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RESUMO 

 

Com o crescimento do volume de dados gerados pelas aplicações Web, os bancos de dados 

relacionais apresentaram algumas deficiências para lidar com esta demanda. Diversas 

alternativas ao Modelo Relacional surgiram para suprir as restrições relacionadas à 

complexidade na distribuição dos dados. Em paralelo, com o crescimento da demanda de 

dados, os bancos de dados distribuídos tornaram possível o surgimento de uma nova 

tecnologia que, nos últimos anos, vem crescendo constantemente: a Computação nas Nuvens 

(Cloud Computing). Com a utilização da Nuvem, os usuários e as empresas não terão a 

necessidade de instalar aplicativos no hardware de suas próprias máquinas para utilizá-los 

posteriormente. Esses aplicativos estarão disponibilizados na Internet. A Nuvem tem 

contribuído para melhorar o armazenamento dos dados de forma transparente e sob demanda 

que são disponibilizados pela Web. As empresas e usuários estão movimentando os seus 

dados e aplicações para a Nuvem para poderem acessá-los a qualquer momento e 

independente de onde eles estão localizados. Este trabalho tem como principal objetivo 

realizar uma análise comparativa entre os bancos de dados Relacionais Microsoft SQL Azure, 

Relational Cloud e não Relacionais Cassandra, CouchDB e MongoDB em um ambiente de 

computação nas Nuvens. Nesta análise comparativa, serão discutidos os critérios de 

escalabilidade, disponibilidade e consistência. Estes critérios são características encontradas 

nos modelos de dados relacionais e não relacionais (NoSQL) de grande importância para o 

ambiente de Computação nas Nuvens. 

 

Palavras chave: Relacional. NoSQL, Nuvem. Consistência, Escalabilidade, Disponibilidade, 

SQL Azure, Relational Cloud, Cassandra, CouchDB, MongoDB.    
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INTRODUÇÃO 
 
 

O aumento da quantidade de dados gerados, armazenados e processados em 

consequência do crescimento das aplicações Web propiciou a criação de novas técnicas de 

gerenciamento de dados. Muitas destas aplicações se caracterizam por terem uma necessidade 

de alta taxa de escalabilidade e alto desempenho. A escalabilidade se faz necessária dada a 

natureza dinâmica e distribuída do tipo de armazenamento dos dados desses sistemas. O alto 

desempenho se deve ao fato dos sistemas precisarem sempre responder de forma eficiente. 

Devido ao grande volume de dados de aplicações dessa natureza, o banco de dados 

relacional nem sempre apresenta a flexibilidade necessária para lidar com esta demanda, 

apesar de ainda ser utilizado pela grande maioria dos sistemas de banco de dados por causa 

dos recursos, da capacidade de gerenciar transações e consultas, e além de diversas outras 

características. 

Diversas alternativas ao Modelo Relacional surgiram para suprir as restrições 

relacionadas à complexidade na distribuição dos dados e para lidar com este grande volume 

de dados. A Web motivou o surgimento e a utilização em larga escala de uma nova solução 

chamada de Banco de Dados NoSQL (Not only SQL).  

O NoSQL é uma tecnologia muito recente de armazenamento de dados que teve início 

através da necessidade de sustentar as demandas de armazenamento na qual os bancos de 

dados relacionais não seriam tão eficazes. Este modelo se caracteriza por ter alto desempenho, 

suporte a dados não estruturados, escalabilidade, replicação e alto grau de disponibilidade. O 

NoSQL tem sido utilizado recentemente em uma nova e promissora tecnologia chamada de 

Computação nas Nuvens (Cloud Computing) que no momento está em grande evidência 

devido a algumas facilidades na forma de implementar uma arquitetura escalável e 

distribuída. 

A Computação nas Nuvens é uma tendência recente de tecnologia que vem crescendo 

constantemente e cujo objetivo é melhorar o acesso dos usuários e das empresas aos serviços 

sobre demanda e independentes de localização. Com isso, os usuários e as empresas passaram 

a utilizar estes serviços que ficam disponíveis e distribuídos em um grande número de 
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máquinas na rede, também chamado de “Nuvem” e a terem o acesso mais rápido a estes 

serviços.  

A solução NoSQL ajuda as organizações a escalarem os seus sistemas, distribuirem e 

disponibilizarem os seus dados e existem estudos comparativos que indicam em quais 

cenários se utilizam e aplicam essa tecnologia e quais são os seus limites de desempenho e 

escalabilidade. Os bancos de dados NoSQL tem sido utilizados principalmente por empresas 

relacionadas com a disponibilização de serviços na Web, tais como Facebook, Amazon e 

Google. A Web tem sido o principal foco por reunir as características que melhor definem a 

eficiência do NoSQL. 

Em paralelo a isso, muitos usuários e organizações estão adotando o modelo de 

Computação nas Nuvens que tem contribuído para melhorar o armazenamento dos dados de 

forma transparente e sobre demanda que são disponibilizados pela Web. Estas empresas e 

usuários estão movimentando os seus dados e aplicações para a Nuvem para poderem acessá-

los a qualquer momento e independente de onde eles estão localizados. Esse novo modelo 

determina grandes mudanças nos sistemas de gerenciamento de dados que utilizam Banco de 

Dados Relacional e Não Relacional porque esses sistemas necessitam de escalabilidade, 

disponibilidade, desempenho e custo. 

Diante deste contexto, este trabalho tem como objetivo principal a realização de um 

estudo comparativo entre o Modelo Relacional e o NoSQL em um ambiente de Computação 

nas Nuvens, descrever as características do Banco de Dados Relacional e NoSQL, descrever e 

listar as características dos sistemas de Banco de Dados Relacional e NoSQL no ambiente 

Nuvem e descrever as características de Cloud Computing relativas ao Banco de Dados 

Relacional e Não Relacional. 

Para atingir o objetivo proposto neste trabalho, o mesmo será estruturado em seis 

capítulos. A saber: 

No capítulo 1, apresentar-se-á uma introdução de como surgiu o Banco de Dados 

Relacional, explicando o conceito do Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) e 

como é o comportamento dos Bancos de Dados na arquitetura centralizada e cliente/servidor 

para os SGBDs, explicando ainda como é o Modelo de Dados Relacional, abordando as 
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características importantes deste Modelo de Dados e cita a utilização da tecnologia SQL 

(Structure Query Language) nas aplicações Web. 

No capítulo 2, tem-se uma introdução de como surgiu o Banco de Dados Não 

Relacional (NoSQL), explicando os conceitos básicos desse Banco de Dados, como é a 

arquitetura de armazenamento de Dados NoSQL e como são classificados o Banco de Dados 

NoSQL, explica como é o Modelo de Dados NoSQL, abordando as características 

importantes desse Modelo de Dados e explicando a tecnologia NoSQL aplicada nas 

aplicações Web e em empresas colaborativas. 

No capítulo 3, apresentar-se-á uma explanação de como surgiu a Computação nas 

Nuvens, explicando as características essenciais dessa tecnologia, citando alguns modelos de 

serviços na Nuvem e abordando o papel desempenhado, a escalabilidade e a distribuição dos 

dados na Nuvem, explicando a arquitetura de armazenamento dos dados, as tecnologias 

abordadas no ambiente Nuvem e como serão classificados os Sistemas de Bancos de Dados 

em Nuvem, citando os Sistemas de Banco de Dados na Nuvem e realizando um comparativo 

entre estes sistemas no ambiente Nuvem.  

No capítulo 4, apresentar-se-á alguns dos sistemas de bancos de dados relacionais 

SQL Azure e Relational Cloud e não relacionais (NoSQL) Cassandra, CouchDB e MongoDB 

em um ambiente de computação nas Nuvens. Este capítulo explicará sobre o funcionamento 

de cada banco de dados, abordando a arquitetura de armazenamento e explicando o modelo de 

dados. 

Já no capítulo 5, apresentar-se-á um estudo comparativo entre os bancos de dados 

relacionais SQL Azure e Relational Cloud e não relacionais (NoSQL) Cassandra, CouchDB e 

MongoDB em um ambiente de computação nas Nuvens. A partir deste estudo é que se irá 

analisar estes bancos de dados com relação aos critérios de consistência, escalabilidade e 

disponibilidade. Estes critérios serão objetos de estudo para este trabalho.  
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1. BANCO DE DADOS RELACIONAL 

 

 

Em 1970, Edgar Codd, do laboratório de Pesquisa de San José, da IBM, propôs uma 

nova maneira de estruturar e de representar os dados utilizados pelas aplicações. Essa 

abordagem ficou conhecida como Modelo de Dados Relacional e veio a ser um marco inicial 

histórico no desenvolvimento de vários Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados (SGBDs) 

baseados nesse modelo (RAMAKRISHNAN, GEHRKE, 2008). Os Sistemas Gerenciadores 

de Banco de Dados (SGBDs) cresceram e se expandiram como disciplina acadêmica e a sua 

popularidade modificou o cenário comercial. 

Segundo Silberschatz, Korth & Sudarshan (1999, p.1): 

Um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) é constituído por um 
conjunto de dados associados a um conjunto de programas para acesso a estes dados. 
O conjunto de dados, comumente chamado banco de dados, contém informações 
sobre uma empresa em particular. O principal objetivo de um SGBD é proporcionar 
um ambiente tanto conveniente quanto eficiente para a recuperação e 
armazenamento das informações do banco de dados. 

 

Os Sistemas de Banco de Dados tem sido projetados para armazenar grande volume de 

informações. O gerenciamento destes sistemas define tanto estruturas de armazenamento, 

como mecanismos para manipulação das informações. Por meio deste mecanismo de 

gerenciamento, é possível garantir o acesso seguro das informações armazenadas. 

Segundo Silberschatz, Korth & Sudarshan (1999, p.4): 

Um SGBD é uma coleção de arquivos e programas inter-relacionados que 
permitem ao usuário o acesso para consultas e alterações desses dados. O maior 
benefício de um banco de dados e proporcionar ao usuário uma visão abstrata dos 
dados. Isto é, o sistema acaba por ocultar determinados detalhes sobre a forma de 
armazenamento e manutenção desses dados. 

 

Os SGBDs são utilizados para gerenciar os dados e têm como principais vantagens a 

independência dos dados, o acesso eficiente aos dados, a integridade, a segurança dos dados, a 

administração dos dados, o acesso concorrente e a recuperação de falhas e o tempo reduzido 

de desenvolvimento de aplicações (RAMAKRISHNAN, GEHRKE, 2008).  
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Em relação à independência dos dados, os SGBDs proveem uma visão abstrata dos 

dados, ocultando os detalhes dos mesmos para que eles não sejam expostos aos detalhes de 

representação e armazenamento. O acesso eficiente aos dados utiliza-se de técnicas para 

armazenar e recuperar os dados de maneira rápida e é importante se os dados forem 

armazenados em dispositivos de armazenamento externo. Na integridade e segurança dos 

dados, o SGBD pode forçar o controle de acesso e verificar quais dados estão visíveis a 

diferentes usuários (RAMAKRISHNAN, GEHRKE, 2008).  

A administração dos dados centralizados pode oferecer melhorias significativas se os 

diferentes usuários compartilharem os dados. No acesso concorrente e na recuperação de 

falhas, o SGBD planeja o controle do acesso concorrente aos dados acessados por diferentes 

usuários e garante a proteção dos usuários contra falhas do sistema e no tempo reduzido de 

desenvolvimento de aplicativo, o SGBD suporta funções que são importantes e comuns em 

muitos aplicativos que acessam esses dados (RAMAKRISHNAN, GEHRKE, 2008).  

Dentre essas vantagens, a razão para não se utilizar um SGBD está no fato dos 

aplicativos poderem precisar manipular dados não suportados pela linguagem de consulta. 

Além disso, existem casos em que a visualização abstrata dos dados pode não corresponder às 

necessidades do aplicativo, impossibilitando o seu uso. Por exemplo, o banco de dados 

relacional não suporta análise flexível de dados textuais. 

 

1.1 O MODELO DE DADOS RELACIONAL 

 

Através da sua criação no início dos anos 1970 por Edgar Codd, o Modelo de Dados 

Relacional tem sido utilizado em larga escala pela maioria dos Sistemas Gerenciadores de 

Banco de Dados (SGBDs) (BRITO, 2010). Seus elementos básicos são as relações (ou 

tabelas), as quais são compostas por linhas (ou tuplas) e colunas (ou atributos) e que os dados 

são estruturados conforme esse modelo (CODD, 1970).   

A maioria dos SGBDs atuais baseia-se no modelo de dados relacionais em que a 

descrição dos dados é uma relação que pode ser chamada de conjunto de registros ou 
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esquema. Um banco de dados é um conjunto de uma ou mais relações e que cada relação é 

uma tabela com linhas e colunas. 

O esquema de uma relação no Modelo Relacional pode ser representado pelo seu 

nome, o nome de cada campo que também pode ser chamado de atributo ou coluna e o tipo de 

cada campo, por exemplo, criar uma tabela com as informações de cada aluno no banco de 

dados de uma universidade que pode ser armazenada com o seguinte esquema: Alunos (id-

aluno:string, nome:string, login:string, idade:integer, média:real) (RAMAKRISHNAN, 

GEHRKE, 2008). 

Tabela 1: Uma instância da relação Alunos (RAMAKRISHNAN, GEHRKE, 2008. p.9). 

Id-aluno Nome Login Idade Média 

53666 Jones Jones@cs 18 3,4 

53688 Smith smith@ee 18 3,2 

53650 Smith smith@math 19 3,8 

53831 Madayan madayan@music 11 1,8 

53832 Guldu guldu@music 12 2,0 

 

A Tabela 1 mostra que cada registro da tabela Alunos tem cinco campos que foram 

indicados como os campos id-aluno, nome, login, idade e média. Cada linha da tabela Alunos 

é um registro que descreve um aluno e que segue o esquema o qual pode ser considerado um 

modelo para descrever um aluno (RAMAKRISHNAN, GEHRKE, 2008). 

Esta representação na forma de tabelas permite que os usuários iniciantes entendam o 

conteúdo que eles estão acessando no banco de dados e de garantir a possibilidade do uso de 

linguagens de alto nível simples para realizar as consultas desses dados.  

Dentre as principais vantagens que o Modelo Relacional possui em relação aos 

modelos anteriores (o Modelo Hierárquico e o Modelo de Rede) é a sua representação de 

dados simples e a facilidade com que as consultas complexas podem ser expressas 

(RAMAKRISHNAN, GEHRKE, 2008). 

O Modelo Relacional passou a adotar a linguagem de definição, manipulação e 

consulta de banco de dados. Essa linguagem foi denominada de Structured Query Language 
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(SQL). A SQL é uma linguagem de banco de dados relacional, que foi inspirada na álgebra 

relacional. Devido a sua simplicidade, a linguagem SQL tornou-se a linguagem de banco de 

dados mais utilizada do mundo, principalmente para a realização de consultas de dados. 

Nas últimas décadas, o Modelo Relacional ainda é o modelo de dados que está 

dominando, sendo este a base dos SGBDs que são líderes no mercado, que incluem a família 

DB2 da IBM, o Informix, o Oracle, o Sybase, o Access e o SQLServer, da Microsoft, o 

FoxBase e o Paradox (RAMAKRISHNAN, GEHRKE, 2008). 

O banco de dados relacional se caracteriza pela utilização de restrições de integridade 

as quais são utilizadas para garantir que a integridade dos dados seja mantida. Os exemplos 

mais comuns são as chaves primárias e as chaves estrangeiras (BRITO, 2010).  

Uma instância de banco de dados é valida se o banco de dados satisfaz a todas as 

restrições de integridade e o SGBD acrescenta restrições de integridade para permitir o 

armazenamento de somente instâncias válidas no banco de dados (RAMAKRISHNAN, 

GEHRKE, 2008). 
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2. BANCO DE DADOS NÃO RELACIONAL 
 

O aparecimento das mudanças que ocorreram como tentativa de se trazer alternativas 

ao uso do Modelo Relacional, fez com que os desenvolvedores pensassem em uma alternativa 

de se modelar as bases de dados. A estrutura pouco flexível do Modelo Relacional passou a 

ser um problema a ser resolvido através da eliminação ou diminuição dessa estruturação 

(BRITO, 2010). 

Com o crescimento do grande volume de dados desenvolvidos pelas aplicações Web, 

acompanhado dos requisitos diferenciados destas aplicações que são a escalabilidade e o alto 

grau de disponibilidade, ocorreu o aparecimento de novos paradigmas e tecnologias 

(LOSCIO, OLIVEIRA, PONTES, 2011). Segundo Lóscio, Oliveira & Pontes (2011, p.1), “As 

redes sociais, por exemplo, requerem o gerenciamento de grandes quantidades de dados não 

estruturados, os quais são gerados diariamente por milhões de usuários em busca de 

compartilhamento de informações, conhecimentos e interesses”. 

Como o mundo está mais informatizado e o fluxo de informações está crescendo a 

cada dia, os modelos relacionais mais antigos estão dando espaço para uma nova tecnologia, 

chamada de Banco de Dados Não Relacional (NoSQL). O NoSQL foi desenvolvido para as 

empresas que necessitam de grande capacidade de armazenamento de informações. 

O desenvolvimento dessa tecnologia surgiu através de uma ideia que os projetistas de 

banco de dados NoSQL tiveram em promover uma alternativa de melhoria no 

armazenamento, da velocidade e da disponibilidade dos dados (SOUSA, ROCHA, 2010). Eles 

também tiveram o objetivo de desenvolver uma estratégia de armazenamento de dados que 

pudesse estar livres de estruturas e regras que estão presentes no Modelo Relacional. 

O Banco de Dados Não Relacional (NoSQL) surgiu em 1998 desenvolvido por Carlo 

Strozzi através de sua utilização como banco de dados que não mostrava interface SQL. Este 

banco de dados era baseado no Modelo Relacional e estava sendo utilizado em casos em que 

este modelo não demonstrava uma performance adequada (BRITO, 2010). Segundo Brito 

(2010, p.2), “O propósito, portanto, das soluções NoSQL não é substituir o Modelo 

Relacional como um todo, mas apenas em casos nos quais seja necessária uma maior 

flexibilidade da estruturação do banco”.  
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O NoSQL é um sistema de armazenamento que teve início por questão da necessidade 

de sustentar as demandas de armazenamento na qual os bancos de dados relacionais não 

seriam tão eficazes e que muitas dessas bases de dados caracterizam-se por ter alto 

desempenho, suporte a dados estruturados, escalabilidade, replicação e sub colunas (SOUSA, 

ROCHA, 2010).   

Segundo Sousa & Rocha (2010, p.4): 

 O NoSQL, está sendo tratado como o futuro do grande armazenamento de 
informações, geradas todos os dias. A importância é tanta, que as maiores empresas 
atualmente em tecnologia, já recorrem a este recurso para o tratamento de suas 
informações, desenvolvendo a cada dia, novas soluções para auxiliar e incrementar o 
NoSQL. 

 

2.1 A ARQUITETURA DE ARMAZENAMENTO NOSQL 

 

Quanto à arquitetura, os bancos de dados não relacional (NoSQL) possuem critérios de 

escalonamento, consistência dos dados e disponibilidade. A questão do escalonamento é 

essencial porque os bancos de dados NoSQL possuem uma estruturação mais flexível e mais 

adaptada para esses cenários (BRITO, 2010). O Escalonamento horizontal se caracteriza por 

ser um tipo de escalonamento distribuído horizontalmente e que tem sido utilizado nas 

camadas das aplicações Web. 

O processo de escalonamento horizontal consiste em distribuir o banco de dados em 

várias máquinas através da utilização do particionamento dos dados que é um processo 

conhecido como sharding que se caracteriza pela desnormalização dos dados. Segundo Brito 

(2010, p. 4), “O processo de sharding objetiva trabalhar com o escalonamento horizontal, 

paralelizando seus dados em vários servidores”.  

O processo de distribuição dos dados por máquina contribui para que o volume de 

dados seja minimizado, sendo que o volume de dados é dividido em dados menores que são 

mais fáceis de serem acessados, gerenciados e manipulados.  

O critério de disponibilidade do sistema é otimizado pelo fato de que ocorrendo uma 

queda de uma máquina não interrompe todo o sistema e quanto maior a disponibilidade menor 
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é o tempo de resposta para as consultas, paralelismo de atualização dos dados e maior grau de 

concorrência (BRITO, 2010).   

O processo de sharding pode ser visto no banco de dados MongoDB que inclui o 

modulo de sharding automático para construir um cluster de banco de dados que tenha escala 

horizontal para acrescentar novas máquinas de maneira dinâmica (BRITO, 2010).     

 Nesse cenário existem três servidores, sendo que cada servidor armazena partes 

diferentes do banco de dados e a aplicação se conecta ao cluster de nós por meio de um 

mongos que é encarregado de realizar o roteamento das operações ao destino e esse local de 

destino chamado shard, contem dois ou mais servidores, sendo que cada um tem uma replica 

da porção do banco armazenado pelo shard e o processo de gerenciamento de falhas ocorre 

através da substituição do servidor falho pelo novo servidor e sendo assim cada shard estará 

sempre online (BRITO, 2010). 

 

2.2 A CLASSIFICAÇÃO DO BANCO DE DADOS NOSQL 

 

Os Sistemas de Bancos de Dados Não Relacionais (NoSQL) são classificados quanto à 

distribuição de dados, em sistemas baseados em particionamento e a replicação dos dados, ao 

modelo de dados em sistemas são baseados em armazenamento chave-valor, orientado a 

documento, orientado a colunas e orientado a grafo (SOUSA, ROCHA, 2010).  

Dentre os sistemas baseados na distribuição de dados, alguns causam o 

particionamento e a replicação dos dados, e outros deixam a tarefa para o cliente, como, por 

exemplo, o Amazon Dynamo, o CouchDB, o MongoDB, o BigTable e o Cassandra.    

Segundo Brito (2010, p.3):  

Quando ao modelo de dados, existem quatro categorias básicas: os sistemas 
baseados em armazenamento chave-valor, como é o caso do Amazon Dynamo; os 
sistemas orientados a documentos, entre os quais temos o CouchDB e o MongoDB; 
os sistemas orientados a coluna, que tem como exemplos o Cassandra e o BigTable; 
e os sistemas baseados em grafos, como são os casos do Neo4j e do InfoGrid.  
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Os sistemas de armazenamento chave-valor são baseados em uma coleção de chaves 

únicas e com valores que são associados com as chaves, os sistemas orientados a documento, 

baseiam-se em documentos que são unidades básicas de armazenamento e que não utiliza 

estruturas pré-definidas baseadas em tabelas do Modelo Relacional. Os sistemas orientados a 

colunas são baseados em colunas (atributos) e não são orientados a registros (ou tuplas) e os 

sistemas orientados a grafos são sistemas baseados em dados que são armazenados em nós de 

um grafo cujas arestas demonstram um tipo de associação entre esses nós (BRITO, 2010). 

 

2.3 O MODELO DE DADOS NÃO RELACIONAL 
 

Os principais modelos de banco de dados NoSQL são chave-valor, orientado a 

colunas, orientado a documentos e orientado a grafos.  

O modelo de dados baseado em chave-valor (key-value) é constituído pela coleção de 

chaves únicas e de valores que são associados com as chaves. Segundo Lóscio, Oliveira & 

Pontes (2011, p.6), “Este modelo é considerado bastante simples e permite a visualização do 

banco de dados como uma grande tabela hash”.  

 

Figura 1 – Modelo chave-valor (LÓSCIO, OLIVEIRA, PONTES, 2011. p.6). 

 

A Figura 1 mostra o exemplo de um banco de dados do tipo chave-valor que armazena 

os dados pessoais no formato chave-valor. A chave representa o campo como nome e idade e 

o valor representa a instância para cada campo (LÓSCIO, OLIVEIRA, PONTES, 2011).  

 Como exemplo de banco de dados não relacional que adota o modelo chave-valor 

pode-se citar o Dynamo, que foi desenvolvido pela Amazon que depois passou a ser uma base 

para o surgimento dos bancos de dados Cassandra, Redis, Risk e o GenieDB. 
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O modelo de dados orientado a colunas é um modelo de dados em que ocorre a 

mudança de paradigma de orientação a registros (ou tuplas) para orientação a atributos (ou 

colunas). Segundo Lóscio, Oliveira & Pontes (2011, p.6): 

Este modelo é um pouco mais complexo que o modelo chave-valor e, neste 
caso, muda-se o paradigma de orientação a registros ou tuplas (como no modelo 
relacional) para orientação a atributos ou colunas (modelo NoSQL).  

 

 

Figura 2 – Modelo baseado em colunas (LÓSCIO, OLIVEIRA, PONTES, 2011. p.7). 

 

A Figura 2 mostra o exemplo que modela o conceito de amigos em que se tem as 

colunas primeiroNome e sobrenome que pertencem à família de colunas chamada nome e as 

colunas endereço e cidade que pertencem à família de colunas chamada local. Na linha 001, o 

amigo Hélio tem endereços diferentes em que para um destes endereços tem um timestamp. 

Neste exemplo, todas as colunas são retornadas no momento em que esta linha for consultada 

(LÓSCIO, OLIVEIRA, PONTES, 2011).  

Através desse modelo, os dados são indexados por linha, coluna e timestamp em que 

essas linhas e colunas são identificadas por chaves e o timestamp é capaz de diferenciar várias 

versões de um mesmo dado. Como exemplos de banco de dados não relacional orientado a 

colunas é possível citar o BigTable, Cassandra, Dynamo, HBase e o Hadoop. 

O modelo de dados orientado a documentos é um modelo que armazena um conjunto 

de documentos. Esses documentos são objetos que contém um identificador único e um 

conjunto de campos que podem ser documentos, listas e strings alinhados (LÓSCIO, 

OLIVEIRA, PONTES, 2011).  
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Figura 3 – Modelo baseado em documento (LÓSCIO, OLIVEIRA, PONTES, 2011. p.8). 

 

A Figura 3 mostra o exemplo do modelo baseado em documento que constitui um post 

de um blog que tem os seguintes campos: Assunto, Autor, Data, Tags e Mensagem. Cada 

campo tem os seus valores associados. Nesse modelo tem-se um conjunto de documentos e 

em cada documento tem um conjunto de chaves e o valor deste campo. Como exemplo de 

banco de dados não relacional orientado a documentos seria o CouchDB e o MongoDB. 

O modelo de dados orientado a grafos é um modelo de dados em que os dados são 

armazenados em nós de um grafo e as arestas representam o tipo de associação entre os nós. 

Segundo Lóscio, Oliveira & Pontes (2011, p.6), “O modelo orientado a grafos possui três 

componentes básicos: os nós (são os vértices do grafo), os relacionamentos (são as arestas) e 

as propriedades (ou atributos) dos nós e relacionamentos”.  

 

Figura 4 – Modelo baseado em grafo (LÓSCIO, OLIVEIRA, PONTES, 2011. p.9). 
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A Figura 4 mostra o exemplo do modelo baseado em grafo em que temos três pessoas 

que são: Berna, Hélio e Jonas que são os nós do grafo e eles estão ligados à cidade que já 

residiram ou visitaram. Temos como exemplo, a Berna que morou em Fortaleza e visitou São 

Paulo, Parati e Rio de Janeiro. Como exemplo de banco de dados não relacional orientado a 

grafos seria o Neo4j, AllegroGraph e o Virtuoso (LÓSCIO, OLIVEIRA, PONTES, 2011).   

 

2.4 AS CARACTERÍSTICAS DA ABORDAGEM NOSQL 
 

Os bancos de dados não relacionais têm características que os diferenciam dos bancos 

de dados relacionais e que os tornam adequados para o armazenamento de grande volume de 

dados não estruturados ou semiestruturados. Tais características são a escalabilidade 

horizontal, a ausência de esquema ou esquema flexível, o suporte nativo à replicação, API 

(Application Programming Interface) simples para acesso aos dados e a consistência eventual. 

O suporte nativo à replicação também está presente em alguns Bancos de Dados Relacionais, 

como por exemplo, no SQL Azure (LÓSCIO, OLIVEIRA, PONTES, 2011). 

A escalabilidade horizontal consiste na distribuição dos dados em um grande número 

de máquinas. Estas máquinas estão disponíveis para armazenamento e processamento de 

dados. A escalabilidade horizontal determina a criação e a distribuição de diversas threads ou 

processos de uma tarefa. Este mecanismo de escalonamento dos dados também está presente 

em alguns Bancos de Dados Relacionais. Um exemplo destes é o SQL Azure, que permite 

tanto o escalonamento vertical como horizontal (LEE, MALCOLM, MATTHEWS, 2009).  

A ausência de esquema ou esquema flexível seria outra característica do banco de 

dados NoSQL em que a falta de esquema passa a definir a estrutura dos dados modelados e 

facilita tanto a escalabilidade como também contribui para que se tenha o aumento da 

disponibilidade (LÓSCIO, OLIVEIRA, PONTES, 2011).    

Determinar a replicação de maneira nativa e diminuir o gasto do tempo para poder 

recuperar as informações seria outra forma para se garantir a escalabilidade através da 

replicação. 
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Na replicação existem duas abordagens importantes que são o Master/Slave 

(Mestre/Escravo) no qual cada escrita no banco de dados resulta no total de N escritas e que 

corresponde ao número de nós escravos. Uma desvantagem deste processo de escrita é que a 

abordagem Master/Slave não é muito recomendada quando se tem uma grande quantidade de 

dados. A outra abordagem consiste em utilizar a replicação Multi-Master (Multi-Mestre). 

Nesta abordagem podem existir não apenas um nó Mestre, mas vários nós Mestres. Desta 

forma é possível diminuir o gargalho ocasionado pela escrita durante a replicação 

Mestre/Escravo (LÓSCIO, OLIVEIRA, PONTES, 2011).     

As APIs para acesso a banco de dados são desenvolvidas para poder facilitar de forma 

eficiente o acesso aos dados e oferecer alta disponibilidade, escalabilidade e permitir que as 

aplicações possam utilizar os dados no banco de forma rápida e eficiente. Segundo Lóscio, 

Oliveira & Pontes (2011, p.6), “Consistência eventual é uma característica de bancos NoSQL 

relacionada ao fato da consistência nem sempre ser mantida entre os diversos pontos de 

distribuição de dados”.  

A consistência eventual tem como principio o teorema CAP que significa consistência, 

disponibilidade e tolerância à partição e esse teorema diz que em um dado momento só é 

possível garantir somente duas dessas três propriedades (BREWER, 2000). 

A Tabela 2 apresenta uma análise comparativa entre os bancos de dados relacionais e 

não relacionais (NoSQL). Neste estudo estão sendo discutidas algumas características que são 

a consistência, a escalabilidade e disponibilidade dos dados no sistema (BRITO, 2010). 

 

Tabela 2: Estudo comparativo ente os bancos de dados relacional e NoSQL com  relação aos 

critérios de consistência, escalabilidade e disponibilidade. (BRITO, 2010. p.5). 

 
 Relacional NoSQL 

Consistência É um dos critérios mais forte apresentado 

no modelo de dados relacional. Este modelo 

de dados garante que suas transações 

possam ter uma estrutura rígida. Este 

A consistência apresentada nesse 

modelo de dados é realizada de 

modo eventual. Este critério não 

garante atualizações. Caso contrário, 
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modelo possui regras de consistência que 

possibilitam um maior grau de rigidez 

quanto à consistência das informações. 

se caso ocorra nenhuma atualização 

sobre o item de dados, os acessos a 

este item devolverão o último valor 

atualizado. 

Escalabilidade Devido à natureza estrutural dos dados, a 

inclusão de novos nós não é realizada de 

forma natural neste modelo de dados. 

Através deste modelo é possível que se 

tenha escalabilidade dos dados, mas isso se 

torna uma tarefa bastante complexa. 

Este modelo de dados possui uma 

maior flexibilidade dos dados pelo 

fato de não possuir nenhum tipo de 

esquema pré-definido. Isto facilita 

que se ocorra a inclusão de uma 

grande quantidade de nós. A 

escalabilidade está bastante presente 

neste modelo de dados. 

Disponibilidade Existem situações em que este modelo de 

dados pode não suportar uma grande 

quantidade de informações do banco devido 

à dificuldade de se conseguir trabalhar de 

forma eficiente por ter a natureza 

estruturada.  

Este modelo de dados possui este 

critério como um dos fatores 

fundamentais de sucesso. O alto 

grau de distribuição deste modelo 

garante que o sistema fique num 

menor período de tempo não 

disponível e também permite que o 

número de solicitações feitas pelos 

usuários sejam atendidas.  

 

Com relação ao contexto da Web, o NoSQL visa garantir a disponibilidade e a 

tolerância a partição e em consequência disto, as propriedades ACID (Atomicidade, 

Consistência, Isolamento e Durabilidade) não podem ser obedecidas simultaneamente. Depois 

disto, tem-se outro conjunto de projeto chamado de BASE (Basicamente disponível, Estado 

leve e Consistente em momento indeterminado). Assim, deve ser projetado um sistema com 

tolerância a inconsistências temporárias e que possa priorizar a disponibilidade (LÓSCIO, 

OLIVEIRA, PONTES, 2011). 
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2.5 A TECNOLOGIA NOSQL APLICADA NAS APLICAÇÕES WEB E EM 
EMPRESAS COLABORATIVAS 
 

Nos últimos anos, a tecnologia NoSQL tem se tornado muito presente nas grandes 

empresas para o gerenciamento de seus dados. Empresas como o Twitter, Facebook, Google, 

Amazon, Linkedin já passaram a adotar a tecnologia NoSQL (LOSCIO, OLIVEIRA, 

PONTES, 2011). 

Devido ao grande crescimento de acesso ao Twitter, tornou um grande desafio para a 

empresa a resolução do problema de acesso ao volume de dados. O problema da 

escalabilidade fez com que a empresa pudesse trocar o banco de dados relacional MYSQL 

pelo banco de dados Cassandra (LOSCIO, OLIVEIRA, PONTES, 2011).   

No caso do Facebook, a resolução dos problemas de escalabilidade e de 

disponibilidade fez com que a empresa desenvolvesse o banco de dados Cassandra como uma 

solução NoSQL. O banco de dados Cassandra foi desenvolvido com o intuito de otimizar as 

buscas, de dar suporte a replicação, a detecção de falhas e ao armazenamento em cachê 

(LOSCIO, OLIVEIRA, PONTES, 2011).  

A Amazon tem enfrentado grandes desafios com relação à confiabilidade de seu 

volume de dados gerenciado por aplicações. Esses desafios seriam não somente por questões 

financeiras e de gastos, mas também devido ao impacto de confiança de seus clientes em seus 

produtos.  

No caso do LinkedIn, o crescimento da quantidade de dados afetou o processamento 

das consultas e diversas soluções relacionais foram usadas para suprir a demanda das 

aplicações que usam o LinkedIn, mas obteve pouco sucesso. Devido a esse problema, a 

empresa desenvolveu o Voldemort que tem trazido ótimos resultados de desempenho, de 

transparência de falhas, de escalabilidade horizontal, particionamento e de replicação 

(LOSCIO, OLIVEIRA, PONTES, 2011).   
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3. COMPUTAÇÃO NAS NUVENS 
 
 

Os serviços básicos e essenciais utilizados pela sociedade humana moderna são quase 

todos entregues de forma transparente devido ao desenvolvimento acelerado da sociedade 

moderna. Estes serviços são também chamados de utilidade pública que são água, telefone e 

eletricidade tem ser tornado de grande importância para o nosso dia a dia e são explorados 

através de um modelo de pagamento que é baseado em uso (RUSCHEL, ZANOTTO, MOTA, 

2010).   

Com a utilização destes serviços é efetuada uma cobrança diferente pelo serviço de 

acordo com cada política cobrada para o usuário final. O uso destes serviços tem sido 

aplicado na área de informática na qual ocorreram mudanças consistentes através da 

utilização da Computação nas Nuvens (Cloud Computing). 

A Computação nas Nuvens é um modelo recente que tem o objetivo de melhorar a 

demanda de dados proporcionando serviços de Tecnologia da Informação (TI) como, por 

exemplo, o pagamento pelos serviços de utilidade pública. Segundo Ruschel, Zanotto & Mota 

(2010, p.2) “Computação em nuvem pretende ser global e prover serviços para todos, desde o 

usuário final que hospeda seus documentos pessoais na Internet até empresas que terceirizarão 

toda a parte de TI para outras empresas.” (RUSCHEL, ZANOTTO, MOTA, 2010). 

O termo Computação nas Nuvens surgiu em 2006 através de uma palestra feita por 

Eric Schmidt, da Google, que falava sobre como sua empresa gerencia seus data centers. 

Hoje, a Nuvem é um modelo que se apresenta como centro de um movimento de profundas 

transformações no mundo da tecnologia (TAURION, 2009). 

Segundo Mell & Grance (2011, p. 2):  

Computação em nuvem é um modelo que possibilita acesso, de modo 
conveniente e sob demanda, a um conjunto de recursos computacionais 
configuráveis (por exemplo, redes, servidores, armazenamento, aplicações e 
serviços) que podem ser rapidamente adquiridos e liberados com o mínimo esforço 
gerencial ou interação com o provedor de serviços. 
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A Nuvem representa uma metáfora da Internet ou infraestrutura de comunicação entre 

componentes arquiteturais, baseada em uma abstração que esconde os detalhes da 

complexidade de infraestrutura. Cada parte desta infraestrutura é constituída por um serviço 

que fica alocado nos centros de dados que normalmente utilizam hardware compartilhado 

para armazenamento e para computação (SOUSA, MOREIRA, MACHADO, 2009).   

Para usar estes serviços que estão disponíveis em Nuvem, os usuários precisam ter em 

suas máquinas um sistema operacional, um navegador e acesso a Internet. Estes recursos 

computacionais ficam disponíveis na Nuvem e com isto o computador será apenas um chip 

ligado a Internet (Nuvem de computadores) e as máquinas de cada usuário não precisam ter 

altos recursos computacionais, sendo que o custo em cada máquina seja reduzido. 

Segundo Ruschel et al. (2010 apud SOUSA et al, 2010), “ O modelo de computação 

em nuvem foi desenvolvido com o objetivo de fornecer serviços de fácil acesso e baixo custo 

e garantir características tais como disponibilidade e escalabilidade.”. Este modelo visa 

reduzir os custos na aquisição e na composição de toda a infraestrutura para atender as 

empresas, sendo que esta infraestrutura pode ser composta sob demanda e com recursos 

diferentes e de menor custo. 

Este modelo oferece uma flexibilidade na adição e substituição de recursos 

computacionais, tendo a capacidade de escalar em níveis de recursos de hardware e de 

software para atender às empresas e aos usuários e facilita o acesso aos usuários a estes 

serviços que estão disponíveis na Nuvem. Este modelo possibilita a redução de preço dos 

computadores, além de prover para muitas pessoas uma melhor acessibilidade a vários 

produtos fornecidos pelas empresas, uma vez que muitos destes serviços se tornaram online e 

gratuitos (SOUSA, MOREIRA, MACHADO, 2009).  

 

3.1 AS CARACTERISTICAS ESSENCIAIS DA COMPUTAÇÃO NAS NUVENS 
 

A computação nas Nuvens oferece características que são essenciais, tais como: a 

elasticidade rápida de recursos, a medição de serviços e o amplo acesso. Estas características 

que, em conjunto, definem a computação nas nuvens, fazem a diferença com outros 

paradigmas (SOUSA, MOREIRA, MACHADO, 2009). 
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O Self-Service sobre demanda permite que o usuário possa adquirir recursos 

computacionais na medida em que se tenha necessidade, sem ter a necessidade da interação 

humana com os provedores de serviços. Estes recursos envolvem o armazenamento na rede 

ou tempo de processamento no servidor (MELL, GRANCE, 2011).  

Tanto o hardware como o software podem ser automaticamente reconfigurados dentro 

da Nuvem. Estas modificações são mostradas de maneira transparente para os usuários que 

têm perfis transparentes e que podem personalizar os seus ambientes computacionais que 

envolvem a configuração da rede e a instalação do software. 

Segundo Mell & Grance (2011, p.6), “Recursos são disponíveis através da rede e 

acessados por meio de mecanismos que promovam o padrão utilizado por plataformas 

heterogêneas (por exemplo, telefones, celulares, laptops e PDAs).”. A própria interface de 

acesso ao ambiente Nuvem não fica obrigando os usuários a modificarem suas condições e o 

seu ambiente de trabalho que incluem o sistema operacional e a linguagem de programação 

(RUSCHEL, ZANOTTO, MOTA, 2010).  

Os recursos do provedor de serviços podem ser organizados através de um pool de 

recursos que são usados para servirem vários usuários, utilizando um modelo mult-tenant ou 

multi-inquilino que possuem diferentes recursos físicos e virtuais que são atribuídos 

dinamicamente e ajustados de acordo com a quantidade de usuários. Segundo Mell & Grance 

(2011, p.6), “Estes usuários não precisam ter o conhecimento da localização física dos 

recursos computacionais, podendo somente especificar a localização em um nível mais alto da 

abstração.”.  

Com a elasticidade rápida, os recursos podem ser adquiridos de forma elástica, flexível 

e eficiente e existem casos em que estes recursos são adquiridos automaticamente e podem ter 

a necessidade de serem escalados devido à grande quantidade de dados. Para os usuários, 

estes recursos que são disponíveis para uso podem estar ilimitados e serem adquiridos em 

quantidade e em qualquer momento (MELL, GRANCE, 2011).   

Os sistemas em Nuvem podem ter automaticamente o serviço medido através do 

controle e de otimização dos recursos por meio da capacidade de medição. A automatização 

pode ser realizada por nível de abstração apropriada de tipos de recursos, tais como 
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armazenamento, largura de banda, processamento e contas ativas de usuários (MELL, 

GRANCE, 2011).  

 

3.2 OS MODELOS DE SERVIÇO NA NUVEM 
 

A Computação nas Nuvens é responsável por distribuir os recursos na forma de 

serviços. A Nuvem pode ser composta por três modelos ou camadas de serviços que estão 

relacionados aos serviços oferecidos (RUSCHEL, ZANOTTO, MOTA, 2010). Estes modelos 

de serviços são muito importantes porque eles definem um padrão de arquitetura para as 

soluções em Nuvem. 

 
Figura 5 – Modelos de Serviços na Nuvem: IaaS, PaaS e SaaS (MERIAT, 2011). 1 

 

A Figura 5 ilustra os três modelos de serviços conhecidos como Software como 

Serviço (Software as a Service), Plataforma como Serviço (Platform as a Service) e 

Infraestrutura como Serviço (Infrastructure as a Service).  

 

                                                 
1 Disponível em: http://vitormeriat.wordpress.com/2011/07/08/modelos-de-servio-na-nuvem-iaas-paas-e-saas/ 
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3.2.1 IaaS 
 

No modelo IaaS, os serviços que incluem os servidores, os sistemas de 

armazenamento de dados, os roteadores e outros sistemas, que são padronizados e agrupados 

para serem disponibilizados na rede, são oferecidos na camada de Infraestrutura. Nesse 

modelo de serviço, os prestadores de Infraestrutura, também conhecidos como arquitetos de 

rede, oferecem estes serviços por demanda aos prestadores de serviços (CHIRIGATI, 2009). 

O modelo de Infraestrutura como um Serviço (Infrastruture Service) também 

conhecido como camada de Infraestrutura como Serviço (IaaS) é um modelo de serviço que 

fornece toda a estrutura que é requerida pela PaaS e SaaS. Nessa camada de serviço situam-se 

os dispositivos físicos fornecidos pelos usuários que são os dispositivos de rede, os servidores 

e os discos de armazenamento (MARTINS, PAIANI, 2012). 

O IaaS possui como característica uma interface única para administrar a 

infraestrutura, a aplicação API (Application Programming Interface) para poder interagir com 

os host, roteadores, switches e o suporte para poder adicionar novos equipamentos de maneira 

simples e transparente.  

Este modelo de serviço é baseado em técnicas de virtualização de recursos em que não 

será necessário para poder ampliar os serviços, adquirindo novos equipamentos de rede e 

servidores como, por exemplo, o Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), e o Eucalyptus 

(Elastic Utility Computing Architecture Linking Your Programs To Useful Systems) 

(RUSCHEL, ZANOTTO, MOTA, 2010).     

Este modelo pode regular os recursos aumentando ou diminuindo de maneira 

dinâmica. Como nas demais camadas, o usuário tem acesso ao sistema operacional, ao 

armazenamento e aplicativos instalados e não tem controle da infraestrutura do seu provedor. 

O Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) permite o usuário especifique o que necessita 

passando a cobrar somente pelo que os usuários utilizam, como por exemplo, armazenamento, 

tempo de processamento e banda de rede (MARTINS, PAIANI, 2012).   
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3.2.2 PaaS 
 

Segundo Chirigati (2009, p.1), “PaaS (do Inglês Platform as a Service) encapsula uma 

camada de software e a disponibiliza como serviço.”. O modelo de Plataforma como um 

Serviço (Platform Service), também chamada de camada de Plataforma como Serviço (PaaS) 

é um modelo de serviço em que o usuário passa a receber acesso aos servidores remotos que 

são portadores de programas específicos para o desenvolvimento de software. 

A PaaS também é definida como uma máquina virtual. Existem casos em que o 

fornecedor disponibiliza somente uma imagem VM (Virtual Machine) que contém todos os 

aplicativos necessários para o usuário específico, como por exemplo, o Google App Engine, 

permite que o usuário crie e hospede aplicativos da Web com os mesmos sistemas em que são 

processados os aplicativos do Google (MARTINS, PAIANI, 2012). 

O objetivo do PaaS seria de garantir a facilidade no desenvolvimento de aplicações 

que são direcionados aos usuários de uma Nuvem, passando a criar uma plataforma que 

acelere o processo, oferecendo uma infraestrutura de alto nível para poder implementar e 

testar as aplicações na Nuvem, fornecendo um sistema operacional, um ambiente de 

desenvolvimento e uma linguagem de programação. 

Neste modelo de serviço, os prestadores de serviço, também conhecidos como 

desenvolvedores de aplicação utilizam a plataforma PaaS como uma interface de 

desenvolvimento de aplicativos (Application Programming Interface) API (VAQUERO et al, 

2009).  

 

3.2.3 SaaS 
 

Segundo Chirigati (2009, p.1), “SaaS (do Inglês Software as a Service) representa os 

serviços de mais alto nível disponibilizados em uma nuvem.”. Neste modelo de serviço, os 

prestadores de serviços disponibilizam o SaaS na camada de aplicação para que funcione 

inteiramente na Nuvem e disponibilizam os serviços para os usuário final. Estes usuários têm 

acesso a estes serviços que são disponíveis através da Internet. O SaaS também pode ser 
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considerado uma alternativa para que um programa funcione em uma máquina local podendo 

trazer redução de custo e liberação de aquisição de software. 

A maior parte destes serviços que são oferecidos neste modelo são serviços gratuitos, 

como por exemplo, o Gmail, Hotmail, Yahoo Mail, Google Docs, Skydrive e outros são 

acessados por meio de uma interface (thin client) através do navegador Web (Browser). O 

usuário não tem acesso à parte técnica desta camada de serviço. Sendo que o próprio 

prestador de serviço seria a pessoa encarregada de administrar o armazenamento, a instalação 

e a manutenção (MARTINS, PAIANI, 2012).  

 

3.3 OS PAPÉIS E A ESCALABILIDADE NA NUVEM 
 

Os papéis têm a importância de definir o perfil, o acesso e as responsabilidades para 

usuários diferentes que estão envolvidos e fazem parte de uma solução em Nuvem. Enquanto 

a escalabilidade de Nuvem é importante por deixar transparecer para o usuário que os 

recursos computacionais são infinitos, a mesma pode aumentar o desempenho dos recursos 

que são utilizados pelos usuários em Nuvem. Para uma melhor compreensão da computação 

em Nuvem, os atores dos modelos de serviços podem ser classificados de acordo com os 

papéis desempenhados. 

 

 
Figura 6 – Papéis na computação em Nuvem (RUSCHEL, ZANOTTO, MOTA, 2010. p. 11). 
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A Figura 6 destaca os papéis desempenhados pelos atores conhecidos como o 

provedor de serviço, o desenvolvedor e o usuário final. O provedor tem o papel de gerenciar, 

monitorar e disponibilizar toda a estrutura para a solução de computação em Nuvem, sem que 

o usuário final e o desenvolvedor tenham esse tipo de responsabilidade. O fornecedor também 

tem o papel de fornecer serviços para três modelos de serviços. Os desenvolvedores passam a 

utilizar os recursos fornecidos e a disponibilizar os serviços para os usuários finais. Já os 

usuários finais utilizam os recursos fornecidos pela Nuvem. Assim, cada ator tem seu papel 

definido, cabendo somente ao provedor o fornecimento de suporte a todos os modelos de 

serviço (SOUSA, MOREIRA, MACHADO, 2009).   

Segundo Ruschel, Zanotto & Mota (2010, p.11), “A organização em papéis ajuda a 

definir os atores e os seus diferentes interesses. Os atores podem assumir vários papéis ao 

mesmo tempo de acordo com os interesses, mas apenas o provedor fornece o suporte a todos 

os modelos de serviços.”. Já a escalabilidade consiste numa característica fundamental na 

computação em Nuvem, em que as aplicações que são desenvolvidas para a Nuvem precisam 

ser escaláveis de forma que os recursos possam ser reduzidos ou ampliados de acordo com a 

demanda. 

A escalabilidade para os usuários deve ser transparente, sem que os usuários tenham a 

necessidade de saber em que lugar os dados estão armazenados e acessados. A escalabilidade 

é dividida em horizontal e vertical. A Nuvem com escala horizontal é capaz de integrar e 

conectar várias Nuvens como uma Nuvem lógica. Já a Nuvem com escala vertical é capaz de 

melhorar a própria capacidade, adicionando seus nós existentes na rede (RUSCHEL, 

ZANOTTO, MOTA, 2010).   

 

3.4 A ARQUITETURA DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM 
 

A arquitetura de computação em Nuvem é composta por camadas em que cada uma 

trata de uma particularidade na disponibilização dos recursos para as aplicações. Uma camada 

é definida como sendo uma divisão lógica dos componentes de hardware e de software. Cada 

camada pode ter seu monitoramento e gerenciamento de maneira independente de outras 
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camadas, garantindo melhorias no reuso, na flexibilidade e na escalabilidade, adicionando ou 

substituindo os recursos computacionais sem ter que afetar as outras camadas (SOUSA, 

MOREIRA, MACHADO, 2009).  

Para poder compreender melhor a arquitetura da computação nas nuvens, a Figura 7 

mostra a relação entre os atores e as camadas de Infraestrutura, Plataforma e de Aplicação. 

Estas camadas se relacionam com os atores que são os Usuários dos Serviços, os Prestadores 

de Serviços e os Prestadores de Infraestrutura. 

 

 
Figura 7 – Os principais atores relacionados com as camadas de aplicação, de plataforma e de infraestrutura 

(CHIRIGATI, 2009). 2 

 

A camada mais baixa é a de infraestrutura em que por meio dela que os prestadores de 

infraestrutura passam a disponibilizar os serviços em rede e de armazenamento da Nuvem. 

Nesta camada se tem os servidores, os sistemas de armazenamento, os data centers, clusters, 

desktops e outros recursos de hardware. A camada que está bem acima da camada de 

infraestrutura seria a camada de plataforma. Ela promove serviços para que as aplicações 

sejam implementadas, desenvolvidas, testadas e levadas para a Nuvem pelos prestadores de 

serviços (RUSCHEL, ZANOTTO, MOTA, 2010).   

Nesta camada, os usuários finais não têm acesso, sendo que esta camada é destinada 

aos desenvolvedores. Neste ambiente são encontradas interfaces na Web, marshups, 

componentes, recursos de programação concorrente e distribuída, suporte a workflows, 

biblioteca de programação e linguagem de programação. A camada de aplicação é a que 

                                                 
2 Disponível em: http://www.gta.ufrj.br/ensino/eel879/trabalhos_vf_2009_2/seabra/arquitetura.html 
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possui um alto nível de abstração e está logo acima da camada de Infraestrutura e da camada 

de Plataforma. Esta camada é de interesse do usuário, porque através desta camada que os 

usuários utilizam diversos aplicativos como serviço (RUSCHEL, ZANOTTO, MOTA, 2010). 

 

3.5 A CLASSIFICAÇÃO DA COMPUTAÇÃO EM NUVEM 

 

A maioria dos usuários não pode ter acesso às informações e nem utilizar os recursos 

internos das empresas que estão disponíveis na Nuvem. Isto motivou o surgimento da 

necessidade de se criar uma classificação para a Nuvem em que somente os usuários 

autorizados é que podem utilizar os serviços disponibilizados na Nuvem.  

As Nuvens podem ser classificadas em Nuvem Pública, Privada, Comunidade e 

Híbrida. A Nuvem Privada é muito utilizada pelas empresas que precisam que as suas 

aplicações e informações sejam acessadas somente pela equipe interna de TI. Os serviços em 

Nuvem são fornecidos e gerenciados dentro da empresa. Sua Infraestrutura é operada e 

utilizada por uma única organização. O modelo de Nuvem Privada local ou remota é 

coordenado pela organização ou por terceiros e são empregadas às políticas de acesso aos 

serviços (SOUSA, MOREIRA, MACHADO, 2009). 

Neste modelo de serviço, com o gerenciamento dos serviços feito por terceiros, a 

Infraestrutura utilizada passa a pertencer ao usuário que é responsável em controlar a 

implementação das aplicações em Nuvem. Este modelo se caracteriza por possuir técnicas de 

gerenciamento de redes, políticas de acesso aos serviços utilizando tecnologias de 

autenticação e autorização e com o uso de configurações dos provedores de serviços 

(RUSCHEL, ZANOTTO, MOTA, 2010).  

As Nuvens Privadas oferecem os mesmos benefícios que são aplicados nas Nuvens 

Públicas, mas são diferentes com relação às restrições de acesso aos serviços, tendo a 

preocupação com a segurança. O custo e a dificuldade de estabelecer uma Nuvem interna 

podem ser proibitivos e o custo de operação da Nuvem sempre supera o custo de se usar uma 

Nuvem pública. 
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Na Nuvem Pública, os serviços são oferecidos por terceiros que também são 

conhecidos como fornecedores ou prestadores de serviços. Estes serviços são hospedados e 

gerenciados pelo provedor da Nuvem. No modelo de Nuvem Pública, o fornecedor oferece o 

software, a infraestrutura de aplicativo ou infraestrutura física aos usuários e tem a 

responsabilidade de fazer a instalação, o gerenciamento e a manutenção. A Nuvem 

implementa os serviços na Nuvem e deve tem a capacidade de garantir o desempenho e a 

segurança destes serviços (AMRHEIN, QUINT, 2009).  

Neste modelo de serviço, os recursos são fornecidos para qualquer usuário que tenha 

acesso a Internet e conhecimento da localização do serviço. A Nuvem Pública é diferente da 

Nuvem Privada porque neste modelo não se aplicam as restrições de acesso e a mesma é 

voltada para o público em geral (MARTINS, PAIANI, 2012).  

Dentre os benefícios que as Nuvens Públicas proveem pode-se destacar o fato destas 

serem maiores que as Nuvens Privadas, permitindo uma grande escalabilidade dos recursos. 

Esta característica evita que se faça a compra de equipamentos, passando a deslocar os riscos 

de infraestrutura para os prestadores de infraestrutura da Nuvem. Existe também a 

possibilidade de que parte da Nuvem pública seja para o uso de um único usuário, 

promovendo para este usuário uma maior visibilidade de toda a infraestrutura (CHIRIGATI, 

2009).  

Na Nuvem Comunidade, a infraestrutura é compartilhada por várias organizações, 

sendo que esta é suportada por uma comunidade específica que se preocupa com a missão, 

com os requisitos de segurança, política e flexibilidade. As organizações utilizam a mesma 

Nuvem que poderá ser gerenciada por uma ou mais empresa desta Nuvem ou mesmo por uma 

terceira (RUSCHEL, ZANOTTO, MOTA, 2010).  

A Nuvem Comunidade implementa as mesmas políticas de acesso à privacidade que 

são adotadas pela Nuvem Privada, sendo que toda a comunidade em torno dela terá acesso 

autorizado às aplicações e informações. A política de privacidade diz respeito a acesso restrito 

em que somente usuários autorizados podem ter acesso aos serviços disponibilizados na 

Nuvem. 

A Nuvem Híbrida possui uma combinação de Nuvens Públicas e Privadas. Este tipo de 

Nuvem seria criado pelas empresas e a responsabilidade no gerenciamento e controle seria 
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dividida entre o provedor de Nuvem Pública e a empresa. Este modelo de Nuvem Pública 

utiliza os serviços que estão no espaço privado e público. O modelo de serviço de Nuvem 

Pública responde no momento em que uma empresa necessita empregar os serviços de Nuvem 

privada e pública (AMRHEIN, QUINT, 2009). 

Na Nuvem Híbrida, a empresa pode determinar os objetivos, as necessidades de 

serviços e obter os mesmos serviços da Nuvem privada e pública. A construção da Nuvem 

Híbrida poderá atender os processos seguros críticos, como por exemplo, o recebimento de 

pagamentos dos clientes. 

Este tipo de Nuvem contém um conjunto de duas ou mais Nuvens que podem ser 

privadas passando a ter parte de seus recursos disponíveis dentro da empresa e pública 

passando a ter recursos que são disponíveis internamente e se pode compartilhar as 

informações com as empresas parceiras (MARTINS, PAIANI, 2012).  

As Nuvens Híbridas determinam a maneira como as aplicações são distribuídas entre 

Nuvens Privadas e Públicas, considerando a relação entre os recursos de processamento e os 

dados. Caso a aplicação tenha uma maior quantidade de dados, o seu processamento pode não 

ser favorável na Nuvem Pública. Já que pode gerar um alto custo se os dados forem 

transferidos de uma Nuvem Privada para uma Nuvem Pública (CHIRIGATI, 2009).   

 

3.6 AS TECNOLOGIAS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM 

 

A Computação em Nuvem engloba uma vasta quantidade de conceitos e de 

tecnologias. As aplicações Web e as empresas como, por exemplo, a Amazon, o Google e a 

Microsoft possuem muitos serviços computacionais voltados para a lógica da infraestrutura 

em Nuvem. A Amazon é a pioneira em comercializar e disponibilizar uma infraestrutura em 

Nuvem (SOUSA, MOREIRA, MACHADO, 2009).  

Atualmente, a comunidade acadêmica desenvolve trabalhos direcionados para 

melhorar os aspectos de desempenho, usabilidade, segurança, implementação e confiabilidade 

dos sistemas em Nuvem. Neste âmbito, diversas tecnologias como, por exemplo, o 

MapReduce/Hadoop, Amazon Web Service (AWS), Eucalyptus, Microsoft Azure e Google 
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App Engine que foram desenvolvidas, se destacam com relação à Infraestrutura, Plataforma e 

modelo de programação (SOUSA, MOREIRA, MACHADO, 2009).  

Os SGBDs em Nuvem estão sendo utilizados atualmente, tendo o potencial de atrair os 

clientes de diversos setores no mercado que vão desde pequenas empresas que tem o objetivo 

de reduzir o custo com a utilização da infraestrutura até grandes empresas que buscam 

melhorias no gerenciamento de milhares de máquinas e no aumento da quantidade de dados. 

Diversos sistemas e arquiteturas foram desenvolvidos para poder sustentar o aumento de 

novas demandas de dados gerados pelas aplicações Web com diferentes requisitos de 

armazenamento e de processamento (SOUSA et al, 2010).  

 

3.7 A CLASSIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE BANCO DE DADOS EM NUVEM 

 

Na Computação em Nuvens existem diversos SGBDs que possuem características e 

propósitos específicos. Tendo o objetivo de poder realizar o estudo e o comparativo destes 

sistemas, estes podem ser classificados nos seguintes parâmetros: Modelo Relacional e Nativo 

para a Nuvem. O primeiro parâmetro tem como referencia à utilização do modelo relacional 

pelo sistema e o segundo parâmetro se relaciona com o processo de construção do sistema 

para saber se o sistema atende as necessidades da computação em Nuvem (SOUSA et al, 

2010).   
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Figura 8 – A Classificação de alguns Sistemas de Bancos de Dados em Nuvem (SOUSA et al, 2010,  p. 21).  

 

A Figura 8 mostra que no primeiro quadrante estão localizados os SGBDs relacionais 

que foram desenvolvidos nativamente para a Nuvem como, por exemplo, Microsoft SQL 

Azure.  Nestes sistemas estão sendo considerados às características da computação em Nuvem 

com os aspectos do modelo relacional. Dentre estas características seriam a elasticidade 

rápida de recursos, a medição de serviços e o amplo acesso aos serviços.  

No segundo quadrante estão localizados os SGBDs relacionais que não foram criados 

para a Nuvem, mas podem ser executados numa infraestrutura baseada em Nuvem. Tem-se 

como exemplo destes sistemas o Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) e o 

Relational Cloud (SOUSA et al, 2010).     

No terceiro quadrante estão localizados os sistemas que são considerados nativos para 

a Nuvem, mas não utilizam o modelo relacional como, por exemplo, o Amazon Dynamo e o 

Voldemort são sistemas que utilizam o modelo chave-valor e o BigTable, HBase e o 

Cassandra como sistemas baseados em coluna.  

No quarto quadrante estão localizados os sistemas não nativos que utilizam o modelo 

NoSQL e que são do tipo grafo e documento ou XML (Extensible Markup Language). Estes 
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sistemas foram desenvolvidos para serem utilizados na Nuvem como, por exemplo, o Neo4j 

que é um sistema baseado em grafo e o CouchDB e o MongoDB que são sistemas orientado a 

documento (SOUSA et al, 2010).   

Os sistemas NoSQL são projetados para gerenciar grande volume de dados, fornecer 

garantias de consistência fraca e utilizar estruturas e interfaces simples. Eles são utilizados 

como serviços de hospedagem de sítios Web, redes sociais e de outros serviços. 

Estes sistemas utilizam o gerenciamento eficiente de buffer, novas arquiteturas de 

thread, consistência eventual e suporte para transações em um único registro. Desta forma, o 

desempenho destes sistemas irá depender da remoção de sobrecargas de dados e da relação 

com as implementações de transações ACID, multithreading e gerenciamento de disco. Isto 

não tem muita relação com o SQL porque estes sistemas não suportam muito a sobrecarga de 

dados (SOUSA et al, 2010).     
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4. OS SISTEMAS DE BANCOS DE DADOS EM NUVEM 
 

Existe uma maior quantidade de SGBDs em Nuvem, sendo que entre os sistemas 

existentes no ambiente de computação nas Nuvens, este trabalho irá se concentrar em alguns 

dos SGBDs que são muito conhecidos e utilizados pela maioria das organizações 

corporativas. A seguir são apresentados de forma contextualizada alguns destes sistemas de 

banco de dados em Nuvem, em que é possível destacar o Microsoft SQL Azure, Relational 

Cloud, Cassandra, CouchDB e MongoDB (SOUSA et al, 2010). 

Estes sistemas ajudarão o usuário a compreender o comportamento de cada sistema na 

Nuvem e a escolher qual destes sistemas consegue ter um melhor desempenho no ambiente 

Nuvem (SOUSA et al, 2010).  

 

4.1 MICROSOFT SQL AZURE 
 

O Microsoft SQL Azure é constituído por um conjunto de serviços para 

processamento e armazenamento de dados em Nuvem. O Microsoft SQL Azure, em conjunto 

com a plataforma em Nuvem Windows Azure Storage, formam uma solução de 

gerenciamento de dados em Nuvem da Microsoft. Esta plataforma incorpora o 

armazenamento persistente dos dados por meio de blob, filas e tables. Um blob é formado por 

um par de nomes e de objeto que é capaz de armazenar objetos de até 50 GB (GigaByte)3. Os 

Tables armazenam dados em linhas com uma estrutura consistente, normalizada e são 

constituídas por entidades. As entidades não seriam acessadas através da utilização da 

linguagem SQL, mas seriam acessadas através de serviços de dados e as filas são responsáveis 

por fornecer um serviço de troca de mensagens confiável e persistentes (SOUSA et al, 2010).   

As tabelas do Azure são altamente escaláveis e possuem um serviço de banco de dados 

orientado a documentos. A arquitetura das tabelas do Azure é quase idêntica à arquitetura do 

SimpleDB. A arquitetura do SimpleDB não suporta esquema, não possui relações entre 

registros e não é baseado nas propriedades do ACID. O modelo de dados do SimpleDB é 

organizado em domínios. Os domínios são constituídos de itens do tipo chave e valor. Eles 

                                                 
3 GigaByte (1GB) é uma unidade de medida de informação que equivale a 1. 000. 000. 000 Bytes ou 109 Bytes.   
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são comparados com a estrutura do modelo relacional. O SQL Azure é semelhante ao 

SimpleDB, pois também não possui compatibilidade com as propriedades ACID. A sua API é 

baseada no HTTP (HyperText Transfer Protocol) e RESTful (Representational State Transfer) 

e pode ser usado através dos serviços de dados do ADO.NET (MICHEL, 2010). 

A arquitetura de armazenamento de dados do SQL Azure é baseada em três camadas 

que são conhecidas como a camada de Front-End (Front-End Layer), a camada de Partição 

(Partition Layer) e a camada de sistema de arquivo distribuído e replicado (DFS Layer) 

(CALDER, 2010).  

A camada de Front-End recebe os pedidos de requisições de serviços, autentica, 

autoriza e depois encaminha estes pedidos para o servidor de partição na camada de partição. 

A camada Front-End se comunica com o servidor de Partição. Nessa comunicação a camada 

Front-End diz para o servidor de partição transmitir cada solicitação desde que o servidor de 

Front-End armazene um Partition Map. Partition Map controla o controle de acesso (blob, 

filas ou tables) das partições de serviços e verifica qual é o servidor de partição que atende o 

acesso a cada partição do sistema (CALDER, 2010).   

A camada de Partição é responsável por controlar o particionamento de todos os 

objetos de dados do sistema. Estes objetos têm uma Partition Key, cada objeto pertence a uma 

única partição e cada partição é servida somente por um único servidor de partição. Esta 

camada tem o papel de gerenciar cada partição para cada servidor de partição. Ela inclui 

automaticamente o balanceamento de carga entre os servidores para atender as necessidades 

de trafego de blobs, filas e tables (CALDER, 2010).   

A camada DFS é responsável por armazenar os bits no disco. Ele tem o papel de 

distribuir e replicar os dados em vários servidores. Estes dados são armazenados pela camada 

DFS e todos os servidores DFS e dados armazenados pela camada DFS são acessíveis a partir 

de qualquer um dos servidores de partição (CALDER, 2010).   
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Figura 9 – A arquitetura de armazenamento de acesso em três camadas: Camada de Front-End, Camada de 

Partição e a Camada de DFS ou Stream (JAYARAMAN, 2012).4   

 

A Figura 9 mostra que a camada de Front-End recebe as solicitações de serviços. O 

servidor Front-End passa a conversar com todos os servidores de partição para processar as 

solicitações de entrada. A camada de partição possui todos os servidores de partição com o 

sistema para executar automaticamente o balanceamento de carga e as seções de partição 

(CALDER, 2010).   

Na Figura 9, cada servidor de partição recebe um conjunto de objetos de partições 

(blobs, entidades e filas). A partição mestre monitora a carga total de cada servidor de 

partição em partições individuais e utiliza para realizar o balanceamento de carga. A camada 

DFS ou Stream que fica abaixo da camada de partição é responsável por armazenar e 

reproduzir os dados para que todos os servidores de partição possam acessar cada camada 

DFS ou Stream (CALDER, 2010).   

A Figura 10 mostra o modelo de dados da tabela de serviços do SQL Azure. As 

tabelas de serviço do Azure não são tabelas baseadas no modelo relacional de um sentido 

tradicional. Elas desempenham o mesmo papel que os domínios do SimpleDB. O modelo de 

dados do SQL Azure não possui a estrutura de dados baseado em colunas. Este modelo de 

dados é semelhante ao modelo de dados do SimpleDB. As tabelas são compostas por 

                                                 
4 Disponível em: http://csci8980.blogspot.com.br/2012/10/windows-azure-storage-highly-available.html 
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domínios, as entidades são chamadas de itens e as propriedades são chamadas de atributos 

(MICHEL, 2010).  

 
Figura 10 – Modelo de dados da tabela de serviços do Windows Azure (MICHEL, 2010, p.6). 

 

As tabelas do Azure tem a capacidade de particionamento horizontal mais explícita do 

que as tabelas do SimpleDB, como pode ser visto no particionamento entre chaves e nos 

atributos chaves nas linhas. Estas duas chaves formam a chave primária de uma entidade. A 

tabela de serviço do Azure usa o PartitionKey para distribuir as entidades em vários nós que é 

conhecido como sharding. O sharding é uma forma de particionamento horizontal. Esta 

técnica permite que as tabelas do Azure possam escalar bem e para poder alcançar uma boa 

escalabilidade, é preciso que encontre um bom PartitionKey. Esta chave deve dividir os dados 

de maneira uniforme sobre os pedidos de requisição feitos pelas entidades (MICHEL, 2010). 

Ao usar o NET como plataforma de aplicação, o acesso às tabelas Azure é feito 

através do serviço de dados do ADO.NET que envolve o REST API. Ao consultar as tabelas 

Azure, as entidades são selecionadas através da especificação do PartitionKey e rowKey 

(MICHEL, 2010). 

O Microsoft SQL Azure possui como principal componente, o Microsoft SQL Azure 

Database (SAD). Ele foi criado tendo como base a tecnologia do SGBD relacional SQL 

Server. O SAD aceita os principais comandos da linguagem Transact-SQL (T-SQL) através 

da integração de aplicações com o Microsoft SQL Azure. Esta linguagem contém vários 

elementos que são as tabelas, funções, índices, gatilhos e procedimentos (SOUSA et al, 2010).  

Este SGBD em Nuvem implementa a alta disponibilidade, tolerância a falhas e o 

conceito de multi-inquilino. Através do SQL Azure Datacenter, cada banco de dados é 

implementado como uma partição de dados replicados em múltiplas máquinas e por meio 

dessa abordagem, o SQL Azure permite o balanceamento de carga de trabalho e o 



47 
 
gerenciamento automático de falhas. Através da replicação se utiliza três cópias dos itens de 

dados para fornecer a disponibilidade e consistência robusta (SOUSA et al, 2010).   

No SQL Azure Database, um banco de dados possui a capacidade limitada de até 50 

GigaBytes (GB); e através disto, deve se fragmentar grandes conjuntos de dados entre 

múltiplos conjuntos de dados para poder criar soluções que armazenem dados maiores do que 

o tamanho limitado de 50GB e para acessá-los tem que utilizar consultas em paralelo 

(SOUSA et al, 2010).     

 

4.2 RELATIONAL CLOUD 

 

O Relational Cloud é um SGBD relacional que tem como objetivo o agrupamento de 

funcionalidades de gestão de dados para as grandes empresas e outsourcing do gerenciamento 

de dados em Nuvem para pequenas e médias empresas. Este SGBD relacional fornece 

disponibilidade através da organização das cargas de trabalho, da replicação transparente, da 

transferência de dados em tempo de execução e do suporte a transações distribuídas (SOUSA 

et al, 2010).  

O Relational Cloud tem foco na fragmentação, na alocação dos dados, na análise de 

carga de trabalho e na transferência de dados em tempo de execução. A respeito da 

fragmentação dos dados, este SGBD oferece um algoritmo que tem o objetivo de reduzir a 

probabilidade de que uma determinada operação tenha que acessar vários nós para fornecer 

uma resposta (SOUSA et al, 2010).   

Neste SGBD, o deslocamento de um pequeno conjunto de dados é realizado durante o 

tempo de execução destes dados. Já a análise e a alocação da carga de trabalho são realizadas 

através da seleção dos SGBDs, de técnicas estáticas e dinâmicas desta carga de trabalho; e de 

atribuição da carga de trabalho para instâncias de banco de dados e de instâncias para os nós 

físicos (SOUSA et al, 2010).  

Este SGBD relacional tem sido projetado para ser executado em computadores que 

tenham um único centro de dados. Cada computador físico executa várias instâncias de um 

SGBD e que estas instâncias podem utilizar diferentes sistemas de armazenamento. Cada 
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SGBD é divido em partições lógicas através das técnicas de fragmentação. E para garantir a 

disponibilidade e a tolerância a falhas, estas partições são divididas em grupos de réplicas. 

A comunicação entre o SGBD Relational Cloud e as aplicações é feita por meio de 

protocolos ou interfaces padrão, como por exemplo, a interface JDBC (Java Database 

Connectivity). As consultas em SQL que são recebidas são enviadas para o roteador que é 

responsável por verificar e analisar os metadados do banco de dados e de determinar o plano 

de execução (SOUSA et al, 2010).   

O Relational Cloud faz alterações na fragmentação dos dados e nas opções de 

localização em tempo de execução por meio do monitoramento constante de desempenho e de 

carga de trabalho. As alterações de carga de trabalho e as falhas no sistema precisam da 

evolução do esquema de partições e de alocação em tempo de execução. Para melhorar o 

desempenho no sistema é importante que se tenha a transferência dos dados baseada nas 

instâncias do mecanismo de armazenamento (SOUSA et al, 2010).  

 

4.3 CASSANDRA 

 

O Facebook é uma rede social que vem crescendo e que atende milhões de usuários ao 

redor do mundo. Para atender o acesso dos usuários e a demanda de informações, a 

plataforma do Facebook precisaria ser altamente escalável (LAKSHMAN, MALIK, 2009).  

A plataforma desta rede social também pode lidar com problemas diante de algumas 

falhas que podem ocorrer no servidor e na rede. Com o objetivo de solucionar estes 

problemas, os sistemas de software precisam ser construídos para atender as falhas e a grande 

demanda de dados. Para atender as necessidades de escalabilidade e confiabilidade, a empresa 

Facebook desenvolveu o Banco de Dados Cassandra (LAKSHMAN, MALIK, 2009). 

O Banco de Dados Cassandra utiliza algumas técnicas conhecidas para conseguir 

atingir a escalabilidade e a disponibilidade. Este banco foi projetado para completar as 

necessidades de armazenamento do problema. O Inbox Search é um recurso que permite aos 

usuários realizarem pesquisas na caixa de entrada no Facebook. Dessa forma, este recurso 

permite que o sistema lide com uma escrita muito elevada, suportando milhões de gravações 
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por dia. Ou seja, o Inbox Search permite que o sistema escalone um número muito elevado de 

utilizadores.  

Além da escalabilidade e da disponibilidade, os bancos de dados NoSQL possuem um 

tipo de consistência chamada de consistência eventual. Segundo Vogels (2008, p.42): 

O sistema de armazenamento afirma que se nenhuma nova atualização for 
realizada sobre o objeto, eventualmente todos os acessos a esse objeto retornarão ao 
último valor atualizado. Quando uma escrita for realizada no banco, não se pode 
garantir que, a partir daquele momento, todos os outros processos terão acesso 
apenas ao dado atualizado. Estes processos estarão apenas eventualmente 
capacitados para receber tais mudanças. 

 

Apache Cassandra é um banco de dados de código aberto, distribuído, descentralizado, 

escalável elasticamente e altamente disponível, tolerante a falhas e que possui consistência 

eventual. Este banco de dados é orientado a coluna, possui o seu projeto de distribuição 

baseado no Dynamo da Amazon e seu modelo de dados é baseado no BigTable do Google 

(HEWITT, 2011). 

Segundo Lakshman & Malik (2009, p. 1) “Cassandra é um sistema de armazenamento 

distribuído para o gerenciamento de grandes quantidades de dados espalhados por centenas de 

máquinas”. Este sistema foi desenvolvido para ser altamente disponível, com escalabilidade e 

consistência eventual, apresentando replicação otimista e baixo custo (SOUSA et al, 2010).  

O sistema Cassandra pode lidar com alta taxa de escrita sem prejudicar a eficiência na 

leitura e funcionar em hardware de baixo custo. Ele executa em uma infraestrutura que possui 

centenas de máquinas (nós) e que possivelmente estão espalhados em diferentes data centers 

(LAKSHMAN, MALIK, 2009).  

Devido a sua arquitetura distribuída, o banco de dados Cassandra não possui um ponto 

único de falha, sendo que ele é um sistema tolerante a falhas e com isso melhora a 

confiabilidade do sistema. Já que os dados são automaticamente replicados em vários nós de 

um ou mais data center (SOUSA et al, 2010).  

O banco de dados Cassandra possui um modelo de dados que tem a forma de hash de 

quatro ou cinco dimensões, contendo espaço de chave, família de colunas, coluna, 

supercoluna e chave. O espaço de chave é definido como sendo um local para as famílias de 
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colunas. Já uma família de coluna é definida como sendo um local para agrupar as colunas, 

que é semelhante a uma tabela em um SGBD relacional e que é acessada por meio de uma 

chave, uma chave é semelhante aos outros sistemas de armazenamento do tipo chave-valor e 

uma super coluna é comparada a uma coluna que contem uma sub-coluna e que é utilizada 

para modelar tipos de dados complexos (SOUSA et al, 2010). 

Uma tabela no Cassandra é um mapa multi dimensional, distribuído e indexado por 

uma chave. O valor é um objeto que é altamente estruturado. Uma linha de chave na tabela é 

uma string sem restrições de tamanho, que embora seja de 16 a 36 bytes de comprimento. As 

colunas são agrupados em conjunto, chamado de família de colunas e que possui uma 

estrutura semelhante ao sistema BigTable (LAKSHMAN, MALIK, 2009). 

O Banco de Dados Cassandra expõe dois tipos de famílias de colunas que são colunas 

de famílias simples e família supercolunas. A família de supercolunas pode ser visualizada 

como uma família de coluna dentro de outra família de coluna (LAKSHMAN, MALIK, 

2009).  

Segundo Sousa et al (2010, p. 26) “A coluna é a menor unidade de dados existente no 

modelo de dados do Cassandra e é formada por uma tripla que contém um nome, um valor e 

um timestamp. Todos os valores são fornecidos pelo usuário, incluindo o timestamp”. O 

usuário pode fazer referencia ao nome da coluna através de uma família de colunas que 

contém uma lista ordenada de colunas.  

No banco de dados Cassandra, o desempenho é melhorado através de estratégias que 

envolvam família de colunas por consulta. Através disto, é possível melhorar a organização 

dos dados, no processamento de consultas e na redução de esforços durante o acesso aos 

dados. Ele possui algumas limitações como, por exemplo, o valor de uma coluna não pode 

ultrapassar a capacidade de 2GB (GigaBytes) (SOUSA et al, 2010). 

 

4.4 COUCHDB 

 

Segundo Apache (2010, p.1) “O CouchDB é um SGBD orientado a documento e livre 

de esquema”. Este SGBD contém algumas características que os tornam viável em servidores 
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que utilizam técnicas de controle de concorrência e armazenamento que são baseados na 

estrutura do documento e que possuem hardware de baixo desempenho (SOUSA et al, 2010). 

O banco de dados CouchDB foi desenvolvido através da plataforma Erlang OTP. Esta 

plataforma é tolerante a falhas e oferece disponibilidade, escalabilidade e confiabilidade 

mesmo executando em hardware que é sujeito a falhas (SOUSA et al, 2010). 

Este SGBD é responsável por gerenciar os dados em documentos em que cada um 

destes documentos possui um identificador único. Cada um dos documentos pode ter 

quantidade de atributos na qual cada atributo pode ter objetos ou listas. Estes documentos são 

acessados e armazenados como objetos JavaScript Object Notation (JSON), utilizam estrutura 

de arquivo baseados em árvore B+ para persistência dos dados e suas operações de 

atualização são executadas sobre o documento (SOUSA et al, 2010).  

Esta estrutura de armazenamento de arquivo é uma estrutura de dados que permite 

pesquisar, inserir e apagar em tempo logarítmico. Este banco de dados utiliza esta estrutura 

em árvore B para todos os dados internos, documentos e visões.  

Este SGBD não usa as definições de chave, tabelas e relacionamento. As consultas no 

CouchDB utiliza as definições de visões que são criadas baseadas nas funções MapReduce e 

através da API de consultas via HTTP. O MapReduce em conjunto com visões permite que o 

usuário crie programas de mapeamento para agregarem e filtrarem os dados em uma base de 

documentos (SOUSA et al, 2010).  

O CouchDB utiliza o MapReduce para calcular os resultados de uma visão. O 

MapReduce faz uso de duas funções, “Map” e “Reduce” que são aplicadas a cada documento 

isoladamente. Estas duas funções produzem os pares chave e valor. Este banco de dados é 

capaz de inserir os pares de funções no mecanismo de armazenamento de árvore B, 

classificado por chave. As pesquisas por chave ou intervalo de chave são operações eficientes 

com uma árvore B descritos na notação O grande, como O (log N) e O (log N + K) 

(ANDERSON, LEHNARDT, SLATER, 2010).  

No CouchDB, o usuário pode acessar os documentos e ver os resultados pela chave ou 

por faixa de chave. Este mapeamento direto para as operações subjacentes são realizadas 

através do mecanismo de mapeamento da árvore B, junto com as inserções e atualizações do 
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documento. Sendo capaz de ter que acessar os resultados por chave por si só é uma restrição 

muito importante por permitir enormes ganhos de desempenho e eficiência (ANDERSON, 

LEHNARDT, SLATER, 2010). 

O CouchDB pode validar os documentos usando as funções do JavaScript que são 

parecidas com as funções utilizadas para o MapReduce. Cada vez que o usuário tenta alterar 

um documento, o CouchDB passa a função de validação sobre a cópia do documento 

existente, na cópia do novo documento e em outras informações adicionais, como por 

exemplo, nos detalhes de autenticação do usuário (ANDERSON, LEHNARDT, SLATER, 

2010).  

 

4.5 MONGODB 
 

O banco de dados MongoDB surgiu em meados de 2007 a partir do banco de dados 

chamado 10gen. O banco de dados 10gen iniciou os seus trabalhos na plataforma como um 

serviço de software que era composto por um servidor de aplicativos e um banco de dados 

que seria capaz de hospedar e escalar as aplicações Web (BANKER, 2012). 

O banco de dados MongoDB é um sistema de gerenciamento de banco de dados que 

possui a sua infraestrutura voltada para a internet e que foi projetado para ser utilizado pelas 

aplicações Web. O modelo de dados deste SGBD não relacional e suas estratégias de 

persistência são construídos para ter um bom desempenho na leitura e na escrita e de garantir 

a facilidade de escalonar os dados de maneira automática (BANKER, 2012).  

O processo de escalonamento no MongoDB é diferente em relação aos demais SGBDs 

não relacionais pelo fato dos dados serem distribuídos em várias máquinas, sendo que este 

processo é feito de forma horizontal e automática (BANKER, 2012).   

O MongoDB pode fornecer um bom desempenho para as aplicações Web que 

requerem apenas um ou dezenas deste banco de dados. Este SGBD é conhecido como um 

servidor de banco de dados único, pois ele permite não somente que os dados sejam 

escalonados, pelo motivo que seu modelo de dados é conhecido como um modelo de dados 

intuitivo (BANKER, 2012). 



53 
 

Este SGBD não relacional suporta expressões de consultas dinâmicas durante a busca 

dos dados. As consultas são expressas em notação no estilo JSON e transmitida para o 

servidor de banco de dados BSON (Binary JSON). 

O MongoDB possui um modelo de dados baseado em documentos sendo que seu 

modelo de dados pode representar um boa estrutura hierárquica de dados. Devido à sua 

estrutura hierárquica é possível fazer vários joins (junções) com as tabelas que são impostas 

pelo banco de dados relacional (BANKER, 2012).  

Como por exemplo, suponha que você esteja modelando produtos de um site Web, 

caso seja utilizado o modelo de dados relacional totalmente normalizado, as informações 

deste mesmo produto pode estar dividido entre várias tabelas. Caso deseja obter a 

representação deste produto em uma base de dados, precisa-se escrever uma consulta SQL 

com vários joins, ou seja, a maior parte das informações deste produto pode ser representada 

dentro de um único documento (BANKER, 2012). 

 

4.6 OS SISTEMAS DE BANCO DE DADOS RELACIONAIS E NOSQL EM 
NUVEM  

 

Alguns dos sistemas de bancos de dados em Nuvem citados anteriormente, como por 

exemplo, o banco de dados Cassandra, utilizam de modelos simplificados de dados que são 

orientados a colunas ou baseados em par chave-valor. Este banco de dados também utiliza um 

conceito simplificado de transações para linhas. Nestes modelos de dados, os dados são 

acessados através de APIs simples e armazenados em estruturas otimizadas. Já os bancos de 

dados CouchDB e MongoDB não possuem suporte a transações ACID (SOUSA et al, 2010). 

Estes sistemas de bancos de dados suportam somente a consistência eventual, com 

exceção do banco de dados CouchDB que possui média escalabilidade devido ao modelo de 

dados utilizado (SOUSA et al, 2010).  

O banco de dados Cassandra demonstra um bom resultado durante a manipulação de 

grande volume de dados. Já que os modelos de dados que são utilizados por este sistema 

promove a fragmentação dos dados. Estes sistemas de bancos de dados não suportam 



54 
 
operações de junções, possuem somente consistência fraca e fornecem suporte limitado a 

transações (SOUSA et al, 2010). 

O banco de dados CouchDB e MongoDB que são sistemas de bancos de dados 

orientado a documentos preferem modelos mais ricos de dados. Estes modelos de dados se 

tornam mais ricos por introduzir maior quantidade de ligação entre os dados, comprometendo 

a escalabilidade (SOUSA et al, 2010). 

Tabela 3: Comparativo entre o Banco de Dado Relacional e Não-Relacional na Nuvem (SOUSA 

et al, 2010. p.29). 

Características SQL Azure Relational 

Cloud 

Cassandra CouchDB MongoDB 

Modelo Relacional Relacional Coluna Documento 

JSON 

Documento 

BSON 

Armazenamento Tabela Tabela Índices Árvore B+ Índices B-

Tree 

Escalonamento Vertical Vertical Horizontal Horizontal Horizontal 

Linguagem de 

Consulta 

SQL SQL API Simples API Simples API Simples 

Transações Sim Sim Simplificada Não Não 

Consistência Forte Forte Eventual Eventual Eventual 

Escalabilidade Média Baixa Alta Média Média 

Disponibilidade Alta Média Alta Alta Alta 

 

 

A Tabela 3 mostra um comparativo entre os Bancos de Dados Relacionais Microsoft 

SQL Azure, Relational Cloud e Não Relacionais Cassandra, CouchDB e MongoDB no 

ambiente Nuvem. Neste estudo comparativo estão sendo discutidas algumas características 

que incluem quanto ao modelo de uso, forma de armazenamento dos dados, tipo de linguagem 

de consulta e transações, consistência, escalabilidade e disponibilidade.  

Outros sistemas de bancos de dados em Nuvem citados anteriormente, como por 

exemplo, Microsoft SQL Azure e Relational Cloud utilizam o modelo de dados relacional. 
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Este modelo de dados fornece maior flexibilidade durante o acesso aos dados que envolvem a 

agregação e consultas com junções. Estes bancos de dados implementam transações ACID e 

fornecem consistência forte que facilita o desenvolvimento de aplicações (SOUSA et al, 

2010).  

Estes sistemas de bancos de dados apresentam diferentes características com relação a 

escalabilidade e disponibilidade. O Microsoft SQL Azure oferece média escalabilidade e não 

fornece suporte a transações distribuídas ou consultas por meio de várias partições de dados 

localizados em nós diferentes, mas demonstra alta disponibilidade. Já o Relational Cloud 

oferece média disponibilidade e baixa escalabilidade. Este sistema trata-se de um sistema em 

desenvolvimento e que não considera aspectos de elasticidade e ambientes virtualizados 

(SOUSA et al, 2010).  
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5. ESTUDO COMPARATIVO 
 

Este capítulo tem como principal objetivo a realização de uma análise comparativa 

entre os bancos de dados Relacionais Microsoft SQL Azure, Relational Cloud e não 

Relacionais (NoSQL) Cassandra, CouchDB e MongoDB que será dividido em quatro tópicos, 

onde os três primeiros tópicos apresentarão os critérios de consistência, escalabilidade e 

disponibilidade em cada um destes bancos. O último tópico apresentará uma analise 

comparativa entre as características dos cinco bancos com relação aos três critérios 

mencionados. 

 

5.1 CONSISTÊNCIA 
 

Nos bancos de dados, a consistência dos dados ocorre quando a execução de uma 

transação pode levar o banco de dados de um estado consistente a outro também consistente. 

Uma transação é um processo que inclui uma ou mais operações de leitura ou escrita no banco 

de dados. Ela se torna consistente caso não ocorra à violação da integridade no banco de 

dados. Se a transação falhar, ela pode deixar o banco de dados em um estado consistente; caso 

contrário, ela terá que desfazer as alterações temporárias e deixar o banco de dados no estado 

em que se encontrava antes que a transação iniciou (MATTOS, 2004).  

Os bancos de dados relacionais utilizam controle de concorrência para garantir a 

consistência dos dados. O controle de concorrência garante que as transações são executadas 

de forma segura e sigam as regras da propriedade ACID. Nos SGBDs Relacionais, nenhuma 

ação de transação completada com sucesso (committed transactions) é perdida ao desfazer 

uma transação abortada (rollback). Este modelo de dados utiliza as técnicas de bloqueio 

(locking) para garantir seriabilidade e recuperabilidade nos escalonamentos das transações do 

banco de dados (MACEDO, 2012).  

No ambiente de computação nas Nuvens, o nível de consistência pode ser medido 

através do custo real por transação. O custo do nível de consistência pode ser medido através 

da execução da quantidade de chamadas de serviços; isto poderá aumentar o custo por cada 

operação. Já o custo da inconsistência pode ser medido através do percentual de operações 

incorretas que são causadas pela diminuição do nível de consistência (KRASKA et al, 2009). 
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Segundo Bermbach & Tai (2011 apud VIEIRA et al, 2012, p. 9):  

O modelo de consistência pode ser definido em dois casos: centrado nos 
dados e centrado no cliente. Modelo de consistência centrado nos dados refere-se ao 
estado interno do sistema de armazenamento, ou seja, a consistência é alcançada no 
momento em que todas as cópias de um mesmo dado se tornam iguais. Já o modelo 
de consistência centrado no cliente fornece garantias apenas para um cliente (em 
específico) em relação a consistência de acesso aos dados do cliente em questão.  

 

No ambiente servidor e do cliente podem existir a medição da consistência eventual. 

Isto poderá ocorrer no momento em que o cliente verifica o quanto a consistência é eventual. 

O servidor pode incluir o gerenciamento centralizado nos dados; já o cliente é indiferente em 

relação ao que está ocorrendo no servidor porque o cliente possui próprio controle de 

identificar os dados já existentes.  

A utilização do teorema CAP (Consistency, Availability e Partition tolerance) pelos 

SGBDs tem alcançado novas atividades nas aplicações que requerem muitos nós de 

processamento. Segundo o teorema, três propriedades são úteis no SGBD. A primeira delas 

seria a consistência que tem o objetivo de aceitar as transações distribuídas em vários nós. Na 

consistência, todos os nós tem a mesma visão dos dados ao mesmo tempo. A disponibilidade 

tem o objetivo de manter o sistema sempre disponível e caso ocorra uma falha, a aplicação 

possa funcionar com algumas réplicas de recursos não disponíveis. Já a tolerância a partições 

tem o objetivo de colocar o sistema operando mesmo em casos que ocorram falha na rede 

(VIEIRA et al, 2012). 

Nos SGBDs relacionais, a distribuição dos dados de forma elástica não é viável porque 

o modelo de consistência dos dados é baseado fortemente nas propriedades ACID (Atomicity, 

Consistency, Isolation e Durability). As propriedades ACID são inviáveis no momento em 

que os dados e o processamento deles são distribuídos em vários nós (VIEIRA et al, 2012). 

O teorema CAP (Consitency, Availability e Partition Tolerance) enuncia que somente 

duas entre as propriedades de Consistência, Disponibilidade e Tolerância a Partição podem 

ser garantidas em um ambiente de processamento distribuído de grande porte. Neste teorema, 

o NoSQL utiliza o paradigma BASE (Basically Available, Soft state, Eventually consistent) 

para o controle de consistência, trazendo uma sensível diminuição do custo computacional 
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para a garantia de consistência dos dados em relação a SGBDs relacionais (VIEIRA et al, 

2012).  

Em aplicações Web que usam escalabilidade horizontal é necessário escolher entre 

disponibilidade e consistência. Já os SGBDs relacionais que utilizam escalabilidade vertical 

preferem a consistência dos dados à disponibilidade dos dados ou à tolerância à partição.  

 

5.1.1  MICROSOFT SQL AZURE 
 

Alguns sistemas de armazenamento em Nuvem oferecem garantias de consistência de 

dados para as aplicações por meio da leitura dos dados. Alguns destes sistemas, como, por 

exemplo, o SQL Azure, fornece para as aplicações somente consistência forte nos serviços de 

armazenamento de dados. Como acontece nos bancos de dados relacionais, este sistema 

utiliza bloqueios (locking) nas operações de leitura e de escrita para alcançar o alto grau de 

consistência dos dados. Para este sistema, oferecer uma consistência forte pode resultar em 

menor desempenho e disponibilidade para leitura e escrita dos dados (TERRY, 2011).  

Outros sistemas de armazenamento em Nuvem, como o Amazon Simples Storage 

Service (S3) oferece somente uma consistência fraca para as aplicações porque a consistência 

forte dos dados pode custar muito caro para os sistemas complexos. Em alguns sistemas, os 

clientes podem fazer operações de leitura para retornar dados antigos (TERRY, 2011).  

Os dados que são retornados através de uma operação de leitura seriam os valores do 

objeto em algum momento no passado. No entanto, estes valores podem não ser os valores 

mais recentes. Isto acontece quando uma operação de leitura é direcionada para uma réplica 

de dados que ainda não recebeu todas as gravações (escritas) que foram aceitas por outras 

réplicas de dados. Estes sistemas que oferecem uma consistência fraca são também 

conhecidos por terem consistência eventual (TERRY, 2011). 

As operações de escrita são serializadas, sendo posteriormente realizadas 

eventualmente em todos servidores na mesma ordem. Esta ordem é consistente com a ordem 

em que as operações de escrita são submetidas pelos clientes. As operações de leitura 
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retornam os valores de um ou mais dados de objetos que foram escritos e que não 

necessariamente sejam os valores mais recentes (TERRY, 2011).  

Existem alguns tipos de consistência dos dados, como a consistência forte, eventual, 

consistent prefix, Monotonic Reads e Read My Writes. A consistência forte garante que a 

operação de leitura retorne o valor que foi escrito pela última vez para um determinado objeto 

(TERRY, 2011).    

A consistent prefix garante que se observe a sequência ordenada de operações de 

escritas, iniciando pela primeira escrita para um objeto de dados. Por exemplo, a operação de 

leitura pode ser respondida por uma réplica que recebe operações de escrita, mas ainda não 

recebeu recentemente um número ilimitado de operações de escrita (TERRY, 2011).  

A consistência Monotonic Reads se aplica a uma sequência de operações de leitura 

que são aplicadas por um determinado cliente no sistema de armazenamento. Assim como na 

consistência eventual, o cliente pode fazer a leitura de dados antigos; entretanto, esta 

consistência respeita um armazenamento de dados que se atualiza cada vez mais ao longo do 

tempo. Se o cliente envia uma operação de leitura e depois aparecem problemas em outra 

operação de leitura para um mesmo objeto de dados, a segunda operação de leitura retornará o 

mesmo valor ou resultado da operação de escrita (TERRY, 2011).    

A consistência Read My Writes é constituída por uma sequência de operações de 

leitura e escrita realizadas por um único cliente. Este tipo de consistência garante que os 

efeitos de todas as operações de escrita que foram feitas pelos clientes sejam visíveis para as 

próximas operações de leitura do cliente. Caso o cliente escreva um novo valor para um dado 

objeto e depois precise ler este objeto, a operação de leitura retornará o ultimo valor escrito 

pelo cliente ou algum outro valor que depois foi escrito por clientes diferentes (TERRY, 

2011).  

Estes três últimos tipos de consistência de dados são uma forma de consistência 

eventual que é fornecida pelos sistemas da Amazon. Em alguns casos, algumas aplicações 

podem querer solicitar vários tipos dessas consistências que foram anteriormente 

mencionadas (TERRY, 2011).     



60 
 

Conforme mencionado anteriormente, a arquitetura de armazenamento de dados do 

SQL Azure possui três camadas, que são: a camada de Front-End (Front-End Layer), a 

camada de Partição (Partition Layer) e a camada de sistema de arquivo distribuído e replicado 

(DFS Layer). A camada de partição compreende uma transação para um determinado tipo de 

objeto (Blobs, Entities, Messages). Esta camada proporciona a ordenação de transações 

paralelas, uma forte consistência para os diferentes tipos de objetos e o acesso a cada uma das 

partições de dados (CALDER, 2010).   

A camada de partição divide os objetos maiores em vários pedaços menores para 

serem armazenados na camada DFS. Estes objetos grandes, como por exemplo, Blobs de um 

TeraByte (TB)5, podem ser armazenados sem se preocupar com a falta de espaço de um único 

disco ou servidor DNS (Domain Name System), uma vez que um Blob se espalha ao longo de 

muitos discos e servidores DNS (CALDER, 2010).   

O servidor de partição controla todo o acesso aos objetos em cada partição. Para um 

dado conjunto de objetos, existe um único servidor de partição que ordena transações para 

estes objetos, proporcionando uma consistência forte e otimista, desde que um único servidor 

esteja no controle de acesso de uma determinada partição de objetos (CALDER, 2010).   

No banco de dados SQL Azure, a consistência dos dados é realizada através de criação 

de cópias do banco de dados de origem. Os novos bancos de dados passam a ficar consistentes 

com o banco de dados de origem no momento em que as cópias destes bancos são concluídas 

(LEE, MALCOLM, MATTHEWS, 2009).  

No momento em que as cópias deste banco são criadas, todas as alterações realizadas 

no banco de dados de origem são replicadas para as cópias do mesmo banco. O processo de 

realização de cópias de um banco fornece uma proteção contra os erros de aplicação, erros do 

usuário ou contra usuários não autorizados.              

A utilização do T-SQL (Transact-SQL) permite que o usuário crie uma cópia do 

banco de dados de origem no mesmo servidor ou em diferentes servidores de banco de dados 

SQL Azure. A Figura 11 mostra um exemplo simples de T-SQL que é apresentado para se 

criar uma cópia do banco de dados de origem (LEE, MALCOLM, MATTHEWS, 2009).  

                                                 
5 TeraByte (1TB) é uma unidade de medida de informação que equivale a 1024 GigaBytes (GB). 
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Figura 11 – Exemplo de T-SQL para criação de cópias do banco de dados. (LEE, MALCOLM, MATTHEWS, 

2009, p. 1). 

 

As cópias de um banco de dados podem ser criadas no mesmo servidor de banco de 

dados do SQL Azure ou em servidores diferentes, porém o servidor do SQL Azure tem que 

compartilhar os dados na mesma localização. Cada cópia criada do banco de dados de origem 

possui o mesmo custo a ser cobrado pelo banco de dados de origem. O cálculo a ser cobrado é 

realizado através da divisão da quantidade de cópias criadas de um mesmo banco de dados 

pelo limite de cada servidor (LEE, MALCOLM, MATTHEWS, 2009).  

 

5.1.2 RELATIONAL CLOUD 

 

Além do SQL Azure, existem outros sistemas de armazenamento em Nuvem que 

também oferecem garantias de consistências de dados. Alguns destes sistemas, como o 

Relational Cloud, oferecem garantia de consistência forte para as aplicações através da 

replicação e migração de dados. A reorganização dos dados no banco de dados Relational 

Cloud acontece através da migração dos dados ou parte destes dados (carga de trabalho) para 

uma nova máquina (CURINO et al, 2010).  

A movimentação destes dados além de permitir elasticidade e escalabilidade, permite 

também que os dados sejam replicados para a Nuvem e em outros ambientes de banco de 

dados. Uma nova réplica de dados adicionada no ambiente Nuvem garante que a migração 

seja utilizada frequentemente e realizada de forma rápida e eficiente. A movimentação dos 

dados na Nuvem também permite consistência forte nas transações de dados (CURINO et al, 

2010).  
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Existem algumas técnicas que reduzem a sobrecarga de migração dos dados. Dentre 

estas técnicas, as mais comuns são: o particionamento que desloca os dados para número 

pequeno de partições, a exploração de réplicas de dados que visa atender as operações de 

leitura durante as consultas dos dados e a busca de dados para preparar cópias de dados em 

espera (CURINO et al, 2010). 

A redução da sobrecarga é realizada através da abordagem em cache. Nesta 

abordagem, quando um novo nó processa certa carga de trabalho, é realizado o processo de 

roteamento de transação de dados sobre esta carga de trabalho. Neste processo de roteamento, 

um novo nó é obtido a partir de um nó antigo com dados necessários para o processamento de 

cada transação de dados. As operações de leitura e escritas de dados e o processo de 

armazenamento deste novo nó são realizados em cache (CURINO et al, 2010).  

Ao longo do tempo, este novo nó irá acumular uma parte cada vez maior de dados que 

servirá para as consultas ou atualizações e reduzindo com o tempo a carga do nó antigo. 

Assim que todas as transações de gravação (escrita) do nó antigo são concluídas, o novo nó 

realiza a busca de dados, explorando várias réplicas de leitura do nó antigo (CURINO et al, 

2010). 

O banco de dados Relational Cloud utiliza bloqueios (locking) nas operações de leitura 

e de escrita para alcançar o alto grau de consistência dos dados. Este tipo de bloqueio também 

acontece em outros bancos de dados Relacionais. 

 

5.1.3 CASSANDRA 

 

 Na consistência dos dados, uma leitura dos dados sempre retorna o mais recente valor 

escrito. Em um site de comércio eletrônico, por exemplo, dois clientes estão tentando colocar 

algum item dentro do carrinho de compras. Se um cliente A colocar a última unidade de um 

item no carrinho de compras algum instante antes de um cliente B tentar colocar o mesmo 

item, o cliente A deve obter o item disponível para a compra e o cliente B será informado que 

o item não está mais disponível para compra (HEWITT, 2011).      
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Ao contrário dos bancos de dados relacionais, os sistemas de bancos de dados não-

relacionais em Nuvem não oferecem garantias de consistências de dados durante a replicação 

de dados. Alguns destes sistemas, como por exemplo, o banco de dados Cassandra oferece 

garantia de consistência fraca para as aplicações. Este banco é conhecido por ser 

eventualmente consistente. Ele abre mão da consistência dos dados para alcançar um mais 

alto grau de disponibilidade dos dados. Este banco também é consistentemente ajustável 

(tuneably consistent) por permitir que o cliente possa decidir o nível de consistência de acordo 

com as suas necessidades em equilíbrio com o nível de disponibilidade. O cliente pode ainda 

controlar a quantidade de réplicas dos dados para bloquear em todas as atualizações. Isto é 

feito ajustando o nível de consistência em oposição ao fator de replicação (HEWITT, 2011).  

No banco de dados Cassandra existem dois tipos de técnicas de replicação que são a 

replicação síncrona e assíncrona. Na replicação síncrona, os dados armazenados não 

reconhecem uma chamada de escrita até que seja reconhecido pela maioria das réplicas. Já na 

replicação assíncrona, os dados armazenados são propagados para cada réplica.   

A replicação dos dados permite que o cliente possa decidir o quanto se quer suprir 

pelo desempenho para ganhar mais consistência. O cliente define o fator de replicação dos 

dados para uma quantidade de nós de cluster, pois o cliente pode decidir que se ocorram 

atualizações para um determinado número de nós de cluster. As atualizações consistem de 

qualquer operação de adição, atualização ou exclusão de nós (HEWITT, 2011).   

Segundo Hewitt (2011, p.19):  

O nível de consistência é uma configuração na qual os clientes podem 
especificar cada operação de atualizações e permitir que os clientes possam decidir 
quais seriam a quantidade de réplicas de dados de cluster que devem confirmar a 
operação de escrita (gravação) ou responder a uma operação de leitura com sucesso. 

 

No banco de dados Cassandra não existem bloqueios durante as operações de escrita e 

a atomicidade é garantida através do acesso por meio de chave. Logo, o aumento da 

disponibilidade dos dados tem crescido por causa das escritas que foram aceitas durante os 

cenários de falhas (SOUSA et al, 2010).  

Ao contrário do Cassandra, os bancos de dados relacionais se concentram em garantir 

forte consistência dos dados replicados. Embora a forte consistência dos dados forneça um 
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modelo de programação conveniente, os SGBDs Relacionais estão limitados em termos de 

escalabilidade e disponibilidade. Estes sistemas não são capazes de lidar com partições de 

rede, porque eles oferecem garantias de consistências fortes.  

No sistema de banco de dados Cassandra, o nível de consistência é alcançado se todas 

as operações de atualização forem realizadas de forma síncrona. As operações de atualização 

podem bloquear, travando todas as réplicas até que a operação seja concluída e obrigando os 

clientes a entrarem em concorrência (HEWITT, 2011).     

No Cassandra, o cliente pode definir o nível de consistência a um número igual ao 

fator de replicação, ganhar consistência ao custo de operações de bloqueio nas atualizações e 

esperar que todos os nós sejam atualizados e declará-los com sucesso antes de retornar 

(HEWITT, 2011).   

 

5.1.4 COUCHDB 

 

Para a maioria dos bancos de dados é fácil manter a consistência em um único nó do 

banco de dados. Os problemas começam a surgir no momento em que o usuário tenta manter 

a consistência entre vários servidores de bancos de dados. Por exemplo, se o cliente tenta 

fazer uma operação de escrita no servidor A, não se teria garantias de que isso é consistente 

com os servidores B, C ou D. Nos bancos de dados relacionais, este problema seria muito 

complexo e o usuário poderia usar técnicas como particionamento, Master/Slave, multi-

mestre, etc (ANDERSON, LEHNARDT, SLATER, 2010). 

Ao contrário dos bancos de dados relacionais, os sistemas de bancos de dados não 

relacionais em Nuvem, como por exemplo, o CouchDB, oferecem garantia de consistência 

fraca para as aplicações. O CouchDB é um banco de dados não relacional que utiliza o 

modelo de consistência eventual e implementa o protocolo de Controle de Concorrência de 

Múltiplas Versões (MVCC) em substituição às estratégias de bloqueio convencionais. O 

MVCC é utilizado para gerenciar o acesso concorrente ao banco de dados. No MVCC, as 

solicitações aos dados podem ser realizadas em paralelo. Esta estratégia permite criar várias 

versões do mesmo documento e permitir que a atualização aconteça sobre cada uma dessas 

versões, mantendo as diferentes versões deste documento para ter controle de acesso 
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concorrente (SOUSA et al, 2010). A Figura 12 mostra a diferença com relação ao controle de 

concorrência entre o MVCC e os mecanismos de bloqueio tradicionais (ANDERSON, 

LEHNARDT, SLATER, 2010). 

 
Figura 12 – A diferença entre os mecanismos de bloqueio (locking) tradicional e o MVCC (ANDERSON, 

LEHNARDT, SLATER, 2010, p. 15).  

 

O MVCC permite que o CouchDB tenha eficiência o tempo todo mesmo sobre alta 

carga de dados. Os pedidos são executados em paralelo fazendo uso do poder de 

processamento do servidor. Os documentos são versionados e caso o cliente queira alterar um 

valor em um documento, ele pode criar uma versão nova deste documento e salvá-lo sobre o 

documento antigo. Após fazer isso, o usuário mantém duas versões do mesmo documento 

(ANDERSON, LEHNARDT, SLATER, 2010).   

O CouchDB alcança a consistência eventual entre vários bancos de dados através da 

utilização da replicação incremental. Usando a replicação incremental, o usuário não precisa 

se preocupar com os servidores de bancos de dados que são capazes de ficar em constante 

comunicação. Na replicação incremental as alterações do documento são copiadas entre os 

servidores (ANDERSON, LEHNARDT, SLATER, 2010).  

A Figura 13 mostra o funcionamento da replicação incremental entre os nós no banco 

de dados CouchDB. Tal replicação permite que o usuário possa sincronizar seus dados 

(documentos) entre os bancos e, após a replicação dos dados, cada banco de dados é capaz de 

trabalhar de forma independente. Durante a replicação de documentos entre os nós, um 

determinado nó recebe alguma alteração ou entrada (put) de um documento e o mesmo nó 
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realiza a replicação deste documento entre os outros nós. (ANDERSON, LEHNARDT, 

SLATER, 2010). 

 
Figura 13 – Replicação Incremental entre os nós do CouchDB (ANDERSON, LEHNARDT, SLATER, 2010, 

p.17). 

 

Os usuários podem usar esse recurso para sincronizar os servidores de banco de dados 

dentro de um cluster ou entre datas centers ou o usuário pode planejar o seu trabalho, 

sincronizando os dados na máquina para trabalhar no modo offline. Cada base de dados pode 

ser sincronizada de maneira usual e as mudanças entre os bancos de dados podem ser 

sincronizadas em ambas as direções que seriam no cluster ou em data centers (ANDERSON, 

LEHNARDT, SLATER, 2010).  

O sistema de replicação do CouchDB possui detecção automática e resolução de 

conflitos. No momento em que o CouchDB detecta que um documento foi modificado em 

duas bases de dados diferentes, ele sinaliza este documento como estando em conflito, assim 

como ambas as bases de dados estariam em um sistema regular de controle de versão 

(ANDERSON, LEHNARDT, SLATER, 2010).  

No CouchDB, quando duas versões de um mesmo documento entram em conflito 

durante a replicação, a versão que conseguir sair primeiro do conflito será guardada como a 

versão de documento mais recente e isto não vai ocasionar a perda desta versão. O CouchDB 

salva o documento como uma versão antiga para que se possa acessá-lo quando for preciso e 
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isso acontece automaticamente e de forma consistente para que os bancos façam a mesma 

escolha do documento (ANDERSON, LEHNARDT, SLATER, 2010).  

No banco de dados CouchDB, a consistência dos dados não pode ser plenamente 

atendida porque os usuários podem trabalhar com cópias não atualizadas do banco de dados. 

Isto é chamado de consistência eventual. O CouchDB não pode ser utilizado em ambientes 

críticos que possuem consistência dos dados como, por exemplo, em ambientes que realizam 

transferências de contas bancárias (SHIAVINI, 2008)  

O CouchDB difere de outros bancos de dados por aceitar a consistência eventual e por 

priorizar a disponibilidade em detrimento da consistência dos dados. Nos SGBDs relacionais, 

a consistência dos dados acontece de forma diferente, quando muitos usuários estão acessando 

os dados simultaneamente (ANDERSON, LEHNARDT, SLATER, 2010).  

 

5.1.5 MONGODB 
 

O sistema de bancos de dados NoSQL em Nuvem conhecido como MongoDB oferece 

garantia de consistência eventual para as aplicações. O sistema de armazenamento de dados 

garante que se nenhuma nova atualização é feita ao objeto, eventualmente todos os acessos 

retornarão o ultimo valor atualizado (MONGODB, 2010). 

No MongoDB, o nível de consistência é alcançada através de estratégias de bloqueios 

de leitura e escrita com algumas otimizações. Uma delas é que o banco de dados mantém o 

documento na memória RAM (Random Access Memory) e as requisições de leitura e escrita 

são realizados neste documento armazenado na memória. Outra otimização ocorre em 

bloqueios de escrita. No momento em que a operação de escrita demorar muito para ser 

concluída, as outras operações de leitura e de escrita são bloqueadas até que esta operação de 

escrita seja concluída (BANKER, 2012).  

O MongoDB permite qualquer número de operações de leitura simultâneas, mas tendo 

somente uma operação de escrita. Durante a aquisição de bloqueios de escrita, se algum 

bloqueio de escrita estiver pendente, ele evita que depois ocorra aquisição de bloqueios de 

leitura (STRAUCH, 2010). 
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Ao contrário do CouchDB que utiliza o Controle de Concorrência de Múltiplas 

Versões (MVCC) para gerenciamento de vários acessos ao banco de dados, o MongoDB 

utiliza atualizações locais de leitura e escrita tradicional (update-in-place store). Neste caso, a 

replicação de dados é baseada em Master/Slave (Mestre/Escravo) e failover automático 

(STRAUCH, 2010). Na replicação Master/Slave, o nó mestre tem total acesso aos dados e 

escreve todas as alterações nos nós escravos que somente podem ser utilizados para leitura de 

dados. O failover automático consiste de um processo em que uma máquina assume os 

serviços de outra máquina, caso esta última máquina apresente falhas (GOMES, et al, 2001).  

O MongoDB fornece replicação assíncrona, caso ocorra alguma falha de um cluster ou 

redundância dos dados na presença de nós de banco de dados não disponíveis. Neste tipo de 

configuração de leitura e escrita, somente um nó do banco de dados (conhecido como nó 

primário ou servidor) é responsável pelas operações de escrita em qualquer momento. As 

operações de leitura podem acessar este mesmo nó primário ou qualquer um dos pares de 

réplicas dos nós (STRAUCH, 2010).  

 

 
Figura 14: MongoDB - Replicação Master/Slave e Replica Sets (STRAUCH, 2010,  p.94). 

 

A Figura 14 mostra a abordagem de replicação dos dados utilizando a configuração 

Master/Slave e Replica Sets. A configuração Master/Slave é constituída por dois servidores 

em que a replicação mestre assume o papel de manipular as solicitações de escrita e depois 

replica as operações de leitura para o segundo servidor (STRAUCH, 2010).  
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A configuração Replica Sets é constituída por grupos de nós no MongoDB que tem a 

função de trabalharem juntos para fornecer um failover automatizado. Estes grupos de nós são 

descritos como uma elaboração de uma replicação Master/Slave existente, acrescentando um 

failover automático e a recuperação automática de nós (STRAUCH, 2010).  

A Figura 15 mostra como funciona a forma de consistência dos dados em que são 

visualizados dois clientes, uma configuração “Master” e dois “Slaves”. Considere as seguintes 

configurações “Master”, “Slave” ou “Slave” que podem ser, por exemplo, instâncias no 

MongoDB ou podem ser instancias de outros bancos de dados que possuem replicação 

assíncrona. O cliente ler através de uma determinada consulta qualquer configuração “Slave” 

e sempre realiza a operação de escrita para a configuração “Master” (MONGODB, 2010).  

 

 
Figura 15: Forma de consistência dos dados através das configurações Master, Slave ou Slave (MONGODB, 

2010).6 

 

O MongoDB suporta outra forma de consistência de dados conhecida como read-

your- own-writes (lendo suas próprias escritas). Nesta forma de consistência quando o cliente 

escreve um valor X em um determinado nó, pode se assumir que uma leitura subsequente irá 

retornar o valor X que acabou de ser escrito, desde que nenhum nó do cluster falhe durante as 

operações de leitura e de escrita de dados (MONGODB, 2010).  

                                                 
6 Disponível em: http://blog.mongodb.org/post/498145601/on-distributed-consistency-part-2-some-eventual 
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Na consistência read-your-own-writes, se o cliente A lê o documento e depois 

modifica o mesmo documento, as alterações são aceitas se nenhum outro cliente fizer as 

modificações no documento desde quando o cliente A leu o documento. Isto garante que o 

documento não foi mudado entre o momento da escrita e da leitura do mesmo (MONGODB, 

2010).    

 

A Tabela 4 mostra de forma contextualizada as principais características dos sistemas 

de bancos de dados relacionais e NoSQL com relação ao critério de consistência dos dados 

em Nuvem.  

 

Tabela 4: Principais características entre os sistemas de Bancos de Dados Relacionais e NoSQL 

com relação ao critério de consistência em Nuvem. 

Consistência 

SQL Azure Garante Consistência Forte para as aplicações nos serviços de armazenamento de 

dados. Este critério pode resultar em menor desempenho e disponibilidade para 

leitura e escrita dos dados. 

Relational 

Cloud 

Garante Consistência Forte nas transações de dados através da migração dos dados 

ou parte destes dados (carga de trabalho) para uma nova máquina.  

Cassandra Garante Consistência Eventual que pode ser chamada de “Tuneably Consistent”. 

Ele fornece replicação Síncrona e Assíncrona. Abre mão da consistência para 

alcançar um alto grau de disponibilidade dos dados.  

CouchDB Garante Consistência Eventual entre vários bancos de dados através da utilização 

da replicação incremental.  

MongoDB Garante Consistência Eventual. Ele utiliza bloqueios para muitas operações 

de leitura/escrita. Ele fornece replicação assíncrona dos dados.  

 

5.2 ESCALABILIDADE 
 

O ambiente de computação nas Nuvens consiste de uma enorme rede de máquinas que 

necessitam ser escaláveis. A escalabilidade deve ser transparente para muitos usuários. Estes 

usuários podem armazenar os dados na Nuvem sem ter a necessidade de saber onde estes 

dados estão armazenados ou como acessar estes dados. Dentre os sistemas de banco de dados 
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que são escaláveis seriam os bancos de dados Relacionais e os NoSQL. Os bancos de dados 

NoSQL tem a capacidade de escalar os dados horizontalmente de forma compartilhada, 

através da replicação e do particionamento destes dados em diferentes servidores. A 

escalabilidade dos dados garante que uma grande quantidade de operações de leitura/escrita 

possa ser realizada de forma rápida e eficiente (VIEIRA et al, 2012).  

Os bancos NoSQL possuem os conceitos bem definidos de particionamento e 

distribuição de dados. Neste banco, todas as bases de dados são consideradas como uma só 

base. Já nos bancos de dados relacionais é possível gerenciar e utilizar separadamente cada 

banco de dados e depois em algum momento utilizar todas as bases de dados como se fosse 

somente uma única base (VIEIRA et al, 2012). 

A escalabilidade vertical dos dados está relacionada com a aquisição de uma grande 

quantidade de recursos de hardware, tais como memória e CPU (Central Processing Unit). 

Portanto, a aquisição destes recursos e a utilização do compartilhamento de memória e CPU 

podem ocasionar um alto custo, mas garante um aumento do desempenho do sistema 

(VIEIRA et al, 2012).  

Já a escalabilidade horizontal dos dados tem uma forte relação com a distribuição dos 

dados e com a carga de trabalho entre vários servidores de dados, desde que não ocorra o 

compartilhamento dos recursos de hardware, como memória ou disco. Portanto, a ausência de 

compartilhamento destes recursos entre vários servidores pode ocasionar um baixo custo 

(VIEIRA et al, 2012).    

Em alguns bancos de dados NoSQL, como por exemplo, no banco de dados 

Cassandra, a escalabilidade horizontal é alcançada através da utilização da técnica de 

particionamento dos dados conhecida como Tabela Hash distribuída (Distributed Hash Table 

(DHT)) (VIEIRA et al, 2012).  

Segundo Vieira et al (2012, p. 11):  

Nesta técnica, as entidades dos dados são representadas por pares < key, 
value >, onde key é uma chave que identifica unicamente a entidade representada 
por value. O conjunto de entidades do domínio de dados são organizados em grupos 
que são colocados em um nó do ambiente. 
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 Existe outra técnica de particionamento horizontal de dados, conhecida como 

sharding. Nesta técnica, os dados de uma tabela são divididos em tuplas ou linhas (rows). 

Cada particionamento faz parte de um shard que pode ser restabelecido a partir de um SGBD 

específico (VIEIRA et al, 2012).  

Ao contrário dos bancos de dados NoSQL, os bancos de dados relacionais utilizam 

técnicas de particionamento de dados (ou divisão de dados por colunas) conhecida como 

técnicas de normalização e particionamento vertical dos dados. A técnica de normalização dos 

dados consiste de um processo em que se aplicam regras sobre todas as relações ou tabelas no 

banco de dados para evitar que se ocorram falhas no projeto como, por exemplo, redundância 

de dados e entre outros problemas numa mesma tabela. Já os bancos de dados NoSQL 

utilizam técnicas de particionamento de dados (ou divisão de dados por tuplas) conhecida 

como técnica de desnormalização e particionamento horizontal dos dados (MELO, 2011). 

Dentre as vantagens do particionamento de dados através do uso do sharding podem 

ser citadas: a redução da quantidade total de tuplas das tabelas distribuídas em vários 

servidores de bancos de dados, o que garante melhorias no desempenho de consultas, no 

tempo de resposta durante as atualizações e na possibilidade de distribuição do banco entre 

várias máquinas através da alocação de um shard e múltiplo shards em diferentes máquinas 

(VIEIRA et al, 2012). 

A técnica de sharding é complicada de ser implementado devido à divisão dos dados 

de forma distribuída e elástica. Uma solução para este problema seria utilização de hashing 

para distribuição de dados de maneira mais dinâmica (VIEIRA et al, 2012).  

 

5.2.1 MICROSOFT SQL AZURE 

 

O modelo de computação nas Nuvens facilita o escalonamento de soluções de dados. 

Alguns sistemas de bancos de dados em Nuvem como, por exemplo, o SQL Azure possibilita 

a criação de soluções que obedeçam aos critérios de escalabilidade. Como os bancos de dados 

Relacionais, o SQL Azure também possui o escalonamento vertical dos dados.  
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Na Nuvem, a escalabilidade dos dados no SQL Azure é conhecida como 

escalabilidade horizontal dos dados. Esta estratégia permite que as aplicações utilizem o poder 

de processamento de uma grande quantidade de servidores e o armazenamento em TeraBytes 

de dados (LEE, MALCOLM, MATTHEWS, 2009). 

O SQL Azure é processado em diversos data centers localizados em todo o mundo. O 

usuário pode escolher uma localização específica para implantar o banco de dados no data 

center mais próximo e construir aplicações que sejam escaláveis na Web sem ter o custo da 

infraestrutura e de sobrecarga de gerenciamento (LEE, MALCOLM, MATTHEWS, 2009).  

Neste banco de dados, o usuário pode armazenar uma quantidade de dados variando 

entre KiloBytes (KB)7 a TeraBytes (TB), mas o tamanho de cada banco possui um limite de 50 

GigaBytes (GB). Para armazenar dados que superem o tamanho limite de 50 GigaBytes, o 

usuário teria que realizar o particionamento de um banco de dados e utilizar consultas 

paralelas para poder acessar os dados (LEE, MALCOLM, MATTHEWS, 2009).  

Para melhorar a escalabilidade, o desempenho e o custo, muitas aplicações utilizam 

uma técnica chamada de fragmentação de dados. Estas aplicações podem garantir um melhor 

desempenho processando pequenos conjuntos de dados em vez de um conjunto inteiro de 

dados através da utilização de particionamento de dados (LEE, MALCOLM, MATTHEWS, 

2009).   

A técnica de fragmentação de dados também consiste em preparar o processamento 

paralelo de dados. As aplicações podem inserir muitas partições de dados em vários conjuntos 

de recursos de computação e, em seguida, processar os dados (LEE, MALCOLM, 

MATTHEWS, 2009).  

Através do SQL Azure é possível realizar o particionamento de uma grande 

quantidade de dados em vários bancos de dados sem ter que enfrentar o custo pelo acesso aos 

dados. Este banco de dados possui elasticidade na escalabilidade horizontal dos dados de 

maneira que as aplicações possam aumentar ou diminuir a quantidade de banco de dados 

dependendo da necessidade de acesso aos dados (LEE, MALCOLM, MATTHEWS, 2009).  

 

                                                 
7 KiloByte (1KB) é uma unidade de medida de informação que equivale a 1024 Bytes ou 210 Bytes. 
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5.2.2 RELATIONAL CLOUD 
 

Existem alguns critérios básicos encontrados em qualquer banco de dados ou sistema 

de armazenamento de dados em Nuvem e que são conhecidos como escalabilidade e 

elasticidade. Como nos bancos de dados Relacionais, o Relational Cloud também possui o 

escalonamento vertical dos dados. Na Nuvem, o banco de dados Relational Cloud se 

caracteriza em ter escalabilidade horizontal e elasticidade dos dados (WANG, 2011).  

A escalabilidade horizontal de dados que é também conhecido como scale-out, 

permite que o particionamento de dados seja realizado em várias máquinas. O scale-out é um 

critério que consiste na capacidade de utilizar vários nós da rede para obter maior capacidade 

de armazenamento e desempenho dos dados.  

No Relational Cloud, o particionamento de dados permite que a escalabilidade dos 

dados seja realizada em vários nós (máquina) na rede, garantindo equilíbrio, migração e 

replicação de dados. No particionamento, as transações de curta duração são mais bem 

executadas em um único local na rede porque diminuem a sobrecarga de transação de dados 

distribuída (WANG, 2011).  

A escalabilidade é um das características mais importantes no ambiente Nuvem. Este 

critério permite que os usuários disponibilizem os dados em qualquer local, independente de 

onde é que estes dados estão localizados. Os usuários podem pagar pelos serviços acessados e 

utilizados como sendo um consumidor na Nuvem. Eles também podem adicionar ou remover 

uma grande quantidade de nós em resposta à carga de serviços usados na Nuvem (WANG, 

2011).  

O Relational Cloud suporta cargas de trabalho de diferentes tamanhos, mas quando a 

carga de trabalho ultrapassa a capacidade de armazenamento de uma máquina, este banco de 

dados utiliza uma estratégia de particionamento de dados conhecido como grafo de 

particionamento. Esta estratégia consiste em verificar automaticamente as consultas 

complexas de cargas de trabalho e mapear os itens de dados dos nós da rede para reduzir o 

número de transações entre estes nós (CURINO et al, 2010).  

O objetivo do grafo de particionamento seria em particionar os dados de forma que 

minimize o número de transações entre o nó e em seguida, colocar as cada partição diferente 
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entre vários nós da rede. Caso não ocorra o particionamento dos dados ocorrerá uma 

sobrecarga destes dados no nó da rede que pode causar bloqueio no nó (CURINO et al, 2010). 

A estratégia do grafo de particionamento consiste em analisar a execução das 

consultas para identificar o conjunto de tuplas que são acessados juntos dentro de transações 

individuais. O gafo de particionamento também pode ser chamado de algoritmo de 

particionamento. Este algoritmo representa a execução das consultas na forma de grafo em 

que cada nó do grafo representa uma tupla (ou conjunto de tuplas) e a aresta é desenhada entre 

dois nós quaisquer cujas tuplas são conectadas dentro da mesma transação de dados 

(CURINO et al, 2010).    

A grande maioria das pequenas e médias empresas que ainda não possuem data 

centers podem se utilizar do banco de dados Relational Cloud. Este banco consegue se adaptar 

muito bem na Nuvem e tem a capacidade escalar horizontalmente os dados, garantindo 

escalabilidade e elasticidade na Nuvem (WANG, 2011).    

 

5.2.3 CASSANDRA 
 

A escalabilidade é uma das características mais importantes encontrado nos sistemas 

de bancos de dados não relacionais. Com ela, um sistema pode servir um grande número de 

solicitações. A escalabilidade nos bancos de dados relacionais é conhecida como 

escalabilidade vertical e nos bancos não relacionais é conhecido por escalabilidade horizontal. 

A escalabilidade vertical consiste em adicionar uma maior quantidade de memória e 

de hardware em uma máquina. A escalabilidade horizontal consiste em adicionar e distribuir 

os dados em uma maior quantidade de máquinas para que nenhuma máquina tenha que 

suportar toda a carga de solicitações feitas pelos usuários. Sendo que o próprio software tem 

um mecanismo interno de manter os dados em sincronia com os outros nós do cluster (ou 

máquinas) (HEWITT, 2011).  

Ao contrário dos bancos de dados relacionais, o banco de dados Cassandra se 

caracteriza por ter escalabilidade horizontal dos dados. Na Nuvem, a escalabilidade horizontal 

do Cassandra também pode ser chamada de escalabilidade elástica. Na escalabilidade elástica, 
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o nó do cluster tem a capacidade de escalar facilmente para cima (scale up) e depois voltaria a 

escalar novamente para baixo (scale back down) (HEWITT, 2011). 

No scale up, o nó do cluster tem a capacidade de aceitar novos nós, obtendo uma parte 

da cópia de dados ou de todos os dados destes novos nós e começando a servir as novas 

solicitações de usuários sem ter que reconfigurar o mesmo nó do cluster. O scale back down 

consiste em remover uma parte da capacidade de processamento de dados do nó do cluster e 

distribuir os dados para os outros nós para que estes nós comecem a servir as solicitações de 

usuários (HEWITT, 2011).   

O banco de dados Cassandra utiliza a técnica de hash consistente (consistent hashing) 

para particionamento de dados. Esta técnica promove uma melhor distribuição dos dados 

entre os nós existentes e garante um melhor balanceamento de carga, pois estes nós servirão 

para múltiplas requisições ao mesmo tempo (MARROQUIM, RAMOS, 2012).    

Na técnica de hash consistente de dados, este banco de dados utiliza um recurso 

conhecido como Tabela Hash Distribuída (DHT - Distributed Hash Table) para identificar 

vários nós na rede através de chaves. Cada nó é composto por um hash que representa a 

posição de cada nó em rede. No Cassandra todos os nós em rede são organizados de forma 

ordenada, pelo seu hash da esquerda para a direita em formato circular (MARROQUIM, 

RAMOS, 2012).    

A Figura 16 mostra a técnica de hash consistente em que cada linha possui uma chave 

que é transformada em um hash. O valor da chave de cada linha é alocado no primeiro nó que 

possui o maior valor de chave. Esta técnica resulta no particionamento de informações entre 

os nós existentes de forma que a adição ou remoção de nós pode afetar os nós vizinhos, mas 

sem precisar reorganizar a distribuição de chaves entre os nós (MARROQUIM, RAMOS, 

2012).    
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Figura 16: A Técnica Hash Consistente (MARROQUIM, RAMOS, 2012, p.03). 

 

O nó do cluster deve ser capaz de aceitar novos nós que começariam a se relacionar 

com este nó. Os novos nós receberiam uma parte da cópia ou toda a cópia dos dados e depois 

começariam a veicular as novas solicitações sem ter que interromper ou reconfigurar todo o 

cluster (HEWITT, 2011).  

 

5.2.4 COUCHDB 

 

A escalabilidade de dados no CouchDB é conhecida como escalabilidade horizontal. 

Esta característica encontrada no banco de dados CouchDB possui a replicação dos dados 

como uma parte da escalabilidade de dados. A outra parte que também estaria relacionada 

com a escalabilidade é o particionamento dos dados, conhecido como sharding (POPESCU, 

2010).  

O CouchDB é um banco de dados que suporta vários usuários e transações de dados 

através da combinação de recursos conhecidos como replicação, clustering (agrupamento) e 

load balancer (balanceador de carga). Estes recursos constituem o método para a 

escalabilidade no CouchDB (PAUDYAL, 2011).  

Neste banco, a replicação dos dados pode ser utilizada para escalar as solicitações de 

leitura e escrita e também para escalonamento de dados através de vários nós em um cluster. 

A replicação dos dados pode ser mostrada através da seguinte linha de comando 
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curl -X PUT http://remote-desktop:5984/thesisdb-rep. 

Este comando é utilizado para criar o banco de dados CouchDB que contém dados 

replicados. A replicação de dados pode ser realizada tanto na máquina local quanto na 

máquina remota. Os endereços de origem e de destino são obtidos através de solicitações 

HTTP (PAUDYAL, 2011).   

O CouchDB fornece uma replicação contínua, ocasionando alterações no banco de 

dados sem ter a necessidade de reiniciar o processo de replicação. Este banco oferece suporte 

à replicação unidirecional e bidirecional. Neste caso, as alterações feitas pela replicação dos 

dados no banco de origem são direcionadas para o banco de destino o qual também pode 

replicar os dados. Através da replicação, as cópias de dados podem ser mantidas e 

sincronizadas em um ambiente distribuído (PAUDYAL, 2011).  

O CouchDB atualiza a base de dados com os dados alterados através da replicação. 

Estas atualizações de dados ocorrem através de documentos que foram atualizados, apagados 

e recém-adicionados durante a replicação. Os problemas de replicação de dados ocasionados 

através de falhas na rede, falhas no servidor ou qualquer outro risco seriam inevitáveis, mas 

com a utilização do CouchDB, a replicação é disparada a partir do local onde ocorreu a falha, 

evitando inconsistência de dados (PAUDYAL, 2011).      

No CouchDB, a combinação de particionamento com clustering de dados pode ser 

usada para tornar os dados distribuídos, mantendo cópias redundantes sobre várias nós. Neste 

banco, o clustering de dados consiste em distribuir a carga de dados em várias máquinas de 

servidores (PAUDYAL, 2011).     

 

5.2.5 MONGODB 
 

A escalabilidade de um banco de dados consiste na técnica de aumento de escala, que 

é também conhecida como scaling up, na qual se tem o particionamento dos dados em apenas 

uma máquina ou através de outra técnica chamada scaling out, na qual se tem o 

particionamento de dados em várias máquinas (CHODOROW, DIROLF, 2010). 
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O MongoDB é um banco de dados que foi projetado para ser escalável. O modelo de 

dados orientado a documentos permite que os dados sejam distribuídos automaticamente entre 

vários servidores. Este modelo de dados se caracteriza por ter escalabilidade horizontal e 

permitir que os dados sejam balanceados e carregados através do cluster (CHODOROW, 

DIROLF, 2010). 

Neste banco, a escalabilidade horizontal está relacionada com a técnica de sharding. 

Um nó do cluster distribui os dados em um ou mais fragmentos (shards) de dados. O 

fragmento de dados tem seu próprio mecanismo de replicação e um failover automático. Cada 

fragmento é implementado como um conjunto de réplicas do mesmo banco e este conjunto de 

réplicas armazena uma parte do conjunto total de dados (BANKER, 2012).  

A aplicação cliente se conecta com vários servidores de bancos de dados, armazena os 

dados de diferentes servidores e realiza consultas para saber qual destes servidores obterá os 

dados de volta. A utilização desta abordagem pode causar dificuldades durante a adição e 

remoção de nós do cluster ou também durante a distribuição dos dados. Para diminuir as 

dificuldades, o MongoDB utiliza uma abordagem conhecida como autosharding que elimina 

alguns problemas causados pelo sharding tradicional. Alguns dos problemas causados pelo 

sharding estariam relacionados ao balanceamento de carga e de dados em várias máquinas 

(CHODOROW, DIROLF, 2010).  

No MongoDB, o sharding consiste em dividir os dados em partes menores e distribuir 

os fragmentos (shards) de dados de modo que cada fragmento seja responsável pelo 

subconjunto do conjunto total de dados.  

Na configuração conhecida como nosharded, uma aplicação cliente se conecta a um 

processo conhecido como mongod. Esta aplicação consegue obter os dados solicitados do 

processo mongod através de outro processo conhecido como mongos. Na configuração 

conhecida como sharded (ilustrada na Figura 17), o cliente se conecta a um processo 

conhecido como mongos que passa a se conectar a vários outros processos mongod. Este 

consegue abstrair o sharding para fora da aplicação. Para a aplicação cliente, a configuração 

sharded tem semelhanças com a configuração nonsharded (CHODOROW, DIROLF, 2010).   
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Figura 17: A configuração sharded mostra a conexão ente a aplicação cliente e um Mongos se conectando a 
vários processos Mongod (CHODOROW, DIROLF, 2010, p. 144). 

 

O modelo de dados do MongoDB e suas estratégias de persistência são construídos 

para obter um bom desempenho na leitura e na escrita e garantir a facilidade de escalonar os 

dados de maneira automática (CHODOROW, DIROLF, 2010). Este processo de 

escalonamento no MongoDB é diferente dos demais sistemas relacionais pelo fato dos dados 

serem distribuídos em várias máquinas, sendo que este processo é feito de forma horizontal e 

automática.  

A Tabela 5 mostra de forma contextualizada as principais características dos sistemas 

de bancos de dados Relacionais e NoSQL com relação ao critério de escalabilidade dos dados 

em Nuvem.  

 

Tabela 5: Principais características entre os sistemas de Bancos de Dados Relacionais e NoSQL 

com relação ao critério de escalabilidade em Nuvem. 

Escalabilidade 

SQL Azure Garante escalabilidade vertical e horizontal, elasticidade na escalabilidade dos 

dados, permitindo que a aplicação aumente ou diminua o número de bancos. Ele 

utiliza a técnica de fragmentação dos dados que garante melhorias na 

escalabilidade dos dados e o mecanismo de sharding como forma de 

particionamento horizontal. 

Relational Garante Escalabilidade Vertical e Horizontal dos dados. Ele permite replicação 

transparente, a transferência de dados em tempo de execução e suporte a 
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Cloud transações distribuídas. Ele utiliza a fragmentação de dados para garantir 

melhorias na escalabilidade dos dados. 

Cassandra Garante Escalabilidade Horizontal dos dados, elasticidade na escalabilidade dos 

dados, permitindo que os dados sejam distribuídos e espalhados por dezenas de 

máquinas.  

CouchDB Garante Escalabilidade Horizontal dos dados, pois o processo de escalonamento é 

distribuído em várias máquinas. 

MongoDB Garante Escalabilidade Horizontal dos dados, pois o processo de escalonamento é 

distribuído em várias máquinas. Este processo é feito de forma horizontal e 

automática. 

 

 

5.3 DISPONIBILIDADE  
 

O ambiente de computação nas Nuvens fornece alta disponibilidade dos dados. Os 

usuários podem ler e escrever os dados a qualquer momento desde que estes dados não 

estejam bloqueados. O tempo de resposta de solicitações de dados se torna constante e não 

depende da grande quantidade de usuários, do tamanho do banco de dados ou de qualquer 

sistema. Os usuários não tem a necessidade de se preocuparem em fazer backups de dados, 

pois caso ocorra falhas na máquina, o usuário não precisará se preocupar porque os dados 

ficam disponíveis em outras máquinas por meio de réplicas de dados (SOUSA et al, 2010).  

A alta disponibilidade é um critério fundamental oferecido pelos bancos de dados 

Relacionais que exige cuidados durante a manutenção e configuração dos dados. Os sistemas 

de bancos de dados Relacionais tornam-se eficientes através da utilização de melhores 

recursos de hardware (SOUSA et al, 2010).   

Ao contrário da abordagem Relacional que utiliza recursos de hardware de alto custo, 

com o objetivo da não ocorrência de falhas no sistema, a abordagem de utilização da 

infraestrutura Nuvem consiste em construir hardware de baixo custo, com a suposição de 

existência da probabilidade de que máquinas e redes podem falhar (SOUSA et al, 2010).  

Na infraestrutura em Nuvem são utilizadas as técnicas que auxiliam na distribuição de 

dados que são conhecidas como DHT (Distributed Hash Table). Através da DHT é possível 

melhorar a disponibilidade e a distribuição da carga de trabalho, tanto para as operações de 
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escrita como também para as operações de leitura. Na Nuvem, caso uma máquina falhe, os 

dados que estão nessa máquina serão afetados, mas o armazenamento de dados como um todo 

não será afetado (SOUSA et al, 2010).  

Na Nuvem os bancos de dados Relacionais como, por exemplo, o SQL Azure e o 

Relational Cloud implementa a alta disponibilidade e a tolerância a falhas sendo que cada 

banco de dados pode ser implementado como uma partição de dados replicados em várias 

máquinas. Este banco de dados fornece o gerenciamento automático de falhas e 

balanceamento de carga de trabalho (SOUSA et al, 2010).   

Na Nuvem os bancos de dados NoSQL como, por exemplo, Cassandra, o CouchDB e 

o MongoDB fornecem disponibilidade de dados mesmo que ao executar em hardware que 

está sujeito a falhas. O banco de dados Cassandra pode lidar com alta taxa de escrita sem 

deixar a taxa de leitura e funcionar em hardware de baixo custo. Neste banco, as escritas são 

aceitas durante cenários de falhas que possibilita o aumento da disponibilidade (SOUSA et al, 

2010).  

A disponibilidade tem o objetivo de manter o sistema sempre disponível e em caso de 

ocorrência de falhas no sistema, o sistema deve continuar funcionando mesmo com algumas 

réplicas de dados (VIEIRA et al, 2012). 

  

5.3.1 MICROSOFT SQL AZURE 
 

O SQL Azure provê a alta disponibilidade dos dados e a funcionalidade de um data 

center corporativo. Os recursos de autogerenciamento fazem com que as organizações 

solicitem serviços de dados para todas as aplicações sem ter que requisitar o aumento de 

serviços de suporte para estes serviços de dados (LEE, MALCOLM, MATTHEWS, 2009).  

O SQL Azure permite que uma quantidade de dados seja armazenada de maneira 

rápida e que as mudanças com relação à demanda de dados sejam respondidas de forma 

eficiente, reduzindo o custo inicial dos serviços de dados com a ampliação do armazenamento 

de dados na Nuvem. Este banco de dados foi construído com a tecnologia baseada no SQL 

Server da plataforma Windows Server (LEE, MALCOLM, MATTHEWS, 2009).  
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O SQL Azure possui a flexibilidade de lidar com as variações de dados e de carga de 

trabalho. Ele utiliza o serviço de replicação de dados nas quais várias cópias redundante de 

dados são replicadas para vários servidores físicos, garantindo a disponibilidade dos dados. 

Caso aconteça uma falha durante a replicação dos dados, o SQL Azure realiza um failover 

automático para garantir a máxima disponibilidade na aplicação (LEE, MALCOLM, 

MATTHEWS, 2009).  

O servidor do SQL Azure possui vários bancos de dados, sendo um deles o mestre e os 

demais escravos. Em cada banco de dados pode se criar tabelas, índices, procedimentos 

através da linguagem SQL. Os bancos podem ser implementados como partições de dados 

replicadas em várias máquinas físicas (LEE, MALCOLM, MATTHEWS, 2009).  

Na máquina cliente, os dados são distribuídos de vários servidores físicos para o 

servidor de banco de dados do SQL Azure. O SQL Azure consegue alcançar a escalabilidade 

e a alta disponibilidade através da distribuição de dados em todas as aplicações, das simples e 

até as complexas (LEE, MALCOLM, MATTHEWS, 2009). 

 

5.3.2 RELATIONAL CLOUD  
 

A alta disponibilidade é um dos critérios fundamentais oferecidos pelos bancos de 

dados relacionais, mas requer manutenção e configuração cuidadosa. No Relational Cloud, a 

alta disponibilidade é alcançada através de um failover automático para réplicas. Este banco 

provê a disponibilidade dos dados através da replicação transparente, migração dos dados em 

tempo de execução e gerenciamento automático da carga de trabalho. Ele também oferece 

suporte a transações distribuídas serializáveis (CURINO et al, 2010).  

A migração em tempo de execução dos dados é alcançada através de uma estratégia 

que prevê o momento em que uma adaptação será necessária antes que qualquer nó do sistema 

seja sobrecarregado. Já o deslocamento de um pequeno grupo de dados é executado em cada 

instância de banco de dados (SOUSA et al, 2010).     

Neste sistema, a alocação e a análise da carga de trabalho são obtidas através da 

seleção de bancos, de técnicas estáticas e dinâmicas de caracterização da carga de trabalho, 
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atribuição de carga de trabalho para cada instância de banco de dados e atribuição de 

instâncias de banco de dados para nós físicos (SOUSA et al, 2010).    

No Relational Cloud, cada banco de dados é dividido em partições lógicas através de 

técnicas de fragmentação. Estas partições são armazenadas em um conjunto de réplicas que 

tem o objetivo de garantir à disponibilidade e a tolerância à partição. Na fragmentação dos 

dados, o sistema disponibiliza um algoritmo que reduz a necessidade de uma determinada 

operação ter de acessar vários nós para fornecer uma resposta (SOUSA et al, 2010).  

O Relational Cloud altera a fragmentação de dados e as opções de localização em 

tempo de execução através da utilização do monitoramento constante de desempenho e carga 

de trabalho. As alterações de carga de trabalho e as falhas no sistema permitem a alocação em 

tempo de execução e a evolução do esquema de fragmentação. Neste banco, a migração dos 

dados garante melhorias no desempenho do sistema (SOUSA et al, 2010). 

 

5.3.3 CASSANDRA 

 

A disponibilidade de um sistema pode ser medida de acordo com a capacidade para 

satisfazer as solicitações de clientes. O sistema passa a ser altamente disponível se ele incluir 

normalmente vários computadores em rede. O software que está sendo executado em cada 

máquina deve ser capaz de funcionar em um nó do cluster e ter a facilidade de reconhecer 

falhas em outros nós do cluster (HEWITT, 2011). 

O Cassandra se caracteriza por ser altamente disponível. O usuário pode substituir as 

falhas de nós do cluster e pode replicar os dados em vários data centers para oferecer um 

melhor desempenho local, evitando que ocorram paralisações causadas por problemas de 

queda de energia, incêndio ou inundação (HEWITT, 2011). 

Por ser distribuído, o Cassandra é capaz de funcionar em um grande número de 

máquinas. Ele foi projetado para funcionar não somente em várias máquinas diferentes, mas 

também de melhorar o desempenho em vários data centers e garantir que um único nó 

funcione em data centers distribuídos (HEWITT, 2011).  
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O Cassandra é descentralizado, ou seja, cada nó do banco é idêntico e não tem nenhum 

ponto único de falha. Nenhum nó realiza operações distintas de leitura/escrita a partir de 

qualquer outro nó (HEWITT, 2011).  

A replicação permite que os dados sejam copiados e distribuídos em vários servidores 

para que eles atendam a requisições simultâneas. No modelo relacional, este processo não é 

descentralizado, como acontece no banco de dados Cassandra, pois é realizado através da 

replicação Master/Slave. A descentralização dos dados é um ponto chave para a alta 

disponibilidade e tem a vantagem de ser mais simples do que configuração Master/Slave. Já 

que todas as réplicas do banco são idênticas, caso ocorra falha em um nó não haverá a 

interrupção de todo o sistema (HEWITT, 2011).  

 

5.3.4 COUCHDB 
 

No CouchDB a disponibilidade é uma prioridade pois os clientes podem escrever os 

dados em um nó do banco de dados sem ter que esperar que outros nós entrem em acordo. 

Este banco utiliza a plataforma Erlang OTP, pois esta plataforma é tolerante a falhas e oferece 

disponibilidade e confiabilidade, mesmo ao executar em hardware que está sujeito a falhas 

(ANDERSON, LEHNARDT, STALER, 2010). 

Este banco de dados sabe como reconciliar as operações de leitura e de escrita entre os 

nós com a utilização da alta disponibilidade em troca da consistência dos dados 

(ANDERSON, LEHNARDT, STALER, 2010).    

Nos bancos de dados Relacionais, cada ação executada através de operações de leitura 

e de escrita dos dados está sujeita a verificações de consistência em todo o banco de dados. 

Ao contrário dos bancos de dados Relacionais, o CouchDB permite a construção de 

aplicações que superem a consistência e garantem melhorias de desempenho e de distribuição 

de dados (ANDERSON, LEHNARDT, STALER, 2010). 

Ao contrário do CouchDB, os bancos de dados Relacionais possuem um identificador 

único constituído por uma chave primária que tem o objetivo de identificar uma linha ou 

registro da tabela. A chave primária que identifica uma linha é única para a tabela. Já o 
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CouchDB possui um identificador de documento que tem que ser único em vários bancos de 

dados. Na Nuvem o CouchDB tem que ter o identificador único de documento para garantir a 

alta disponibilidade dos dados (RYSWYCK, 2009).  

O CouchDB fornece alta disponibilidade e tolerância a partição com menos 

consistência de dados. A alta disponibilidade de dados garante que as versões de dados têm 

que estar sempre acessíveis aos clientes. Já a tolerância à partição garante que os dados no 

banco de dados são particionados e distribuídos em vários servidores. Este banco também 

consiste de um recurso de replicação que é possível replicar os dados entre várias instâncias 

de bancos de dados através de várias máquinas (PAUDYAL, 2011). 

O CouchDB também garante a alta disponibilidade através do cluster “shared 

nothing”. No cluster “shared nothing”, cada nó da rede trabalha de maneira independente e 

replica os dados com os outros nós de cluster. Isto evita que se ocorram falhas causadas por 

queda de energia que poderia afetar um nó da rede (RENAN, 2010).  

 

5.3.5 MONGODB 
 

No MongoDB, a disponibilidade dos dados é garantida através da replicação de dados, 

a qual reduz os problemas causados pela ocorrência de falhas no sistema, garantindo a 

recuperação e a disponibilidade dos dados. Se o cliente deseja, por exemplo, que os dados de 

produção estejam disponíveis após a ocorrência de uma falha, ele precisa ter certeza de que o 

banco de dados de produção esteja disponível em várias máquinas (BANKER, 2012).  

No MongoDB existem dois tipos de replicação: replicação Master/Slave e Replica Set. 

Nestes dois tipos de replicação somente um nó primário recebe todas as solicitações de escrita 

para que todos os nós secundários possam ler e aplicar as gravações (escritas) de forma 

assíncrona (BANKER, 2012).  

As replicações Master/Slave e Replica Set utilizam o mesmo mecanismo, mas as 

réplicas estabelecem um failover automático caso o nó primário fique offline e um dos nós 

secundários passa a ser promovido automaticamente como nó primário. Um failover consiste 
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de um processo em que a máquina assume os serviços de outra máquina, caso esta última 

máquina apresente falhas (GOMES, et al, 2001).  

No MongoDB o nó do cluster não possui nenhum ponto único de falha, mas pode 

apresentar problemas de disponibilidade em alguns cenários. Os problemas de disponibilidade 

ocorreriam caso os servidores de aplicativos ou processos mongos ficarem indisponíveis. Isto 

ocorreria se cada servidor tiver um processo mongos e outros servidores acessarem o mesmo 

processo mongos. Os processos mongos passam a ficar indisponíveis, mas sem causar perda 

de dados (MONGODB, 2010).    

Outro problema de disponibilidade seria se o processo mongod ficar indisponível em 

um shard. A replicação Replica Set oferece alta disponibilidade para o shard. Caso o processo 

mongod fique indisponível então o Replica Set irá eleger um novo processo mongod. Se o 

novo processo mongod ficar indisponível então este processo irá desconectar o primeiro 

processo e continuará a manter todos os dados (MONGODB, 2010).  

Outro problema seria se dentro de um shard, as replicações Replica Set ficarem 

indisponíveis então todos os dados contidos neste shard não estará disponível. Os dados de 

outros shards continuarão disponíveis, sendo possível ler e escrever os dados para estes 

shards. Neste caso o cliente deve investigar a causa da interrupção e tentar recuperar o shard 

de maneira eficiente (MONGODB, 2010).  

Muitos usuários estão utilizando o banco de dados MongoDB na Nuvem, pois este 

ambiente facilita a implantação, a facilidade de uso e a garantia da disponibilidade dos dados 

no banco (BANKER, 2012).  

A Tabela 6 mostra de forma contextualizada as principais características dos sistemas 

de bancos de dados Relacionais e NoSQL com relação ao critério de disponibilidade dos 

dados em Nuvem.  

 

Tabela 6: Principais características entre os sistemas de Bancos de Dados Relacionais e NoSQL 

com relação ao critério de disponibilidade em Nuvem. 

Disponibilidade 

SQL Azure Garante ser um banco de dados que prove a alta disponibilidade dos dados. Ele 
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permite a flexibilidade de lidar com as variações de dados e de carga de trabalho. 

Caso aconteça uma falha durante a replicação dos dados, ele realiza um failover 

automático para garantir a máxima disponibilidade na aplicação.  

Relational 

Cloud 

Garante a alta disponibilidade dos dados. A alta disponibilidade é alcançada 

através de um failover para réplicas. Este banco utiliza replicação transparente. 

Cassandra Garante a alta disponibilidade dos dados. Ele se caracteriza por ser 

descentralizado. A descentralização é mais simples de usar do que configuração 

Master/Slave.  

CouchDB Garante a alta disponibilidade dos dados. Ele utiliza a plataforma Erlang OTP, pois 

esta plataforma é tolerante a falhas e oferece disponibilidade e confiabilidade, 

mesmo ao executar em hardware que está sujeito a falhas. 

MongoDB Garante a alta disponibilidade dos dados. A disponibilidade dos dados é garantida 

através da replicação de dados. Ele possui o mecanismo de replicação também é 

conhecido como replicação Master/Slave e Replica Set.  

 

5.4 ANÁLISE COMPARATIVA 
 

No estudo comparativo entre os sistemas de bancos de dados Relacionais e NoSQL na 

Nuvem apresentado anteriormente, foi mostrada de forma contextualiza como os sistemas de 

bancos de dados Relacionais Microsoft SQL Azure, Relational Cloud e não Relacionais 

(NoSQL) Cassandra, CouchDB e MongoDB se comportam com relação aos critérios de 

consistência, escalabilidade e disponibilidade. 

Esta seção visa a apresentação de quadros comparativos entre os sistemas escolhidos 

baseados nos critérios previamente apresentados. Tal comparação é baseada nas seções 

anteriores e permite uma melhor compreensão dos principais pontos fortes e fracos de cada 

um dos sistemas analisados neste trabalho. 

A Tabela 7 mostra as características de cada sistema com relação ao critério de 

consistência dos dados na Nuvem. Em cada célula da tabela, a informação presente refere-se a 

uma característica do sistema localizado na linha em relação ao sistema localizado na coluna. 

Como exemplo, a fragmentação dos dados e o bloqueio tradicional presentes na segunda linha 

representam as características do SQL Azure não existentes nos sistemas Cassandra, 

CouchDB e MongoDB. 
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Tabela 7: Características entre os sistemas com relação à consistência dos dados na Nuvem. 

 SQL Azure Relational 

Cloud 

Cassandra CouchDB MongoDB 

SQL Azure - - Fragmentação 
dos dados e 
bloqueio 
tradicional. 
Suporte ACID.  

Fragmentação 
dos dados e 
bloqueio 
tradicional. 
Suporte ACID.   

Fragmentação 
dos dados e 
bloqueio 
tradicional. 
Suporte ACID.  

Relational 

Cloud  

- - Fragmentação 
dos dados e 
bloqueio 
tradicional. 
Suporte ACID.  

Fragmentação 
dos dados e 
bloqueio 
tradicional. 
Suporte ACID.  

Fragmentação 
dos dados e 
bloqueio 
tradicional. 
Suporte ACID.  

Cassandra  Não utiliza 
bloqueio na 
escrita. 
Replicação 
Síncrona e 
Assíncrona. 
Suporte BASE.  

Não utiliza 
bloqueio na 
escrita. 
Replicação 
Síncrona e 
Assíncrona. 
Suporte BASE.  

- Não utiliza 
bloqueio na 
escrita. 
Replicação 
Síncrona e 
Assíncrona. 
  

Não utiliza 
bloqueio na 
escrita. 
Replicação 
Síncrona e 
Assíncrona. 
 

CouchDB  Mecanismo de 
bloqueio 
MVCC. Suporte 
BASE.  

Mecanismo de 
bloqueio 
MVCC. Suporte 
BASE.  

Mecanismo de 
bloqueio 
MVCC. 
Replicação 
Incremental.  

- Mecanismo de 
bloqueio 
MVCC. 
Replicação 
Incremental.  

MongoDB  Bloqueio na 
leitura e escrita. 
Update-in-place 
store. 
Replicação 
Assíncrona. 
Suporte BASE. 

Bloqueio na 
leitura e escrita. 
Update-in-place 
store. 
Replicação 
Assíncrona. 
Suporte BASE. 

Bloqueio na 
leitura e escrita. 
Update-in-place 
store. 
Master/Slave e 
Replica Set.  

Bloqueio na 
leitura e escrita. 
Update-in-place 
store. 
Replicação 
Assíncrona 
Master/Slave e 
failover 
automático.  

- 

 

A escalabilidade de dados permite que a quantidade de operações de leitura/escrita 

possa ser realizada de forma rápida e eficiente. Nos bancos de dados não Relacionais 

(NoSQL), este critério está muito presente e é alcançada através do particionamento e 

distribuição de dados (VIEIRA et al, 2012).  

Ao contrário dos bancos de dados Relacionais que utilizam o particionamento baseado 

no particionamento vertical (scaling up), os sistemas NoSQL utilizam o particionamento 

baseado no particionamento horizontal (scaling out) de dados (VIEIRA et al, 2012).  

A Tabela 8 mostra as características de cada sistema com relação ao critério de 

escalabilidade dos dados na Nuvem. Em cada célula da tabela, a informação presente refere-se 

a uma característica do sistema localizado na linha em relação ao sistema localizado na 
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coluna. Como exemplo, a técnica hash de particionamento de dados presente na quarta linha 

representa uma característica do Cassandra não existente nos sistemas SQL Azure, Relational 

Cloud, CouchDB e MongoDB. 

 

Tabela 8: Características entre os sistemas com relação à escalabilidade dos dados na Nuvem. 

 SQL Azure Relational 

Cloud 

Cassandra CouchDB MongoDB 

SQL Azure - Fragmentação 
de dados.  

Escalabilidade 
vertical. 
Fragmentação 
de dados. 

Escalabilidade 
vertical. 
Fragmentação 
de dados. 

Escalabilidade 
vertical. 
Fragmentação 
de dados. 

Relational 

Cloud  

Grafo de 
particionamento 
de dados.  

- Escalabilidade 
vertical.  
Grafo de 
particionamento 
de dados. 

Escalabilidade 
vertical.  
Grafo de 
particionamento 
de dados. 

Escalabilidade 
vertical.  
Grafo de 
particionamento 
de dados. 

Cassandra  Técnica de hash 
consistente para 
particionamento 
de dados. 

Técnica de hash 
consistente para 
particionamento 
de dados.  

- Técnica de hash 
consistente para 
particionamento 
de dados. 

Técnica de hash 
consistente para 
particionamento 
de dados. 

CouchDB  Sharding. 
Particionamento 
e clustering de 
dados. 
Replicação 
contínua.  

Sharding. 
Particionamento 
e clustering de 
dados. 
Replicação 
contínua. 

Sharding. 
Particionamento 
e clustering de 
dados. 
Replicação 
contínua. 

- Sharding. 
Particionamento 
e clustering de 
dados. 
Replicação 
contínua. 

MongoDB  Sharding para 
particionamento 
de dados.  

Sharding para 
particionamento 
de dados.  

Sharding para 
particionamento 
de dados.  

Autosharding 
para eliminação 
de problemas 
causados pelo 
sharding.  

- 

 

A Nuvem pode lidar com máquinas de baixo custo e com a suposição de que máquinas 

podem falhar, comprometendo a disponibilidade dos dados. A disponibilidade e a distribuição 

de carga de dados podem ser melhoradas através da fragmentação e das operações de leitura e 

de escrita de dados.  

 A Tabela 9 mostra as características de cada sistema com relação ao critério de 

disponibilidade dos dados na Nuvem. Em cada célula da tabela, a informação presente refere-

se a uma característica do sistema localizado na linha em relação ao sistema localizado na 

coluna. Como exemplo, a replicação transparente de dados presente na terceira linha 
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representa uma característica do Relational Cloud não existente nos sistemas SQL Azure, 

Cassandra, CouchDB e MongoDB. 

 

Tabela 9: Características entre os sistemas com relação à disponibilidade dos dados na Nuvem. 

 SQL Azure Relational 

Cloud 

Cassandra CouchDB MongoDB 

SQL Azure - Flexibilidade 
em lidar com 
variações de 
dados.  

Flexibilidade 
em lidar com 
variações de 
dados. Failover 
automático em 
caso de falha 
durante a 
replicação. 

Flexibilidade 
em lidar com 
variações de 
dados. Failover 
automático em 
caso de falha 
durante a 
replicação. 

Flexibilidade 
em lidar com 
variações de 
dados. Failover 
automático em 
caso de falha 
durante a 
replicação. 

Relational 

Cloud  

- - Replicação 
transparente.  

Replicação 
transparente.  

Replicação 
transparente.  

Cassandra  Descentraliza-
ção dos dados 
para que cada 
nó idêntico 
não tenha 
ponto único de 
falha. 

Descentraliza-
ção dos dados 
para que cada 
nó idêntico 
não tenha 
ponto único de 
falha. 

- - Descentraliza-
ção dos dados 
mais simples do 
que a 
configuração 
Master/Slave. 

CouchDB  Plataforma 
Erlang OTP 
tolerante a 
falhas. 

Plataforma 
Erlang OTP 
tolerante a 
falhas. 

Plataforma 
Erlang OTP 
tolerante a 
falhas. 

- Plataforma 
Erlang OTP 
tolerante a 
falhas. 

MongoDB  Failover 
automático 
através da 
replicação 
Master/Slave e 
Replica Set. 

Failover 
automático 
através da 
replicação 
Master/Slave e 
Replica Set. 

Failover 
automático 
através da 
replicação 
Master/Slave e 
Replica Set. 

Failover 
automático 
através da 
replicação 
Master/Slave e 
Replica Set. 

- 

 
 

Com relação aos três critérios apresentados, os sistemas de bancos de dados 

Relacionais Microsoft SQL Azure, Relational Cloud e não Relacionais (NoSQL) Cassandra, 

CouchDB e MongoDB possuem recursos que facilitam a adaptação deles no ambiente 

Nuvem. Desta forma, caso ocorram mudanças de cenários, como por exemplo, no ambiente 

Desktop, a análise comparativa entre os bancos de dados passaria por algumas mudanças. 

Estas mudanças seriam com relação à escolha dos critérios estabelecidos e dos bancos de 

dados Relacionais e NoSQL que conseguem se adequar a este cenário. 



92 
 
6. CONCLUSÃO 
 

Neste trabalho foi apresentado um estudo comparativo entre os sistemas de bancos de 

dados relacionais e NoSQL na Nuvem. Neste estudo comparativo foi mostrado de forma 

contextualizada como os sistemas de bancos de dados Relacionais Microsoft SQL Azure, 

Relational Cloud e não Relacionais (NoSQL) Cassandra, CouchDB e MongoDB se 

comportam com relação aos critérios de consistência, escalabilidade e disponibilidade.  

O critério de consistência dos dados está bastante presente nos bancos de dados 

relacionais. Neste modelo, a consistência de dados pode ser chamada de consistência forte. Já 

nos bancos de dados NoSQL, este critério não está muito presente e é conhecida como 

consistência fraca ou eventual.  

O SQL Azure e o Relational Cloud garantem para as aplicações somente consistência 

forte nos serviços de armazenamento de dados. Eles utilizam operações de bloqueio (locking) 

tradicional para alcançar o alto grau de consistência dos dados. Já no Cassandra não existe 

bloqueios nas operações de escrita e o nível de consistência é alcançado caso as operações de 

atualização forem realizadas de forma síncrona.  

O CouchDB utiliza o protocolo de controle de concorrência multi-versão (MVCC) 

para gerenciar o acesso simultâneo ao banco de dados e alcança a consistência através da 

replicação incremental. Ao contrário do CouchDB, o MongoDB utiliza atualizações locais de 

leitura e escrita tradicional (update-in-place store). Ele fornece replicação assíncrona de 

dados, replicação Master/Slave e Replica Set.  

Com relação à escalabilidade de dados. Este critério permite que as operações de 

leitura/escrita possam ser realizadas de forma rápida e eficiente. Nos bancos de dados não 

Relacionais (NoSQL), este critério está muito presente e é alcançada através do 

particionamento e distribuição de dados. Estes bancos utilizam o particionamento baseado no 

particionamento horizontal (scaling out).  

Apesar de ter semelhanças com o modelo de dados Relacional que utiliza 

escalabilidade vertical, na Nuvem o SQL Azure possui a escalabilidade conhecida como 

escalabilidade horizontal dos dados. Este banco de dados utiliza a técnica de fragmentação de 

dados para melhorar a escalabilidade, o desempenho e o custo das aplicações. Ao contrário do 
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SQL Azure, no Relational Cloud, a escalabilidade é alcançada através do particionamento de 

dados através da estratégia de particionamento gráfico.  

O Cassandra também possui a escalabilidade horizontal. Este banco utiliza a técnica 

de hash consistente para particionamento de dados. A técnica hash resulta em uma melhor 

distribuição dos dados entre os nós existentes e implica em um melhor balanceamento de 

carga. No CouchDB, a escalabilidade também é conhecida como escalabilidade horizontal. 

Este critério bastante presente neste banco de dados possui a replicação de dados como parte 

da escalabilidade e a outra parte relacionada a este mesmo critério seria o particionamento de 

dados conhecido como sharding e utiliza replicação contínua. O MongoDB também possui 

escalabilidade horizontal. Este banco utiliza uma abordagem conhecida como autosharding 

que elimina alguns problemas causados pelo sharding.  

Com relação à disponibilidade dos dados, este critério pode ser melhorado através da 

utilização da fragmentação e das operações de leitura e de escrita de dados. Apesar de ter 

semelhanças com o modelo de dados Relacional, na Nuvem o SQL Azure se caracteriza por 

ser um banco de dados que prove a alta disponibilidade dos dados. Este banco de dados possui 

a flexibilidade de lidar com as variações de dados e de carga de trabalho.  

Caso aconteça uma falha durante a replicação dos dados, o SQL Azure realiza um 

failover automático para garantir a máxima disponibilidade na aplicação. Além do SQL 

Azure, o banco de dados Relational Cloud possui a alta disponibilidade dos dados. A alta 

disponibilidade é alcançada através de um failover para réplicas. Neste banco a alta 

disponibilidade dos dados é alcançada através da replicação transparente. 

Na Nuvem o banco de dados Cassandra se caracteriza por ter alta disponibilidade. Ao 

contrário dos bancos de dados Relacionais, o Cassandra se caracteriza por ser descentralizado. 

Neste banco a descentralização dos dados tem a vantagem de ser mais simples de usar do que 

configuração Master/Slave. No Cassandra, as réplicas são idênticas e caso aconteça falha em 

um nó não acarretará a interrupção de todo o sistema.  

Na Nuvem o CouchDB possui alta disponibilidade. Este banco utiliza a plataforma 

Erlang OTP, pois esta plataforma é tolerante a falhas e oferece disponibilidade e 

confiabilidade, mesmo ao executar em hardware que está sujeito a falhas. Já o banco de dados 

MongoDB também possui alta disponibilidade dos dados. A disponibilidade dos dados é 
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garantida através da replicação de dados. A replicação de dados reduz os problemas causados 

pela ocorrência de falhas no sistema, garantindo a recuperação e a disponibilidade dos dados. 

Este banco possui o mecanismo de replicação também é conhecido como replicação 

Master/Slave e Replica Set. As réplicas estabelecem um failover automático caso o nó 

primário fique offline e um dos nós secundários passa a ser promovido automaticamente como 

nó primário.   

A partir destes critérios comparativos anteriormente apresentados, foi elaborado um 

quadro comparativo analisando os bancos de dados relacionais e não relacionais no ambiente 

de Nuvem. Neste quadro comparativo, foram mostradas as características dos SGBDs 

analisados. Esta análise comparativa entre os Sistemas de bancos de Dados Relacionais e 

NoSQL na Nuvem ajudará o usuário a compreender o comportamento destes sistemas na 

Nuvem e a escolher qual destes sistemas que tem melhor desempenho no ambiente Nuvem. 
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