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RESUMO 
 
Desde a sua criação, os bancos de dados relacionais têm sido amplamente utilizados 
no que diz respeito ao armazenamento de dados, uma vez que a partir das 
propriedades ACID garantem que os dados sejam armazenados, mantidos e 
recuperados de forma isolada e segura. Contudo, devido à grande geração de dados, 
e aos novos tipos de dados que surgem a todo momento, faz-se necessário soluções 
de armazenamento de dados que consigam lidar com esta alta demanda. Logo, em 
cenários como o descrito, os SGBDs não relacionais, conhecidos como NoSQL, têm 
sido mais comumente utilizados, uma vez que permitem o processamento de dados 
de forma rápida, sem seguir uma estrutura rígida de armazenamento como é exigido 
no modelo relacional, além de possuir nativamente a capacidade de escalabilidade e 
replicação dos dados. Assim sendo, este estudo tem como objetivo investigar a 
capacidade de escalabilidade de um modelo relacional em comparação ao modelo 
não relacional orientado a documentos. Desta forma, pretende-se analisar o tempo de 
resposta de 05 (cinco) consultas em uma base de dados com dados originais com 
aproximadamente 5.300 registros, e posteriormente com 04 (quatro) diferentes 
tamanhos gerados aleatoriamente (10, 100 e 500 mil, e 5 milhões de registros) e 
comparar o resultado da base de dados do modelo relacional implementado no SGBD 
MySQL com a mesma base de dados do modelo não relacional orientado a 
documentos implementado no SGBD MongoDB em duas modelagens distintas: 
DBRef e Embedded Documents. Nesse sentido, foram desenvolvidas 03 (três) 
ferramentas a fim de alcançar o objetivo do estudo: (i) a primeira teve o objetivo de 
povoar a base de dados relacional com dados aleatórios; (ii) a segunda teve o objetivo 
de migrar os dados da base de dados do modelo relacional para o modelo não 
relacional orientado a documentos; (iii) e a terceira foi responsável em contabilizar o 
tempo de resposta das consultas. Os resultados encontrados apontaram uma 
superioridade na execução das consultas no modelo relacional em comparação ao 
modelo não relacional orientado a documentos. Contudo, destaca-se que à medida 
que o número de registros da base de dados aumenta, o MongoDB na estratégia 
Embedded Documents se mostra uma alternativa viável ao MySQL, sendo mais rápido 
em um dos cenários testados.  
 
 
Palavras-chave: Bancos de Dados. MongoDB. NoSQL. SQL. DBRef. Embedded 
Documents. Benchmark.  



 

 

ABSTRACT 
 
Since its creation, relational databases have been widely used in terms of data storage, 
since from the ACID properties they ensure that data is stored, maintained and 
retrieved in an isolated and secure way. However, due to the large generation of data, 
and the new types of data that arise all the time, data storage solutions may handle 
this high demand are necessary. Therefore, in scenarios like the one described, non-
relational DBMSs, known as NoSQL, have been more commonly used, since they 
allow data processing quickly, without following a rigid storage structure as required in 
the relational model, in addition to natively having the ability to scale and replicate data. 
Therefore, this study aims to investigate the scalability of a relational model compared 
to a document-oriented non-relational model. In this way, it is intended to analyze the 
response time of 05 (five) queries in a database with its original data with approximately 
5,300 records, and later with 04 (four) different sizes randomly generated (10, 100 and 
500 thousand, and 5 million records). The goal is to compare the result of the database 
of the relational model implemented in the MySQL with the same database of the non-
relational document-oriented model implemented in the MongoDB in two different 
models: DBRef and Embedded Documents. In this sense, 03 (three) tools were 
developed in order to achieve the objective of the study: (i) the first one had the 
objective of populating the relational database with random data; (ii) the second had 
the objective of migrating data from the database from the relational model to the 
document-oriented non-relational model; (iii) and the third was responsible for 
accounting for the response time to queries. The results found showed a superiority in 
the execution of queries in the relational model compared to the non-relational 
document-oriented model. However, it is noteworthy that as the number of records in 
the database increases, MongoDB in the Embedded Documents strategy proves to be 
a viable alternative to MySQL, being faster in one of the tested scenarios. 
 
Keywords: Database. MongoDB. NoSQL. SQL. DBRef. Embedded Documents. 
Benchmark. 
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1 INTRODUÇÃO 

Desde a sua criação até os dias atuais, os bancos de dados relacionais têm 

sido amplamente utilizados pela grande maioria das aplicações e sistemas, atuando 

como sucessores aos modelos hierárquicos e de redes, por conseguir resolver 

problemas como consistência e disponibilidade dos dados. 

A justificativa para o grande uso do modelo relacional se dá pela garantia 

de integridade, disponibilidade e consistência provindas das propriedades de 

transações ACID (Atomicidade, Consistência, Isolamento e Disponibilidade), além da 

facilidade de integração com as mais diversas linguagens de programação. 

Contudo, devido ao crescente volume de dados gerado pelas aplicações, 

além dos tipos de dados gerados e dos diversos sistemas distribuídos em rede, em 

diversos casos podem ser um limitador. Exame (2021) destaca que só no último ano 

foram gerados cerca de 40 trilhões de gigabytes de dados. Logo, o uso do modelo 

relacional em cenários como este pode não se mostrar mais rápida. 

Assim sendo, os bancos de dados não relacionais se fazem presentes, 

sendo uma alternativa ao modelo relacional, permitindo o processamento dos dados 

de forma rápida. Também tem como foco principal o desempenho, onde se possa 

modelar dados sem seguir a estrutura rígida do modelo relacional, e lida com uma 

arquitetura distribuída e tolerante a falhas (ANICETO; XAVIER, 2014).  

Presume-se então que os bancos de dados não relacionais, por não 

possuírem uma estrutura tão rígida quando comparados aos bancos de dados 

relacionais, podem prover uma maior eficiência a um sistema, uma vez que 

proporcionam diversas formas de armazenamento de dados, tais como, documentos, 

grafos e colunas, além de não seguir as propriedades ACID e a linguagem SQL 

(Linguagem de Consulta Estruturada) em troca de velocidade, disponibilidade e 

capacidade inerente de escalabilidade dos dados. 

Em face do exposto, o presente trabalho visa comparar o desempenho de 

consultas de uma base de dados relacional, quando comparadas as mesmas 

consultas realizadas em uma base de dados não relacional. Para tanto, serão 

utilizadas ferramentas desenvolvidas que possibilitam a realização de testes de 

benchmark. Posteriormente, serão apresentados relatórios contendo os dados 

obtidos, a fim de evidenciar em quais cenários uma base de dados é, de fato, superior 

a outra no ambiente de teste proposto. 
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1.1 Justificativa 

Apesar dos bancos de dados relacionais serem os mais utilizados desde a 

sua criação, e tidos como o padrão quando se fala em armazenamento de dados, em 

diversos pontos o modelo relacional se mostra ineficiente, como na disponibilidade de 

dados, desempenho, capacidade de lidar com alto volume de dados e capacidade de 

escalabilidade (BRITO, 2010; DIANA; GEROSA, 2010).  

O aumento dos dados gerados atualmente pelas aplicações exige mais 

recursos computacionais para que seja possível atender a demanda. Desta forma, 

duas alternativas se fazem presentes, a saber: escalabilidade horizontal ou vertical 

(SADALAGE; FOWLER, 2013). A escalabilidade horizontal é baseada no 

particionamento dos dados em nós espalhados pelo sistema. A escalabilidade vertical 

é baseada na adição de mais hardware ao servidor que abriga o banco, o que aumenta 

assim a sua capacidade de processamento. 

A escalabilidade vertical é economicamente inviável em diversos casos, 

enquanto que, a escalabilidade horizontal dos bancos de dados relacionais por sua 

natureza estruturada, acaba por ser um trabalho complexo, e também 

economicamente custoso. Diana e Gerosa (2010) destacam que a principal 

desvantagem em aplicar esta estratégia em bancos de dados relacionais é a perca de 

parte da sua capacidade de lidar com restrições de dados, além de não serem mais 

capazes de realizar JOINs (junção de duas ou mais tabelas) transparentemente. 

Sadalage e Fowler (2013) ainda destacam outros dois pontos que agem 

como limitadores ao modelo relacional: o mapeamento de dados, pois demanda muito 

tempo de desenvolvimento das aplicações, e o fato dos bancos de dados relacionais 

serem projetados para rodar em uma única máquina, existindo assim uma limitação 

ao se processar grandes quantidades de dados. 

Ao basear nas limitações ao modelo relacional apresentadas, é proposto 

um estudo que visa comparar o desempenho entre o modelo relacional e o modelo 

não relacional orientado a documentos. Como consequência deste trabalho, espera-

se que os resultados obtidos possam servir como um guia para orientar o uso das 

tecnologias de banco de dados.  
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1.2 Problema 

Consultas em uma base de dados não relacional orientada a documentos 

proporciona mais velocidade em relação às mesmas consultas realizadas em uma 

base de dados relacional? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo Geral 

Realizar uma análise comparativa de desempenho entre base de dados 

relacional e não relacional orientada a documentos. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

i. Criar uma ferramenta com a finalidade de povoar de forma randômica 

a base de dados relacional; 

ii. Desenvolver uma ferramenta que permita migrar a base de dados do 

modelo relacional para o modelo não relacional orientado a 

documentos em duas modelagens distintas: DBRef e Embedded 

Documents; 

iii. Construir uma ferramenta que permita comparar o tempo de resposta 

de consultas de bases de dados do modelo relacional e não relacional 

orientada a documentos. 

1.4 Hipótese 

Uma base de dados não relacional orientada a documentos proporciona 

mais velocidade na execução de consultas quando comparado a uma base de dados 

relacional. 

1.5 Metodologia 

1.5.1 Classificação da Pesquisa 

O trabalho proposto, segundo os conceitos apresentados por Appolinário 

(2011) e Gil (2010), se classifica como predominantemente quantitativo, em sua 

natureza, utilizando da análise estatística de dados para se entender as variações do 

tema em estudo, e verificando a validade da hipótese levantada. Básica, quanto a sua 

finalidade, pois visa gerar conhecimento que possa ser útil para o avanço da área, 

sem objetivos comerciais. Descritiva, quanto ao tipo, visando descrever os fatos, a 
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partir das variáveis encontradas. De laboratório, quanto ao local da coleta de dados, 

uma vez que será realizada em um ambiente controlado. Documental, quanto à fonte 

de informação, pois se utiliza de fontes primárias de informações, também 

caracterizada como estudo de caso, uma vez que busca aprofundar o conhecimento 

acerca de um determinado objeto, e transversal, quanto à sua temporalidade, uma 

vez que os dados serão coletados em apenas um momento. 

1.5.2 Procedimentos Metodológicos 

A primeira etapa do trabalho consiste em realizar o levantamento teórico 

acerca dos bancos de dados relacionais e não relacionais e suas principais 

características.  

Para tornar possível a realização do estudo proposto, será utilizada como 

estudo de caso a base de dados do Sistema de Certificados (RAMOS et al., 2018). O 

sistema é utilizado para a emissão e a validação de certificados em eventos 

acadêmicos realizados no IFBA campus Vitória da Conquista desde 2017. Após o 

levantamento teórico será realizado povoamento aleatório da base de dados 

relacional em MySQL e, em seguida, a migração da base de dados relacional para o 

modelo não relacional orientado a documentos em MongoDB.  

Por fim, será definido um plano de teste com o auxílio de uma ferramenta 

desenvolvida para realização de testes em ambas as bases de dados. O objetivo do 

teste de carga é validar o comportamento sob as mesmas condições normais de 

carga. Ao fim dos testes serão gerados relatórios contendo os resultados obtidos com 

a métrica de tempo de execução. 

1.6 Organização do Trabalho 

Este trabalho está organizado em 06 (seis) capítulos distribuídos na 

seguinte ordem: Capítulo 1: são apresentados introdução, motivação, justificativa, 

problema, objetivos (geral e específicos), hipótese e metodologia; Capítulo 2: são 

apresentadas as áreas de conhecimento relevantes para entendimento deste 

trabalho; Capítulo 3: são apresentados os trabalhos encontrados na literatura, que se 

assemelham com o trabalho proposto; Capítulo 4: é apresentado o estudo de caso, 

no qual é introduzido as características das bases de dados utilizadas; Capítulo 5: são 

mostradas as tecnologias utilizadas, as ferramentas desenvolvidas para possibilitar a 

presente pesquisa e os resultados obtidos a partir do estudo de caso. Por fim, no 
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Capitulo 6 são apresentados as considerações finais, as contribuições e os trabalhos 

futuros desta pesquisa.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Neste capítulo serão apresentados os principais conceitos necessários 

para o desenvolvimento do trabalho proposto. Na Seção 2.1 são mostradas as 

definições de banco de dados relacionais. Na Seção 2.2 é introduzido o conceito de 

bancos de dados não relacionais e suas características, e na Seção 2.3 são 

apresentados os conceitos sobre desempenho em Bancos de Dados. 

2.1 Banco de Dados Relacionais 

Os bancos de dados se fazem presentes na maioria das aplicações que 

utilizamos diariamente. O uso universal dos bancos de dados se justifica pela 

necessidade de armazenamento e recuperação dos dados para que as aplicações 

funcionem com persistência de dados. 

Um banco de dados relacional pode ser definido como um tipo de banco de 

dados onde seus dados são armazenados em tabelas, com uma coleção de linhas e 

colunas, que permite o relacionamento entre diferentes tabelas, através de 

identificadores únicos. Ramakrishnan e Gehrke (2011) destacam que o construtor 

central do modelo relacional é a relação, proporcionando que dados existentes em 

diferentes tabelas possam ser recuperados por meio de relações estabelecidas. 

Puga, França e Goya (2014, p. 1) definem a importância de um banco de 

dados da seguinte forma: 

Cada vez mais, a informação é considerada um dos ativos estratégicos mais 
importantes de uma empresa. Ela representa todo o fluxo que transmite e 
gera conhecimento para a atuação dos negócios e não se pode mais ignorar 
o alto custo de não ter a informação certa e atualizada, onde e quando é 
necessária. 

Desta forma, fica evidente a necessidade de que toda organização, 

independentemente do seu porte ou segmento, faça uso de sistemas de 

armazenamento para armazenar todos os seus dados. Com esses dados 

armazenados, é possível que as empresas tenham acesso às análises e 

comparações, além da capacidade de maximizar seus ganhos, reduzir custos, traçar 

perfis de desempenho, acompanhamento das atividades, abertura de novas 

oportunidades no mercado, dentre outros. 

Como é definido por Date (2003, p. 40): 

Um sistema de banco de dados é basicamente um sistema computadorizado 
de manutenção de registros; em outras palavras, é um sistema 
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computadorizado cuja finalidade geral é armazenar informações e permitir 
que os usuários busquem e atualizem essas informações quando as solicitar 
[...]. 

Ainda segundo Date (2003), esses dados podem ser qualquer coisa que 

tenham algum significado para a aplicação em questão, e que de alguma forma sejam 

indispensáveis para seu funcionamento. 

Entende-se então, que a finalidade principal de um sistema de banco de 

dados é proporcionar as aplicações uma solução eficaz para armazenamento e 

recuperação dos seus dados, garantido então, que estes não sejam modificados ou 

perdidos, sem que haja uma requisição explícita. 

Um Sistema de Banco de Dados (SBD) é composto basicamente de quatro 

componentes principais, sendo eles: dados, hardware, software e usuário. Na Figura 

1 é possível ver um esquema simplificado que ilustra um SBD e seus componentes 

principais. 

Figura 1 - Esquema simplificado de um Sistema de Banco de Dados. 

 
Fonte: Date (2003). 

Os dados são, de fato, a informação que está armazenada no banco. O 

hardware são os componentes que abrigam o banco de dados, compostos por 

memórias, processador, dentre outros. O software, por sua vez, é o programa que 

interage diretamente com o banco de dados, através de requisições explícitas do 

usuário. Por fim, os usuários utilizam as aplicações para interagir com o SGBD para 

que este realize as operações requisitadas. 

Dentre os componentes principais que compõem um banco de dados, o 

principal deles é o Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD). 
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Conceitualmente existe uma camada de software entre a camada física do banco de 

dados (onde os dados estão, de fato, armazenados), e o usuário, sendo esta 

conhecida com SGBD (Figura 2). 

Figura 2 - Esquema completo da integração dos componentes 

 
Fonte: Matos (2012). 

A finalidade de um SGBD é então, proporcionar ao usuário recurso capaz 

de manipular as informações contidas no banco de dados. Date (2003) também 

ressalta que uma função fornecida pelo SGBD é isolar dos usuários do banco de 

dados os detalhes do nível de hardware. 

Um SGBD é basicamente dividido em três níveis de arquitetura, conhecido 

como arquitetura Três-Camadas ou ANSI/SPARC (TSICHRITZIS; KLUG, 1978), 

sendo sua finalidade a de separar os usuários dos dados físicos do banco. Esses 

níveis são chamados de nível interno, conceitual e externo. 

O nível interno é o mais próximo do armazenamento físico dos dados, e o 

mais afastado dos usuários, cuja função é definir como os dados são armazenados e 

recuperados. O nível conceitual fica localizado entre os níveis interno e externo. Nesse 

nível são definidas todas as informações sobre o banco, é formado pelos dados 

armazenados e também por regras de segurança e integridade. Por fim, o nível 

externo é o nível mais próximo dos usuários finais do banco, é constituído de visões 

individuais das informações contidas no banco de dados. 
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Na Figura 3 é possível observar a ilustração dos níveis da arquitetura de 

Três-Camadas. 

Figura 3 - Os três níveis de arquitetura. 

 
 Fonte: Date (2003). 

A arquitetura Três-Camadas pode ser utilizada para explicar a 

independência de dados, que é definida como a capacidade de alterar um esquema, 

sem a necessidade de alterar o nível superior. A independência de dados pode ocorrer 

de duas formas distintas, sendo elas: a independência lógica dos dados e a 

independência física dos dados. 

Segundo Takai, Italiano e Ferreira (2005), a independência lógica dos 

dados diz respeito a capacidade de modificar o esquema conceitual, sem alterar o 

esquema externo ou as aplicações do usuário. As modificações ocorrem quando é 

necessária alteração na lógica do banco, como adição de novos tipos de registros. A 

independência física dos dados, por sua vez, é a capacidade de se modificar o 

esquema interno, sem alterar o esquema conceitual, esquema externo e as aplicações 

do usuário. Essas modificações têm como objetivo geral melhorar o desempenho do 

banco. 

Elmasri e Navathe (2005) destacam que a modelagem é uma fase crítica 

para um projeto de banco de dados, possuindo várias fases que devem ser 

consideradas, tais como, o levantamento e análise de requisitos, implementação de 

transações, projeto conceitual, projeto lógico e projeto físico. A modelagem de dados 

é uma técnica utilizada para especificar determinadas regras de negócios e as 

estruturas de um banco de dados. Na Figura 4 é possível observar as principais fases 

de um projeto de banco de dados relacional. 
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Figura 4 - Principais fases do projeto de banco de dados. 

 
Fonte: Elmasri e Navathe (2005). 

Nas próximas subseções serão discutidos cada um dos modelos utilizados 

na construção de um projeto de banco de dados (a saber: modelos conceitual, lógico 

e físico) e sobre transação. 

2.1.1 Modelo Conceitual 

A técnica mais utilizada para modelagem conceitual é a representação 

conhecida como entidade relacionamento. Nesta, os modelos de dados são 

representados através de um modelo entidade-relacionamento (ER), podendo ainda 

ser representado graficamente utilizando-se do diagrama de entidade relacionamento 

(DER) (HEUSER, 1998). 

O modelo conceitual independe de um SGBD. Sua função é descrever de 

forma abstrata as estruturas que irão compor um banco de dados, podendo esta 

posteriormente ser implementada em um SGBD qualquer (HEUSER, 1998).  

Os elementos centrais da abordagem de entidade-relacionamento são as 

entidades, os relacionamentos, graus dos relacionamentos, a cardinalidade e os 

atributos. Na modelagem conceitual, uma entidade representa um conjunto de objetos 

da realidade, representadas de forma abstrata, por exemplo, o departamento de uma 

empresa.  
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Os relacionamentos são basicamente associações entre uma ou mais 

entidades, mas não necessariamente um relacionamento só pode ocorrer entre 

entidades diferentes. Existe também o conceito de autorrelacionamento, que é uma 

forma de representar relações de papéis entre ocorrências de uma mesma entidade. 

Os graus dos relacionamentos indicam o número de associações de uma 

entidade, podendo ser unário (autorrelacionamento), binário, ternário, quaternário, e 

acima disso, são chamados de n-ário. Por sua vez, a cardinalidade é tida como um 

dos princípios fundamentais dos bancos de dados relacionais. Ela define o número de 

ocorrências de uma entidade associada às ocorrências de outra entidade que participe 

de um relacionamento. 

Na cardinalidade, existem dois tipos a ser considerados: carnalidade 

máxima e mínima. A cardinalidade máxima diz respeito ao número máximo de vezes 

que uma entidade A pode ocorrer em uma entidade B, podendo ser 1 ou N (várias 

vezes). Por outro lado, a cardinalidade mínima determina o número mínimo de vezes 

que uma entidade A pode ocorrer em B, podendo assumir valor 0 ou 1.  

A cardinalidade dos relacionamentos pode ocorrer de 3 formas distintas, 

sendo classificados em: n:n (muitos-para-muitos), 1:n (um-para-muitos) e 1:1 (um-

para-um). Nos relacionamentos n:n, vários elementos de uma entidade A podem se 

relacionar com vários elementos de uma entidade B e vice-versa. Por sua vez, nos 

relacionamentos 1:N, uma entidade A pode se relacionar com mais de um elemento 

de uma entidade B. Por fim, nas relações 1:1, os elementos de uma entidade A se 

relacionam com 1 e somente 1 elemento de uma entidade B. 

Os atributos são basicamente as informações que caracterizam uma 

determinada entidade. A escolha dos atributos que irão compor uma entidade 

depende de todo o contexto e abstração de dados. Segundo Ramakrishnan e Gehrke 

(2011), a escolha dos atributos que irão compor uma entidade, deve levar em conta o 

nível de detalhes que se deseja representar. Uma entidade funcionário poderia possuir 

atributos como nome e CPF, em outros casos poderiam ser armazenados também 

seu endereço. Isso depende do nível dos detalhes das informações que se espera da 

entidade em questão. 

Os atributos possuem ainda os domínios ou propriedades, que são os tipos 

de valores que um determinado atributo pode assumir, podendo ser caracteres, 

números, booleanos, dentre outros. Na Figura 5 é mostrado um exemplo de um 

esquema do banco de dados que utiliza o modelo conceitual de banco de dados 
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representado pelo diagrama de entidade/relacionamento, onde é possível observar 

duas entidades (Cliente e Conta) e seus atributos, além do relacionamento 

(Cliente_Conta) que interliga as duas entidades. A cardinalidade do relacionamento 

Cliente_Conta é n:n, pois um cliente pode ter várias contas e a conta pode estar 

associada a mais de um cliente, por exemplo, no caso de uma conta conjunta. 

Figura 5 - Esquema conceitual do BD Sistema Bancário. 

 
Fonte: Próprio Autor. 

2.1.2 Modelo Lógico 

O modelo relacional foi proposto por Codd em 1970 com o objetivo de 

solucionar diversos problemas encontrados em modelos de bancos de dados 

utilizados até então, como a falta de integridade e a redundância de dados (PUGA; 

FRANÇA; GOYA, 2014). Diferente da modelagem conceitual que se baseia em um 

mais alto nível de abstração de dados e que independe de um SGBD, o modelo lógico 

é parcialmente dependente, uma vez que mostra a abstração de dados do ponto de 

vista do usuário. 

No modelo lógico as entidades são representadas como tabelas/relações, 

cada linha é chamada de tupla, registro ou linha, os cabeçalhos da coluna são os 

campos ou colunas, e são levados em consideração recursos como chave primária, 

chave estrangeira, tipos de dados, normalização, dentre outras. Na Figura 6 é possível 

observar o esquema de uma tabela representando os componentes do modelo 

relacional. 
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Figura 6 - Tabela/Relação Aluno. 

 
Fonte: Ramakrishnan e Gehrke (2011). 

Ramakrishnan e Gehrke (2011) destacam que o ponto chave do modelo 

relacional é a relação. Essas relações são possíveis através das seguintes chaves: 

chave primária, chave estrangeira e chave alternativa/secundária (HEUSER, 1998).  

As chaves primárias são propriedades dos atributos que visam caracterizar 

unicamente determinada tabela. Os valores de uma chave primária não podem ser 

nulos ou se repetir em uma mesma tabela, pois tem como finalidade ser os índices de 

referência para criar relacionamentos. As chaves estrangeiras, por sua vez, são 

propriedades de uma tabela/relação que obrigatoriamente devem possuir os mesmos 

valores da chave primária da tabela que está relacionada. Uma chave estrangeira 

aponta diretamente para a chave primária da tabela relacionada, proporcionando 

assim que as informações entre as tabelas sejam compartilhadas. 

 Uma tabela pode possuir mais de um campo que permita caracterizá-la 

unicamente. Esses campos são chamados de chaves candidatas. Date (2003) 

ressalta que há uma exigência de que as chaves candidatas não incluam atributos 

que sejam irrelevantes para fins de identificação exclusiva. Uma das chaves 

candidatas obrigatoriamente deve ser designada como chave primária da 

tabela/relação em questão, o restante das chaves irá assumir o papel de chaves 

alternativas/secundárias (ELMASRI; NAVATHE, 2005). Na Figura 7 é possível 

observar um esquema que ilustra um modelo lógico de banco de dados, na qual se 

encontram três tabelas, a saber: Cliente, Conta e Cliente_Conta, sendo esta última 

fruto de uma relação n:n, possuindo as chaves primárias das duas tabelas 

relacionadas (Cliente_cpf e Conta_numero). 
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Figura 7 - Esquema lógico do BD Sistema Bancário. 

 
Fonte: Próprio Autor. 

2.1.3 Modelo Físico 

O modelo físico descreve como os dados deverão, de fato, ser 

representados e armazenados no banco de dados. Nesta etapa são definidos os 

comportamentos do banco, como é mostrado por Puga, França e Goya (2014, p. 149), 

“A implementação do banco de dados consiste na criação das estruturas físicas que 

darão suporte ao processo de armazenamento e manutenção dos dados, tais como, 

tabelas, índices, restrições, dentre outros elementos[...]”. 

Nesta etapa, é então, onde se obtém o script de criação de um banco de 

dados. Em se tratando de modelos relacionais, em sua maioria será utilizada a 

Linguagem de Consulta Estruturada (SQL), que é o padrão utilizado para manipulação 

de bancos de dados relacionais. A SQL foi criada e implementada pela IBM, sendo 

esta uma linguagem de banco de dados que permite a definição dos dados, além de 

consultas e atualizações, sendo caracterizada assim, como uma DDL, DML e TCL. 

A DDL (Linguagem de Definição de Dados) é utilizada para a definição e 

manutenção das estruturas do banco de dados. A DML (Linguagem de Manipulação 

de Dados), por sua vez, é utilizada para a manipulação dos dados, possuindo uma 

subcategoria chamada DCL (Linguagem de Controle de Dados), cuja finalidade é 

controle de privilégios dos usuários. E por fim, a TCL (Linguagem de Transação de 

Dados) é utilizada para controlar as transações feitas no banco de dados (PUGA; 

FRANÇA; GOYA, 2014).  

Com a popularidade e sucesso da linguagem SQL, diversas empresas 

criaram versões próprias da linguagem, conhecidas como extensões ou dialetos. Foi 

necessário então, que ocorresse uma padronização na linguagem, para garantir que 

a estrutura da linguagem se mantivesse. A padronização da linguagem SQL ocorreu 

a partir do esforço conjunto do American National Standards Institute (ANSI) e da 

International Standards Organization (ISO).  
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A primeira versão padrão da SQL foi conhecida como SQL-86 ou SQL1. 

Mais tarde uma nova versão foi disponibilizada, denominada SQL-92 ou SQL2. Após 

esta, o próximo padrão chegou com a SQL:1999 ou SQL3, sendo a versão que mais 

trouxe mudanças significativas para linguagem. Após esta, duas novas versões foram 

disponibilizadas, SQL:2003 e SQL:2006 (ELMASRI; NAVATHE, 2005). Apesar das 

empresas criarem diversas extensões na linguagem para seus produtos, graças a 

padronização da SQL é possível que a migração de um produto para outro ocorra sem 

maiores problemas.  

É importante ressaltar que cada etapa da modelagem depende da etapa 

anterior. Então é imprescindível um bom planejamento dos modelos conceituais e 

lógicos, para que o modelo físico possa de fato suprir todas as necessidades do 

sistema, evitando assim retrabalho. Na Figura 8 é mostrado o modelo físico de banco 

de dados, gerado a partir dos modelos conceitual (Figura 5) e lógico (Figura 7). 

Figura 8 - Esquema físico do BD Sistema Bancário. 

 
Fonte: Próprio Autor. 

2.1.4 Transação 

Um sistema de banco de dados pode ser classificado de acordo com o 

número de usuários que podem acessar simultaneamente o sistema. Sistemas 

monousuário são aqueles onde somente um usuário de cada vez pode fazer acesso 

ao sistema. Já em sistemas multiusuários diversos usuários podem fazer acesso 

simultâneo ao banco de dados. 

Transação é definido como um conjunto de uma ou mais operações, 

compondo assim uma unidade lógica de processamento de banco de dados 

(ELMASRI; NAVATHE, 2005). As transações podem ocorrer de quatro formas 
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distintas, sendo estas as quatro operações básicas utilizadas em bancos de dados 

relacionais, conhecidas como CRUD, sendo uma sigla para Create, Read, Update e 

Delete, traduzidos como inserção, leitura, modificação e exclusão. 

A principal função das operações de transação é a proteção do banco de 

dados, garantindo a validade dos dados, mesmo quando estes são concorrentes ou 

quando ocorra algum tipo de falha durante o armazenamento dos dados. Para garantir 

a proteção dos dados, as transações se baseiam nas propriedades ACID, sendo a 

sigla traduzida como atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade (GRAY, 

1981; HAERDER; REUTER, 1983). 

A atomicidade garante que cada operação seja tratada como uma única 

entidade, que será totalmente executada ou não. Se alguma operação falhar, toda a 

transação é cancelada, e o banco volta ao seu estado anterior. A consistência 

assegura que todos os dados provenientes de uma transação sejam válidos, 

mantendo a integridade do banco de dados.  

Cada transação concorrente que esteja sendo executada no banco de 

dados deve se manter isolada das outras. A propriedade do isolamento garante que 

uma transação não seja afetada por uma transação concorrente. Cada transação 

concorrente é interpretada como se estivessem sendo executadas sequencialmente. 

Por fim, a durabilidade garante que após uma transação ser executada e finalizada 

com sucesso, ela se manterá nesse estado, mesmo que ocorra falha no sistema.  

Segundo o padrão SQL, existem quatro níveis de isolamento em bancos 

de dados, sendo eles: Read Uncommitted, Read Committed, Repeatable Read e 

Serializable. Esses níveis definem “até que ponto determinada transação é exposta 

às ações de outras transações que estão sendo executadas concorrentemente” 

(RAMAKRISHNAN; GEHRKE, 2011, p. 451). 

A depender do tipo de isolamento escolhido, três tipos de violações podem 

ocorrer ao se realizar transações concorrentes, sendo essas violações: leitura suja, 

leitura não repetitiva e fantasma. Elmasri e Navathe (2005, p. 415) as caracterizam da 

seguinte forma: 

1. Leitura suja. Uma transação T1 pode ler a atualização de uma transação 
T2, que ainda não foi confirmada. Se T2 falhar e for abortada, então T1 teria 
lido um valor que não existe e é incorreto; 

2. Leitura não repetitiva. Uma transação T1 pode ler determinado valor de 
uma tabela. Se outra transação T2 mais tarde atualizar esse valor e T1 ler 
o valor novamente, T1 verá um valor diferente; 
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3. Fantasma. Uma transação T1 pode ler um conjunto de linhas de uma 
tabela, talvez com base em alguma condição especificada na cláusula 
SQL WHERE. Agora, suponha que uma transação T2 insira uma nova 
linha que também satisfaça a condição da cláusula WHERE usada em T1, 
na tabela usada por T1. Se T1 for repetida, então T1 verá um fantasma, 
uma linha que anteriormente não existia. 

Na Figura 9 é possível observar as possíveis violações que podem ocorrer 

a depender do nível de isolamento empregado. 

Figura 9 - Violações possíveis com base nos níveis de isolamento. 

 
Fonte: Elmasri e Navathe (2005). 

2.2 Banco de Dados não Relacionais 

Os Bancos de Dados não relacionais, conhecidos como NoSQL, compõem 

uma categoria de Banco de Dados cuja finalidade é atender aos requisitos de 

gerenciamento de grandes volumes de dados que necessitam de alta disponibilidade 

e escalabilidade (LÓSCIO; OLIVEIRA; PONTES, 2011). Souza et al. (2014) ratificam 

que os bancos NoSQL possuem como característica inerente a capacidade de lidar 

com grandes volumes de dados, além de possuir uma estrutura simplificada, com 

suporte natural a replicação e capacidade de escalabilidade de dados de forma 

natural.  

Sadalage e Fowler (2013) destacam que o termo NoSQL primeiramente foi 

utilizado em 1990 para descrever um banco de dados relacional open source que não 

utilizava uma interface SQL, conhecido como Strozzi NoSQL. O termo NoSQL como 

é conhecido hoje foi utilizado quando Johan Oskarsson organizou uma reunião com a 

finalidade de discutir o crescimento de bancos de dados não relacionais que não 

tinham como preocupação garantir as propriedades ACID. O termo NoSQL em 

diversos casos é entendido como uma negativa ao modelo relacional, sendo atribuído 

seu significado como “Não SQL”. Contudo, o termo é atualmente aceito como sigla 

para “Não Somente SQL” (Not Only SQL). 

Com a Internet se tornando cada vez mais um recurso predominante na 

sociedade, as necessidades das aplicações mudaram. Aplicações como redes 

sociais, que precisam armazenar bilhões de usuários, além de manter um elevado 
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grau de disponibilidade, e exigindo um alto volume de leitura e escrita, é, de fato, um 

problema para o modelo relacional (PANIZ, 2016). Jacobs (2009) propõe que o 

desempenho provindo de bancos de dados relacionais está ligado diretamente a 

quantidade de linhas que este possui. À medida que as linhas de um banco de dados 

vão crescendo drasticamente, seu desempenho diminui. 

Como destacado por Costa R. e Costa T. (2010, p. 2):  

[...] surgiram aplicações que necessitam de sistemas que consigam lidar com 
milhares de utilizadores e escalar milhões de updates e leituras a base de 
dados. Este volume de operações contrasta com o design das bases de 
dados e data warehouses tradicionais. 

Assim sendo, os bancos de dados não relacionais são indicados para 

cenários onde há um grande volume de dados, em sistemas que possam abrir mão 

de uma consistência rigorosa em troca de velocidade e disponibilidade. Além disso, 

em sistemas que buscam escalabilidade de dados de uma forma mais fácil e 

transparente. 

Dentre as características dos bancos de dados não relacionais, as que 

merecem maior destaque são: capacidade de escalabilidade horizontal, ausência de 

esquema/esquema flexível, suporte nativo a replicação, API (Interface de 

Programação de Aplicações) simples e a consistência eventual (LÓSCIO; OLIVEIRA; 

PONTES, 2011).  

Diana e Gerosa (2010) destacam que à medida que os dados de um banco 

de dados crescem além da capacidade de um único nó, é necessário se optar pela 

escalabilidade de dados, podendo esta ocorrer vertical ou horizontalmente. A 

escalabilidade vertical é baseada na adição de mais hardware ao servidor que abriga 

o banco, aumentando assim a sua capacidade de processamento. Enquanto a 

escalabilidade horizontal é baseada no particionamento dos dados em nós 

espalhados pelo sistema, sendo esta uma característica inerente aos bancos de 

dados não relacionais, como explicado por Lóscio, Oliveira e Pontes (2011, p. 4): 

A ausência de bloqueios é uma característica fundamental dos bancos de 
dados NoSQL, permitindo a escalabilidade horizontal e tornando esta 
tecnologia adequada para solucionar os problemas de gerenciamento de 
volumes de dados que crescem exponencialmente, como os dados da Web 
2.0. 

Os bancos de dados não relacionais possuem uma ausência completa ou 

parcial de um esquema que define a estrutura dos seus dados. Essa ausência de um 

esquema pode comprometer a integridade dos dados. Porém, em contrapartida, é um 
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fator determinante que facilita tanto a escalabilidade dos dados quanto o aumento da 

disponibilidade. 

O suporte nativo a replicação garante uma diminuição no tempo de busca 

das informações. Existem dois tipos a ser considerados: arquitetura Master-Slave e a 

Multi-Master ou ponto a ponto (p2p). Na arquitetura Master-Slave é criado um servidor 

principal (Master), e vários outros servidores (Slave) contendo cópias dos dados do 

Master. Cada escrita feita no servidor principal é automaticamente replicada em cada 

um dos nós escravos, tornando a leitura mais rápida. O risco deste tipo de replicação 

é a inconsistência, pois dois usuários podem ler dados diferentes de nós escravos 

diferentes, uma vez que as atualizações dos dados não foram propagadas por todos 

os nós escravos (LÓSCIO; OLIVEIRA; PONTES, 2011; PANIZ, 2016).  

A arquitetura Multi-Master, por sua vez, não possui um mestre, uma vez 

que todos os nós têm pesos iguais, onde todos podem receber gravações, e caso 

ocorra a perca de um destes nós, o acesso ao armazenamento de dados não é 

impedido. O grande problema deste tipo de replicação é a consistência, pois ao gravar 

dados em locais diferentes, dois usuários podem tentar atualizar os registros ao 

mesmo tempo, gerando um conflito de gravação (LÓSCIO; OLIVEIRA; PONTES, 

2011; SADALAGE; FOWLER, 2013). 

Um dos principais objetivos do modelo não relacional é garantir um acesso 

eficiente e rápido aos dados armazenados, assegurando uma alta disponibilidade e 

escalabilidade de dados. O ponto principal não é o armazenamento dos dados, mas 

poder recuperá-los de forma eficiente. Isto ocorre graças as APIs que facilitam o 

acesso aos dados, o que garante que praticamente qualquer aplicação possa se 

conectar e utilizar os dados do banco de forma rápida e eficiente. 

Por fim, a consistência eventual é um dos pontos principais do modelo não 

relacional. Qualquer alteração realizada no banco será replicada por todos os nós do 

sistema, mas não imediatamente. Isso é feito de forma gradativa. Desta forma, uma 

requisição de leitura realizada após uma requisição de escrita pode retornar um valor 

antigo. 

Sadalage e Fowler (2013) destacam que em bancos de dados não 

relacionais, o teorema CAP é o motivo pelo qual se pode relaxar a consistência, 

gerando assim a conhecida consistência eventual. O teorema foi proposto por Brewer 

(2000), sendo discutido mais tarde por Gilbert e Lynch (2012). No teorema CAP 

(Consistency, Availability, Partition Tolerance) é demonstrado que dado um sistema 
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distribuído, só é possível garantir duas das três propriedades básicas, sendo elas: 

consistência, disponibilidade e tolerância a partição. 

A consistência (Consistency) diz que a partir do momento em que 

determinada operação é realizada em um banco de dados, o sistema deve manter a 

sua integridade, e qualquer operação posterior deverá utilizar o valor que foi 

modificado até que ele seja modificado novamente. Segundo Browne (2009), 

disponibilidade (Availability) é a garantia de que o banco de dados esteja disponível 

para leitura e escrita, fornecendo acesso e funcionalidade a seus usuários, mesmo 

em um cenário onde o servidor esteja com problemas ou desligado. Por fim, a última 

das propriedades do teorema, a tolerância a partição (Partition Tolerance) garante que 

quando um sistema está distribuído em diversos nós, mesmo que um destes falhe, ou 

que percam a comunicação, o sistema deve suportar as falhas e continuar em 

operação. Gilbert e Lynch (2012) definem que somente a queda total da rede pode 

fazer com que o sistema responda de forma incorreta, qualquer outro tipo de falha 

deve ser tolerado. 

Como dito anteriormente, um sistema só consegue garantir duas das três 

propriedades do teorema proposto por Brewer (2000). Logo, isso leva a três possíveis 

combinações, CA (consistência e disponibilidade), AP (disponibilidade e tolerância a 

partição) e CP (consistência e tolerância a partição) (Figura 10). 

Figura 10 - Combinações possíveis das propriedades do Teorema CAP. 

 
Fonte: Paniz (2016). 

Contudo, após uma revisão mais recente do teorema de Brewer (2012), é 

entendido que o conceito de “escolha 2 dos 3” não é mais uma escolha binária das 

propriedades que se quer ter em um sistema distribuído. Então, não é mais uma 

escolha de qual propriedade se quer, mas sim, de quanto se quer de cada uma das 

propriedades. É importante ressaltar que não é possível se chegar à totalidade das 
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três propriedades, quanto mais se tem de uma, mais se abre mão de outra (PANIZ, 

2016), como demonstrado na Figura 11. 

Figura 11 - Nova abordagem do Teorema CAP. 

 
Fonte: Paniz (2016). 

Diferente da abordagem relacional que se baseia nas propriedades ACID 

para garantir a integridade do banco, se baseando na proposta de atomicidade, 

consistência, isolamento e durabilidade em cada uma de suas transações, os bancos 

de dados não relacionais usam uma proposta conhecida como BASE (Basically 

Available, Soft State, Eventual Consistency). Essa proposta garante que o banco de 

dados esteja basicamente disponível, parecendo sempre estar em execução, em um 

estado leve, pois o banco não precisa ser consistente todo o tempo e com uma 

eventual consistência, tornando o sistema consistente quando necessário 

(PRITCHETT, 2008). 

2.2.1 Tipos de Bancos de Dados não Relacionais 

Diferente do modelo relacional que possui propriedades estáticas, 

armazenando seus dados em tabelas, e gerando relações a partir disso, o modelo não 

relacional é mais flexível, o que proporciona diversas formas de armazenamento dos 

dados. Sadalage e Fowler (2013) classificam os bancos de dados não relacionais em 

quatro categorias: chave-valor, orientado a documentos, família de colunas e de 

grafos. Cada um desses modelos atende a cenários diferentes. Não há um modelo 

melhor que outro e a escolha depende da especificidade do sistema onde será 

utilizado. 

Os bancos de dados do tipo chave/valor são bastante simples. Cada item 

é armazenado como uma chave que possui um valor. Ao comparar com o modelo 

relacional, é como se o banco possuísse uma única tabela, contendo apenas duas 

colunas, a chave e o valor (Figura 12). Os valores armazenados nesse tipo de banco 
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de dados são conhecidos como blob, onde o banco não tem nenhum controle do tipo 

do dado armazenado, cabendo as aplicações interpretá-los da maneira correta 

(SADALAGE; FOWLER, 2013; PANIZ, 2016). 

Apesar de ser um modelo bastante simples, os bancos de dados do tipo 

chave valor são extremamente rápidos e possuem uma fácil capacidade de 

escalabilidade. Entre os bancos de dados mais populares deste tipo estão: Redis, 

Memcached, Riak, Amazon Dynamo DB e Project Voldemort (SADALAGE; FOWLER, 

2013). 

Figura 12 - Modelo de dados chave/valor. 

 
Fonte: Próprio Autor. 

Por sua vez, os bancos de dados orientados a documentos armazenam e 

recuperam seus dados em formatos de documentos, tais como, XML, JSON, BSON 

(Figura 13). A forma dos bancos de dados orientados a documentos armazenarem 

seus dados se assemelha aos de chave valor, onde se tem um conjunto de 

documentos, cada um deles possuindo campos (chaves) e os valores destes campos. 

Os bancos de dados orientados a documentos também não possuem uma estrutura 

fixa, o que permite que atualizações ocorram nos documentos sem causar qualquer 

tipo de problema ao banco de dados. 

Diferente de modelos vistos anteriormente, o modelo orientado a 

documentos permite que consultas mais complexas sejam realizadas entre diferentes 

documentos. Para tanto, é necessário entender que devido à ausência de chaves 

estrangeiras, as referências entre diferentes coleções podem adotar uma estratégia 

conhecida como DBRef (Database Reference). Nesta, basicamente o objectId de um 

documento será salvo em um outro documento. Desta forma, é possível realizar 

consultas comparando um determinado campo ao objectId que está servindo de 

https://db-engines.com/en/system/Memcached
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referência em outro documento qualquer (FREITAS; SOUZA; SALGADO, 2015; 

MARTINS FILHO, 2015). 

Figura 13 - Modelo JSON utilizado em banco de dados de documentos. 

 
Fonte: Próprio Autor. 

Apesar de eficaz, a estratégia DBRef traz consigo alguns empecilhos, como 

a falta de garantia de integridade referencial, pois não há como assegurar que o 

objectId usado como referência possui o mesmo valor do campo que o utiliza como 

referência, e a perca de desempenho, visto que as consultas realizadas neste tipo de 

modelagem são mais custosas quando comparadas com consultas realizadas em um 

documento que possui mais dados aninhados (FREITAS; SOUZA; SALGADO, 2015).  

Em contrapartida ao DBRef, é possível adotar uma outra estratégia, 

conhecida como Embedded Documents, onde basicamente é realizado o 

aninhamento dos dados em um único documento, o que facilita a busca por dados 

relacionados. Um problema comum neste tipo de abordagem é a geração de 

documentos muito extensos ao se aninhar muitos dados em um único documento. 

Alguns exemplos de banco de dados NoSQL orientado a documentos são: 

MongoDB, Couchbase e Microsoft Azure Cosmos DB. Dentre estes, o MongoDB tem 

um destaque maior por ser o mais utilizado e um dos que possui maior popularidade. 

O MongoDB é um banco de dados distribuído, possui alta disponibilidade por meio de 

replicação integrada, escalabilidade horizontal nativa, segurança ponta a ponta, 

projeto de código-fonte aberto licenciado sob a Server Side Public License (SSPL) v1, 

possui alta performance, não possui esquemas, escrito em C++, multiplataforma, que 

armazena dados em documentos flexíveis do tipo JSON (MONGODB, 2022). 

https://www.mongodb.com/licensing/server-side-public-license
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Os bancos de dados de famílias de colunas possuem sua estrutura similar 

a uma grande tabela. Contudo, como nos bancos orientados a documentos, cada um 

dos registros pode ter quantas e quais colunas for necessário. O armazenamento dos 

dados é feito por meio da utilização de várias colunas de dados associados a uma 

única chave. Estes são os bancos de dados mais próximos ao modelo relacional por 

possuírem uma estrutura similar a uma tabela, contudo, com grandes diferenças 

(PANIZ, 2016). 

Bancos de dados colunares são indicados para trabalhar em sistemas 

distribuídos que lidam com grandes volumes de dados. Na Figura 14 é possível 

observar o esquema de um banco de dados colunar. Alguns exemplos de bancos de 

dados colunares são: Cassandra, DynamoDB, Hypertable e Google Cloud Bigtable. 

Figura 14 - Esquema de um banco de dados colunar. 

 
Fonte: Matos (2019). 

Por fim, os bancos de dados orientados a grafos são basicamente uma 

coleção de nós e arestas, onde cada um dos nós representa uma entidade, e as 

arestas representam os relacionamentos entre os nós (SADALAGE; FOWLER, 2013). 

Como o nome sugere, bancos de dados deste tipo se utilizam da teoria dos grafos, 

para armazenar, mapear e consultar os relacionamentos existentes. Bancos de dados 

de grafos são indicados para sistemas de recomendações, uma vez que atuam 

analisando as interconexões entre as entidades. 

Alguns exemplos de bancos de dados de grafos são: Neo4J, Titan e 

FlockDB. Na Figura 15 é possível ver a representação de um banco de dados 

orientado a grafos. 



Capítulo 2 - Fundamentação Teórica  37 

Figura 15 - Representação de um banco de dados orientado a grafos. 

 
Fonte: Próprio Autor. 

É possível observar na Figura 16 um gráfico contendo a popularidade dos 

bancos de dados por categoria. É possível observar, por exemplo, que bancos de 

dados relacionais são, de fato, os mais utilizados, mas os bancos como os orientados 

a chave valor e a documentos são, respectivamente, o segundo e o terceiro mais 

utilizados. 

Figura 16 - Popularidade dos bancos de dados por categoria. 

 
Fonte: DB-Engines (2022). 

O foco deste trabalho é na comparação entre banco de dados relacional e 

banco de dados não relacional orientado a documentos, mais especificamente, o 

MongoDB. Portanto, na próxima subseção será detalhado a diferença entre esses 

bancos de dados. 
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2.2.2 Diferenças entre BDR e BDNR orientado a documentos 

Uma das principais diferenças entre bases de dados relacionais (BDR) e 

bases de dados não relacionais (BDNR) está na forma como os dados são 

armazenados. Enquanto no modelo relacional se tem um modelo de tabelas e 

relacionamentos, como visto anteriormente, o modelo não relacional permite que os 

dados sejam armazenados das mais diversas formas, possibilitando a escolha a 

depender do cenário onde o sistema será empregado. 

Também não há no modelo não relacional a preocupação em se validar 

toda transação ocorrente no banco. Isso é feito de forma eventual, como é mostrado 

por Lóscio, Oliveira e Pontes (2011, p. 4):  

O objetivo da solução NoSQL é prover uma forma eficiente de acesso aos 
dados, oferecendo alta disponibilidade e escalabilidade, ou seja, o foco não 
está em como os dados são armazenados e sim como poderemos recuperá-
los de forma eficiente[...]. 

Dentre os tipos de bancos de dados não relacionais descritos, optou-se por 

utilizar o modelo orientado a documentos para o estudo proposto, mais 

especificadamente o MongoDB. Essa escolha se justifica por ser um banco de dados 

open source, indicado para sistema Web, sendo o mais utilizado no seu segmento de 

acordo com o ranking do DB-Engines (2022). 

No Quadro 1 é exemplificado as principais diferenças entre o modelo 

relacional e não relacional orientado a documentos. Foi feita uma comparação do 

SGBD Relacional MySQL com o banco de dados MongoDB, escolhido para este 

estudo. 
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Quadro 1 - Diferenças entre MySQL e MongoDB. 

-- MySQL MongoDB 

Escalabilidade 
Apesar de muito complexo devido às 
junções, é possível escalar. 

Por não possuir um esquema 
definido, é mais flexível, possui 
então a capacidade nativa de 
escalabilidade.  

Consistência 
Se baseia nas propriedades de 
transação ACID, garante uma 
completa consistência do banco. 

Oferece uma eventual 
consistência, garantindo apenas 
que caso não haja nenhuma 
alteração dos dados, o último 
valor atualizado será devolvido. 

Disponibilidade 

Não trabalham de forma tão eficiente 
com a distribuição de dados, logo, 
acaba não suportando uma demanda 
muito grande de informações. 

Possui um alto nível de 
distribuição dos dados, o que 
permite o acesso a uma grande 
quantidade de dados. 

Modelo de 
Dados 

Possui um esquema rígido e 
estruturado, armazenando seus dados 
em tabelas, que se relacionam entre si 
via chave primária. 

Possui uma estrutura mais 
flexível, armazenando seus dados 
em forma de documentos, 
utilizando modelos como JSON, 
XML, BSON. 

Performance 
Necessária a criação de índices para 
otimização de consultas. 

A performance geralmente é em 
função do tamanho do cluster que 
abriga o banco. 

Fonte: Garcia e Sotto (2019). 

2.3 Desempenho em Banco de Dados 

O dicionário Michaelis define “desempenho” como um conjunto de 

características que permite determinar o grau de eficiência e as possibilidades de 

operação de determinado objeto (DESEMPENHO, 2015). 

Pereira (1990) destaca que a referência a desempenho em banco de dados 

segue dois aspectos: o desempenho do usuário e o desempenho do sistema. O 

desempenho do usuário diz respeito aos aspectos como facilidade de utilização. O 

desempenho do sistema, por sua vez, leva em consideração fatores quantitativos, 

como tempo de resposta e número de referências lógicas e físicas à memória 

secundária, que desta forma, visam expressar o desempenho no atendimento as 

requisições feitas pelos usuários. 

Ainda segundo Pereira (1990), o desempenho de um sistema é o resultado 

de complexas interações entre fatores internos e externos. Dentre os fatores internos 

se destacam o grau de concorrência do sistema, a carga de trabalho, configuração 

adequada de parâmetros do sistema, conteúdo, distribuição e disposição dos valores 

abrigados no banco de dados, políticas de gerenciamento de memória e o próprio 

software que implementa o SGBD. Os fatores externos são aqueles que fazem parte 

do sistema onde o SGBD está instalado, e que de alguma forma podem exercer uma 

carga de trabalho ao sistema. Essa carga de trabalho são programas que concorrem 
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pelos recursos computacionais existentes, como memória, processador, dentre 

outros. 

Alguns fatores de desempenho estão além da capacidade do usuário, mas 

algumas modificações podem ser realizadas, como a criação de índices, possível no 

modelo relacional, que permite criar um mecanismo que possibilita encontrar uma 

linha qualquer sem percorrer toda a tabela. Ao criar um índice é feita uma cópia dos 

dados, dos campos que estão indexados, sendo estes organizados em estruturas, 

como árvores B+ e funções hash. 

A análise de desempenho de um sistema se baseia em três modelos. O 

modelo analítico, que se utiliza de um conjunto de equações e algoritmos, 

relacionando as medidas de desempenho aos parâmetros do sistema. O modelo de 

simulação, onde testa as atividades de um SGBD por meio de hipóteses e condições, 

mas sem, de fato, realizar a experimentação no próprio sistema. Por fim, o modelo 

experimental, que utiliza o próprio SGBD para obtenção dos resultados, simulando 

cargas de trabalho sobre o próprio banco de dados, por meio da técnica conhecida 

como benchmark, sendo este o modelo mais fidedigno, por utilizar o próprio SGBD 

durante os testes (PEREIRA, 1990). 

Os softwares de benchmark agem efetuando operações previamente 

definidas por meio de um plano de testes, e apresentam resultados que relatam o 

comportamento do sistema. Os dados obtidos pelos testes podem calcular a 

velocidade para completar determinada operação ou vazão, que seriam quantas 

operações por unidade de tempo foram medidas (PIRES; NASCIMENTO; SALGADO, 

2008). 

Costa (2012) destaca que dentre os diversos tipos de testes, os mais 

comuns são os testes de stress e de carga. O teste de stress visa determinar ou validar 

o comportamento de um determinado sistema. Quando este é submetido as condições 

além das capacidades normais de operação, o teste é executado submetendo carga 

ao sistema gradativamente. É possível observar na Figura 17 um gráfico de como um 

teste de stress se comporta. 
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Figura 17 - Teste de Stress. 

 
Fonte: Adaptado de Neotys (2020). 

O teste de carga, por sua vez, busca determinar o comportamento de um 

sistema sob condições normais de carga, verificando se o sistema em questão, 

cumpre com os requisitos especificados. O sistema é submetido a uma carga de 

trabalho sem variações, visando verificar como ele se comporta ao trabalhar com a 

carga indicada (Figura 18). 

Figura 18 - Teste de Carga. 

 
Fonte: Adaptado de Neotys (2020). 

 Os testes de desempenho são de grande importância para os sistemas. 

Logo, existem diversas ferramentas que auxiliam na execução destes testes, tais 

como: Apache JMeter (APACHE, 2022), IBM Rational Performance Tester (IBM, 2022) 

e Silk Performer (MICROFOCUS, 2022).  

Dentre as ferramentas citadas, o Apache JMeter (APACHE, 2022) se 

mostra a ferramenta mais completa, uma vez que é um software open source, escrito 

na linguagem de programação Java, que permite a execução de testes em diversos 
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tipos de aplicações, tais como: Web - HTTP, HTTPS (Java, NodeJS, PHP); SOAP / 

REST Webservices; FTP; Banco de Dados via JDBC; LDAP, Message-oriented 

middleware (MOM) via JMS; Mail - SMTP(S), POP3(S) e IMAP(S); Comandos nativos 

ou shell scripts; TCP; e Java Objects. 

O JMeter possibilita a criação de um grupo de usuários, onde é definido a 

carga desejada que será utilizada nos testes, tais como, número de usuários virtuais 

que irão simular requisições ao banco, tempo que estes usuários irão realizar as 

requisições e o número de solicitações que cada usuário fará simultaneamente. 

Ao finalizar os testes, o JMeter possibilita a criação de um relatório 

completo, mostrando a taxa de erro, a taxa de sucesso e dados ignorados, em forma 

de tabelas e gráficos. É possível observar na Figura 19 a interface do JMeter. 

Figura 19 - Interface do JMeter. 

 
Fonte: Apache JMeter (2022). 

Contudo, é importante ressaltar que o JMeter não foi utilizado nesta 

pesquisa devido à falta de compatibilidade da ferramenta com versões atuais dos 

SGBDs utilizados nesta pesquisa. Logo, optou-se pelo desenvolvimento de 

ferramenta própria para atender as demandas deste trabalho. 
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3 TRABALHOS CORRELATOS 

Neste capítulo são apresentados diversos trabalhos encontrados na 

literatura, que, de alguma forma se assemelham ao trabalho proposto. Com o 

crescimento e a popularidade dos bancos de dados NoSQL, cresce também o 

interesse em estudar o desempenho desse tipo de SGBD, com o objetivo de 

compreender em quais situações um determinado SGBD, é de fato, superior ao outro, 

e em quais situações este modelo de dados é mais indicado.  

Nas Seções 3.1, 3.2 e 3.3 são apresentados os trabalhos organizados 

conforme a ferramenta de benchmark utilizada no estudo, respectivamente, JMeter, 

Ferramentas Próprias e Console. No final de cada seção é apresentado um quadro 

com um breve comparativo entre as principais características dos trabalhos 

apresentados em relação aos testes e resultados obtidos, com o objetivo de resumir 

as contribuições dos trabalhos e comparar com a presente proposta.  

3.1 JMeter 

Martins Filho (2015): O autor propõe uma análise de desempenho entre o 

PostgreSQL e o MongoDB a fim de testar as vantagens oferecidas pelo modelo não 

relacional. Foram utilizados dados do site SoccerWiki, que contém informações acerca 

de jogadores de futebol, clubes, estádios, treinadores, dentre outras. As informações 

estão em quatro documentos em formato XML, contendo 59.922 instâncias de 

jogadores, 3.327 de estádios, 3.237 de clubes e 5.857 de treinadores. 

Foram realizados testes de carga, onde tinham como objetivo analisar o 

tempo de resposta dos dois SGBDs. Foi utilizado o software JMeter devido à 

variedade de opções de configuração e compatibilidade. O plano de testes possuía 

três experimentos, variando o número de usuários e o tempo de inicialização. Foram 

testadas as requisições de 2.000, 4.000 e 8.000 usuários com tempo de inicialização 

de 10 segundos. 

Após os testes, os resultados foram apresentados em formato de gráficos. 

Segundo o autor, foi possível perceber que ao utilizar a abordagem Embedded 

Documents no MongoDB, este apresentou um tempo de resposta menor que o 

PostgreSQL em todos os cenários testados. 

Santos (2017): O autor apresenta um estudo cuja finalidade é a execução 

de uma análise de desempenho entre bancos de dados não relacionais, que podem 
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ser utilizadas para a realização de cache de bancos de dados em aplicações web. 

Para tanto, foram selecionados três bancos de dados não relacionais, sendo eles: 

CouchBase, Memcached e Redis. Além disso, o MySQL foi utilizado como base de 

dados principal para armazenamento dos dados. 

A base de dados utilizada no estudo consistia em uma cópia do banco 

utilizado no site imdb, onde é disponibilizado mais de 185.000.000 de dados, que 

incluem mais de 3.500.000 filmes, séries, e programas de entretenimento, e 7.000.000 

de usuários membros. A base de dados em questão contava com um total de 

109.615.384 registros distribuídos em 21 tabelas, ocupando um total de 10,2 GB no 

disco rígido. 

Para aplicação dos testes foi desenvolvida uma aplicação web e foi 

utilizado o JMeter para execução dos testes e coleta dos resultados, realizando testes 

de carga nos bancos de dados. O plano de testes contava com simulações de 200, 

300, 400, 500, e 750 usuários, sendo realizada 10 vezes em cada uma das 3 URLs 

do sistema web, gerando um total de 64.500 requisições realizadas em cada banco. 

Ao final dos testes, os resultados foram apresentados em gráficos, e, 

segundo o autor, dentre as soluções testadas, o Redis apresentou os melhores 

resultados no desempenho da aplicação, além de apresentar as menores taxas de 

erro de resposta, apresentando também maior confiabilidade e um menor uso da CPU. 

Contudo, foi o banco de dados que mais se utilizou de memória RAM e disco rígido. 

O MySQL apresentou os piores resultados relativos ao desempenho. O Memcached, 

por sua vez, obteve os melhores resultados no que diz respeito ao uso de disco e 

memória RAM, entretanto, junto com o Couchbase, foram os bancos de dados que 

mais consumiram recursos da CPU. 

É possível observar no Quadro 2, um comparativo entre os trabalhos 

apresentados, com a presente pesquisa, descrevendo suas principais características, 

além dos resultados obtidos. Os resultados obtidos mostram que em geral, os bancos 

de dados não relacionais tiveram um desempenho superior aos bancos de dados 

relacionais. O resultado que mais chamou atenção foi o trabalho de Martins Filho 

(2015), que enfatiza que ao se utilizar a abordagem Embedded Documents, o 

MongoDB apresentou melhores resultados em todos os cenários testados.  
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Quadro 2 - Comparativo dos Trabalhos Correlatos (JMeter). 

Autor BDs Utilizados 
Tipos de 
Testes 

Volume de Dados Resultados 

Martins Filho 
(2015) 

PostegreSQL e 
MongoDB 

Testes de 
carga 

72.343 registros 

Utilizando-se da abordagem 
Embedded 
Documents, o MongoDB foi 

superior em todos os cenários 

Santos 
(2017) 

CouchBase, 
Memcached, Redis e 
MySQL 

Testes de 
carga 

109.615.384 registros 
No geral o Redis apresentou os 
melhores resultados para a 
aplicação em questão 

Trabalho 
Proposto 
(2022) 

MySQL e MongoDB 
Testes de 
carga  

5.000, 10.000, 100.000, 
500.000 e 5.000.000 de 
registros 

No geral, o modelo relacional 
obteve os melhores resultados 

Fonte: Próprio Autor. 

3.2 Ferramentas Próprias  

Rabelo e Cândido (2007): Os autores apresentam um estudo onde é 

proposto a análise de desempenho em um sistema que abriga uma pequena 

quantidade de dados. Foi primeiramente desenvolvida uma aplicação em Java, cujo 

objetivo era importar arquivos de plano de contas e balancete, além de emitir os 

principais relatórios de demonstrações contábeis.  

Para a comparação foram selecionados dois bancos de dados: PostgreSQL 

e MongoDB. Segundo os autores, o MongoDB foi selecionado pois armazena seus 

dados sem transações e JOINs, o que resulta em consultas mais simples, além de ser 

um software open source. O PostgreSQL, por sua vez, foi selecionado devido à licença 

gratuita e disponibilidade de ferramentas que seriam utilizadas no projeto.  

Foram realizadas três rodadas de testes, em ambos os bancos de dados, 

contendo os mesmos arquivos, onde foram lidos 1.674, 10.000 e 100.000 registros. 

Os testes foram realizados no próprio software desenvolvido previamente. Foram 

executados testes de carga, onde foram simuladas inserções e leituras de dados. De 

acordo com os autores, o MongoDB se mostrou mais eficaz em todos os cenários 

testados, tais como: tempo de resposta, estabilidade na performance, mesmo com o 

aumento dos dados, disponibilidade e acessos simultâneos aos dados. Percebeu-se 

também que, à medida que o número de linhas dos arquivos importados aumentava, 

o banco de dados relacional apresentava uma queda significativa de desempenho. 

Barros et al. (2017): Os autores trazem um estudo cujo objetivo é 

apresentar e avaliar o desempenho de diferentes bancos de dados, para 

armazenamento de dados genômicos. Foram selecionados três bancos de dados, 

com diferentes estratégias de armazenamento de dados, sendo eles: MySQL, 

Cassandra e MongoDB. 
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Para possibilitar o estudo, foi desenvolvida uma ferramenta de benchmark, 

chamada de FastaBD, cuja finalidade era medir o tempo de inserções, extrações e 

consultas aos bancos de dados. A base de dados utilizada contava com arquivos 

fasta, obtidos junto ao Laboratório de Imunopatologia Keizo Asami (LIKA) a partir da 

filtragem de arquivos csfasta gerados no sequenciamento do material genético de 

caprinos. Foram escolhidos 4 arquivos de diferentes tamanhos, cujo objetivo era 

avaliar o comportamento dos bancos de dados em cenários distintos. Os arquivos 

mencionados chegavam ao tamanho de 2,3 gigabytes, com 69.848.142 linhas. 

Os resultados dos testes foram apresentados em formato de tabelas. Nos 

testes de inserção, o MongoDB obteve um melhor desempenho na maioria das 

situações. O MySQL, por sua vez, apresentou um pior desempenho em todas as 

simulações. Nos testes de extração, em arquivos menores, o MongoDB e o MySQL 

foram estatisticamente iguais, enquanto que o Cassandra obteve o pior desempenho. 

Contudo, nos arquivos maiores, enquanto o MongoDB obteve um melhor 

desempenho, o MySQL obteve o pior desempenho. Nos testes de consulta, o 

Cassandra apresentou melhores resultados que os demais, sendo aproximadamente 

48 vezes mais rápido que o MongoDB, e 60 vezes mais rápido que o MySQL. No 

geral, o MySQL apresentou os piores resultados. Logo, segundo os autores, o modelo 

relacional se mostra inadequado para o volume e tipo de dados proposto. 

Silva e Ferreira (2017): Os autores propõem um estudo com o objetivo de 

evidenciar as vantagens e desvantagens na utilização do paradigma de bancos de 

dados NoSQL. Foram utilizados no estudo o SQL Server e o MongoDB, ambos 

escolhidos pela sua popularidade e licenças gratuitas.  

Para execução dos testes, foi desenvolvida uma ferramenta própria, com 

objetivo de executar simulações para obter o tempo de resposta em ambas as bases 

de dados, além de realizar as requisições. Foi selecionada a base de dados 

AdventureWorks, disponibilizada pelo SQL Server, para a realização dos testes. Os 

testes foram efetuados utilizando apenas uma tabela da base de dados mencionada, 

utilizando-se grupos de 1.000, 10.000, 100.000, 1.000.000. 2.000.000 e 4.000.000 de 

registros. 

Segundo os autores, em todos os testes realizados, o MongoDB se mostrou 

muito superior ao SQL Server. À medida que os registros aumentavam, o tempo de 

resposta do SQL Server crescia de forma significativa. Ao final dos testes, pôde-se 
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perceber que o tempo de resposta do SQL Server, foi em média, 164% maior que o 

MongoDB. 

Soares (2017): O autor propõe uma análise comparativa de desempenho 

entre sistemas gerenciadores de bancos de dados NoSQL no contexto de Internet das 

Coisas. Foram utilizados os bancos de dados MongoDB, Couchbase e Redis. As 

escolhas dos SGBDs se justificam devido à compatibilidade com as ferramentas 

utilizadas no estudo e as suas licenças gratuitas. 

A base de dados utilizada no estudo foi a Air Quality Data Set, 

disponibilizada no repositório de aprendizagem de máquina da Universidade da 

Califórnia, Irvine (University of California, Irvine - UCI), que contava com 9.358 

instâncias de dados. 

Para execução dos testes e coleta dos resultados, foi desenvolvida uma 

aplicação própria, feita em Java, chamada Inobench. Os testes visavam a simulação 

de operações de inserção e consultas, observando-se os seguintes critérios: tempo 

de resposta para a realização do teste, vazão, taxa de erros, consumo de CPU, 

consumo de memória e o espaço de armazenamento utilizado (para operações de 

inserção).  

O plano de teste contava com um número crescente de usuários, cujo 

intuito era verificar os limites máximos de operação de cada um dos SGBDs. Iniciou-

se com 1 usuário realizando 100.000 operações, subindo ao nível de 10 usuários 

realizando 10.000 operações, 100 usuários realizando 5.000 operações, 500 usuários 

realizando 1.000 operações e finalizando-se com 750 usuários realizando 100 

operações. 

Os resultados dos testes foram dispostos em gráficos. Segundo o autor, 

dentre todos os cenários analisados, chegou-se à seguinte conclusão: O MongoDB é 

recomendado para aplicações onde há restrições de confiabilidade e de espaço para 

armazenamento em disco. O Couchbase é recomendado para aplicações que 

demandam de alta velocidade. Por fim, o Redis é recomendado para aplicações onde 

há restrições de consumo de processamento, tendo também um resultado satisfatório 

dentre as demais métricas avaliadas. 

Germano e Sotto (2018): Os autores propõem uma análise de 

desempenho, cuja finalidade era a execução de testes de performance, sendo este, 

dividido em quatro categorias, a saber: inserção, atualização, exclusão e consultas. 
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Os testes foram realizados em um sistema web, utilizando dois bancos de dados não 

relacionais: MongoDB e CouchDB. 

Foi desenvolvido um software para realização dos testes. Os testes foram 

executados três vezes, a fim de possibilitar a criação de uma média aritmética dos 

resultados. Foram executados loops de 1, 10, 100, 1.000 e 10.000 repetições para os 

testes de busca e inserção. A exclusão e atualização foram feitas em uma única 

execução.  

Ambos os bancos de dados contavam com uma base de dados com 1.000 

registros. Ao final dos testes os resultados foram apresentados em tabelas. Segundo 

os autores, o MongoDB apresentou um tempo de execução consideravelmente menor 

que o CouchDB em todos os cenários testados. 

Marques, Medeiros e Pereira (2018): Os autores propõem uma análise de 

desempenho entre o MySQL e o MongoDB. Foi desenvolvida uma aplicação para 

gerenciamento de matrículas, onde foi submetida a migração de dados de um arquivo 

TXT, com uma média de 30 mil registros de alunos do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, onde continha os nomes, as matrículas 

e os cursos dos alunos. Segundo os autores, mesmo se tratando de uma aplicação 

com uma base de dados simples, as diferenças de desemprenho entre os SGBDs foi 

notória.  

Foram realizados dois testes. O primeiro simulava a inserção de dados com 

100, 1.000 e 30.000 registros. Em todas as situações realizadas, o MongoDB 

apresentou um tempo de resposta muito menor do que o MySQL, sendo a diferença 

mais perceptível no teste contendo 30.000 registros. O segundo teste, por sua vez, 

simulava a busca de dados. Foram executadas as buscas simulando consultas 

simples e complexas. Segundo os autores, mesmo com a otimização das querys, o 

MySQL apresentou resultados piores quando comparado ao MongoDB. 

Os resultados dos trabalhos de Rabelo e Cândido (2007) e Silva e Ferreira 

(2017) chamam atenção, posto que, ambos os trabalhos chegam a uma mesma 

conclusão, que à medida que o número de registros aumenta, o desempenho do 

modelo relacional decresce de forma significativa, o que mostra uma certa ineficiência 

do modelo relacional ao se trabalhar com carga alta de dados. 

É possível observar no Quadro 3 um comparativo entre os trabalhos 

apresentados com a presente pesquisa, comparando suas principais características, 

além dos resultados obtidos. 
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Quadro 3 - Comparativo dos Trabalhos Correlatos (Ferramentas Próprias). 

Autor BDs Utilizados Tipos de Testes 
Volume de 

Dados  
Resultados 

Rabelo e Cândido 
(2007) 

PostegreSQL e 
MongoDB. Testes de carga 

1.674, 10.000 e 
1000,000 
registros 

O MongoDB obteve 
melhores resultados em 
todos os cenários testados 

Barros et al. 

(2017) 

MySQL, 
Cassandra e 
MongoDB 

Operações de 
inserção, extração 
e consulta 

69.848.142 
linhas 

O MySQL apresentou os 
piores resultados em todos 
os cenários 

Silva e Ferreira 
(2017) 

SQL Server e 
MongoDB Tempo de resposta 

1.000, 10.000, 
100.000, 
1.000.000. 
2.000.000 e 
4.000.000 de 
registros 

O tempo de resposta do 
MongoDB foi, em média, 
164% menor do que o SQL 
Server 

Soares (2017) 
MongoDB, 
Couchbase e 
Redis 

Tempo de resposta, 
vazão, taxa de 
erros, consumo de 
CPU, consumo de 
memória e espaço 
em disco utilizado 

9.358 
instâncias de 
dados 

Dentre as métricas 
avaliadas, o Redis 
apresentou os resultados 
mais satisfatórios 

Germano e Sotto 
(2018) 

MongoDB e 
Couchbase 

Testes de 
performance 1.000 registros 

Em todas as operações de 
manipulação de dados, o 
MongoDB apresentou menor 
tempo de resposta 

Marques, 
Medeiros e 
Pereira (2018) 

MySQL e 
MongoDB 

Testes de inserção 
e busca 

100, 1.000 e 
30.000 
registros 

Em todos os testes 
realizados, o MongoDB 
apresentou uma 
performance notoriamente 
superior 

Trabalho Proposto 
(2022) 

MySQL e 
MongoDB 

Testes de carga  

5.000, 10.000, 
100.000, 
500.000 e 
5.000.000 de 
registros 

No geral, o modelo relacional 
obteve os melhores 
resultados 

Fonte: Próprio Autor. 

3.3 Console 

Cuer (2014): O autor apresenta um estudo cujo foco principal é a realização 

de uma análise comparativa de desempenho entre bancos de dados relacionais e não 

relacionais. Para isto, foram selecionados três bancos de dados: para representar o 

modelo relacional foram selecionados o MySQL e o PostegreSQL; para o modelo não 

relacional foi escolhido o MongoDB. As escolhas dos bancos de dados se deram pela 

sua popularidade e colocação no ranking do DB-Engines. 

Para realização dos testes foi utilizada uma máquina virtual, e para que não 

houvesse nenhuma interferência na realização dos testes, nenhuma ferramenta foi 

utilizada para coletar os resultados. Com isso, todas as instruções foram executadas 

pelo prompt de comando do sistema operacional utilizado na máquina virtual.  

A base de dados utilizada contava com 1.000.000, 10.000.000, 50.000.000 

e 100.000.000 de registros. Os testes contavam com operações de inserção, busca, 
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alteração e remoção de registros, sendo estes executados 10 vezes, a fim de evitar 

erros. O resultado final foi fruto da média aritmética dos resultados obtidos.  

No final dos testes, os resultados foram apresentados em tabelas. Segundo 

o autor, nos testes de inserção o MongoDB foi cerca de 20 vezes mais lento que o 

PostegreSQL, que obteve o melhor resultado. Nos testes de busca, o MongoDB 

obteve um melhor desempenho que os demais. Por sua vez, nos testes de alteração 

de dados, o MySQL obteve um melhor desempenho, seguido pelo MongoDB. Por fim, 

nos testes de remoção, o MySQL obteve novamente um melhor desempenho que os 

demais, sendo o banco de dados que se manteve mais estável durante a execução 

dos testes. 

Lopes Júnior (2016): O autor propõe uma análise comparativa de 

desempenho entre um banco de dados relacional e não relacional orientado a 

documentos. Para tanto, foram escolhidos os SGBDs PostgreSQL e MongoDB, as 

quais foram baseadas na relevância que os mesmos têm para o mercado e para 

academia, e em seus modelos de dados. 

 A base de dados utilizada no estudo foi a base de trajetórias T-Drive, da 

Microsoft, que continha uma semana de trajetórias de 10.357 táxis. O número total de 

pontos no conjunto de dados é de cerca de 15 milhões e a distância total das 

trajetórias atinge 9 milhões de quilômetros.  

As métricas utilizadas como comparativo entre os bancos de dados foram: 

a quantidade de operações de entrada e saída, uso de CPU e tempo de resposta de 

consulta. Além disso, foi utilizado um microbenchmark, onde foram definidos seis tipos 

de operações a serem realizadas em ambas bases de dados, sendo estas executadas 

com e sem índices, sendo elas: full scan, exact match, insert, update, delete e 

aggregation.  

Após os testes, os resultados foram dispostos em formato de gráficos, 

contemplando os seis tipos de operações pré-definidas. Segundo os autores, nas 

consultas realizadas sem índices, o MongoDB se sobressaiu nas seguintes situações: 

full scan, insert e aggregation. O PostgreSQL, por sua vez, obteve um melhor 

desempenho no exact match, update e delete. Contudo, quando aplicado índices na 

base dados, o MongoDB tem melhor desempenho em todas as situações, 

apresentando menor tempo de resposta, utilizando menos CPU e fazendo menos 

operações de entrada e saída no disco. É possível observar no Quadro 4 um resumo 
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comparativo entre os trabalhos apresentados com a presente pesquisa, comparando 

suas principais características, além dos resultados obtidos. 

Dentre os trabalhos apresentados, o resultado do estudo de Cuer (2014) é 

o que mais chama atenção, pois aponta que o MongoDB chegou a ser 20 vezes mais 

lento que o MySQL nos testes de inserção.  

Quadro 4 - Comparativo dos Trabalhos Correlatos (Console). 

Autor BDs Utilizados Tipos de Testes Volume de 
Dados  Resultados 

Cuer (2014) 
PostegreSQL, 
MySQL e 
MongoDB 

Operações de 
inserção, 
alteração, busca e 
exclusão 

1.000.000, 
10.000.000, 
50.000.000 e 
100.000.000 de 
registros 

No geral, o MySQL apresentou 
resultados superiores aos 
demais 

Lopes Júnior 
(2016) 

PostegreSQL e 
MongoDB 

Microbenchmark e 

quantidade de 
operações de E/S, 
tempo de consulta 
e uso da CPU 

Não informado 

Ao se utilizar índices, o 
MongoDB tem melhor 
desempenho em todas as 
situações 

Trabalho 
Proposto 
(2022) 

MySQL e 
MongoDB 

Testes de carga  

5.000, 10.000, 
100.000, 500.000 
e 5.000.000 de 
registros 

No geral, o modelo relacional 
obteve os melhores resultados 

Fonte: Próprio Autor.
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4 ESTUDO DE CASO 

Este capítulo tem como objetivo apresentar os detalhes do estudo de caso. 

Na Seção 4.1 é apresentado um breve resumo do Sistema de Certificados, mostrando 

como este funciona e suas principais características. Na Seção 4.2 é apresentado a 

base de dados relacional do Sistema de Certificados. Na Seção 4.3 são apresentadas 

as propostas de migração realizadas do modelo relacional para o modelo não 

relacional orientado a documentos. 

4.1 Sistema de Certificados 

O Sistema de Certificados (RAMOS et al., 2018) foi desenvolvido no 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – Campus Vitória da 

Conquista (IFBA - VCA), com o objetivo de automatizar as emissões dos certificados, 

tornando o processo mais simples, rápido e eficaz, além de atender ao princípio da 

economicidade, bem como, aos princípios de simplificação e racionalização de 

serviços públicos.  

O Sistema de Cerificados é um sistema web que controla a emissão e a 

validação de certificados. O Sistema vem sendo utilizado desde o ano de 2017 em 

eventos acadêmicos realizados no próprio campus. O sistema foi desenvolvido 

utilizando a linguagem de programação PHP com o framework Zend e com acesso ao 

sistema gerenciador de bando de dados MySQL.  

Além da validação e emissão dos certificados, o sistema possui outros 

recursos, tais como: Cadastro de usuário (coordenador do evento); Cadastros de 

evento, de atividade e de participante; Cadastro de modelo de certificado; Cadastro 

de certificado de um participante em atividades do evento; e Visualização de 

certificados emitidos e envio de notificação por e-mail.  

O sistema atual conta com três telas principais, a saber: A interface de 

Emissão, que é acessível a todos os participantes de um evento; Interface de 

Validação, acessível a todos os usuários que desejam validar um certificado; e 

Interface de Administração, acessível somente aos usuários autorizados (RAMOS et 

al., 2018). 

A tela de emissão de certificados é simples e objetiva, onde o usuário 

precisa inserir somente seu CPF, data de nascimento, selecionar o evento para o qual 

deseja emitir seu certificado, e por fim, executar a validação do CAPTCHA. É possível 
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observar na Figura 20, a tela de emissão do sistema, onde os campos devem ser 

preenchidos corretamente pelo usuário, para assim ter acesso a tela de download. 

Figura 20 - Interface de Emissão. 

 
Fonte: Matos (2018). 

Após a correta inserção dos dados, ao clicar em “Buscar certificados”, o 

usuário é encaminhado a outra tela, onde será possível verificar seus dados pessoais, 

além dos dados do evento selecionado. Nessa tela é possível realizar o download do 

certificado de participação do evento em questão, no formato PDF (Portable 

Document Format) (Figura 21). 

Figura 21 - Tela de download dos certificados. 

 
Fonte: Matos (2018). 
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A tela de administração, por sua vez, é acessível via login e senha para 

usuários credenciados. Uma vez realizado o acesso, o usuário tem acesso ao 

dashboard do sistema (Figura 22). Nesta tela, os usuários credenciados têm completo 

controle das funções do sistema, das quais se destacam: visualização dos 

participantes cadastrados, quantidade de funções, usuários cadastrados, eventos 

cadastrados, edição, inserção e exclusão de dados, dentre outros. 

Figura 22 - Dashboard do sistema. 

 
Fonte: Matos (2018). 

4.2 Base de Dados Relacional 

O SGBD utilizado no Sistema de Certificados foi o MySQL Community 

Server (2022), disponível sob a licença GNU GLP. Na Figura 23 é mostrado o 

esquema conceitual do sistema, que se baseia em um mais alto nível de abstração, 

onde o foco é discutir os aspectos do negócio.  

O sistema conta atualmente com sete entidades (Atividade, Participante, 

Tipo_Atividade, Evento, Usuario, Modelo_Certificado e Funcao) e uma agregação 

(Participacao), que representam os dados essenciais do sistema.  

Os dados principais que serão utilizados neste estudo estão armazenados 

na entidade Participante e na agregação Participacao. A entidade Participante, 

armazena os dados pessoais dos participantes do evento, tais como, nome, CPF, data 

de nascimento, dentro outros. A agregação Participacao, por sua vez, a partir de uma 

relação ternária, armazena os dados referentes a participação na qual é possível 

emitir os certificados. Os dados contidos na agregação têm origem em entidades 

auxiliares, tais como, evento, atividade, que a partir do relacionamento entre si tornam 

possível o compartilhamento dos dados. 
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Figura 23 - Esquema Conceitual do banco de dados. 

 
Fonte: Matos (2018). 

Na Figura 24 é mostrado o esquema lógico do Sistema de Certificados, 

gerado a partir do esquema conceitual da Figura 23, ilustrando ao todo nove tabelas 

e o relacionamento entre elas, proporcionando que dados de tabelas distintas sejam 

recuperados em uma única consulta. 

A seguir são mostrados exemplos de consultas que podem ser realizadas 

a partir das tabelas do esquema lógico: 

1) Qual o total de atividades por evento? 

2) Qual o total de participantes por evento? 

3) Quais as atividades e tipos de atividade de um evento? 

4) Qual o total de certificados por evento? 

5) Quais os eventos que um aluno x participou? 

6) Quais os dados de um participante? 

7) Qual o total de participantes? 

8) Qual o total de certificados? 

9) Quais os certificados (as atividades e os eventos) de um participante? 

10) Quais os certificados (as atividades e os eventos) dos participantes? 
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Figura 24 - Esquema Lógico do banco de dados. 

 
Fonte: Matos (2018). 

4.3 Base de Dados não Relacional 

Foi necessário primeiramente realizar a migração da base dados utilizado 

atualmente do modelo relacional para o modelo não relacional a fim de possibilitar a 

realização dos testes. Foi escolhido o SGBD NoSQL MongoDB (2022), sendo este 

disponível para uso sob a licença Server Side Public License (SSPL) v1. 

A migração da base de dados do Sistema de Certificados foi feita de duas 

formas distintas, cuja finalidade era elencar qual modelagem traria um maior 

desempenho ao sistema. A primeira modelagem utiliza do conceito DBRef (Database 

Reference), na qual uma ou mais tabelas do banco de dados relacional se tornam 

uma coleção no MongoDB. Ao utilizar a modelagem DBRef, é necessário, via de regra, 

fazer a ligação entre os atributos das coleções para obter o resultado da consulta 

desejada. A segunda modelagem utiliza do conceito de Embedded Document 

(documento embutido), no qual um documento está dentro de outro documento não 

sendo necessário buscar a informação em outra coleção, já que as informações estão 

aninhadas em uma única coleção.  

Foi utilizado o software Moon Modeler (DATENSEN, 2022) com o intuito de 

ilustrar a disposição dos documentos após a migração das bases de dados. Na Figura 

https://www.mongodb.com/licensing/server-side-public-license
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25 é possível visualizar as cinco coleções geradas a partir das nove tabelas do 

esquema lógico da Figura 24. As tabelas “participante”, “participação” e “usuário” 

foram agrupadas formando uma único coleção, “usuario_participacao”. Esta junção 

proporciona um maior desempenho nas operações que envolvem o documento em 

questão, tais como escritas, leituras e exclusões. Na coleção “usuario_participacao” 

foi criado uma ligação com as coleções “evento”, “atividade” e “tipoAtividade_funcao” 

a partir dos códigos objectId. Assim como na coleção “modelo_certificado” foi criado 

uma ligação com as coleções “evento” e “tipoAtividade_funcao”. 

Figura 25 - Estratégia DBRef. 

 
Fonte: Próprio Autor. 

Como informado anteriormente, a segunda forma de modelagem utilizada 

foi a Embedded Document, que trabalha de forma mais simples, ignorando a 

necessidade da existência de um determinado campo servindo como referência em 

outro documento. As consultas neste formato são mais simples, uma vez que todos 

os dados estão aninhados em uma única coleção. Na Figura 26 é possível visualizar 

a coleção gerada com essa modelagem a partir das nove tabelas do esquema lógico 

da Figura 24. 
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Figura 26 - Estratégia Embedded Document. 

 
 Fonte: Próprio Autor. 
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5 TESTES DE DESEMPENHO 

Este capítulo tem como objetivo apresentar os testes realizados com os 

sistemas gerenciadores de banco de dados MySQL, representando o banco de dados 

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

O objetivo dos testes é fazer uma análise comparativa de tempo de acesso das bases 

de dados. Assim, serão executadas consultas típicas ao dia a dia do sistema utilizado 

como estudo de caso.  

Além disso, na Seção 5.1 será apresentado o ambiente de teste, e na 

Seção 5.2 será apresentado as bases de dados utilizadas e suas características e a 

definição dos testes e sua metodologia. Por fim, na Seção 5.3 serão apresentados os 

resultados obtidos. 

5.1 Ambiente de Teste 

Os testes foram executados em uma única máquina, rodando o sistema 

operacional Windows 11 com arquitetura de 64 bits, equipada com um processador 

Intel Core I5-11400H com clock de até 4.50 Ghz, 8GB de memória RAM DDR4 com 

frequência de 3200MHz, e uma placa de vídeo dedicada NVIDIA RTX 3050 com 4GB 

GDDR6. Em relação aos sistemas gerenciadores de banco de dados utilizados, para 

o modelo relacional foi utilizado o MySQL Community Server na versão 8.0.28, e no 

NoSQL, o MongoDB Community Server na versão 5.0.6. 

5.2 Bases de Dados 

A base de dados utilizada como estudo de caso do presente trabalho conta 

com diversas tabelas. Contudo, para os testes realizados, o foco será principalmente 

em consultas realizadas nas tabelas com maior número de registros, a saber: 

participante e participação. Em alguns casos, outras tabelas darão suporte as 

consultas realizadas. 

Inicialmente serão realizados testes com a base de dados em seu estado 

original. Em seguida, os testes serão realizados executando um aumento progressivo 

dos números de registros na base de dados, para que dessa forma seja possível 

constatar o desempenho das bases de dados quando submetidas a um grande 

volume de dados. 
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5.2.1 Plano de Testes 

As consultas a serem realizadas levam em conta a demanda da base de 

dados utilizada. Serão realizadas duas rodadas de testes. O primeiro será executado 

com a base de dados em seu estado original, contando atualmente com 1.829 

participantes, 5.304 participações em eventos, 42 eventos, 20 funções, 559 atividades 

e 135 modelos de certificados. O segundo teste, por sua vez, será realizado com a 

inserção de dados aleatório, sendo estes inseridos nas tabelas centrais que serão 

utilizadas nos testes, a saber: participante e participação. O número dessa inserção 

aleatória irá escalar da seguinte forma: 10.000, 100.000 e 500.000 mil e 5.000.000 

milhões de registros na tabela de Participante, e uma quantidade de registro maior na 

tabela de Participação que dependerá de um número aleatório entre 1 e 5. A ideia é 

inserir de 1 a 5 participações (certificados) para cada participante. 

Os testes serão efetuados realizando a mesma consulta em ambas bases 

de dados. A metodologia adotada prevê a execução da mesma consulta cinco vezes 

em cada base de dados, descartando o pior e o melhor resultado, a fim de evitar 

quaisquer variações provenientes de picos ou lentidão durante a execução das 

consultas. Posto isto, o tempo de execução das consultas foi calculado utilizando a 

média aritmética.  

Foram definidas cinco consultas a serem realizadas nas bases de dados, 

as quais são as mais utilizadas constantemente pelo sistema, conforme mostrada no 

Quadro 5. As consultas implementadas em SQL e MongoDB podem ser encontradas 

no Apêndice A – Consultas SQL e MongoDB. 

Quadro 5 - Consultas realizadas. 

# Consulta 

C1 Qual o total de atividade por evento? 

C2 Qual o total de participante por evento? 

C3 Quais as atividades e tipos de atividade de um evento? 

C4 Qual o total de certificado por evento? 

C5 Quais os eventos de um participante? 

 Fonte: Próprio Autor. 

5.2.2 Povoamento Aleatório 

A primeira etapa deste trabalho se dá com o povoamento da base de dados 

relacional do Sistema de Certificados. Como esta contém uma quantidade pequena 

de dados, a se fez necessário a criação de um mecanismo de povoamento aleatório 
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de dados para comportar uma grande quantidade de dados. Assim, foi desenvolvida 

uma ferramenta, utilizando a linguagem de programação Python, com o intuito de 

realizar as inserções na base de dados, levando em consideração as demandas dos 

testes.  

O povoamento aleatório dessas tabelas é feito com bibliotecas Python. 

Para a tabela de participantes foi utilizada a biblioteca Faker (2022), na qual é possível 

gerar nomes e sobrenomes aleatórios. O CPF dos participantes são gerados a partir 

de uma função python, na qual são gerados de forma sequencial, garantido assim, 

que não ocorra repetições dado a quantidade de dados inseridos. Por se tratar de 

dados fictícios, a validação desses dados não se faz necessário. A intenção é que 

uma grande quantidade de dados seja inserida, mas que mantenha a base de dados 

o mais semântico possível. 

 Para as inserções da tabela de participações foi utilizada a função random. 

Uma particularidade dessa tabela é a presença de uma chave primária composta, na 

qual os ids da tabela não podem se repetir ao mesmo tempo. Desta forma, por meio 

da função supracitada foi possível alternar o valor das inserções destes campos, 

possibilitando a inserção correta destes dados. A ferramenta de povoamento aleatório 

da base de dados relacional encontra-se no Apêndice B – Ferramenta de Povoamento 

Aleatório. 

É importante ressaltar que não ocorre o povoamento de dados aleatório na 

base de dados em seu estado original, uma vez que a base de dados original contém 

valores reais inseridos pelo Sistema de Certificados. 

5.2.3 Migração da Base de Dados: SQL para JSON 

Após o povoamento da base de dados, a segunda etapa é a migração da 

base de dados do modelo relacional para o modelo não relacional orientado a 

documentos. Foi desenvolvida uma ferramenta própria utilizando a linguagem de 

programação PHP para possibilitar essa migração, que conta com uma série de 

scripts, onde cada script atua convertendo uma determinada tabela da base de dados 

para o formato JSON, com os respectivos dados povoados na etapa anterior (ver 

Seção 5.2.2). 

É importante salientar que esta ferramenta apesar de desenvolvida 

exclusivamente para a pesquisa em questão, pode ser utilizada para realizar a 

migração de qualquer base de dados SQL para o formato JSON, com alguns ajustes 
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na estrutura da ferramenta. A Ferramenta de Migração da Base de Dados do Sistema 

Certificado em SQL para JSON pode ser encontrada no Apêndice C – Ferramenta de 

Migração SQL para JSON. 

5.3 Resultados 

Nesta seção são apresentados os resultados obtidos após a realização dos 

testes. Para tanto, após o povoamento randômico do banco com dados relacional e a 

migração da base de dados do modelo relacional para o modelo não relacional 

orientado a documentos, os testes foram executados seguindo a metodologia e 

consultas descritas na Seção 5.2.1. A ferramenta desenvolvida para execução dos 

testes pode ser encontrada no Apêndice D – Ferramenta de Execução dos Testes.  

Na Seção 5.3.1 são exibidos os resultados dos testes realizados, 

apresentando a média aritmética do tempo de execução das consultas para cada uma 

das bases de dados utilizadas, conforme explicado na Seção 5.2.1. Por fim, na Seção 

5.3.2 é apresentada uma breve discussão acerca dos resultados obtidos. 

5.3.1 Teste de Desempenho 

O primeiro cenário de teste, mostrado na Figura 27, ao utilizar dados 

contidos na base de dados original, com cerca de 5.300 registros, apresenta melhores 

resultados nas consultas realizadas em MySQL do que as modelagens utilizadas no 

MongoDB. 

Figura 27 - Teste com Dados Originais (5.300 registros). 

 
Fonte: Próprio Autor. 

Nas consultas utilizando 10 e 100 mil registros (Figura 28), o MySQL ainda 

manteve os melhores resultados, com exceção da Consulta 2, na qual o MongoDB 

com a modelagem Embedded Documents foi notavelmente mais rápido do que os 
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demais, sendo cerca de cinco vezes mais rápido que o modelo relacional no cenário 

utilizando 100 mil registros.  

Figura 28 - Teste com 10 e 100 mil registros. 

 
Fonte: Próprio Autor. 

Na Figura 29 é mostrado um gráfico que ilustra o crescimento do tempo de 

resposta das consultas realizadas, abrangendo o cenário padrão, com a base de 

dados em seu estado original, e também com 10 e 100 mil registros. 

Figura 29 - Crescimento do Tempo de Resposta 1. 

 
Fonte: Próprio Autor. 

Por fim, no último cenário utilizando 500 mil e 5 milhões de registros (Figura 

30), o MySQL ainda manteve a superioridade ao modelo não relacional, perdendo 

novamente somente na Consulta 2. O MongoDB com a modelagem Embedded 

Documents no cenário com 500 mil registros foi cerca de duas vezes mais rápido, e 

no cenário com 5 milhões de dados foi três vezes mais rápido. 
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Figura 30 - Teste com 500 mil e 5 milhões de registros. 

 
Fonte: Próprio Autor.  

Na Figura 31 é mostrado o gráfico que ilustra o crescimento dos tempos de 

respostas das bases de dados, para os cenários com 500 mil e 5 milhões de registros. 

Figura 31 - Crescimento do Tempo de Resposta 2. 

Fonte: Próprio Autor. 

Na Figura 32 é mostrado os comandos utilizados em cada uma das 

consultas, ilustrando as diferenças entre elas, a fim de evidenciar quais foram os 

operadores utilizados e as combinações mais custosas para as bases de dados 

executarem. 
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Figura 32 - Comandos utilizados nas consultas. 

 Fonte: Próprio Autor. 

5.3.2 Análise dos Resultados 

É possível constatar através dos resultados apresentados, que houve uma 

superioridade em termos de velocidade de execução das consultas do modelo 

relacional em praticamente todos os cenários testados. Contudo, é importante 

observar que a Consulta 2, na qual o modelo não relacional utilizando da estratégia 

Embedded Documents foi mais rápido. 

Apesar de mais lento nos testes, o MongoDB utilizando Embedded 

Documents se mostrou mais estável à medida que o número de registros da base de 

dados aumentava. É possível perceber que nas consultas que envolviam o retorno de 

mais dados, o modelo relacional apresentou uma crescente perca de desempenho em 

relação ao tempo de resposta durante a execução das consultas. 

Na Consulta 2, com 100 mil registros, o modelo não relacional utilizando 

Embedded Documents foi cerca de cinco vezes mais rápido do que o modelo 

relacional, e à medida que os dados eram escalados na base de dados, o tempo do 

MySQL saltou de 0,12 milissegundos para 50 segundos, enquanto que o MongoDB 

foi de 0,11 milissegundos para 17 segundos, respectivamente, com 100 mil e 5 

milhões de registros. 

O modelo utilizando DBRef foi o mais lento dentre todos. Esse resultado 

constata que o particionamento de uma base de dados em vários documentos 

acarreta em uma lentidão maior que o esperado na recuperação dos dados, como 

discutido na fundamentação teórica e constatado nos trabalhos correlatos. Contudo, 

essa modelagem pode ser útil se houver um maior agrupamento de dados que são 
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frequentemente utilizados, minimizando assim, consultas que utilizem referências de 

outros documentos. 

A título de informação, é importante destacar o espaço ocupado em disco 

em cada um dos modelos. No cenário utilizando 5 milhões de registros, o MySQL 

ocupou 1,6 gigabytes de espaço em disco, enquanto o MongoDB com a modelagem 

DBRef ocupou cerca de 500 megabytes, e com a modelagem Embedded Documents 

o espaço utilizado foi de aproximadamente 830 megabytes. Logo, percebe-se que em 

um cenário onde há restrição de espaço para armazenamento de dados, o modelo 

não relacional se faz uma alternativa.
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6 CONCLUSÃO  

Este estudo teve como objetivo realizar uma comparação entre base de 

dados de dois sistemas gerenciadores de banco de dados: um relacional, MySQL e 

outro não relacional orientado a documentos, MongoDB. Assim, foi realizado um 

estudo teórico acerca dos bancos de dados relacionais e não relacionais, introduzindo 

as suas principais características e usos, além de uma visão de técnicas de 

benchmark. Para possibilitar a realização desta pesquisa, foi utilizado como estudo de 

caso o Sistema de Certificados, o qual foi desenvolvido no Instituto Federal da Bahia 

Campus Vitória da Conquista.  

A primeira etapa contou com o desenvolvimento de três ferramentas: (i) a 

primeira com o objetivo de permitir a inserção randômica de grandes quantidades de 

registros na base de dados relacional; (ii) a segunda teve o objetivo de migrar os dados 

da base de dados do modelo relacional para o modelo não relacional orientado a 

documentos, utilizando duas modelagens distintas: DBRef e Embedded Documents; 

(iii) e a terceira foi responsável em permitir a execução dos testes, contabilizando o 

tempo de resposta das consultas por meio da média aritmética. 

Os testes foram realizados executando a mesma consulta em ambas bases 

de dados. A primeira rodada de testes foi feita utilizando a base de dados em seu 

estado original, contendo cerca de 5.300 registros. Após isso, foi feita a inserção de 

10.000, 100.000 e 500.000 mil e 5.000.000 milhões de registros. 

Os resultados encontrados apontam uma superioridade do modelo 

relacional em quase todos os cenários, perdendo para o MongoDB utilizando a 

estratégia Embedded Documents em apenas uma das consultas realizadas, o que 

nega a hipótese apresentada neste estudo. 

A estratégia do modelo não relacional orientada a documentos com DBRef 

foi o mais lento em todos os cenários, comprovando que o particionamento de dados 

em muitas coleções acarreta uma lentidão maior que o esperado na recuperação do 

dados. Por fim, comprovou-se também que, o MongoDB ocupa menos espaço em 

disco para armazenamento da base de dados, se fazendo uma alternativa para 

sistemas com restrição de espaço em disco, conforme constatado na pesquisa de 

Soares (2017) e ratificado neste trabalho. 

Apesar dos trabalhos correlatos em sua maioria apontarem uma 

superioridade do modelo não relacional, percebe-se que este trabalho possui um 
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diferencial por utilizar duas modelagens distintas (DBRef e Embedded Documents), 

além de utilizar consultas mais complexas àquelas realizadas em alguns trabalhos 

correlatos (CUER, 2014; SILVA; FERREIRA, 2017). 

Desta forma, conclui-se que esta análise pode ser útil para determinar qual 

base de dados utilizar na construção de determinados sistemas, levando em conta a 

demanda do sistema e suas restrições. 

6.1 Contribuições  

Pode-se destacar como principais contribuições deste estudo, além da 

contribuição teórica acerca dos bancos de dados relacionais e não relacionais, o 

desenvolvimento da ferramenta de migração SQL para JSON, que mesmo sendo 

desenvolvido sob demanda para o sistema utilizado durante a pesquisa, pode ser 

reaproveitado para possibilitar a migração de outras bases de dados, necessitando 

apenas do ajuste da lógica para que esta se adeque ao formato JSON que se deseja 

obter. 

Outras contribuições deste trabalho são: as bases de dados geradas 

durante este estudo1, podendo ser utilizadas em pesquisas futuras que utilizem o 

mesmo estudo de caso, e o desenvolvimento da ferramenta de execução dos testes. 

Ferreira (2022) mostra o passo a passo da criação das bases de dados relacional e 

não relacional orientada a documentos a partir do repositório de dados supracitado. 

Por fim, não menos importante, tem-se como contribuição os resultados obtidos após 

os testes, os quais podem servir como parâmetro para ajudar a determinar qual 

sistema gerenciador de banco de dados utilizar em determinados sistemas, levando 

em conta a demanda, os tipos de dados utilizados, espaço em disco disponível e a 

necessidade de escalonamento. 

6.2 Trabalhos Futuros  

Pode-se encontrar a seguir algumas sugestões de trabalhos futuros: 

 Usar indexação na base de dados relacional e não relacional, a fim de 

trazer mais desempenho no retorno de consultas, conforme resultado 

alcançado por Lopes Júnior (2016); 

                                                 
1 BD Relacional: https://drive.google.com/drive/folders/1wQ0b9uyAqB6zhZUef3h4e24wkEgFUNRY 
 BD Não Relacional: https://drive.google.com/drive/folders/1EfsQrzRYAIEsmDVgniQtoyOz4Vfl0rmf 

https://drive.google.com/drive/folders/1wQ0b9uyAqB6zhZUef3h4e24wkEgFUNRY
https://drive.google.com/drive/folders/1EfsQrzRYAIEsmDVgniQtoyOz4Vfl0rmf
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 Utilizar uma quantidade maior de dados nos testes, por exemplo, 10, 50 

e 100 milhões de dados. O uso de uma quantidade massiva de dados, 

constataria se, de fato, uma base de dados relacional tende a perder 

desempenho à medida que o número de dados armazenados aumenta, 

conforme relatado por Barros et al. (2017); 

 Executar os testes com outras operações DML nas bases de dados 

(e.g., insert, update, delete), conforme feito por Cuer (2014), Rabelo e 

Cândido (2007), Barros et al. (2017) e Marques, Medeiros e Pereira 

(2018); 

 Desenvolver uma aplicação que consiga migrar de uma forma mais 

simples uma determinada base de dados relacional para uma não 

relacional, seguindo um modelo de regra estabelecido em um arquivo 

JSON; 

 Executar testes de estresse até o MySQL se tornar mais lento e 

comparar o desempenho com o MongoDB.
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APÊNDICE A – CONSULTAS SQL E MONGODB 

Neste apêndice são apresentadas as consultas realizadas em SQL e suas 

respectivas representações para o MongoDB utilizando as modelagens DBRef e 

Embedded Documents. Para facilitar o entendimento das consultas realizadas no 

MongoDB, é possível observar no Quadro 6 alguns operadores que foram utilizados 

de forma recorrente e suas respectivas funções. 

Quadro 6 - Operadores utilizados nas consultas do MongoDB. 

Operador Função 

$lookup Similar ao join do modelo relacional 

$group Similar ao group by do modelo relacional 

$sort Similar ao order by do modelo relacional 

$unwind Desmembra um determinado array 

$addToSet Adiciona elementos em um array sem valores repetidos 

$push Adiciona elementos em um array com valores repetidos 

$match Filtra um determinado documento 

$projection Determina quais campos serão exibidos em uma query 

$size Retorna a soma total de elementos de um array 

$sum Retorna a soma coletiva de valores numéricos 

Fonte: Próprio Autor. 

Na Figura 33, a Consulta C1 retorna o total de atividades por evento 

realizada em SQL, e suas representações para o MongoDB utilizando DBRef (Figura 

34) e utilizando Embedded Document (Figura 35). 

Figura 33 - C1: Total de Atividade por Evento. 

Fonte: Próprio Autor. 
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Figura 34 - C1-Ref: Total de Atividade por Evento. 

 
Fonte: Próprio Autor. 

Figura 35 - C1-Embedded: Total de Atividade por Evento. 

 
Fonte: Próprio Autor. 

Na Figura 36, a Consulta C2 retorna o total de de participantes por evento 

realizada em SQL, e suas representações para o MongoDB utilizando DBRef (Figura 

37) e utilizando Embedded Document (Figura 38). 
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Figura 36 - C2: Total de Participante por Evento. 

 
Fonte: Próprio Autor. 

Figura 37 - C2-Ref: Total de Participante por Evento. 

 
Fonte: Próprio Autor. 
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Figura 38 - C2-Embedded: Total de Participante por Evento. 

 Fonte: Próprio Autor. 

Na Figura 39, a Consulta C3 retorna as atividades e os tipos de atividades 

de um determinado evento realizada em SQL, e suas representações para o 

MongoDB utilizando DBRef (Figura 40) e utilizando Embedded Document (Figura 41). 

Figura 39 - C3: Quais as Atividades/Tipos de Atividade de um Evento. 

 Fonte: Próprio Autor. 
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Figura 40 - C3-Ref: Quais as Atividades/Tipos de Atividade de um Evento. 

 
Fonte: Próprio Autor. 

Figura 41 - C3-Embedded: Quais as Atividades/Tipos de Atividade de um Evento. 

 
Fonte: Próprio Autor. 

Na Figura 42, a Consulta C4 retorna o total de certificados por evento 

realizada em SQL, e suas representações para o MongoDB utilizando DBRef (Figura 

43) e utilizando Embedded Document (Figura 44). 
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Figura 42 - C4: Total de Certificado por Evento. 

 
Fonte: Próprio Autor. 

Figura 43 - C4-Ref: Total de Certificado por Evento. 

 
Fonte: Próprio Autor. 
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Figura 44 - C4-Embedded: Total de Certificado por Evento. 

 
Fonte: Próprio Autor. 

Na Figura 45, a Consulta C5 retorna os eventos de um determinado 

participante realizada em SQL, e suas representações para o MongoDB utilizando 

DBRef (Figura 46) e utilizando Embedded Document (Figura 47). 

Figura 45 - C5: Quais os Eventos de um Participante. 

 
Fonte: Próprio Autor. 



Apêndice A – Consultas SQL e MongoDB  83 

Figura 46 - C5-Ref: Quais os Eventos de um Participante. 

 Fonte: Próprio Autor. 

Figura 47 - C5-Embedded: Quais os Eventos de um Participante. 

 
Fonte: Próprio Autor.
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APÊNDICE B – FERRAMENTA DE POVOAMENTO ALEATÓRIO 

O código da ferramenta utilizado para efetuar a inserção de dados na base 

de dados relacional pode ser encontrado no repositório do GitHub por meio do link a 

seguir (https://github.com/clecio-sf/Ferramenta-de-Povoamento-Aleatorio). O código 

em questão efetua a inserção de registros pseudoaleatórios apenas na base de dados 

relacional. Após a etapa de inserção na base de dados relacional, é necessário efetuar 

a migração da base de dados para o modelo não relacional orientado a documentos 

utilizando o script do Apêndice C – Ferramenta de Migração SQL para JSON. Na 

Figura 48 é mostrada a imagem deste repositório. 

Figura 48 - Repositório da Ferramenta de Povoamento Aleatório. 

Fonte: Próprio Autor.

https://github.com/clecio-sf/Ferramenta-de-Povoamento-Aleatorio
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APÊNDICE C – FERRAMENTA DE MIGRAÇÃO SQL PARA JSON 

O código da ferramenta utilizado para efetuar a migração da base de dados 

relacional para a não relacional orientada a documentos pode ser encontrado no 

repositório do GitHub por meio do link a seguir (https://github.com/clecio-

sf/Ferramenta-de-Conversao-SQL-JSON). O código em questão efetua a migração do 

esquema relacional para o esquema orientado a documentos em JSON de acordo as 

duas modelagens adotadas na presente pesquisa, a saber: DBRef e Embedded 

Documents. Na Figura 49 é mostrada a imagem deste repositório. 

Figura 49 - Repositório da Ferramenta de Conversão SQL para JSON. 

Fonte: Próprio Autor.

https://github.com/clecio-sf/Ferramenta-de-Conversao-SQL-JSON
https://github.com/clecio-sf/Ferramenta-de-Conversao-SQL-JSON
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APÊNDICE D – FERRAMENTA DE EXECUÇÃO DOS TESTES 

O código da ferramenta utilizado para calcular o tempo de resposta das 

consultas na base de dados relacional e não relacional orientada a documentos pode 

ser encontrado no repositório do GitHub por meio do link a seguir 

(https://github.com/clecio-sf/Ferramenta-de-Execucao-de-Testes). Na Figura 50 é 

mostrada a imagem deste repositório. 

Figura 50 - Repositório da Ferramenta de Testes. 

Fonte: Próprio Autor. 

 

 

 

 

 

https://github.com/clecio-sf/Ferramenta-de-Execucao-de-Testes
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