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RESUMO 
 

Com a crescente quantidade de dados e usuários na rede mundial de 
computadores, alta disponibilidade e redução de custos passam a ser aspectos 
importantíssimos no processo de manutenção de sistemas web. Como os sistemas 
gerenciadores de bancos de dados tendem a ser um gargalo do sistema no que diz 
respeito ao desempenho, uma solução comumente empregada consiste na 
utilização de sistemas que realizam cache de alguns dados armazenados, reduzindo 
assim o tempo de resposta das aplicações. Neste contexto, o presente trabalho tem 
como objetivo realizar um estudo comparativo entre soluções NoSQL que podem ser 
utilizadas como ferramenta de cache para aplicações web. Para tal, uma aplicação 
web, que consumiu um subconjunto dos dados do site IMDb (Internet Movies 
Database), foi desenvolvida para que os sistemas gerenciadores de banco de dados 
não relacionais Couchbase, Memcached e Redis pudessem ser testados. O software 
JMeter foi utilizado para a realização dos testes, de modo a simular acessos 
simultâneos de usuários ao sistema e também permitindo que as métricas de 
desempenho (tempo total de execução, tempo médio de resposta, taxa de vazão e 
percentual de erro) e de consumo dos recursos computacionais (CPU, Memória 
RAM e Disco Rígido) pudessem ser capturadas durante a realização do 
experimento. Para isso, foram simulados acessos de 200, 300, 400, 500 e 750 
usuários com 10 repetições a 03 URLs da aplicação. Os resultados obtidos mostram 
que o Redis, que utiliza o modelo de armazenamento chave-valor, apresentou os 
melhores índices de tempo resposta, seguido pelo Couchbase, que armazena os 
dados em forma de documentos. Deste modo, foi possível confirmar a hipótese de 
que determinado sistema gerenciador de banco NoSQL possui características que 
motivam sua utilização na implementação de uma camada de cache de dados.  
 
Palavras-chave: Bancos de Dados. Cache. NoSQL. Couchbase. Memcached. 
Redis. Desempenho de Aplicações Web. JMeter. 
  



 

ABSTRACT 
 

With the increasing amount of data and users in the World Wide Web, high 
availability and cost reduction become important aspects of web systems 
maintenance process. As database management systems tend to be a bottleneck 
with regard to performance, a commonly solution employed is to use systems that 
perform caching of some stored data, thereby reducing application response time. In 
this context, the present work aims to conduct a comparative study between NoSQL 
solutions that may be used as a caching tool for web applications. For this purpose, a 
web application, which made use of a subset of the IMDb (Internet Movies Database) 
website data, was developed so that non-relational database management systems  
Couchbase, Memcached and Redis could be tested. The JMeter software was used 
to perform the tests in order to simulate simultaneous access of users to the system 
and allowing performance (total execution time, average response time, throughput 
and error percentage) and consumption of computational resources (CPU, RAM and 
Hard Disk) metrics to be captured during the experiment. For this, 200, 300, 400, 500 
and 750 users’ accesses were simulated with 10 replicates to 03 application URLs. 
The results show that Redis, which uses the key-value storage model, presented the 
best time response indicators, followed by Couchbase, which stores the data in the 
form of documents. In this way, it was possible to confirm the hypothesis that a 
certain NoSQL database management system has characteristics that motivate its 
use in the implementation of a layer of data caching. 

 
Keywords: Databases. Cache. NoSQL. Couchbase. Memcached. Redis. Web 
Application Performance. JMeter. 
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1 INTRODUÇÃO 

Durante o desenvolvimento de aplicações web, o desempenho – em 

relação ao tempo de resposta – passa a ser um dos principais requisitos de 

avaliação. No caso de organizações que utilizam sistemas web, o menor tempo de 

resposta possível se faz necessário pelo fato de que as informações precisam ser 

acessadas rapidamente. Quanto maior a organização, maior será a quantidade de 

dados e de usuários que utilizam o sistema. Além disso, cada requisição de cada 

usuário pode gerar centenas de queries no banco de dados (LARSON; 

GOLDSTEIN; ZHOU, 2003). 

Além de sistemas web coorporativos, websites com altos números de 

acessos também compartilham do mesmo problema: muitos usuários buscam 

acessar às páginas ao mesmo tempo. Em ambos os casos, ocorre a sobrecarga e, 

consequentemente, possível perda de desempenho e disponibilidade. É possível 

perceber que o acesso ao banco de dados vem a ser o gargalo de vários sistemas 

web (HENRIQUES, 2015). 

Tendo como base os problemas anteriormente citados, aliados ao atual 

aumento da quantidade de tráfego de dados nas aplicações web como um todo 

(VIEIRA et al., 2012), torna-se cada vez mais necessária a utilização de sistemas 

que melhorem o desempenho destas aplicações além de diminuir o custo 

operacional dos serviços. 

Uma técnica comumente utilizada para contornar esta situação é a 

técnica de cache, que consiste em armazenar uma cópia dos dados na memória 

principal, para tornar o acesso do processador mais rápido, o que não ocorre com os 

dados em disco (EVANS, 2014). 

Também buscando solução para desempenho e disponibilidade de 

grandes volumes de dados e alto número de requisições, os Sistemas 

Gerenciadores de Bancos de Dados (SGBDs) não convencionais NoSQL (Not Only 

SQL) estão ganhando força no desenvolvimento Web. SGBDs NoSQL são livre de 

esquema fixo, distribuídos e horizontalmente escaláveis. Segundo Han, Haihong e 

Le (2011), as principais vantagens dos SGBDs NoSQL são: rápida leitura e escrita, 

suporte a armazenamento em massa, facilidade de expansão e baixo custo. 

Os SGBDs NoSQL surgem então como uma solução de cache de dados 

em aplicações web. O presente trabalho visa analisar comparativamente as 
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tecnologias de SGBDs NoSQL que podem ser utilizadas como ferramentas de 

cache. Posteriormente, as tecnologias devem ser testadas com base de dados 

suficientemente grande em um ambiente que simule um alto número de requisições 

para aferição de desempenho. Finalmente, um relatório será desenvolvido com os 

resultados obtidos durante os testes com o intuito de identificar as vantagens e 

desvantagens de cada SGBD NoSQL como uma camada de cache de dados. 

1.1 Motivação 

Levando-se em consideração o aumento no número de usuários que 

utilizam aplicações web nas mais diversas atividades diárias – o que pode causar 

um aumento no tempo de resposta como um todo, ou até mesmo a indisponibilidade 

do serviço web – profissionais ligados ao planejamento, desenvolvimento, 

implantação e suporte de serviço destas aplicações vêm buscando meios para 

melhorar o desempenho e diminuir custos.  

A utilização de cache em sistemas web apresenta-se, nesse sentido, 

como uma ferramenta extremamente interessante para melhor funcionamento da 

aplicação e melhor relação custo/benefício. No mesmo contexto, os SGBDs NoSQL 

surgem como uma alternativa aos métodos de armazenamento de dados 

tradicionais, que utilizam SGBDs relacionais. 

Assim, os SGBDs NoSQL – especialmente os que utilizam 

armazenamento de dados na memória principal – podem ser utilizados para a 

implantação de caches em sistemas web, reduzindo as cargas de acesso ao banco 

de dados principal do sistema. 

1.2 Justificativa 

Nos últimos anos o número de usuários na internet vem aumentando 

rapidamente, juntamente com a quantidade de tempo gasto diariamente pelas 

pessoas em aplicações web. Não há muito tempo atrás, mil usuários diários em uma 

aplicação era um número considerado grande, dez mil acessos ocorriam em casos 

extremos. Nos dias atuais, mais de 2 bilhões de pessoas estão conectadas à rede 

mundial de computadores – a Internet. Diversos aplicativos possuem milhões de 

diferentes usuários por dia, e necessitam estar disponíveis 24 horas por dia, 365 

dias no ano (COUCHBASE, 2016). 

Por conta disso, as organizações estão percebendo a necessidade de  

armazenar mais dados e conseguir acessá-los mais rapidamente. Acontece que 
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quando muitos usuários acessam o banco de dados, este pode vir a ser 

sobrecarregado e torna-se, então, um possível gargalo no sistema.  

Os SGBDsrelacionais, os mais utilizados em aplicações web desde sua 

criação, foram projetados para serem executados em apenas uma máquina. Isto 

significa que para aumentar a capacidade de suporte a requisições é necessário 

utilizar uma máquina mais potente, e consequentemente, mais cara. 

Diante disso, muitas aplicações web, móveis e de internet das coisas 

(Internet of Things - IoT) que rodam em ambientes de clusters ou na nuvem, têm na 

realização de cache um requisito extremamente importante. Isto ocorre pela 

necessidade de redução de custos e aumento de desempenho destas aplicações. 

Os SGBDs NoSQL aparecem então como uma possível solução para a 

realização de cache de banco de dados em aplicações web. Como estes SGBDs 

são projetados para operarem de forma distribuída, é possível realizar o 

escalonamento horizontal da camada de cache.  

A utilização de SGBDs NoSQL reduz os custos de operação, uma vez 

que o banco de dados central não é sobrecarregado e, consequentemente, reduz a 

necessidade de aprimoramento do poder de processamento dos servidores de 

bancos de dados. Baseando-se nas informações anteriormente apresentadas, é 

proposto um estudo comparativo entre diferentes tecnologias NoSQL na realização 

de cache de aplicações web. 

1.3 Problema 

Os SGBDs NoSQL podem ser utilizados como ferramentas de cache de 

aplicações web e/ou de web sites, visando o aumento de desempenho destas? 

1.4 Objetivos 

Esta seção lista os objetivos geral e específicos a serem alcançados com 

a realização do trabalho proposto. 

1.4.1 Objetivo Geral 

Realizar uma análise comparativa de desempenho entre soluções de 

SGBDs NoSQL que podem ser utilizadas para a realização de cache de bancos de 

dados de aplicações web. 
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1.4.2 Objetivos Específicos 

De modo a alcançar o objetivo geral, seguem os objetivos específicos do 

trabalho: 

1. Realizar o levantamento teórico acerca das tecnologias atualmente 

utilizadas para a realização de cache de Aplicações Web, bem 

como das possíveis soluções de SGBDs NoSQL que podem ser 

utilizadas para este fim; 

2. Desenvolver uma aplicação teste para que sejam comparadas as 

soluções encontradas na literatura que melhor atendam aos 

requisitos de realização de cache; 

3. Apresentar dados comparativos dos resultados dos respectivos 

desempenhos encontrados no experimento, a fim de disponibilizar 

uma fonte para desenvolvedores que busquem por soluções de 

cache de Aplicações Web. 

1.5 Hipótese 

Certo SGBD NoSQL apresenta características e desempenho que 

motivam sua escolha como solução para a implementação de uma camada de 

cache em aplicações web. 

1.6 Metodologia 

1.6.1 Procedimentos Metodológicos 

Durante a primeira etapa do trabalho foi realizado um levantamento 

teórico acerca das tecnologias de SGBDs relacionais e não relacionais, das 

ferramentas de cache de bancos de dados utilizadas no mercado de 

desenvolvimento, além de métodos de testes de sistemas web. Adicionalmente, 

foram analisados os SGBDs NoSQL Memcached, Redis e Couchbase, verificando-

se a viabilidade da utilização destas tecnologias na realização de cache de bancos 

de dados.  

Posteriormente, uma aplicação web foi desenvolvida para que pudessem 

ser testadas e comparadas as soluções NoSQL encontradas na literatura. Os 

experimentos foram realizados utilizando a ferramenta Apache JMeter (APACHE, 

2017a), a qual permite a análise da média, mediana, e desvio padrão do tempo de 

resposta das requisições realizadas, e a taxa de vazão, ou throughput, que é 
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calculado através da razão entre o número de requisições e o tempo total 

(requisições/tempo). 

Após a realização do experimento, os resultados obtidos foram 

comparados a fim de identificar qual solução se destaca em relação às demais. 

1.6.2 Caracterização da Pesquisa 

Assim, como definido por Appolinário (2012), esta pesquisa é classificada 

como predominantemente quantitativa, quanto à sua natureza; básica, quanto à 

finalidade; descritiva, quanto ao tipo; de laboratório, quanto ao local de coleta de 

dados; documental, quanto à fonte de informação; transversal, quanto à 

temporalidade; e dedutiva, quanto ao método. 

1.7 Organização do Trabalho 

Este Trabalho de Conclusão de Curso está organizado em 06 (seis) 

capítulos distribuídos na seguinte ordem: Capítulo 1: são apresentados introdução, 

motivação, justificativa, problema, objetivos, hipótese e metodologia do trabalho; 

Capítulo 2: são apresentadas as áreas de conhecimento que serão utilizadas como 

base teórica para o desenvolvimento do trabalho proposto; Capítulo 3: são 

apresentados os trabalhos correlatos; Capítulo 4: são apresentados o experimento; 

Capítulo 5: são mostrados e discutidos os resultados; e no Capítulo 6: são 

apresentadas as conclusões, as considerações finais e os trabalhos futuros. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Neste capítulo são apresentados alguns conceitos importantes para o 

desenvolvimento do presente trabalho. Na Seção 2.1 são definidos os Bancos de 

Dados Relacionais. Na Seção 2.2, os conceitos acerca dos Bancos de Dados 

NoSQL são apresentados. Na Seção 2.3 é feita uma comparação entre as principais 

diferenças entre os SGBDs Relacional e os SGBDs NoSQL. Na Seção 2.4 são 

exibidos alguns Sistemas de Cache. Na Seção 2.5 é exposto o conceito de Cache 

de Bancos de Dados e na Seção 2.6 o de Testes de Desempenho. 

2.1 Bancos de Dados Relacionais 

Sistemas de bancos de dados são definidos como sistemas 

computadorizados que têm a finalidade de manutenção de registros. Os registros 

representam informações pertinentes que algum indivíduo ou organização necessite 

armazenar. Entende-se como manutenção a capacidade de inserir, buscar, alterar e 

remover dados armazenados. Além disso, os sistemas de bancos de dados 

possuem quatro componentes principais: dados, hardware, software e usuários 

(DATE, 2003). 

Antes da utilização de sistemas de bancos de dados, os dados eram 

armazenados em arquivos de papéis. Não é difícil perceber as vantagens dos 

sistemas de bancos de dados em relação aos métodos antigos. Date (2003) cita 

algumas destas vantagens: 

Densidade: Não há necessidade de arquivos de papel, 
possivelmente volumosos; Velocidade: a máquina pode obter e 
atualizar dados com rapidez muito maior que o ser humano [...]; 
Menos trabalho monótono: Grande parte do tédio de manter arquivos 
à mão é eliminada. As tarefas mecânicas são sempre feitas com 
melhor qualidade por máquinas; Atualidade: Informações precisas e 
atualizadas estão disponíveis a qualquer momento sob consulta; 
Proteção: os dados podem ser mais bem protegidos contra perda 
não intencional e acesso ilegal (DATE, 2003, p. 15). 

Adicionalmente, a abordagem de banco de dados oferece outros 

benefícios técnicos. Compartilhamento dos dados por diferentes aplicações, redução 

de redundâncias, prevenção de inconsistências, suporte a transações, manutenção 

de integridade, e o aumento da segurança são os principais exemplos. 

Na década de 70 surgiram os sistemas gerenciadores de bancos de 

dados (SGBD), com o intuito de facilitar o desenvolvimento de softwares que faziam 

o uso de bancos de dados (HEUSER, 2009). Os SGBDs são softwares que 
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funcionam como uma camada entre os dados fisicamente armazenados e os 

usuários dos sistemas (desenvolvedores). Assim, uma abstração é criada para que 

os desenvolvedores não se preocupem com os detalhes no nível de hardware. 

Adicionalmente, todo o acesso ao banco é tratado pelo SGBD. Quando um usuário 

faz uma requisição, o SGBD a intercepta, analisa e posteriormente executa as 

operações necessárias (DATE, 2003). Assim sendo, os SGBDs são a camada de 

software entre os dados fisicamente armazenados, e os usuários do sistema. 

Atualmente, os bancos de dados relacionais têm sido o modelo mais 

utilizado por empresas e desenvolvedores para o armazenamento de grandes 

volumes de dados. Basicamente, este modelo é composto por uma coleção de 

tabelas (relações) com nomes únicos que armazenam os dados e se relacionam 

entre si. Cada tabela possui múltiplas colunas, cada uma também com nomes 

únicos (SILBERSCHATZ; KORTH; SUDARSHAN, 1999). 

O modelo de dados da tabela é definido pelo esquema (schema). No 

modelo relacional o esquema da tabela especifica o seu nome, os nomes e o tipo de 

cada atributo (coluna) da relação. O esquema pode então ser considerado um 

modelo para descrever os dados que serão armazenados na tabela. Uma vez 

definido o esquema de uma tabela, todos os registros armazenados nesta deverão 

possuir os atributos que foram declarados no esquema. Diz-se, então, que os 

bancos de dados relacionais possuem esquema fixo. 

A linguagem padrão para lidar com bancos de dados relacionais é a SQL, 

e quase todos os produtos existentes no mercado aceitam este padrão. Esta 

linguagem foi desenvolvida na IBM Research no início da década de 1970, 

implementada pela primeira vez em larga escala em um protótipo da IBM chamado 

System R, e posteriormente reimplementada em diversos produtos IBM e de outros 

fornecedores (DATE, 2003). A linguagem SQL é responsável por realizar as 

operações de manutenção do banco de dados através de comandos. 

Ramakrishnan e Gehrke (2008) citam, dentre outros, alguns aspectos 

importantes da SQL: 

 A Linguagem de Manipulação de Dados (DML – Data Manipulation 

Language): subconjunto da linguagem que permite que os usuários 

formulem consultas e insiram, excluam e modifiquem registros; 
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 A Linguagem de Definição de Dados (DDL – Data Definition 

Language): subconjunto da linguagem responsável por criação, 

exclusão e modificação das definições das tabelas; 

 Gatilhos e Restrições de Integridade Avançadas: gatilhos (triggers) são 

ações executadas pelo SGBD que são disparados quando ocorrerem 

alterações que satisfaçam condições especificadas pelo administrador. 

Além disso, a SQL permite a criação de especificações de restrição de 

integridade; 

 Gerenciamento de Transações: diversos comandos dão ao usuário 

controle explícito da execução de transações; 

 Segurança: a linguagem possui mecanismos para controlar o acesso 

dos usuários às tabelas e visões do banco de dados. 

O suporte a transações é um ponto importante a ser discutido acerca das 

características dos bancos de dados relacionais. Uma transação, de acordo com 

Date (2003), é uma unidade lógica de trabalho de banco de dados que envolve 

várias operações de atualização de registros. As transações visam proteger a 

integridade e a consistência do banco de dados do uso concorrente dos usuários, e 

também das possíveis falhas que possam ocorrer no sistema. 

Por exemplo, em um sistema de reserva de passagens aéreas pode 

haver mais de um usuário interessado em adquirir a última vaga na aeronave. Caso 

o usuário A esteja prestes a efetuar a reserva quando o usuário B está de fato 

reservando o assento, a informação de que o assento está disponível não é íntegra. 

Cabe ao SGBD controlar as solicitações para que não haja conflitos.  

Além disso, o SGBD deve garantir que os dados do banco estejam em um 

estado consistente quando o sistema for reiniciado após eventuais falhas. Desta 

maneira, utilizando o exemplo anterior, caso o sistema falhe no momento em que a 

reserva está sendo realizada, mas ainda não foi concluída, então os dados devem 

voltar ao estado em que estavam antes da operação ser iniciada. Por outro lado, 

caso a falha ocorra após a concretização da reserva, esta atualização não pode ser 

perdida. 

Para lidar com o acesso concorrente e falhas no sistema, os SGDBs 

devem garantir quatro propriedades importantes das transações: Atomicidade, 

Consistência, Isolamento e Durabilidade (ACID). 
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Ramakrishnan e Gehrke (2008) explicam estas propriedades da seguinte 

forma: 

 Atomicidade: todas as ações são executadas, ou nenhuma é 

executada. Desta forma, os usuários não se preocupam com os efeitos 

de uma transação incompleta (no caso de uma falha, por exemplo); 

 Consistência: a transação executada sozinha (sem execução 

concorrente de outras transações) deve preservar a consistência do 

bando de dados; 

 Isolamento: os usuários percebem as transações sem considerar o 

efeito de transações concorrentes. As transações são isoladas do 

plano de execução de outras transações concorrentes; 

 Durabilidade: as alterações realizadas por uma transação que foi 

concluída com êxito devem persistir, mesmo que o sistema falhe 

subsequentemente. 

Os SGBDs relacionais mais utilizados hoje em dia são: MySQL1, 

MariaDB2, PostegreSQL3, SQLite4, Microsoft SQL Server5, Oracle6, dentre outros 

(DB-ENGINES, 2017). 

2.2 Bancos de Dados NoSQL 

A partir da década de 2000, houve um aumento drástico na quantidade de 

dados e usuários na Internet como um todo (SADALAGE; FOWLER, 2013). Com 

esta mudança, mais recursos computacionais passaram a ser exigidos, e as 

empresas que mantinham web sites possuíam duas opções: crescer verticalmente 

ou horizontalmente. O crescimento vertical significa investir em máquinas maiores, 

mais potentes, com maior capacidade de processamento e armazenamento. Ocorre, 

porém, que estas máquinas tendem a ser cada vez mais caras, além de existir o 

limite físico quanto ao aumento de tamanho. Já o crescimento horizontal oferece a 

possibilidade de criação de clusters de máquinas menores, o que tende a ser mais 

barato e acessível, e também resolve o problema da capacidade de hardware 

necessário para manter o serviço. 

                                                 
1
 MySQL – Disponível em: https://www.mysql.com/ 

2
 MariaDB – Disponível em: https://mariadb.org/ 

3
 PostgreSQL – Disponível em: https://www.postgresql.org/ 

4
 SQLite – Disponível em: https://www.sqlite.org/ 

5
 Microsoft SQL Server – Disponível em: https://www.microsoft.com/en-us/cloud-platform/sql-server 

6
 Orable Database – Disponível em: https://www.oracle.com/database/ 
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Em contrapartida, os bancos de dados relacionais não foram projetados 

para serem operados em clusters, o que levou algumas empresas a buscarem 

meios alternativos para o armazenamento de dados. Destacaram-se, neste contexto, 

a Google e a Amazon, que criaram respectivamente o BigTable e o Dynamo e 

produziram artigos influentes sobre tais trabalhos (WEINTRAUB, 2014). 

O termo NoSQL surgiu em 2009, em São Francisco, nos Estados Unidos, 

numa reunião em que desenvolvedores apresentaram trabalhos que basicamente 

tratavam de formas alternativas de armazenamento de dados, inspirados pelos 

trabalhos da Google (BigTable7) e da Amazon (DynamoDB8) (SADALAGE; 

FOWLER, 2013). Os bancos de dados NoSQL não possuem uma definição 

concreta, havendo apenas algumas características em comum destes BDs. Dentre 

estas características, destacam-se:  

 Escalabilidade horizontal (projetados para serem utilizados em 

clusters); 

 Não utilizam o modelo relacional;  

 Não possuem esquema fixo;  

 Foram criados visando as necessidades da web no século XXI; 

 Na maioria das vezes, seus códigos são abertos (open source). 

Os bancos de dados convencionais costumam utilizar o modelo de dados 

relacional. Este, por sua vez, utiliza em sua maioria a linguagem SQL como padrão. 

Já os bancos de dados NoSQL não possuem um único padrão, possuindo alguns 

modelos predominantes: o modelo chave-valor, o orientado a coluna, o orientado a 

objetos e o orientado a grafos. A manipulação dos dados em bancos de dados 

NoSQL se dá, na maioria das vezes, através da utilização de Application 

Programming Interfaces (APIs). 

2.2.1 Teorema CAP e as propriedades BASE 

No contexto de bancos de dados distribuídos, é necessário que os 

sistemas saibam como lidar com a instabilidade da rede. Com esse intuito, o 

teorema CAP (consistency, availability, partition tolerance) define que é necessário 

escolher a combinação entre duas características dentre consistência, 

disponibilidade, e tolerância à partição. O sistema é consistente e telerante à 

                                                 
7
 BigTable - Disponível em: https://cloud.google.com/bigtable/ 

8
 DynamoDB - Disponível em: https://aws.amazon.com/pt/dynamodb 
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partição; ou consistente e disponível; ou disponível e tolerante à partição. Não é 

possível criar um sistema de banco de dados distribuído com as três características 

ao mesmo tempo (REDMOND; WILSON, 2012). 

De acordo com Tiwari (2011), a definição do acrônimo CAP é dada por: 

 Consistência: remete a atomicidade e isolamento, no contexto do 

teorema CAP. Significa leituras e escritas consistentes de modo que 

operações concorrentes vejam o mesmo estado válido e consistente 

dos dados, com o mínimo possível de dados obsoletos; 

 Disponibilidade: significa que o sistema deve estar disponível sempre 

que necessário. Um sistema que não responde, está incomunicável, 

ou ocupado, não é disponível; 

 Tolerância à partição: a partir da necessidade de escalabilidade 

horizontal das arquiteturas de sistemas distribuídos, partição e 

ocasionais falhas em clusters podem vir a ocorrer. Tolerância à 

partição significa tolerância a falhas: a capacidade do sistema 

continuar a operar mesmo que alguns membros do cluster fiquem 

indisponíveis. 

Diferente dos bancos de dados relacionais que são norteados pelas 

propriedades ACID, os não relacionais tendem a possuir as características BASE: 

Basically available, soft-state, eventual consistency. A aplicação deve trabalhar 

basicamente durante o tempo todo (basically available), não necessita ser 

consistente durante todo o tempo (soft-state), mas deve estar consistente em certos 

estágios determinados (eventual consistency). 

Pode-se perceber que as maneiras como a consistência é levada em 

consideração nas propriedades ACID e BASE são divergentes. Isto se dá pelo fato 

de que os bancos de dados NoSQL são utilizados em situações em que 

disponibilidade e tolerância a partição são mais importantes que uma forte 

consistência. Isto sustenta a ideia de que, levando em consideração o teorema CAP, 

quando um sistema deve ser consistente e tolerante à partição, este deve ser 

caracterizado pelas propriedades ACID; caso disponibilidade e tolerância à partição 

sejam preferíveis à consistência, então as propriedades BASE devem ser levadas 

em consideração (STRAUCH, 2009).  
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No caso em que o foco do sistema seja consistência e disponibilidade, a 

ideia de sistemas distribuídos é praticamente descartada, pois abre-se mão da 

tolerância à partição e, consequentemente, o sistema não suporta eventuais falhas 

em um ou mais membros do cluster. 

2.2.2 Modelos de Dados em BDs NoSQL 

Os BDs (Bancos de Dados) NoSQL são classificados de acordo com o 

modelo em que os dados são armazenados. Cada modelo possui características 

específicas e atendem a tipos diferentes e específicos de necessidades. Os 

principais modelos de dados em BDs NoSQL são: chave-valor, orientado a colunas, 

orientado a documentos e orientado a grafos. 

O modelo chave-valor é o modelo mais básico dentre os bancos de dados 

NoSQL. Cada item é armazenado no banco com uma chave e um valor associado a 

esta chave. Desta maneira, os dados são buscados unicamente através das chaves. 

Este modelo pode ser útil para representação de dados polimórficos e não 

estruturados (MONGODB, 2017). 

O mapeamento funciona de maneira similar às tabelas hashes utilizadas 

em linguagens de programação populares. Certas implementações de bancos 

chave-valor dão suporte a alguns tipos de dados mais complexos, como hashes ou 

listas. Porém, este não é um requisito obrigatório. Por ser um banco de dados 

extremamente simples, costuma apresentar alto desempenho em vários cenários. 

Porém, não é indicado para situações em que queries complexas e agregações são 

necessárias (REDMOND; WILSON, 2012). 

São exemplos de bancos de dados com modelo chave-valor: Voldemort9, 

Redis10, Riak11, Memcached e Dynamo. Na Figura 1 é ilustrado como funciona o 

modelo chave-valor. 

O modelo orientado a colunas utiliza uma estrutura agregada em dois 

níveis. Assim como no modelo chave-valor, a primeira chave é descrita como um 

identificador de uma linha. Uma linha possui um mapa com valores de todas as 

colunas que a compõe. Através dos identificadores das colunas e linhas, é possível 

obter especificamente determinado registro. 

                                                 
9
 Voldemort - Disponível em: http://www.project-voldemort.com/voldemort/ 

10
 Redis - Disponível em: http://redis.io/ 

11
 Riak - Disponível em: http://basho.com/products/ 
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Estes bancos organizam as colunas em famílias de colunas. Supondo que 

os dados de uma família de colunas são acessados juntos, cada coluna faz parte de 

uma única família de colunas e a coluna é a unidade de acesso (SADALAGE; 

FOWLER, 2013). 

Figura 1: Modelo de dados chave-valor.  

 
Fonte: Próprio autor. 

Os bancos orientados a colunas usam um mapa multidimensional, 

distribuído e esparso para armazenar os dados. Cada registro pode variar no 

número de colunas que armazena, podendo apresentar diferentes colunas 

(MONGODB, 2017). 

Os bancos BigTable, HBase12 e Cassandra13 são alguns exemplos de 

bancos que utilizam o modelo orientado a coluna. Na Figura 2 é ilustrada a 

modelagem de dados realizada por estas tecnologias. 

Figura 2: Modelo de dados orientado a coluna.  

 
Fonte: Próprio autor. 

Enquanto o modelo relacional armazena os dados em linhas e colunas, 

no modelo orientado a documentos os registros são armazenados em documentos, 

                                                 
12

 HBase - Disponível em: https://hbase.apache.org/ 
13

 Cassandra - Disponível em: http://cassandra.apache.org/ 
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por exemplo, em JSON (JavaScript Object Notation), que é um formato comum entre 

os desenvolvedores. O modelo traz uma maneira simples e intuitiva de modelagem 

de dados, assim como na orientação a objetos. Na realidade, cada documento 

armazenado é efetivamente um objeto do sistema. Os documentos possuem 

atributos com seus respectivos tipos (string, data, array, dentre outros).  

Diferente do modelo relacional, onde tabelas se relacionam através de 

chaves estrangeiras, no modelo orientado a documentos os registros que possuem 

relação entre si são armazenados juntos no mesmo documento. Isto elimina a 

necessidade de realização de JOINs complexas, simplificando o acesso aos dados. 

Além disso, o fato de possuírem esquemas dinâmicos – ou seja, cada documento 

pode possuir diferentes atributos – faz com que sejam extremamente úteis para lidar 

com dados não estruturados e polimórficos, além de facilitar na evolução e alteração 

do projeto durante o desenvolvimento (MONGODB, 2015). 

MongoDB14, Couchbase15, e CouchDB16 são alguns exemplos de bancos 

de dados NoSQL orientados a documentos. Na Figura 3 é ilustrado como é 

representado o modelo de documento. 

Figura 3: Modelo de dados orientado a documentos. 

 
Fonte: Próprio autor. 

No modelo orientado a grafos, um grafo é definido como uma estrutura de 

dados de nós conectados por arestas. No modelo orientado a grafos, existem 

registros pequenos com interconexões complexas (SADALAGE; FOWLER, 2013). 

Tanto os nós quanto as arestas que interconectam os mesmos podem possuir ou 

não atributos. 

                                                 
14

 MongoDB - Disponível em: https://www.mongodb.com/ 
15

 Couchbase - Disponível em: http://www.couchbase.com/ 
16

 CouchDB - Disponível em: http://couchdb.apache.org/ 
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A principal funcionalidade dos bancos de dados orientados a grafos é a 

de explorar os nós através de seus relacionamentos, as arestas (REDMOND; 

WILSON, 2012). Por este motivo, estes bancos são mais propensos a trabalharem 

em um único servidor, e não de forma distribuída. A característica em comum com 

os outros tipos de bancos de dados NoSQL está no fato dos bancos orientados a 

grafos não utilizarem o modelo relacional (SADALAGE; FOWLER, 2013). 

Na Figura 4 é apresentado um exemplo de utilização dos bancos NoSQL 

orientados a grafos: o relacionamento entre membros de uma rede social, e a 

interação destes em um grupo. Neo4J17, Giraph18 e FlockDB19 são exemplos de 

bancos de dados que implementam o modelo orientado a grafos. 

Figura 4: Modelo de dados orientado a grafos. 

 
Fonte: Próprio autor. 

2.3 SGBD Relacional x SGBD NoSQL 

A partir das informações expostas, pode-se identificar as principais 

diferenças entre os SGBDs relacionais e os NoSQLs, a saber: tipos dos bancos, 

modelo de armazenamento dos dados, esquemas dos dados, modelo de 

desenvolvimento, forma de manipulação dos dados, suporte a transações e 

gerenciamento da consistência dos dados. 

                                                 
17

 Neo4J - Disponível em: https://neo4j.com/ 
18

 Giraph - Disponível em: http://giraph.apache.org/ 
19

 FlockDB - Disponível em: https://github.com/twitter/flockdb 
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Os SGBDs Relacionais são em sua grande maioria do tipo SQL. Já os 

SGBDs NoSQL podem ser do tipo chave-valor, orientado a documentos, orientado a 

colunas ou orientado a grafos. Nos bancos SQL, os dados são armazenados em 

linhas e em tabelas, com cada coluna armazenando um tipo específico de dados. 

Além disso, registros relacionados são armazenados em tabelas separadas, e são 

somente agrupados quando consultas avançadas são executadas. Nos SGBDs 

NoSQL, o modelo de armazenamento de dados varia de acordo com o tipo do 

banco. Em bancos orientados a documentos, por exemplo, todos os dados 

relacionados a um mesmo registro são armazenados em um mesmo documento, o 

que facilita as operações de leitura. 

Quanto à definição de esquemas dos modelos de dados, os SGBDs 

relacionais utilizam esquemas fixos, com estrutura e tipos de dados definidos: todos 

os registros devem possuir a mesma estrutura. Já os SGBDs não relacionais 

apresentam esquemas dinâmicos, que podem variar de acordo com a necessidade 

de cada registro. 

O modelo relacional apresenta escalabilidade vertical, o que significa que 

deve ser aumentada a capacidade de um servidor para suprir o crescimento da 

demanda do sistema. É possível a utilização de clusters, porém requer significante 

engenharia adicional além de possível perda de operações JOINs, integridade 

referencial e transações. 

Os SGBDs NoSQL possuem como característica a possibilidade de 

escalabilidade horizontal, já que foram desenvolvidos para atender esta 

necessidade. Para adicionar mais capacidade basta que o administrador adicione 

mais servidores ou instâncias (nos clusters). Os dados são espalhados entre os 

servidores de acordo com a necessidade. 

Em sua grande maioria, os SGBDs NoSQL são de código aberto, 

enquanto os SGBDs relacionais apresentam um modelo de desenvolvimento misto: 

existem tanto aplicações pagas quanto livres. Os SGBDs relacionais utilizam a 

linguagem SQL para a manipulação dos dados, e os NoSQL o fazem, na maioria 

das vezes, através de APIs. 

Por último, os SGBDs Relacionais apresentam suporte a transações e 

podem ser configurados para fornecer forte consistência. Já os SGBDs NoSQL 

possuem suporte a transações em certas circunstâncias e a depender do banco, a 
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consistência varia entre forte e eventual. No Quadro 1 são resumidas as principais 

diferenças entre os SGBDs relacionais e NoSQL. 

Quadro 1: Comparação entre SGBDs relacionais e NoSQL. 

 SGBDs Relacionais SGBDs NoSQL 

Tipos SQL 
Chave-valor, orientado a 
documentos, orientado a 
colunas e orientado a grafos 

Exemplos 
MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL 
Server, Oracle Database 

MongoDB, Cassandra, 
Redis, Couchbase, 
Mencached, Hbase, Neo4j 

Modelo de 
armazenamento 
de dados 

Registros individuais são 
armazenados como linhas em 
tabelas 

Varia de acordo com o 
banco de dados 

Esquemas Estrutura e tipos de dados são fixos Tipicamente dinâmicos 

Escalabilidade Vertical Horizontal 

Modelo de 
desenvolvimento 

Código aberto (ex., PostgreSQL) e 
código fechado (ex., Oracle 
Database) 

Código aberto em sua 
maioria 

Manipulação dos 
dados 

Utilizam linguagem específica: SQL Utilizam APIs 

Suporte a 
transações 

Sim 
Em certas circunstâncias e 
em certos níveis 

Consistência 
Pode ser configurado para fornecer 
forte consistência 

Varia de acordo com o 
banco de dados 

Fonte: Adaptado de Mongodb (2017). 

2.4 Sistemas de Cache 

Os sistemas de cache funcionam como uma área de armazenamento de 

dados mais rápida que a fonte original. O cache pode ser armazenado tanto em 

disco quanto em memória. O cache em memória normalmente é mais rápido que o 

em disco, porém tende a não persistir quando ocorrem eventuais reinicializações do 

sistema (NANDA; SINGH; SAINI, 2015). 

Em sistemas web, é possível a realização de cache de bancos de dados, 

de conteúdos estáticos (como imagens, arquivos de folha de estilo e de javascripts), 

bem como de páginas web completas. Estes sistemas devem gerenciar o conteúdo 

da melhor maneira possível para que este venha a ser atualizado quando novos 

dados sejam inseridos ou alterados, de modo que o sistema possua a máxima 

consistência eventual. 

O Varnish, por exemplo, é um acelerador de páginas web, que funciona 

como um sistema de proxy reverso. Ele é instalado na frente de um servidor que 
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responde requisições HTTP e é configurado para realizar o cache dos conteúdos 

estáticos das páginas web, além de poder ser utilizado como balanceador de carga. 

A depender da arquitetura, o aumento da velocidade do tempo de resposta das 

requisições pode variar entre 300 e 1.000 vezes (VARNISH, 2017). 

2.5 Cache de Bancos de Dados 

Existem no mercado ferramentas que permitem a realização de cache das 

informações contidas nos bancos de dados principais dos sistemas. Este modelo de 

caching é interessante em sistemas que possuem conteúdos dinâmicos 

armazenados em bancos de dados. 

Algumas ferramentas, como o CSQL e o SQLite, realizam cache de 

bancos de dados relacionais. Porém, assim como os SGBDRs (Sistemas 

Gerenciadores de Bancos de Dados Relacionais), não foram projetados para serem 

expandidos horizontalmente. Alguns SGBDs NoSQL são comumente utilizados na 

realização de cache de bancos de dados, sejam eles relacionais ou não. Estes 

SGBDs NoSQL utilizados como uma camada de cache apresentam como vantagem 

a alta disponibilidade, o menor tempo de resposta e a escalabilidade horizontal.  

A seguir algumas destas tecnologias serão brevemente descritas. 

O CSQL é um SGBDR em memória de código aberto. Além disso, ele 

pode ser utilizado como banco de dados em memória de forma embarcada e como 

plataforma de cache de bancos de dados, armazenando informações de tabelas de 

bancos de dados existentes (MySQL e PostgreSQL, por exemplo) frequentemente 

acessadas. Os tipos de cache suportados são: tabela completa, tabela parcial, 

somente leitura, tabela atualizável, e atualização de tabelas bidirecionais (CSQL, 

2011). 

Não foram encontradas informações acerca da ferramenta além das que 

estão descritas em sua página oficial na internet. Além disso, a última atualização do 

software foi realizada em 2011. 

O SQLite é uma ferramenta de banco de dados SQL embarcada. 

Diferente da maioria dos bancos de dados, não existe um processo de servidor de 

banco de dados separado: leitura e escrita são realizados diretamente no disco de 

arquivos principal. Todas as informações do banco, tais quais tabelas, índices, 

gatilhos e visões são armazenados em um único arquivo em disco. 
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Muitas aplicações utilizam o SQLite para realização de cache de 

informações importantes oriundas dos SGBDRs. Ao invés de buscar a informação 

na fonte original, através da rede, esta é obtida localmente. Assim, a carga na rede e 

no banco de dados central é reduzida. Além disso, em algumas situações, o cache 

faz com que a aplicação continue operando mesmo quando há falhas na rede e não 

é possível comunicar-se com o banco de dados principal (SQLITE, 2017). 

O Memcached é um sistema gerenciador de objetos de cache, usado 

para aumentar a velocidade das aplicações web dinâmicas, diminuindo a carga de 

acesso ao banco de dados. Basicamente, o Memcached é um SGBD NoSQL que 

armazena as informações em memória, utiliza o modelo chave-valor. Os dados 

armazenados podem ser strings ou objetos resultantes de consultas a bancos de 

dados ou APIs, ou até mesmo páginas web renderizadas (MEMCACHED, 2017). 

Por padrão, o Memcached é uma ferramenta de cache LRU (Least 

Recently Used). O método LRU consiste basicamente em manter na memória os 

dados que possuem uma frequência de utilização maior. Estes dados são ordenados 

em uma pilha de acordo com seus respectivos acessos. Caso não exista espaço 

para armazenamento de novos dados, os dados que estiverem no final da pilha são 

descartados (ALI; SHAMSUDDIN; ISMAIL, 2011). 

Além do método LRU, também é possível criar itens com tempo 

específico de duração. Assim, é possível remover algum dado antigo da memória 

antes mesmo do sistema necessitar de mais espaço para gravação (MEMCACHED, 

2017). 

O Redis é um SGBD NoSQL de código aberto (licença BSD), escrito com 

a linguagem C, que armazena os dados em memória, utilizando o modelo chave-

valor. Além de ser utilizado como gerenciador de banco de dados, também é 

utilizado como sistema de cache e interceptador de mensagens. Apesar de ser do 

tipo chave-valor, o Redis suporta diversas estruturas de dados, como: strings, 

hashes, sets, sorted sets, bitmaps, hyperlogs e geospatial indexes.  

Com o propósito de conseguir um alto desempenho, o Redis trabalha com 

os dados em memória. Porém, de acordo com a necessidade da aplicação, os 

dados podem ser persistidos em disco de tempo em tempo. No caso da realização 

de cache, esta funcionalidade pode e deve ser desabilitada, a fim de obter-se o 

maior desempenho possível. 
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Além das características supracitadas, o Redis oferece suporte a 

transações, funcionalidade de publisher/subscriber, escalabilidade em clusters, 

chaves com tempo de expiração, remoção automática de chaves utilizando o 

método LRU (Least Recently Used), execução de scripts LUA, e failover automático 

(REDIS, 2017). 

 Couchbase é um SGBD NoSQL de código aberto orientado a 

documentos que possui arquitetura distribuída, visando desempenho, escalabilidade 

e disponibilidade. Apesar de ser da família de bancos orientados a documentos, o 

Couchbase pode ser utilizado como ferramenta de armazenamento de dados no 

modelo chave-valor, e também como solução para cache de forma distribuída. 

Alguns dos engenheiros criadores do Couchbase fizeram parte da equipe 

de desenvolvimento do Memcached em 2004. Assim, os principais aspectos do 

Memcached (alto desempenho e simplicidade) foram estendidos para prover alta 

disponibilidade, escalabilidade horizontal e fácil gerenciamento (COUCHBASE, 

2017). 

Dentre os recursos e características do Couchbase, destacam-se: 

desenvolvimento simples e rápido, indexação e consultas eficazes, suporte à 

migração e integração com a linguagem SQL, integração com ferramentas de 

BigData (Spark, Hadoop e Kafka), e extensões para utilização em aplicações móveis 

e aplicações voltadas para a internet das coisas. 

2.6 Testes de Desempenho 

Um teste de desempenho tem como função principal apresentar a 

capacidade de resposta, o rendimento, a confiabilidade, e/ou a escalabilidade de um 

sistema sob uma determinada carga de trabalho (workload) (MICROSOFT, 2007). 

Testes de desempenho geralmente são realizados a fim de identificar 

gargalos em um sistema, servem de base para ajustes necessários, determinam o 

cumprimento das metas e requisitos do sistema, e também contribuem na coleta de 

informações para ajudar as partes interessadas a tomar decisões relacionadas a 

qualidade geral do sistema testado. Adicionalmente, testes e análises de 

desempenho podem servir como base para que sejam estimadas corretamente as 

configurações de hardware necessárias para suportar a aplicação quando esta for 

colocada em uso. 
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Esta seção apresenta alguns conceitos acerca de Testes de 

Desempenho. Na Subseção 2.6.1 são apresentados os tipos de testes de 

desempenho, na Subseção 2.6.2 as principais atividades de testes de desempenho, 

e, por fim, na Subseção 2.6.3 é mostrado o software Apache JMeter. 

2.6.1 Tipos de testes de desempenho 

Os testes de desempenho normalmente são divididos em três categorias 

(MICROSOFT, 2007): 

 Teste de desempenho: determina ou valida a velocidade, 

escalabilidade e características de estabilidade do sistema. Este 

teste é voltado para a obtenção de tempos de resposta, taxa de 

transferência, e níveis de utilização dos recursos que cumpram os 

objetivos de desempenho da aplicação; 

 Teste de carga: é uma subcategoria do teste de desempenho. É 

voltado para validar ou determinar o desempenho do sistema 

quando este é submetido a cargas de trabalho previstas durante a 

operação em produção; 

 Teste de estresse: também é uma subcategoria do teste de 

desempenho. Visa validar ou determinar o desempenho do sistema 

quando este é submetido a condições além das previstas durante a 

operação em produção. Adicionalmente, podem também incluir 

testes em que o sistema apresente outras limitações, por exemplo, 

limitação de memória, espaço em disco insuficiente, ou problemas 

no servidor. Assim, estes testes são utilizados para determinar em 

quais momentos a aplicação falhará, como falhará, e quais 

indicadores podem ajudar na prevenção de falhas. 

2.6.2 Principais atividades de testes de desempenho 

Ainda de acordo com Microsoft (2007), as principais atividades de testes 

de desempenho são divididas como mostrado na Figura 5, bem como são descritas 

a seguir. 

1. Identificação do ambiente de testes: consiste em identificar o ambiente 

físico em que os testes serão executados, bem como as ferramentas e 

recursos disponíveis para a equipe de testes. Compõem o ambiente físico 
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as configurações de hardware, software e rede. Uma boa percepção do 

ambiente permite que o planejamento e design dos testes sejam mais 

eficientes. Em alguns casos, esse processo deve ser revisto em diversas 

etapas do projeto; 

Figura 5: Principais atividades de testes de desempenho. 

 
Fonte: Adaptado de Microsoft (2007). 

2. Identificação dos critérios de aceitação de desempenho: identificação dos 

valores aceitáveis de tempo de resposta, vazão e utilização de recursos. O 

tempo de resposta diz respeito às preocupações com o usuário, a vazão é 

analisada do ponto de vista de rentabilidade do negócio e a utilização de 

recursos é observada em relação ao sistema. Adicionalmente, outros 

parâmetros que não podem ser mensurados a partir dos valores 

anteriormente citados devem ser identificados. Um exemplo é a utilização 

de testes de desempenho para descobrir quais configurações irão resultar 

no melhor desempenho; 
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3. Planejamento e design dos testes: devem ser identificados os cenários de 

testes, os dados a serem testados, as métricas que devem ser coletadas, 

e também a variabilidade entre os reais usuários representativos do 

sistema, bem como de que maneira estes usuários serão simulados; 

4. Configuração do ambiente de testes: neste momento, devem ser 

configurados o ambiente de testes, as ferramentas e os recursos 

necessários para a execução dos testes planejados. Convém lembrar que, 

conforme necessário, o ambiente apresenta-se também como instrumento 

para monitoração de recursos; 

5. Implementação dos planos de testes: desenvolvimento dos testes de 

desempenho de acordo com o planejado; 

6. Execução dos testes: execução, monitoramento, validação e coleta dos 

resultados dos testes. Os testes validados devem ser executados durante 

o monitoramento dos mesmos e do ambiente; 

7. Análise dos resultados e repetição dos testes: por fim, os resultados 

devem ser analisados, tanto individualmente quanto em conjunto, e de 

acordo com as necessidades podem vir a ser realizados novamente. Um 

teste de um cenário específico com determinada configuração é concluído 

quando todas as métricas estão dentro dos limites aceitáveis e todas as 

informações desejadas são coletadas. 

2.6.3 Apache JMeter 

O Apache JMeter é uma aplicação de código aberto, desenvolvida em 

Java, que testa o comportamento e mensura o desempenho de aplicações. 

Inicialmente foi criado para testes de aplicações web, e vem sendo expandido para 

outros tipos de testes. O JMeter pode ser utilizado para simular uma alta carga em 

um servidor, ou grupo de servidores, e para analisar o desempenho de uma 

aplicação sob diferentes tipos de cargas (APACHE, 2017b).  

É possível executar testes em diferentes tipos de aplicações, servidores, 

e protocolos. Dentre estes, incluem-se os testes de: 

 Web - HTTP, HTTPS (Java, PHP, NodeJS, dentre outros); 

 SOAP / REST Webservices; 

 FTP; 

 Bancos de dados via JDBC; 
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 LDAP; 

 Message-oriented middleware (MOM) via JMS; 

 Email - SMPT(S), POP3(S) e IMAP(S); 

 Comandos nativos ou scripts shell; 

 TCP; 

 Objetos Java. 

Adicionalmente, o JMeter possui suporte a múltiplas threads, que permite 

a simulação de acesso simultâneo de diferentes grupos de threads. É possível 

também carregar testes através de modo de linhas de comando (command-line) em 

sistemas operacionais compatíveis com Java. Na Figura 6 é exibida a interface 

gráfica do aplicativo. 

Figura 6: Interface gráfica do JMeter. 

 
Fonte: Apache (2017b). 

No JMeter, um plano de testes (test plan) possui todas as configurações 

necessárias para a realização do teste em si. Os principais elementos que compõem 

um plano de testes são: Thread Group, HTTP Request Defaults, e HTTP Request. 

Adicionalmente, listeners podem ser adicionados a fim de visualizar, salvar, e ler 

resultados de testes salvos posteriormente. 

Um Thread Group define o conjunto de usuários que executará um 

determinado teste no servidor. É possível configurar a quantidade de usuários 

simulada (número de threads), quanto tempo levará para que todas as threads 
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sejam iniciadas (ramp-up time), a quantidade de repetições de realização do teste 

(loop count), e opcionalmente, os horários de início e fim do teste. 

O HTTP Request Defaults permite configurar os valores que os 

controladores de requisições HTTP utilizarão. Por exemplo: caso todos os 

controladores de requisições (HTTP Requests) acessem diversas páginas do 

mesmo servidor é possível informar o endereço IP ou o nome do servidor para que 

os controladores façam as requisições ao endereço especificado. 

Os testes realizados no JMeter permitem que sejam identificados os 

valores de média, mediana, e desvio padrão do número de requisições HTTP por 

minuto, além da taxa de vazão, que representa a taxa média de pacotes entregues 

pela rede em bits por minuto durante a execução do teste (ERINLE, 2013). 

É possível realizar a instalação de plug-ins que estendam as 

funcionalidades do JMeter. Para a captura dos valores referentes ao comportamento 

dos recursos de um servidor – CPU, memória, swap, leitura e escrita em disco, 

entrada e saída de dados em rede – que não utilize o Apache Tomcat20, faz-se 

necessário a utilização do plugin PerfMon21. 

Para que as requisições HTTP sejam enviadas ao servidor, se faz 

necessário a utilização do elemento HTTP Request. Para cada página Web 

acessada, um elemento desse tipo deverá ser incluído no plano de teste, informando 

o caminho a ser requisitado. Além disso, é possível também enviar informações para 

a requisição, por exemplo, através dos métodos GET e POST. 

                                                 
20

 Apache Tomcat - http://tomcat.apache.org/. 
21

 Servers Performance Monitoring – PerfMon Plugin: https://jmeter-plugins.org/wiki/PerfMon/. 
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3 TRABALHOS CORRELATOS 

Neste capítulo são apresentados os trabalhos que têm correlação com 

este. Na Seção 3.1 são discutidos os trabalhos que apresentaram resultado com 

banco de dados voltado a solução de aplicações web com a utilização de cache. Na 

Seção 3.2 são discutidos os trabalhos com sistemas gerenciadores de banco de 

dados relacionais e não relacionais que não trabalharam com cache. 

3.1 Cache de Banco de Dados em Aplicações Web 

Inouye et al. (2015) apresentaram um comparativo na utilização de 

bancos de dados relacionais e bancos de dados NoSQL orientados a documentos 

em um sistema de cache para uma aplicação Web, na qual os dados estavam 

armazenados em diferentes bancos de dados com tecnologias e fabricantes 

diferentes. Com o intuito de evitar múltiplas conexões necessárias para acesso aos 

dados, uma camada de cache foi desenvolvida para armazenar as informações 

destes bancos. 

A interface de cache foi desenvolvida primeiramente utilizando o SGBD 

MySQL, e posteriormente, utilizando o MongoDB. Foram então, comparados os 

tempos de execução das queries, o tempo de geração das páginas PHP e o 

tamanho em disco das bases de dados. O SGBD MongoDB apresentou, apesar das 

dificuldades de implantação, os melhores resultados: o tempo de execução das 

queries, da geração das páginas e o espaço ocupado em disco foram menores que 

os resultados obtidos com o MySQL. Na Figura 7 é possível visualizar a diferença na 

quantidade de queries consideradas lentas utilizando cada um dos SGBDs. O 

referido trabalho difere deste aqui proposto pelo fato realizar uma comparação entre 

uma solução de cache NoSQL e outra SQL, e não apenas entre soluções NoSQL. 

No trabalho apresentado por Sampaio e Knop (2015) foi realizada a 

comparação entre os tempos de processamento das requisições de uma aplicação 

que não realiza a utilização de cache e, posteriormente, com a técnica de cache, 

utilizando o SGBD NoSQL Redis. A aplicação, que consiste em um sistema de 

comunicação entre dois ou mais usuários, foi desenvolvida utilizando o framework 

PHP Symfony 2.7, com o armazenamento de dados em um SGBD MySQL. Os 

testes realizados mostraram que o tempo total de execução das queries utilizando o 

cache foi 2,3 vezes melhor do que utilizando apenas o SGBD MySQL. Além disso, a 
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velocidade de processamento das mensagens do aplicativo utilizando o cache foi 

superior ao processamento utilizando o MySQL.  

Sampaio e Knop (2015) buscaram realizar uma comparação entre o 

desempenho do sistema utilizando cache com o Redis e sem o cache. Assim, não 

foi realizada uma comparação entre SGBDs NoSQL quando utilizados como 

ferramentas de cache, como o proposto neste trabalho. 

Figura 7: Porcentagem de queries lentas por dia para cada banco. 

 
Fonte: Inouye et al. (2015). 

Henriques (2015) apresentou uma proposta de um Framework de Cache 

Pesquisável de Alta Performance. Segundo o autor, a grande maioria dos sistemas 

atuais tem como ponto chave a questão do desempenho, sendo que em alguns 

casos, atrasos não são tolerados.  

Diante disto, uma solução que vem sendo comumente utilizada é a 

implementação de sistemas de cache temporários com a arquitetura chave-valor. No 

entanto, pelo fato da arquitetura chave-valor ser relativamente simples, não é 

possível a realização de pesquisas nas informações armazenadas. Objetos são 

encontrados somente através de suas respectivas chaves. 

Para conseguir contornar este problema, foi proposto então um serviço de 

cache em memória, que permite a realização de pesquisas no conteúdo dos dados 

armazenados. Neste contexto, foram realizados testes com os SGBDs Couchbase, 

MySQL Cluster, Redis e SQLite. O conjunto de dados utilizado consistiu em uma 

classe Pessoa com os atributos “ID”, “Name”, “IsMale”, “BinData”, “SomeLong” e 
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“SomeDouble”, que eram gerados com dados aleatórios. Cada tecnologia foi testada 

10 vezes, com listas com tamanho de 1, 100, 1000, e 5000 objetos. 

A primeira fase mostrou que os SGBDs SQLite e Redis obtiveram melhor 

desempenho, e posteriormente, estes foram comparados entre si na segunda etapa 

dos testes. O primeiro apresentou melhores resultados, e isto se explica pelo fato do 

SQLite ser uma tecnologia embarcada que funciona no próprio servidor, não 

precisando assim realizar comunicações em rede, diferente do Redis. Assim, o 

SGBD SQLite se mostrou a melhor opção para o propósito do trabalho. 

Durante o experimento, Henriques (2015) realizou uma comparação inicial 

entre um SGBD SQL (SQLite) e um NoSQL (Redis), e propôs a criação de um 

sistema de cache com possibilidade de pesquisa, diferente dos sistemas de cache 

convencionais. Assim, esse trabalho difere do proposto pelo fato de realizar uma 

comparação entre uma solução de cache NoSQL e outra SQL, além de propor uma 

implementação de cache pesquisável. 

Apesar dos autores citados apresentarem trabalhos inseridos no contexto 

de cache de bancos de dados em aplicações web, não foram realizadas 

comparações acerca do desempenho de banco de dados NoSQL nos respectivos 

cenários.  

3.2 Comparações entre Bancos de Dados 

No trabalho apresentado por Martins Filho (2015) foi realizado um estudo 

comparativo entre o desempenho de um sistema utilizando banco de dados 

relacional e não relacional. PostgreSQL e MongoDB foram os SGBDs escolhidos 

para armazenar a base de dados, que consistiu em uma cópia do Soccer Wiki22 - a 

base contém informações relativas a jogadores, times e campeonatos de futebol. 

Para a implementação dos testes, a ferramenta JMeter foi utilizada para 

realizar operações nos respectivos SGBDs. Neste cenário, foram testadas três 

cargas de trabalho com variação na quantidade de usuários, e como resultado 

percebeu-se que o MongoDB obteve melhor desempenho que o PostgreSQL. O 

autor destaca que a solução NoSQL faz uso da abordagem Embedded Documents, 

o que ocasiona uma maior ocupação do disco rígido. 

                                                 
22

Soccer Wiki - http://pt-br.soccerwiki.org/wiki.php. 
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Leite (2014) realizou um experimento que consistiu em utilizar o SGBD 

NoSQL orientado a colunas, Cassandra23, com os dados do SIAPE (Sistema 

Integrado de Administração de Recursos Humanos)24. O objetivo do trabalho foi 

analisar o comportamento do SGBD durante a busca por incompatibilidades de 

rubricas no sistema. Para isto, três modelos de dados foram apresentados, e os 

clientes Cassandra JDBC e Cassandra BulkLoader foram testados.  

De acordo com a autora, o Cassandra mostrou-se eficaz para solucionar 

o problema proposto, exaltando o fato de que o esquema flexível entrega uma ampla 

gama de possibilidades de uso do SGBD. Como desvantagem, é citado o fato de 

que o banco é modelado baseado na consulta aos dados, o que faz com que seja 

necessário conhecer exatamente como os dados serão utilizados. O SGBD NoSQL 

apresentou melhores resultados frente ao relacional: uma melhora no tempo de 

carga e consulta de 47%. 

Tauro, Patil e Prashanth (2013) realizaram uma comparação teórica entre 

bancos de dados NoSQL classificados de acordo com seus respectivos modelos de 

dados. Foram comparadas características que dizem respeito além da modelagem 

dos dados, como tipos de consultas, replicação, persistência e consistência. Não foi 

realizado experimento a fim de comparar, de fato, o desempenho dos bancos. 

Porém, ainda assim, o trabalho é visto como uma interessante fonte de informações 

acerca dos bancos expostos, servindo assim como base para escolha de 

determinada solução. 

No trabalho de Prasad e Gohil (2014) primeiramente foi feita uma 

contextualização dos bancos de dados NoSQL, comparando-os inclusive com os 

relacionais, e posteriormente, nove SGBDs deste tipo foram analisados e 

comparados. Foram confrontadas informações acerca da capacidade de replicação 

e fragmentação, consistência, e tolerância a falhas. Adicionalmente, foram 

apresentados os casos em que cada solução é mais indicada, além dos seus pontos 

fortes, e por fim, no Quadro 2 é exibido um ranking que foi elaborado a fim de expor 

os melhores SGBDs de acordo com determinado aspecto. 

Os trabalhos apresentados diferem do presente trabalho no sentido que 

não buscaram realizar uma comparação de desempenho de SGBDs NoSQL quando 

utilizados como ferramentas de cache de bancos de dados. 

                                                 
23

 Apache Cassandra - http://cassandra.apache.org/. 
24

 SIAPE - http://www.siapenet.gov.br. 
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Quadro 2: Ranking com os melhores SGBDs não relacionais por aspecto. 

Aspecto Melhor Opção de SGBD NoSQL 

Alta disponibilidade Riak, Cassandra, Google Big Table, Couch DB 

Tolerância a partição 
MongoDB, Cassandra, Google Big table, CouchDB, 

Riak, Hbase 

Alta escalabilidade Google Big table 

Consistência MongoDB, Google Big Table, Redis, Hbase 

Auto-Sharding MongoDB 

Frequente escrita, pouca leitura MongoDB, Redis, Cassandra 

Tolerância a falhas Riak 

Controle de concorrência (MVCC) Riak, Dynamo, CouchDB, Cassandra, Google Big Table 

Controle de concorrência 
(Bloqueios) 

MongoDB, Redis, Google Big Table 

Fonte: Prasad e Gohil (2014). 
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4 EXPERIMENTO 

O experimento detalhado neste capítulo visou avaliar diferentes opções 

de tecnologias que podem ser utilizadas como ferramentas de realização de cache, 

sendo essas: CouchBase, Memcached e Redis. Assim, foram realizados testes com 

um sistema web que não fazia uso de cache e, posteriormente, com o mesmo 

sistema utilizando-se desta técnica com cada um dos respectivos SGBDs 

supracitados. A seguir são descritos os modos de operação da aplicação 

desenvolvida sem e com o emprego do cache. 

Ao operar sem a realização de cache de dados, o sistema funciona 

conforme mostrado na Figura 8: o usuário (cliente) realiza uma requisição ao 

servidor e este, por sua vez, busca os dados no BD, os processa e exibe uma 

resposta ao cliente. 

Figura 8: Sistema web sem cache. 

 
Fonte: Próprio autor. 

No segundo cenário testado, as informações requisitadas são 

armazenadas no cache. Isso faz com que ao invés da informação ser buscada no 

banco de dados principal (memória secundária), ela é lida de um repositório que 

possui um melhor tempo de resposta (o cache, que armazena os dados na memória 

primária). Caso os dados não estejam neste repositório, primeiro busca-se no BD e, 

posteriormente, é feita a sua cópia para o cache. A partir deste momento, as 

próximas leituras são feitas com ganho de desempenho. Na Figura 9 é mostrado o 

funcionamento do sistema utilizando o cache quando a informação solicitada ainda 

não se encontra armazenada no cache, enquanto na Figura 10 é ilustrado o cenário 

em que a informação já está armazenada no cache. 
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Figura 9: Sistema web com cache – informação ainda não armazenada no cache. 

 
Fonte: Próprio autor. 

Figura 10: Sistema web com cache – informação armazenada no cache. 

 
Fonte: Próprio autor. 

4.1 Ambiente de Testes 

Na execução do experimento, foi utilizado um notebook de fabricante Dell 

Inc, e modelo Inspiron 5437. A máquina possui 6 GB de memória RAM operando na 

frequência de 1600 MHz; processador Intel® Core™ i5-4200U que possui frequência 

de 1,60 GHz, clock de 100 MHz, 2 núcleos e 4 threads; e disco rígido de 1 TB 

(sendo 27 GB reservados para o uso do sistema operacional). 

O sistema operacional escolhido foi o Ubuntu25 16.04 LTS (Long Term 

Support) devido a sua compatibilidade com as ferramentas utilizadas no ambiente de 

desenvolvimento web, com a aplicação de testes, e com as soluções de bancos de 

dados escolhidas. Além disso, o Ubuntu possui ampla comunidade ativa, o que 

contribui com que as dúvidas e os problemas encontrados sejam sanados e 

resolvidos. 

Durante a realização dos testes, toda a interface gráfica do Ubuntu foi 

desativada, sendo utilizada apenas a interface de linha de comando para a 

execução dos mesmos. Optou-se por realizar os experimentos via linha de comando 

para que a máquina não despendesse recursos com a interface gráfica, o que 

poderia influenciar nos resultados. Dessa maneira, mesmo em se tratando de uma 

versão Desktop, o sistema operacional passou a trabalhar de maneira semelhante à 

versão Server. 

                                                 
25

 Ubuntu – Disponível em: https://www.ubuntu.com/ 
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4.2 Sistemas Gerenciadores de Bancos de dados 

O SGBD relacional utilizado como principal fonte de armazenamento da 

aplicação web foi o MySQL versão 5.7.15-0-ubuntu0.16.04.1. Os bancos NoSQL 

selecionados para a implementação de uma camada de cache foram: Couchbase 

versão 4.1.0-500 Community Edition; Memcached versão 1.4. 25; e Redis versão 

3.2.3. 

Como não existem grandes diferenças entre o modo de operação dos 

SGBDs relacionais SQL, a escolha do MySQL se deu pelo fato do mesmo ser um 

banco amplamente utilizado e com uma grande quantidade de usuários ativos na 

comunidade, o que permite uma melhor simulação de um ambiente real. 

O uso do Memcached se justifica pelo fato deste ser uma ferramenta 

projetada exclusivamente para a função de cache, armazenando os dados na forma 

de chave-valor em memória RAM, o que faz com que ele seja utilizado de forma 

considerável em aplicações web que visam incrementar seu desempenho. O Redis 

funciona de forma semelhante ao Memcached: dados armazenados em memória 

RAM, utilizando-se o modelo chave-valor e integração com as principais linguagens 

de programação utilizadas nos dias atuais. A sua escolha se justifica pelo fato deste 

ser um SGBD NoSQL que vem ganhando espaço devido ao fato de possuir mais 

funcionalidades e de permitir que diferentes tipos de dados sejam armazenados, 

sendo hoje em dia o banco do tipo chave-valor mais utilizado – seguido pelo 

Memcached (DB-ENGINES, 2017). 

Já o Couchbase, apesar de não ser um SGBD primariamente do tipo 

chave-valor (é um NoSQL do tipo orientado a documentos), pode ser operado 

utilizando esta arquitetura. Mesmo armazenando os dados em disco, este SGBD 

realiza cache interno utilizando memória RAM, se mostrando também como uma boa 

opção para realização do experimento. O que motiva a utilização do Couchbase é a 

possibilidade de compará-lo com aquelas soluções que realizam armazenamento 

exclusivamente em memória RAM. 

4.3 Base de Dados 

A base de dados utilizada pela aplicação web para responder às 

requisições feitas pelos usuários consiste em uma cópia do BD do site 

www.imdb.com26. O IMDb é atualmente a fonte autorizada mais popular de conteúdo 

                                                 
26

 IMDb - Movies, TV and Celebrities – IMDb - http://www.imdb.com/. 

http://www.imdb.com/
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sobre TV e celebridades. São disponibilizados no site mais de 185 milhões de 

dados, que incluem mais de 3,5 milhões de filmes, séries, e programas de 

entretenimento, e 7 milhões de usuários membros. 

O IMDd disponibiliza um subconjunto da sua base de dados para que seja 

possível acessar os dados localmente em uma máquina por meio de um sistema. 

Este conjunto de dados pode ser encontrado no endereço: 

http://www.imdb.com/interfaces. 

O acesso aos dados é disponibilizado por meio de arquivos de texto. Para 

realizar a inserção destes dados no banco local, foi utilizado o pacote Python27 

IMDbPY28 que realiza todo o processo de maneira automatizada. A base conta com 

109.615.384 registros (em linhas) distribuídos em 21 tabelas, que ocupam um total 

de 10,2 GB no disco rígido. Na Figura 11 é apresentado o diagrama ER da base de 

dados. 

                                                 
27

 Welcome to Python.org – https://www.python.org/.  
28

 IMDbPY - http://imdbpy.sourceforge.net/. 

http://www.imdb.com/interfaces
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Figura 11: Diagrama ER da base de dados. 

  

Fonte: Lang (2015). 
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4.4 Aplicação Web 

Para a realização dos testes, foi desenvolvida uma aplicação web29 

escrita em linguagem PHP com o framework Laravel30. De acordo com o Google 

Trends, este é o framework PHP mais utilizado atualmente. Sua popularidade se dá 

por conta de algumas das suas principais características (SOLUTIONANALYSTS, 

2017):  

 É uma aplicação de código aberto, o que faz com que seu uso seja 

grátis;  

 Possui um mecanismo de templates que permite que layouts 

elaborados e complexos sejam criados e mantidos de forma 

simples;  

 Arquitetura com suporte ao padrão MVC (Model View Controller), 

que separa a lógica de programação da apresentação dos dados, o 

que permite diferentes equipes trabalharem simultaneamente; 

 Possui um construtor de queries SQL e um ORM (Object Relational 

Mapping) nativos. 

O Laravel possui suporte nativo à realização de cache com Memcached e 

com o Redis. Para a realização dos testes com o Couchbase, a biblioteca Laravel-

Couchbase31 foi utilizada. No arquivo config/cache.php, o desenvolvedor escolhe 

qual sua opção para armazenamento dos dados em cache, bem como as 

configurações necessárias para acesso aos respectivos bancos (host, port, e driver, 

por exemplo). 

Para a realização do experimento, uma classe Controller foi criada, 

cabendo a esta a responsabilidade de receber uma requisição, buscar os dados nas 

classes de repositório, e responder à requisição do usuário. Três URLs foram 

disponibilizadas para consultas: “/filme”, que traz informações acerca de um filme; 

“/filmes-ator”, que busca em quais filmes determinado ator trabalhou; e “/top”, que 

busca uma lista com os 250 filmes com melhor classificação.  

Como o JMeter não calcula os tempos gastos com os arquivos estáticos 

da aplicação como imagens, arquivos de css e javascript, a resposta é retornada em 

                                                 
29

 Código Fonte da Aplicação Web - https://github.com/loppesdan/imdb-cache-nosql 
30

 Laravel – The PHP Framework For Web Artisans - https://laravel.com/ 
31

 Laravel-Couchbase - https://github.com/ytake/Laravel-Couchbase 

https://github.com/loppesdan/imdb-cache-nosql
https://laravel.com/
https://github.com/ytake/Laravel-Couchbase
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forma de JSON32 (JavaScript Object Notation). Na Figura 12 são exibidas 05 (cinco) 

instâncias da resposta obtida para o URL “/top”. 

Para cada uma das URLs, as mesmas consultas realizadas nos SGBDs 

foram repetidas para todas as variações de cargas de usuários. Essa característica 

afasta a possibilidade do experimento ser afetado nos casos em que em 

determinadas requisições são executadas consultas mais ou menos custosas que 

em outras.  

Figura 12: Resposta JSON obtida a partir da URL "/top". 

 
Fonte: Próprio autor. 

A interface IRepository.php foi criada a fim de realizar a busca das 

informações nos bancos de dados e possui três métodos: getFilmById($id), 

getFilmByPerson($id) e getTopFilms() que buscam, respectivamente, as 

informações de um filme, de um ator e os primeiros filmes do ranking (Figura 13).  

Figura 13: Classe IRepository.php. 

 
Fonte: Próprio autor. 

                                                 
32

 JSON - http://www.json.org/json-pt.html 
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Duas implementações da classe IRepository.php foram desenvolvidas: 

uma busca os dados no SGBD MySQL (IMDBRepository.php, Figura 14) e a outra 

busca no cache (IMDBCacheRepository.php, Figura 15). A classe 

IMDBRepository.php realiza as consultas no SGBD MySQL, através do construtor de 

queries nativo do framework Laravel.  

Figura 14: Classe IMDBRepository.php. 

 
Fonte: Próprio autor. 

Quando a aplicação faz uso da técnica de cache utilizando a classe 

IMDBCacheRepository.php (Figura 15), a classe verifica se a informação está 

armazenada no cache, e em caso positivo, a informação é retornada sem que seja 

necessário realizar a leitura do SGBD MySQL. Caso contrário, é feita a busca no 

SGBD relacional, insere-se a resposta no cache, e a mesma é finalmente retornada. 

Assim, da próxima vez em que a aplicação buscar a mesma informação, esta é 

retornada diretamente do cache. Todas as operações e verificações citadas são 

realizadas através da função Cache::remember(), nativa do Laravel. 
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Figura 15: Classe IMDBCacheRepository.php 

 
Fonte: Próprio autor. 

Na Figura 16 é exibido o diagrama de classes simplificado da aplicação. 

Figura 16: Diagrama de Classes Simplificado. 

 
Fonte: Próprio autor. 

O framework Laravel possui suporte a Provedores de Serviço (Service 

Providers), que, dentre outras funções, permite que seja especificada a 

implementação de uma determinada interface. Desta maneira, sempre que a 
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aplicação tenta instanciar uma interface, a classe que a implementa, e está 

especificada no Provedor de Serviço, é instanciada. 

Os Provedores de Serviço auxiliam a utilização de injeções de 

dependência, que basicamente significa injetar alguma dependência em 

determinada classe no momento em que esta é instanciada. A aplicação 

desenvolvida realiza a injeção da classe IRepository (interface) na classe Controller, 

e graças ao Provedor de Serviços, uma implementação da interface é instanciada.  

O uso do Provedor de Serviço e da injeção de dependência permite que o 

programador escolha qual implementação da interface será utilizada, sem que haja 

necessidade de realizar mudanças em diferentes partes do código, alterando apenas 

o Provedor de Serviços (o arquivo AppServiceProvider.php, na referida aplicação). 

Na Figura 17 é exemplificado como esta associação é feita. 

Figura 17: Função register da classe AppServiceProvider.php, 

 
Fonte: Próprio autor. 

4.5 Configuração dos Planos de Testes 

Existem três configurações básicas para a realização de testes utilizando 

o JMeter: Thread Groups, HTTP Request Defaults e os HTTP Requests. 

No presente experimento, 05  (cinco) planos de testes foram criados 

visando simular o acesso de diferentes números de usuários ao sistema 

desenvolvido. Foram simulados o acesso de 200, 300, 400, 500 e 750 usuários, com 

10 repetições cada. Esta configuração é estabelecida adicionando um Thread Group 

ao plano de teste e pode ser visualizada na Figura 18, que exibe uma configuração 

com 200 usuários. Para os demais planos de testes, o número de usuários (Number 

of Threads) variou de 200 a 750. 

A quantidade de usuários, e consequentemente, de requisições 

simuladas, foi limitada pela capacidade do hardware utilizado. A partir de 500 

usuários, algumas requisições não conseguiram ser respondidas pelo servidor, e, de 

acordo com a documentação oficial do JMeter, submeter o sistema a uma carga de 

testes acima daquela a qual ele é capaz de suportar, pode levar a resultados 
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imprecisos. Por este motivo, o número máximo de usuários simulados foi de 750 

usuários. 

Figura 18: Exemplo de um Grupo de Threads. 

 
Fonte: Próprio autor. 

O HTTP Request Defaults define quais são as configurações do servidor 

a ser acessado como o nome do endereço ou o IP. Neste caso, o endereço a ser 

acessado foi configurado como “127.0.0.1/imdb/public”, que é o endereço local da 

aplicação. Na Figura 19 é exibida a tela com estas configurações. 

Figura 19: Exemplo de um HTTP Request Defaults. 

 
Fonte: Próprio autor. 

Para cada página a ser testada (que retornam respostas diferentes), se 

faz necessário a inclusão de HTTP Requests. Assim, foram configurados HTTP 

Requests com os Paths (caminhos): “/filme”, “/filmes-ator” e “/top”. Essa configuração 

diz ao plano de testes que uma requisição deve ser feita à URL 

127.0.0.1/imdb/public/filme, por exemplo. Na Figura 20 é exemplificada a 

configuração de um dos HTTP Requests dos planos de testes. 

Figura 20: Exemplo de um HTTP Request. 

 
Fonte: Próprio autor.
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5 RESULTADOS 

Após a realização do experimento, os dados coletados foram organizados 

em gráficos separados pelo critério de avaliação para cada uma das cargas de 

trabalho: 200, 300, 400, 500, e 750 usuários, sendo realizada para cada carga 10 

repetições em cada uma das 3 URLs (a saber: “/filme”, “/filmes-ator” e “/top”). Assim, 

a quantidade de requisições ao sistema para cada carga é representada pela 

seguinte fórmula: número de usuários x 10 repetições x 3 URLs. No total, para cada 

banco, foram realizadas 64.500 requisições. 

Primeiramente foram exibidos os resultados que dizem respeito ao 

desempenho da aplicação, sendo estes: média do tempo total gasto para realização 

dos testes exibido no formato hh:mm:ss, média do tempo de resposta em 

milissegundos, média do percentual de erros (requisições que não foram atendidas 

pelo sistema), e a média de quantidade de requisições atendidas por segundo. 

Além desses dados, foram capturados os valores referentes ao consumo 

de recursos de hardware, também levando-se em consideração as requisições a 

todas URLs. Os recursos medidos foram a porcentagem de uso da CPU, a 

porcentagem de uso de memória RAM, e o tamanho da fila de requisições ao disco. 

As médias foram apresentadas para os três parâmetros avaliados. 

Na Seção 5.1 são exibidos os dados referentes ao Tempo Total de 

Execução dos testes. Na Seção 5.2 são mostrados os resultados do Tempo Médio 

de Resposta. Na Seção 5.3 são apresentadas as Taxas de Vazão obtidas. O 

Percentual de Erro retornado pela aplicação é exibido na Seção 5.4. Os valores 

referentes aos consumos de CPU, Memória RAM e Disco Rígido são mostrados, 

respectivamente, nas Seções 5.5, 5.6 e 5.7. Por fim, na Seção 5.8 é realizada uma 

Análise dos Resultados e na Seção 5.9 são apresentadas às ameaças à validade da 

pesquisa. 

5.1 Tempo Total de Execução dos Testes 

O tempo total necessário para a realização de cada teste foi medido em 

segundos, e é exibido no formato hh:mm:ss. Como é possível visualizar no Gráfico 

1, a análise do tempo total de execução mostra que todos os SGBDs NoSQL 

apresentaram melhores resultados que o MySQL.  

O sistema respondeu às requisições mais rapidamente utilizando o Redis: 

33 segundos com 200 usuários, 1 minuto e 1 segundo com 300, 1 minuto e 11 
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segundos com 400, 1 minuto e 50 segundos com 500, e 3 minutos e 22 segundos 

com 750. Ainda em relação ao tempo de execução dos testes, o Couchbase 

apresentou-se mais eficiente que o Memcached, sendo que a diferença entre estes 

aumentou de acordo com o incremento do número de usuários: com 200 usuários, a 

diferença foi de 19 segundos; já com 750, 1 minuto e 45 segundos. 

Gráfico 1: Tempo total de execução dos testes. 

 
Fonte: Próprio autor. 

O Redis apresentou, com 750 usuários, um aumento de tempo de 

execução de 6,1 vezes em relação à bateria de testes com 200 usuários. Já o 

MySQL, nas mesmas condições, apresentou um aumento de 3,4 vezes. Isto 

demonstra que, embora o Redis continue com o tempo total menor que o MySQL, 

este possui um menor aumento no tempo de execução com o acréscimo de 

requisições. 

5.2 Tempo Médio de Resposta 

O tempo de resposta diz respeito a quanto tempo o sistema levou para 

receber uma requisição e respondê-la. No Gráfico 2 são exibidos os valores, nos 

quais mostram o MySQL com os maiores tempos de resposta, e o Redis com os 

menores, seguido pelo Couchbase e Memcached.  

O Redis obteve um menor tempo médio de resposta nos testes: Com 200 

usuários, de 755,33 ms (milissegundos); com 300, 1.285,67 ms; com 400, 1.484,33 

ms; com 500, 2.078 ms; e com 750, 3.551 ms. Em relação aos demais bancos, o 

Memcached apresentou-se um pouco mais eficiente que o Couchbase com cargas 

de 200 e 300 usuários. Porém, a partir de 400 usuários, o Couchbase passou a 

responder mais rapidamente às requisições em comparação ao Memcached. 
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Gráfico 2: Tempo médio de resposta (ms). 

 
Fonte: Próprio autor. 

5.3 Taxa de Vazão 

A capacidade do servidor conseguir responder “x” requisições em 

determinado período de tempo está diretamente relacionado ao tempo total gasto, 

bem como ao tempo médio de resposta das requisições. Esta medida é também 

conhecida como taxa de vazão, e, no presente experimento, é representada em 

requisições / segundo. 

Como é possível visualizar no Gráfico 3, o Redis apresentou as maiores 

taxas de vazão, seguido pelo Couchbase e depois pelo Memcached. As menores 

taxas foram do MySQL. O SGBD com maior quantidade de requisições por segundo 

foi o Redis (60,85) e a menor foi o MySQL (11,52), ambos no cenário com 200 

usuários. As segundas maiores taxas foram do Couchbase e do Memcached, 

respectivamente, 24,34 e 19,96 (requisições / segundos). 

Gráfico 3: Vazão - quantidade de requisições por segundo. 

 
Fonte: Próprio autor. 
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5.4 Percentual de Erro 

Por conta de limitações de hardware, a partir de uma determinada carga, 

o sistema não consegue responder a todas as requisições e alguns erros de 

resposta são retornados. O percentual de erros apresentados para cada banco é 

exibido no Gráfico 4. 

Com cargas de até 400 usuários, o sistema não respondeu com erros em 

nenhum dos bancos. Com uma carga de 500 usuários, apenas o Redis respondeu 

às solicitações sem nenhum erro, o Couchbase apresentou a segunda menor taxa 

(0,00253%), e o MySQL a maior (0,00473%). Já a simulação de 750 usuários, todas 

as soluções apresentaram erros de resposta, sendo que o Redis respondeu as 

requisições com a menor quantidade de erros (0,01156%). As taxas do MySQL, do 

Couchbase, e do Memcached foram, respectivamente, 0,02769%, 0,01764% e 

0,01551%. 

Gráfico 4: Percentual de erro. 

 
Fonte: Próprio autor. 

5.5 Consumo de CPU 

A fim de identificar o comportamento dos recursos computacionais com 

cada solução experimentada, foi monitorado o consumo da CPU durante a execução 

dos testes. No Gráfico 5 é exibida a porcentagem de uso da CPU para cada um dos 

SGBDs sob as diferentes cargas de trabalho. 

Foi possível perceber que de acordo com a mudança da quantidade de 

usuários simulados, houve uma variação dentre os SGBDs que mais consumiram o 

processador. O Redis obteve o menor índice de consumo do sistema (96,23%) 

durante a realização dos testes com 200 usuários. Já a maior taxa foi apresentada 

com o uso do Memcached (99,47%), durante a execução do teste com 750 usuários. 

A partir de 400 usuários, os SGBDs ordenados da menor para a maior porcentagem 
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de consumo do processador foram os seguintes: Redis, MySQL, Couchbase e 

Memcached. 

Gráfico 5: Consumo de CPU. 

 
Fonte: Próprio autor. 

5.6 Consumo de Memória RAM 

Outro monitoramento realizado buscou analisar o uso de memória RAM 

pelo servidor web. Assim como na análise do consumo de CPU, a utilização da 

memória RAM foi medida através dos percentuais de uso. No Gráfico 6 é possível 

visualizar que o Memcached apresentou os menores índices para todas as cargas 

de trabalho. 

Durante a simulação de 300 usuários, o Redis obteve o maior consumo 

dentre os testes, 65,72%. A menor taxa foi de 41,82% com o uso do Memcached 

com a simulação de 200 usuários. Os índices de consumo com o MySQL foram 

menores do que com o Couchbase, sendo este o SGBD que apresentou maior 

consumo na maioria dos casos. 

Gráfico 6: Consumo de memória RAM. 

 
Fonte: Próprio autor. 
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5.7 Consumo de Disco Rígido  

Por último, foram monitorados os números do tamanho da fila de 

requisições de acesso ao disco rígido do servidor. Assim, quanto menor o tamanho 

médio da fila, menos recurso computacional é utilizado pelo sistema. 

No Gráfico 7 visualiza-se as informações acima citadas. O Redis 

apresentou maiores valores para todas as simulações, enquanto o Memcached só 

não obteve os menores indicadores no cenário com 200 usuários – neste caso o 

Couchbase demandou menos do disco, com uma média de tamanho de fila de 14,92 

solicitações. O menor tamanho de fila (11,72) foi apresentado pelo Memcached, 

durante a carga de 300 usuários. Já o Redis, com 750 usuários, exibiu o maior: 

22,74.  

Gráfico 7: Uso do disco rígido. 

 
Fonte: Próprio autor. 
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Com a realização do experimento, pôde-se perceber que, como esperado, 
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estudados. Contudo, no que diz respeito ao tempo total de execução das 

requisições, o MySQL apresentou, com o crescimento da quantidade de requisições, 

menor aumento que o Redis. 

Em relação aos SGBDs Couchbase e Memcached, estes apresentaram 

resultados semelhantes de tempo de resposta, sendo que o primeiro foi melhor com 

as cargas a partir de 400 usuários, e o segundo nas demais simulações (200 e 300). 

As taxas de vazão e os tempos totais de execução dos testes do Couchbase foram 

melhores. Já em relação à taxa de erros, a diferença foi pequena: o Couchbase 

apresentou menos erros que o Memcached com 500 usuários. Com 750, o resultado 

foi o inverso. 

No que diz respeito ao monitoramento de recursos, o Memcached 

consumiu menos disco e memória RAM, enquanto o Redis fez maior uso dos 

mesmos recursos. Já o consumo de CPU de ambas as tecnologias foi similar, com o 

Redis apresentando uma média um pouco menor que os demais bancos. 

Vale ressaltar que tanto o Redis quanto o Memcached armazenam seus 

dados em memória RAM. Já o Couchbase trabalha de forma híbrida: os dados são 

armazenados tanto em disco quanto em memória. Assim, diante dos resultados 

atingidos, pôde-se notar que o mecanismo utilizado pelo Couchbase se mostra 

bastante eficaz, uma vez que mesmo operando com armazenamento híbrido, 

apresentou, em alguns momentos, melhores resultados frente ao Memcached que 

faz uso exclusivamente da memória RAM. 

No Gráfico 8 é mostrado um resumo das informações obtidas com o 

experimento. Nele, são comparados o desempenho (tempo total de execução dos 

testes e tempo médio de resposta), a confiabilidade (taxas de erro), e as economias 

de CPU, de memória RAM e de disco. 

Pode-se perceber que o Redis apresentou melhor desempenho, seguido 

pelo Couchbase, além de oferecer a maior confiabilidade e menor uso da CPU. Por 

outro lado, foi o SGBD que mais fez uso dos recursos de disco e memória RAM. 

Dentre as tecnologias analisadas, o MySQL apresentou os piores resultados 

relativos a desempenho. O Memcached, por sua vez, obteve os melhores índices no 

que diz respeito ao uso de disco e memória RAM, e junto com o Couchbase 

consumiu mais recursos da CPU. 
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Gráfico 8: Gráfico de radar das características dos SGBDs. 

 
Fonte: Próprio autor. 

5.9 Ameaças à Validade da Pesquisa 

Uma possível ameaça à validade dos dados obtidos no experimento diz 

respeito ao fato de que a mesma máquina foi utilizada tanto como servidor Web 

como servidor dos bancos de dados relacional e NoSQL. Além disso, as simulações 

de requisições também partiram do mesmo computador.  

Estes fatores podem ter influenciado os resultados encontrados, uma vez 

que os recursos computacionais não foram totalmente alocados para responder as 

requisições feitas à aplicação web. Adicionalmente, a quantidade de requisições 

também pode ter sido limitada por conta deste compartilhamento de recursos. 
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6 CONCLUSÃO 

Neste trabalho foi proposta uma avaliação de desempenho de sistemas 

gerenciadores de bancos de dados NoSQL como ferramentas para soluções de 

cache no contexto de Aplicações Web. Para tal, inicialmente foi realizado o 

levantamento teórico necessário para a realização do experimento. 

Além disso, uma aplicação Web foi criada com o intuito de responder às 

simulações de requisições HTTP de três URLs que buscavam diferentes 

informações. Utilizou-se a base de dados disponibilizada pelo site IMDb, que possui 

109.615.384 registros referentes a filmes, séries/seriados, atores, bem como outras 

pessoas envolvidas no processo de produção e execução da obra. 

Por fim, os resultados obtidos foram comparados de maneira a prover 

informações acerca das características de cada SGBD NoSQL. Os bancos Redis e 

Couchbase apresentaram, respectivamente, os melhores resultados no que diz 

respeito a desempenho. Em relação à confiabilidade, o Redis também obteve os 

melhores números, e os demais SGBDs apresentaram valores similares. Em se 

tratando do uso dos recursos computacionais, o Memcached apresentou maior 

economia de disco e memória RAM, enquanto o Redis economizou mais CPU frente 

aos demais. 

Assim, esta análise passa a servir como uma fonte de consulta para 

desenvolvedores que buscam realizar a implementação de cache de aplicações web 

em cenários similares ao simulado neste experimento. Diante disto, conclui-se que 

tanto o objetivo geral quanto os específicos propostos foram alcançados.  

A hipótese de que determinado SGBD NoSQL é mais indicado para a 

implementação de uma camada de cache baseado em suas características e 

desempenho é verdadeira. O Redis possui melhor desempenho, sendo indicado nos 

casos em que este é o foco da aplicação. Já o Couchbase, por apresentar 

resultados semelhantes ao Memcached, é indicado nos casos em que o modelo 

chave-valor não seja capaz de atender às necessidades do cache, por exemplo, 

armazenar dados mais complexos. 

6.1 Contribuições 

As principais contribuições técnicas do referido trabalho dizem respeito ao 

desenvolvimento da aplicação web, à configuração do ambiente, e à implementação 

dos planos de testes utilizados no experimento. O sistema implementado foi capaz 
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de responder às requisições buscando os dados tanto no SGBD MySQL quanto no 

cache, seja este fazendo uso de qualquer uma das soluções, a saber: Couchbase, 

Memcached ou Redis. 

Os planos de testes foram executados com a aplicação JMeter, o que 

permitiu que informações como o tempo total de execução, tempo de resposta, taxas 

de vazão e de erros do sistema fossem coletados. Adicionalmente, a utilização do 

plugin PerfMon permitiu a realização da análise do consumo de recursos 

computacionais: CPU, memória RAM e disco. 

Adicionalmente, o experimento fez uso de uma base de dados relacional 

real que armazena informações acerca de filmes, séries e atores. Posteriormente, 

alguns dados desta base foram armazenados no cache implementado com SGBDs 

NoSQL, verificando-se assim uma significativa contribuição científica à comunidade. 

6.2 Trabalhos Futuros 

Durante o experimento, a mesma máquina foi utilizada como servidor 

Web e servidor de bancos de dados, tanto Relacional quanto NoSQL. Ademais, as 

simulações de requisições também partiram do mesmo computador. Estes fatores 

acabaram por limitar a carga de testes suportada pelo sistema. 

Uma possível solução a este problema seria a realização do experimento 

em um ambiente no qual estivessem separados os servidores e o agente realizador 

dos testes. Assim, uma máquina corresponderia ao servidor Web, outra ao MySQL, 

outra aos SGBDs NoSQL, e uma última responsável por simular os acessos. Desta 

maneira, o número de requisições poderia ser expandido, aumentando a 

amostragem dos resultados. 

A realização do experimento com bases de dados diferentes também se 

mostra uma interessante opção, pois permitiria uma análise de desempenho de cada 

banco de acordo com cada tipo dados armazenados. Deste modo, seria possível 

verificar com precisão qual tecnologia é mais indicada para cache com base na 

relação entre os dados armazenados e os modelos utilizado pelos bancos. 

Por fim, uma característica importante no que diz respeito às tecnologias 

NoSQL, é a escalabilidade: capacidade de distribuir as operações em servidores 

menores e em maior quantidade, suportando um volume de dados maior. Assim, a 

implementação dos testes em um ambiente em que o cache seja distribuído pode vir 

a angariar significativas contribuições à comunidade. 
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