 

Data Data NÃO 

Numeric Numérico NÃO 

Texto Texto NÃO 
Tabela 10 - Estrutura do Documento 

Os dados foram gerados aleatoriamente levando em consideração os tipos primitivos 

(numérico, texto, data e booleano) para os bancos CouchDB  e MongoDB para gerar um volume 

suficiente de dados para a realização de testes. 
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Os testes foram feitos com Documentos com 5.000, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000, 

1.000.000 e 2.000.000 de registros tendo as colunas chave, numérico, texto, data, booleano e 

revisão para os bancos CouchDB  e MongoDB. As consultas foram feitas a partir de cada coluna 

(numérico, texto, booleano, data). O resultado final foi gerado a partir da média dos resultados 

parciais. 

3.3 Resultados Obtidos 

O gráfico da Figura 16 demonstra o tempo que foi demandado para realização das consultas 

no MongoDB, comparando tipos de filtros diferente: 

 

Figura 16 - Resultados do MongoDB 

O gráfico da Figura 17 demonstra o tempo que foi demandado para realização das consultas 

no Banco CouchDB, comparando tipos de filtro diferentes: 

 

Figura 17 - Comparação do CouchDB 
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A comparação dos bancos CouchDB e MongoDB foram geradas a partir da comparação com 

os mesmo tipos atributos como mostra as Figura 18 a 22. Onde a linha vertical significa o tempo 

em milissegundos e a linha horizontal significa a quantidade de registro dos documentos. 

Atributo Numérico 

Testando com volume de dados de cinco mil registros ate cem mil registros tiveram um 

tempo de consulta bem próximo a partir desse volume de informações podemos observar que o 

MongoDB aumenta o tempo de consulta de dados, conforme ilustra na Figura 18. 

 

Figura 18 - Filtrando pelo Atributo Numérico 

Atributo Texto 

Testando com volume de dados de cinco mil registros ate um milhão de registros tiveram 

um tempo de consulta bem próximo a partir desse volume de informações podemos observar que 

o MongoDB aumenta o tempo de consulta de dados, conforme ilustra na Figura 19. 
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Figura 19 - Filtrando pelo Atributo Texto 

Atributo Booleano 

Testando com volume de dados de cinco mil registros ate cem mil registros tiveram um 

tempo de consulta bem próximo a partir desse volume de informações podemos observar que o 

MongoDB aumenta o tempo de consulta de dados, conforme ilustra na Figura 20. 

 

Figura 20 - Filtrando pelo Atributo Boolean 

Atributo Data 

Testando com volume de dados de cinco mil registros ate cem mil registros tiveram um 

tempo de consulta bem próximo a partir desse volume de informações podemos observar que o 

MongoDB aumenta o tempo de consulta de dados, conforme ilustra na Figura 21. 
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Figura 21 - Filtrando pelo Atributo Data 

Sem Filtro  

Testando com volume de dados de dez mil registros ate cinquenta mil registros tiveram 

um tempo de consulta bem próximo a partir desse volume de informações podemos observar que 

o MongoDB aumenta o tempo de consulta de dados, conforme ilustra na Figura 22. 

 

Figura 22- Sem Filtro 

Todos os Atributos 

Testando com volume de dados de cinco mil registros ate quinhentos mil registros tiveram 

um tempo de consulta bem próximo a partir desse volume de informações podemos observar que 

o MongoDB aumenta o tempo de consulta de dados, conforme ilustra na Figura 23. 
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Figura 23- Filtrando por Todos Atributos 

Para ter uma ideia da velocidade dos Bancos NoSQL, foram realizadas algumas consultas em 

um Banco de Dados Relacional numa tabela com 1 milhão registros. Enquanto que neste modelo 

relacional foi constatada uma espera média de 38 segundos nas consultas, no banco NoSQL as 

mesmas foram processadas em milissegundos.  

3.4 Funções para descrição do comportamento das consultas 

Os gráficos dos resultados obtidos sugerem que os crescimentos dos tempos de consultas 

podem ser explicados por funções. De fato, a aplicação do mecanismo de regressão não linear 

permite propor funções que descrevem o crescimento dos tempos das consultas em relação ao 

tamanho dos documentos. Estas funções, bem como as linhas de tendências de cada gráfico são 

mostradas nas Figuras 24 a 35.  

MongoDB 

 

Figura 24 - Função de Crescimento MongoDB Tipo Numérico 
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Figura 25 - Função de Crescimento MongoDB Atributo String 

 
 
 

 

Figura 26- Função de Crescimento MongoDB Atributo Boolean 
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Figure 27- Função de Crescimento MongoDB Atributo Data 

 
 
 
 

 

Figura 28- Função de Crescimento MongoDB Sem Filtros 
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Figura 29- Função de Crescimento MongoDB Todos os Atributo 

 

CouchDB 

 

Figura 30- Função de Crescimento CouchDB Atributo Númerico 
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Figura 31- Função de Crescimento CouchDB Atributo String 

 

Figura 32- Função de Crescimento CouchDB Atributo Boolean 
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Figura 33- Função de Crescimento CouchDB Atributo Data 

 

 

Figura 34- Função de Crescimento CouchDB Sem Filtro 
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Figura 35- Função de Crescimento CouchDB Todos Atributo 

A Tabela 11 reúne as funções encontradas, essas funções foram geradas pelo EXCEL, 

primeiro passo será gerar um gráfico pelo EXCEL após a geração do gráfico, selecione o gráfico 

gerado após isso irá aparecer uma aba “Ferramentas de Gráfico” � “Layout” � “Linha de 

Tendência” � “Mais Opções de Linha de Tendência” � “Selecione a função Polinômio e Exibir 

Equação no gráfico”. 

Banco  Tipo  Função - Polinômio  

CouchDB  

Número  y = -2,0357x
2
 + 114,96x + 633,43  

Texto  y = 22,679x
2
 - 81,179x + 816,43  

Booleano y = 21,19x
2
 - 90,595x + 893,57  

Data y = 2,0833x
2
 + 27,583x + 740,86  

Sem Filtro Y = -2,7381x
2
 + 46,619x + 670,43 

Todos Filtros y = 4,6429x2 + 21,214x + 704,43 

MongoDB 

Número y = 38,833x
2
 - 73,167x + 895,29 

Texto y = 45,94x
2
 - 225,27x + 1074,7  

Booleano y = 44,417x
2
 - 203,58x + 1056,9  

Data y = 51,107x
2
 - 244,54x + 1096,9  

Sem Filtro y = 0,4881x
2
 + 17,845x + 793  

Todos Filtros  y = 42,083x
2
 - 200,2x + 1027,3  

Tabela 11 - Função de Crescimento do tempo de consultas 
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4.  CONCLUSÃO 

O crescimento do volume de dados acessados remotamente tem reforçado a necessidade 

de sistemas de banco de dados cada vez mais escaláveis. Os bancos de dados relacionais, apesar 

de trazerem diversas vantagens ao usuário, possuem algumas limitações quanto à escalabilidade. 

Diante deste cenário, sistemas de banco de dados não relacionais têm sido propostos e evoluídos. 

Muitos destes sistemas, adicionalmente, vem sendo implementados em ambientes de computação 

na nuvem, dada a aceitação cada vez maior dos benefícios proporcionados pelo consumo de 

computação e armazenamento sob demanda. 

A utilização dos aplicativos nas nuvens tem como objetivo reduzir a quantidade de 

recursos para garantir resposta rápida para cada requisição. Por serem soluções muito recentes, 

sistemas de banco de dados NoSQL nas nuvens são ainda pouco conhecidos do grande público de 

desenvolvedores. Mais ainda, aspectos de desempenho de tais sistemas são pouco estudados. 

Diante disto, este trabalho apresentou dois dos principais sistemas de banco de dados NoSQL na 

nuvem, bem como analisou seus desempenhos referentes às consultas.  

Os testes consideraram volumes que variavam de 5.000 a 1.000.000 de linhas. Algumas 

conclusões podem ser obtidas a partir dos testes realizados: 

1. Foi observado um desempenho um pouco superior do CouchDB em comparação 

com o MongoDB. 

2. Diferentes tipos de dados não incrementaram significativamente os desempenhos 

das consultas. 
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3. As funções de crescimento de tempo de execução possuem comportamento 

polinomial. Isto é um resultado bastante positivo, visto que espera-se tempos 

computacionalmente tratáveis diante de volumes muito elevados. 

4. Apesar de não ter sido o objetivo do trabalho uma comparação com bancos de 

dados relacionais, os resultados sugerem desempenho superior em relação a estes. 

Diante dos resultados alcançados, entende-se que os bancos de dados NoSQL nas nuvens 

são soluções consideravelmente viáveis no tocante ao desempenho das consultas e o 

aperfeiçoamento destes os tornarão opções a serem consideradas inclusive na substituição aos 

modelos de banco de dados relacionais existentes em alguns cenários. 

Como trabalhos futuros complementares aos resultados aqui alcançados, sugere-se: 

1. A avaliação de outros volumes de dados, bem como outras combinações de tipos 

de dados. 

2. Avaliações de outros sistemas de gerenciamento de banco de dados nas nuvens. 

3. Comparação com sistemas gerenciadores de banco de dados relacionais. 

4. A criação de uma interface na aplicação de testes para tornar a interação do 

usuário com o banco mais amigável e intuitiva. 
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