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RESUMO 

 

 Como resultado do crescimento do tráfego de dados na internet, surgiu a 

necessidade de sistemas mais flexíveis de gerenciamento de dados e que fossem 

projetados sob a ótica do cenário atual da tecnologia, diferente dos já tradicionais 

bancos de dados relacionais. 

 Apesar de algumas empresas já fazerem uso de sistemas gerenciadores 

de banco de dados que não utilizam o modelo relacional para persistência de 

dados desde o começo dos anos 2000, tais sistemas foram ganhar popularidade 

no ano de 2009, ano em que aconteceu uma reunião em São Franscico 

organizada por Johan Oskarsson, um desenvolvedor de software londrino, e que 

deu início ao termo NoSQL, utilizado para nomear bancos de dados com várias 

arquiteturas que não utilizam o modelo relacional para persistir dados. 

 O trabalho atual visa, através de uma pesquisa bibliográfica, conceituar os 

novos sistemas gerenciadores de dados, chamados de NoSQL. Após conceituar e 

descrever sobre as várias categorias de banco de dados NoSQL existentes 

atualmente, o trabalho irá tratar sobre o banco de dados MongoDB, um dos mais 

usados atualmente, exemplificando o uso do mesmo através de um estudo de 

caso. 

 Palavras chave: Banco de Dados, NoSQL, BigData. 

  

 

 

 

 

 

 



IX 
 

ABSTRACT 

 

As a result of growing of the data traffic on the internet, a need arose for 

more flexible data management systems and projected in the perspective of the 

current scenario of the technology, different of the traditional relational databases. 

Although some companies have already been using data management 

systems that don't use the relational model to persist the data since 2000s, this 

kind of data management system gained popularity in the 2009s, in this year 

happened a meeting in San Francisco organized by Johan Oskarsson, a software 

developer from London, the term NoSQL surged from that meeting and since that 

day this term is used to refer the data management systems that don’t use the 

relational model. 

The current work aims through a literature search conceptualize the new data 

management systems, called NoSQL. After that and after describing about several 

NoSQL database categories currently existing, the work will describe about the 

MongoDB database, one of the most famous and currently used, exemplifying how 

to use it through a case study. 

Keywords: Database, NoSQL, BigData. 
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1. INTRODUÇÃO 

Na segunda metade do século XX, com o crescimento do poder de 

processamento dos computadores, consequência do investimento em pesquisa 

para evolução das tecnologias computacionais, várias aplicações, antes nunca 

pensadas, começaram a surgir e com elas a necessidade de armazenar os dados 

de forma eficiente. No começo dos anos 1960, houve um avanço considerável na 

forma como eram construídos e mantidos os computadores. Foi exatamente 

nessa época que o termo banco de dados surgiu pela primeira vez. A respeito do 

surgimento do termo, o Committee On Innovations In Computing and 

Communications (1999, p. 161) diz: O termo banco de dados emergiu para 

atender a ideia de que a informação armazenada nos computadores pudesse ser 

conceitualizada, estruturada e manipulada independentemente da máquina em 

que ela estivesse armazenada. 

Para atender tal necessidade surgiu o modelo relacional de persistir1 dados, 

inicialmente proposto por Edgar F. Codd, então funcionário da empresa IBM, em 

seu artigo chamado “Um Modelo Relacional para Grandes Bancos de Dados 

Compartilhados” (tradução feita pelo autor). Então na década de 70 começaram a 

surgir os primeiros sistemas que implementavam a ideia de persistir dados no 

modelo relacional, os sistemas pioneiros foram o System R e o Ingres. 

De acordo com Elsmari e Navath (2010), os primeiros sistemas 

gerenciadores de banco de dados relacionais, como conhecemos hoje, foram 

introduzidos na década de 80, mas eram muito lentos. Com o passar do tempo, 

novas formas e técnicas de armazenamento foram sendo desenvolvidas e com 

isso houve uma melhora no desempenho das tarefas executadas pelos sistemas 

gerenciadores. A partir desse momento o sucesso dos bancos de dados 

relacionais era inevitável: 

“[...] os bancos de dados relacionais se tornaram o tipo de sistema de 
banco de dados dominante para aplicações tradicionais. Eles agora 
existem em quase todos os tipos de computadores, desde os menores 
modelos pessoais até grandes servidores.” (Elsmari ; Navathi 2010, p. 
16). 

                                            
1
 Entende-se como persistir, o ato de armazenar os dados em algum local onde seja 

possível recuperá-lo quando preciso. 
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A partir do século XXI, cada vez mais pessoas estão acessando a rede 

mundial de computadores, seja por meio de seus computadores pessoais ou por 

meio de seus dispositivos móveis. Resultado de todo esse crescimento foi o 

aumento, em proporções inéditas, dos dados trocados e persistidos na rede. 

De acordo com Strauch (2011), a forma de como lidar com essa imensidade 

de dados foi assim questionada. Pois até então tínhamos como padrão de uso, 

em sistemas de banco de dados, o paradigma relacional, com todas as suas 

validações, dependências e restrições, que funcionam na maioria das aplicações2 

hoje existentes. Porém quando se fala de grupos de dados na casa dos 

petabytes3 sendo trocados e armazenados diariamente, todas as restrições 

encontradas no modelo relacional de persistir dados, não atende aos atuais 

requisitos da World Wide Web.  

De acordo com Sadalage e Fowler (2012), tem-se atualmente um novo 

desafio, já que nasceu uma necessidade de lidar com uma quantidade de dados 

nunca vista antes e que forçou uma mudança no investimento em hardware, 

passando do foco em apenas uma máquina potente para o foco em clusters de 

servidores em commodities4. Para atender tal necessidade, surgiram os bancos 

NoSQL, hoje uma opção além dos já consagrados bancos relacionais.  

O presente trabalho irá tratar, portanto, de alguns conceitos que envolvem 

os bancos de dados NoSQL, bem como uma breve explanação sobre algumas 

categorias de bancos de dados NoSQL existentes. No final, um exemplo prático 

será feito com o banco de dados MongoDB. 

  

                                            
2
 O termo aplicação, no presente contexto, refere-se a qualquer programa de computador. 

3
 Unidade de informação equivalente a     bytes. 

4
 Sistemas manufaturados por vários fornecedores, que incorporam padrões abertos, os 

quais promovem baixo custo e pouca diferenciação entre os produtos de tais fornecedores. 
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2. BANCO DE DADOS 

Neste capítulo alguns tópicos relevantes para a construção do 

conhecimento, proposto no trabalho, serão abordados. 

2.1. Dado, Informação e Conhecimento  

Quando o assunto é banco de dados, uma explanação a respeito dos termos 

dado, informação e conhecimento deve ser conduzida, pois é comum uma 

confusão na definição de tais termos. A compreensão dos termos é também de 

extrema importância, para que se saiba como serão e quais serão os dados de 

entrada do sistema, como devem ser processados e qual deve ser o resultado de 

tal processamento. 

Dado pode ser definido como uma entidade do mundo real, que não possui 

significado algum apenas pela sua existência. De acordo com Setzer (2001), um 

dado é necessariamente uma entidade matemática e, desta forma, é puramente 

sintático. Computadores apenas entendem dados, portanto a função de um 

programa de computador é o de processamento dos dados existentes em seu 

contexto. Alguns exemplos de dados são datas, fotos, sons gravados, nome, cor 

de cabelo e altura. 

Já a informação engloba todo significado gerado a partir de um conjunto de 

dados. Computadores não podem armazenar informação, o que eles armazenam 

é os dados formadores de tal informação. Setzer (2001) define informação da 

seguinte maneira: 

“Informação é uma abstração informal (isto é, não pode ser formalizada 
através de uma teoria lógica ou matemática), que está na mente de 
alguém representando algo significativo para essa pessoa”. 

Como exemplo, a partir de uma data de nascimento (data de nascimento é 

um dado), podem-se obter várias informações, como idade, uma possível 

aparência da pessoa, quais lugares são prováveis que ela frequente, dentre 

outras. Depende da percepção do indivíduo que recebe o dado. Um texto pode 

ser tomado como outro exemplo, pois a partir de um conjunto inteligível de 

palavras (dados), o indivíduo que está lendo o mesmo, obtém uma informação. A 
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diferença entre dado e informação, se forma quando se compreende que o 

primeiro é puramente sintático, e que o segundo necessariamente possui uma 

semântica. 

Por fim, conhecimento é o resultado da interpretação de uma determinada 

informação. É particular de cada indivíduo. Setzer (2001) define conhecimento 

como sendo uma abstração interior, pessoal de algo que foi experimentado, 

vivenciado, por alguém. Se computadores não armazenam informações, 

tampouco podem armazenar conhecimento, já que o mesmo é resultante de um 

tratamento de informações.  

Como exemplo, imagine que se tenha uma informação de que está frio em 

uma determinada cidade do Brasil e que exista uma necessidade de ir para tal 

lugar em uma viagem. Através de um conhecimento, resultante de uma 

experiência em tais condições climáticas, pode-se então escolher de forma 

correta as roupas para a viagem, quais lugares frequentar, se hospedar, dentre 

outras coisas. Dessa forma, o conhecimento está no contexto subjetivo do 

homem. Setzer (2001) conclui que o conhecimento está associado com 

pragmática, isto é, relaciona-se com alguma coisa existente no mundo real do 

qual se tem uma experiência direta. 

2.2. Sistemas de Banco de Dados Relacionais 

Antes de explanar a respeito dos sistemas de banco de dados relacionais, 

se faz necessário defini-los e esclarecer a origem dos mesmos. 

Elsmari e Navath (2010) definem, de forma genérica, banco de dados como 

sendo uma coleção de dados relacionados. Tratando de forma mais detalhada, 

esses dados precisam possuir algum sentido, devem incorporar uma 

representação do mundo real. O uso do termo banco de dados deve possuir as 

seguintes propriedades implícitas: 

 Possui um aspecto do mundo real. Esse aspecto é chamado de mini-

mundo. Alterações no minimundo devem refletir em mudanças no 

banco de dados. 
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 Os dados são compreendidos em uma coleção logicamente coerente, 

com algum significado inerente. Uma coleção de dados aleatórios, 

não deve ser chamada de banco de dados. 

 O banco é projetado, construído e alimentado para uma finalidade 

específica. Possui um grupo definido de usuários e aplicações 

previamente concebidas nas quais há um interesse por parte dos 

usuários. 

De acordo com Rodrigues Filho (2001), para profissionais de informática, 

deve-se conceituar banco de dados como uma evolução do conceito de arquivo. 

Entende-se arquivo como uma coleção de registros, no qual cada registro é 

composto de dados que representam uma entidade5 que se queira armazenar no 

banco de dados. 

Os convencionais sistemas de arquivos, que eram usados antes do 

surgimento dos Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados (SGBD), 

apresentavam alguns problemas, os quais serão discorridos a seguir. 

Dos primeiros problemas que se pode notar nos convencionais sistemas de 

arquivos, é a redundância e a inconsistência dos dados. De acordo com Elsmari e 

Navath (2010), no processamento de arquivo tradicional, cada usuário é 

responsável pela definição e criação dos arquivos necessários ao contexto da 

aplicação de software. Tal tarefa é tratada então como parte da programação da 

aplicação em questão. Ao deixar a responsabilidade de criação e administração 

dos arquivos para os construtores das aplicações, o risco de se ter um mesmo 

dado armazenado em mais de um arquivo se torna iminente. De acordo com 

Rodrigues Filho (2001), uma das consequências da duplicidade dos dados, além 

do desperdício do espaço de armazenamento, é a consistência comprometida, 

pois não há forma de garantir que o dado esteja sempre atualizado. 

Ainda existe a dificuldade no acesso aos dados, quando se pensa em uma 

estrutura baseada nos convencionais sistemas de arquivos. A respeito de tal 

dificuldade, Rodrigues Filho (2001, p. 10) diz: 

                                            
5
 Conjunto de objetos da realidade modelada sobre os quais se deseja manter informações 

no banco de dados. 
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“Considerando a distribuição arbitrária à qual os dados foram submetidos 
e, eventualmente, dos diferentes formatos físicos empregados na 
estrutura dos arquivos, a recuperação de dados fica bastante 
prejudicada, dependendo ainda da construção de programa específico 
para se extrair os dados convenientes.” 

Por fim, para Elsmari e Navath (2010), os sistemas não ofereciam 

capacidade para abstração de dados e independência entre dados e programas, 

não oferecendo flexibilidade suficiente quando se fazia necessário reorganizar o 

banco depois de mudanças nos requisitos. 

O surgimento dos sistemas de banco de dados relacionais está intimamente 

ligado com a necessidade de resolução dos problemas oriundos do uso dos 

convencionais sistemas de arquivos. A respeito de tal surgimento Elsmari e 

Navath (2010, p. 15) dizem: 

“Os sistemas relacionais visavam inicialmente atender às mesmas 
aplicações dos sistemas antigos, e forneciam flexibilidade para 
desenvolver rapidamente novas consultas e reorganizar o banco de 
dados à medida que os requisitos mudavam.” 

Além de resolver os problemas dos sistemas de arquivos, os sistemas de 

banco de dados relacionais atenderam o que foi proposto por Edgar F. Codd, que 

era permitir que se construísse um conceito dos dados armazenados e que se 

fizesse a independência do mesmo da máquina que os mantém, citado no 

começo da introdução desse trabalho. Para Elsmari e Navath (2010) com o uso 

de sistemas de banco de dados, “a abstração de dados e a independência entre 

dados e programas eram mais desenvolvidas em comparação com os sistemas 

anteriores”. 

O surgimento dos bancos de dados relacionais trouxe outras vantagens 

além das citadas acima, como maior integração, uma melhor maneira de lidar 

com concorrência e um modelo padronizado de lidar com os dados. Abaixo uma 

melhor explanação de tais vantagens. 

Quando se fala de grandes aplicações que são compostas por aplicações 

menores, o cenário organizacional que se cria é composto por vários grupos de 

programadores, sendo cada grupo responsável por aplicações distintas. Nesse 

contexto pode-se imaginar a dificuldade de se manter uma mesma base de dados 

consistente para todas as aplicações, sem um mecanismo que integre os dados 
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eficientemente. Para Sadalage e Fowler (2012), o uso de uma única base de 

dados permite que todas as aplicações façam uso dos dados uma das outras, 

enquanto o banco de dados lida com a concorrência de múltiplas aplicações. 

A maioria das aplicações, pelo menos empresariais, é acessada por vários 

usuários. Muitas vezes esses usuários trabalham em setores distintos, acessando 

partes específicas de uma aplicação, porém, a base de dados é a mesma. Cria-se 

então uma concorrência no momento de atualização dos dados, que facilmente 

pode gerar uma inconsistência na base de dados. Sadalage e Fowler (2012, p. 4) 

dizem o seguinte: Bancos de dados relacionais ajudam a lidar com a 

concorrência, controlando todos os acessos dos usuários e de outros sistemas à 

base de dados através de transações. Mesmo esse controle não sendo a solução 

para todos os problemas, o mecanismo de transação tem funcionado bem, 

contendo a complexidade de se lidar com concorrência. 

Ao se relatar o sucesso dos bancos de dados relacionais, não se pode 

deixar de citar o modelo padronizado de se lidar com os dados que o mesmo 

proporciona. Para Sadalage e Fowler (2012), desenvolvedores e profissionais 

especializados em banco de dados, ao aprenderem o conceito básico do modelo 

relacional podem aplicar a vários projetos diferentes. Mesmo havendo algumas 

mudanças entre os diversos produtos disponibilizados pelo mercado, a essência 

na maneira de lidar com os dados é a mesma, como por exemplo, o uso de SQL 

(sigla para Structured Query Language) e do mecanismo de transação. 

A adoção dos sistemas de banco de dados relacionais acarretou em uma 

mudança na forma de desenvolver aplicações. Já que todo o trabalho de 

persistência dos dados fica a cargo dos sistemas gerenciadores de banco de 

dados. A partir desse contexto, de acordo com Rodrigues Filho (2001), surgiu 

uma nova camada de software que se interpõe entre o sistema operacional e a 

aplicação que está sendo desenvolvida, como mostra a Figura 1: 
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Figura 1: Camadas de software. 

 

Fonte: Rodrigues Filho (2001). 

 

Desde então, os sistemas gerenciadores de banco de dados tem evoluído. 

Passando de sistemas altamente acoplados para sistemas com arquitetura 

modular. De acordo com Elsmari e Navath (2010), tal evolução espelha as 

tendências na computação, em que os grandes mainframes centralizados estão 

sendo trocados por estações de trabalho distribuídas. 

3. UM GRANDE VOLUME DE DADOS 

Atualmente, a quantidade de dados que são processados diariamente é 

imensa. De acordo com a revista Computerworld6, a empresa Google está 

preparada para processar em torno de 20 petabytes por dia através de novas 

técnicas de gerenciamento de dados. De acordo com o site Secudados7, o 

crescimento do número de usuários acessando a internet no Brasil, aumentou de 

55 milhões para 83,4 milhões, de 2008 a 2012. Com esses números, é possível 

imaginar a complexidade de se lidar com todos os dados gerados por esses 

usuários. 

                                            
6
 Disponível em :<http://www.computerworld.com/s/article/9131526/ 

Researchers_Databases_still_beat_Google_s_MapReduce>. Acesso em: 08 abr. 2013 
7
 Disponível em: <http://www.secundados.com.br/>. Acesso em: 08 abr. 2013 
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Os referidos dados são oriundos de fontes como transações bancárias, 

redes sociais, dispositivos móveis, sistemas de posicionamento global, sistemas 

de compra e venda online, dentre outras. A lista de sistemas que são fontes de 

dados é imensa, e tende a aumentar com o passar do tempo, já que cada vez 

mais dispositivos estão se conectando através da grande rede chamada internet. 

O cenário atual, no que diz respeito a quantidade de dados processados, é 

muito diferente de quando os sistemas gerenciadores de banco de dados 

relacionais foram projetados. Portanto uma contextualização histórica se faz 

necessária, para entender como surgiu todo esse crescimento dos dados e a 

consequente necessidade de lidar de uma melhor forma com tal quantidade de 

dados. 

3.1. Internet 

Sendo a internet a maior fonte do grande conjunto de dados que os 

servidores lidam atualmente, será útil uma explanação de como surgiu a mesma e 

o que se espera da mesma para o futuro. De acordo com o dicionário Oxford 

(2012), internet é um termo para uma rede global de computadores conectando 

duas ou mais redes menores com o intuito de prover variedade de informações e 

facilidades de comunicação. 

A internet surgiu na década de 60, através do esforço dos setores militar, 

científico e comercial, impulsionados pela guerra fria. O primeiro registro 

descrevendo algo como a internet utilizada atualmente foi feito por J. C. R. 

Licklider, no ano de 1962, citado pela Internet Society (2012): Ele imaginou um 

conjunto de computadores interconectados globalmente, onde qualquer um 

poderia rapidamente acessar dados e programas armazenados em qualquer 

local. O conceito era muito parecido com a internet conhecida hoje. 

A rede precursora da internet foi a ARPANET, lançada publicamente em 

1972, aproximadamente 10 anos depois do início do projeto. De acordo com 

Mandel, Simon e DeLyra (1997), a rede surgiu através da necessidade de uma 

forma de trocar informações, de maneira segura e ininterrupta, principalmente 

pelos militares, já que estavam no auge da guerra fria. O sucesso da ARPANET 

se deu quando os IMP’s e o NCP (que mais tarde seria substituído pelo TCP/IP) 
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foram acoplados à rede, permitindo então que os usuários da rede pudessem 

desenvolver aplicações utilizando a infraestrutura. Mandel, Simon e DeLyra  

(1997) dizem: 

“A rede se expandiu rapidamente, incluindo computadores de variadas 
plataformas de hardware e de software, demonstrando que a 
comunicação e cooperação entre sistemas até mesmo de concepções 
muito diferentes era perfeitamente factível”. 

Após o lançamento em 1972, a rede já suportava vários serviços, como login 

remoto e o correio eletrônico, para Mandel, Simon e DeLyra (1997) se revelando, 

desde os seus primórdios, como um instrumento muito efetivo de cooperação. 

Desde então a internet cresceu e evoluiu em uma velocidade alucinante, como 

poucas vezes se pode ver algo parecido na história da humanidade. 

Na década de 80 essa grande rede era formada por outras redes, como 

BITNET, USENET, ARPANET, dentre outras. Sendo que a maioria delas tinha o 

propósito de servir o setor acadêmico. Até então o crescimento era considerável, 

até que em 1989, Tim Berners-Lee escreveu suas ideias a respeito da World 

Wide Web. 

A partir do surgimento da Word Wide Web, a internet passaria por uma 

tremenda revolução. Revolução essa que teve como principal fundamento o 

desejo de algo mais elaborado na internet, no que diz respeito a experiência do 

usuário no uso da mesma, como diz Peter (2004): Antes da World Wide Web a 

internet só provia telas com textos puros e nada mais. Embora isso fosse 

excelente para troca de informações, como por exemplo acesso ao catálogo da 

biblioteca do congresso americano, ela era muito chata. 

De acordo com Peter (2004), Tim Berners-Lee pegou funcionalidades já 

criadas como a URL (Uniform Resource Locator) e o conceito de Hypertext e 

juntou com o HTML (Hypertext Markup Language), criando então a World Wide 

Web. O primeiro teste com a World Wide Web foi em 1990 no CERN, localizado 

na Suiça. No final de 1992 a World Wide Web era composta por cerca de 30 sites. 

Para Peter (2004), 1993 foi um marco para a história da internet. Foi nesse 

ano que os diretores do CERN declararam que a tecnologia WWW (World Wide 

Web) poderia ser usada livremente por qualquer pessoa, sem taxas a serem 
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pagas para o CERN. De acordo com Peter (2004), no mesmo ano Marc 

Andreesen fundou a Netscape Corporation, e o World Wide Web Consortium, 

responsável pelo desenvolvimento dos padrões da WWW, formado juntamente 

com Tim Berners Lee. 

No gráfico da Figura 2, pode-se ver o crescimento do número de Hosts8 na 

internet de 1969 a 2011. Podendo ser notado que a partir do fim da década de 80 

houve um maior crescimento, ocasionado pela invenção da World Wide Web,  

citada anteriormente.  

O crescimento da Internet não para por aí. A tendência é crescer cada vez 

mais. Obviamente que o crescimento do número de pessoas acessando a grande 

rede irá se estabilizar e a taxa de crescimento diminuir. Porém, a internet já não é 

mais acessada apenas por pessoas controlando seus desktops, hoje a internet é 

acessada por inúmeros dispositivos, como geladeiras, micro-ondas, casas 

inteligentes etc. E o número desses dispositivos acessando a grande rede, só 

tende a crescer com o passar do tempo. 

Figura 2: Hosts na Internet. 

 

Fonte: Hobbe’s Internet Timeline (2012) 

                                            
8
 Qualquer máquina ou computador que esteja conectado a internet. 
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Algumas previsões para o crescimento da internet feitas pela empresa 

Cisco: 

 Em nível global, o trafego de dados irá quadruplicar de 2011 a 2016. 

Com uma taxa de crescimento de 31% ao ano; 

 Em nível global, o trafego de dados irá alcançar os 91,6 exabytes9 por 

mês, ultrapassando os 23,9 exabytes por mês de 2011; 

 O trafego da internet mundial em 2016 será equivalente a 54 vezes o 

volume da internet global de 2005. 

Esse crescimento do conjunto de dados gerados na internet faz com que as 

empresas se preocupem cada vez mais com a forma de trabalhar com eles. Não 

é muito útil um conjunto gigantesco de dados desorganizado, que não permita 

uma extração de conhecimento. 

O conjunto gigantesco de dados, citado acima, recebeu o nome de Big Data 

e será explanado no próximo subcapítulo. Destaca-se que esse imenso conjunto 

de dados afetou diretamente a forma dos bancos de dados lidarem com os dados. 

Nesse cenário surgiram os bancos NoSQL, facilitando o desenvolvimento de 

softwares que utilizam bancos de dados que funcionarão em vários servidores 

com arquitetura distribuída e que estarão propensos a fazer uso do Big Data. 

3.2. Big Data 

Quando o assunto é bancos de dados NoSQL, ao contextualizá-los se faz 

necessário uma breve explanação a respeito do Big Data, termo utilizado 

amplamente e que é tratado como um importante fator no surgimento dos bancos 

de dados NoSQL.  

Como dito anteriormente, o termo big data representa em sistemas de 

informação a grande quantidade de dados disponível atualmente, oriunda de 

várias fontes, com um conhecimento inerente de alto valor para empresas, já que 

elas precisam tomar decisões a respeito dos negócios cada vez mais rápidas. 

                                            
9
 Quantidade de informação equivalente a      bytes. 
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Quão grande um conjunto de dados precisa ser para que possa ser 

classificado como Big Data? Para que se possa elaborar uma resposta, através 

da Figura 3 serão expostos os nomes atribuídos aos tamanhos matemáticos dos 

dados. 

Tiwari (2011, p. 7) responde a questão acima da seguinte forma: 

Atualmente, qualquer conjunto de dados acima dos terabytes10 é classificado 

como big data. Este é tipicamente o tamanho onde o conjunto de dados é grande 

o suficiente para começar abranger múltiplas unidades de armazenamento. É 

também o tamanho onde as técnicas dos tradicionais RDBMS começam mostrar 

os primeiros sinais de estresse. 

 Ainda de acordo com Tiwari (2011), enquanto que para classificar um 

conjunto de dados como big data, tal conjunto deva estar na casa dos terabytes, a 

internet atualmente já está na casa dos zettabytes. 

Figura 3: Tamanhos dos conjuntos de dados. 

 

Fonte: Tiwari (2011) 

3.3 Escalabilidade 

Quando o assunto é Big Data, é importante entender as arquiteturas usadas 

por sistemas que processam tal quantia de dados, já que o maior problema não é 

armazenar grandes conjuntos de dados e sim processá-los. Um termo importante 

fica então em evidência, é o termo Escalabilidade. Escalabilidade é a habilidade 

                                            
10

 Quantidade de informação equivalente a      bytes. 
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de um sistema aumentar seu rendimento com adição de recursos destinados a 

suportar o aumento de carga (TIWARI, 2011). 

Atualmente, um sistema que vá funcionar em uma base de dados que 

possua um potencial para atingir um tamanho que a classifique como Big Data 

deve ser escalável. Empresas atualmente fazem amplo uso do termo e procuram 

da melhor forma implementá-lo em suas infraestruturas, para assim se tornarem 

competitivas em um mercado tão concorrido. 

A respeito de escalabilidade, Tiwari (2011, p. 9) diz: escalabilidade pode ser 

alcançada tanto pela adição de grandes recursos para atender uma demanda 

adicional, quanto pelo uso de um cluster de máquinas comuns trabalhando como 

se fossem uma única e poderosa unidade. 

3.3.1 Escalabilidade Vertical 

De acordo com Gregol (2011), entende-se por escalabilidade vertical o ato 

de aumentar a capacidade de processamento do hardware de um determinado 

servidor, adicionando recursos como memória, discos rígidos com maior 

capacidade ou mais rápidos para assim atender a crescente demanda de 

requisições que tal servidor sofre. A Figura 4 ilustra o esquema de escabilidade 

vertical. 

Do ponto de vista dos bancos de dados relacionais, a escalabilidade vertical 

é perfeita, mas um, dentre os vários problemas que podem surgir com o aumento 

dos dados a serem processados se fazendo uso dessa arquitetura, é o custo dos 

equipamentos necessários para suportar a demanda. 
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Figura 4: Escalabilidade vertical. 

 

Fonte: Ferreira (2010). 

3.3.2 Escalabilidade Horizontal 

Indica-se o uso da escalabilidade horizontal quando o uso da escalabilidade 

vertical por algum motivo já não é mais viável, ou seja, ela deve ser encarada 

como uma alternativa à escalabilidade vertical. A respeito da escalabilidade 

horizontal, Tiwari (2011, p. 9) diz: Escalabilidade horizontal envolve um sistema 

de cluster em commodities onde o cluster escala de acordo com o crescimento da 

carga de requisições. Escalabilidade horizontal tipicamente envolve o acréscimo 

de nós adicionais para servir a nova demanda. 

Tiwari (2011) diz que o advento do big data e a necessidade de 

processamento paralelo em larga escala para manipular esses dados conduziu à 

ampla adoção de infraestruturas escaladas horizontalmente. Algumas empresas 

que já adotaram tal infraestrutura já possuem um imenso número de servidores, 

como por exemplo, Google, Amazon, Facebook, eBay e Yahoo!. 

Com relação ao uso de sistemas de banco de dados relacionais em 

arquiteturas escaladas horizontalmente, um dos problemas é que tais sistemas 
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não foram projetados para tal, ou seja, não faz parte da essência do mesmo 

funcionar com essa arquitetura. De acordo com Sadalage e Fowler (2012), 

existem formas de escalar horizontalmente sistemas de banco de dados 

relacionais, mas são técnicas pouco indicadas pelo seu alto custo e pela alta 

complexidade, como por exemplo, podem-se citar as técnicas do uso de 

subsistemas de disco compartilhado e sharding. Sadalage e Fowler (2012, p. 8) 

dizem a respeito da utilização de banco de dados relacionais em clusters de 

computadores: O custo dessas técnicas é acentuado. Sistemas de banco de 

dados relacionais comerciais são cobrados por servidor, então quando é 

necessário rodar tal sistema em um cluster de servidores os preços aumentam 

consideravelmente gerando negociações frustradas no ambiente empresarial. A 

Figura 5 ilustra um ambiente com vários servidores escalados horizontalmente. 

Toda essa dificuldade em distribuir os bancos de dados relacionais em 

clusters de computadores, levou ao desenvolvimento de formas mais práticas de 

armazenamento de dados nesse contexto, surgindo então os bancos de dados 

NoSQL, que serão detalhados mais a fundo no próximo capítulo. 

 

Figura 5: Escalabilidade horizontal. 

 

Fonte: Ferreira (2010). 
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4. BANCOS DE DADOS NOSQL 

O termo NoSQL surgiu pela primeira vez em 1998, como o nome de um 

banco de dados relacional de código aberto que não usava o SQL como 

linguagem de consulta, liderado por Carlo Strozzi. Em 2009 o termo reapareceu, 

agora nomeando um encontro em São Francisco organizado por Johan 

Oskarsson, um desenvolvedor de software londrino. O assunto do encontro era 

bancos de dados não relacionais de código aberto e distribuídos (SADALAGE;  

FOWLER, 2012). 

A respeito do significado do termo, há certa divergência de opiniões, porém 

é comumente tido como Not Only SQL. De acordo com Tiwari (2010), seja lá qual 

for o significado literal, NoSQL é usado atualmente como um termo para todos os 

bancos de dados geralmente relacionados à grandes conjuntos de dados 

acessados e manipulados em escala na Web e que não seguem o popular e já 

estabilizado esquema relacional de persistir dados. 

Além de atender a falta de um banco que funcionasse bem em uma 

arquitetura distribuída horizontalmente, os bancos NoSQL conseguiram resolver o 

velho problema da diferença de impedância (SADALAGE ; FOWLER, 2012). Para 

Sadalage e Fowler (2012), tal diferença de impedância é a diferença entre o 

modelo relacional e a estrutura de dados em memória. Enquanto a estrutura de 

dados em memória permite, por exemplo, o uso de listas, pilhas e objetos, o 

modelo relacional se limita em fornecer uma estrutura baseada em linhas e 

colunas, fazendo necessário um esforço para o intercâmbio de dados entre as 

duas estruturas. O impacto de tal esforço foi amenizado com o surgimento de 

tecnologias como o Hibernate e iBATIS, padrões de mapeamento que 

transformam objetos em modelos relacionais. Mas o problema continua quando o 

conjunto de dados cresce de forma acelerada e os desenvolvedores deixam toda 

responsabilidade de recuperação e armazenamento de dados para essas 

tecnologias, podendo assim comprometer o desempenho das operações com o 

banco de dados (SADALAGE; FOWLER, 2012). 
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Portanto pode-se ver a importância dos bancos de dados NoSQL, no que diz 

respeito a produtividade da equipe que desenvolve determinada aplicação, além 

do ganho de desempenho obtido na execução de tal aplicação. 

4.1. Modelos de Dados Agregados 

 Um modelo de dados nada mais é do que a forma de se compreender e de 

se relacionar com os dados contidos no contexto de uma determinada aplicação. 

É importante salientar que tal modelo não se aplica ao modelo de armazenamento 

dos dados fisicamente, tarefa essa de responsabilidade do sistema gerenciador 

de banco de dados. 

De acordo com Sadalage e Fowler (2012), o modelo de dados dominante já 

há duas décadas, é o modelo relacional. Tal modelo representa os dados através 

de conjuntos de tabelas, também chamadas de relações, e cada tabela possui um 

conjunto de linhas, também chamadas de tuplas, onde cada linha representa uma 

entidade do mundo real que se queira armazenar no banco de dados. Cada tupla 

é formada por colunas, que definem características de uma determinada entidade. 

Uma coluna pode referenciar alguma linha na mesma ou em outra tabela, 

constituindo assim um relacionamento entre entidades. 

Como o foco do trabalho não envolve banco de dados relacionais, o modelo 

relacional não será explanado de forma detalhada, sendo suficiente o resumo 

introduzido acima. O modelo que será discorrido neste capítulo será o modelo 

orientado à agregação de dados, em inglês conhecido como aggregate 

orientation, usado em vários bancos de dados NoSQL, inclusive no MongoDB, 

banco que será estudado detalhadamente no discorrer deste trabalho. 

Esse novo modelo procura trabalhar com os dados do banco como 

unidades, que conseguem representar estruturas complexas, usadas no 

desenvolvimento das aplicações. Tais unidades, segundo Sadalage e Fowler 

(2012), são formadas por dados que geralmente são acessados em conjunto. 

De acordo com Sadalage e Fowler (2012, p. 14), trabalhar com tal modelo 

facilita a tarefa do banco de dados de lidar com clusters, já que o modelo 
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agregado cria unidades naturais que são facilmente replicadas e particionadas11 

horizontalmente. O modelo agregado facilita também o desenvolvimento das 

aplicações, já que os desenvolvedores terão que manipular dados através de 

estruturas agregadas, amplamente usadas em linguagens de programação. 

Abaixo será apresentado um exemplo de como ficaria um modelo relacional 

simples ao ser transformado em um modelo de dados agregados. Tal exemplo 

será mais bem compreendido no próximo capítulo quando o trabalho irá tratar do 

banco de dados MongoDB, o qual faz uso do modelo de dados agregados. 

Considerando o exemplo de um e-commerce, de forma simplificada e 

assumindo que o banco de dados esteja normalizado, através da Figura 6 pode-

se ver um diagrama representando a base de dados do e-commerce. 

No exemplo da Figura 6 temos um modelo relacional, bem simplificado, para 

armazenar dados a respeito de vendas de produtos na web, como dados dos 

usuários do site (clientes), detalhes do produto, pedidos, endereço de entrega, 

endereço de cobrança e dados relacionados ao pagamento. 

 

                                            
11

 Ato de dividir um conjunto de dados em unidades de armazenamento distintas. 
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Figura 6: Modelo Relacional. 

 

Fonte: Adaptado de Sadalage e Fowler (2012). 

Basicamente, na Figura 6, as tabelas se relacionam através de chave 

estrangeira12, o que gera certo acoplamento na hora de retornar dados de 

diferentes tabelas, já que os dados de tais tabelas ficam armazenados em locais 

distintos no disco rígido, colaborando para a alta complexidade em distribuir tal 

modelo em um cluster de computadores localizados em locais, muitas vezes 

geograficamente, diferentes. 

A Figura 7, o mesmo modelo de dados, mas agora em uma estrutura com 

dados agregados: 

                                            
12

 Chave estrangeira é um atributo de uma tabela, ou uma combinação de atributos, que faz 
referência á chave primária de um registro localizado na mesma ou em outra tabela, formando 
assim uma relação. 
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Figura 7: Modelo de Dados Agregados. 

 

Fonte: Adaptado de Sadalage e Fowler (2012). 

Como se pode ver na Figura 7, há três unidades principais, Cliente, Venda e 

Pagamento, sendo que cada uma dessas unidades possui dados de outras 

entidades necessárias, o losango em preto representa a hierarquia entre as 

entidades existentes no conjunto de dados representado no modelo acima. 

Portanto no exemplo citado, quando se deseja consultar uma determinada venda, 

a necessidade de fazer um relacionamento com as entidades Item, Produto, 

Pagamento e Endereço não deverá existir, já que todos esses dados estão 

contidos na unidade de Venda. 

A Figura 8 apresenta um exemplo de um conjunto de dados obedecendo tal 

modelo: 
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Figura 8: Dados Agregados. 

 

Fonte: Adaptado de Sadalage e Fowler(2012). 

 Em tal exemplo, um mesmo endereço se repetiu por completo por três 

vezes, ao invés da repetição ocorrer apenas com o atributo identificador do 

registro (chave primária), no caso endereço, todas as vezes que necessário, 

como ocorre no modelo de dados relacionais. Outro ponto importante a ser 

considerado, é o nome do produto, que aparece junto aos dados agregados dos 

itens, contrariando o modelo da Figura 7, onde o correto seria um subconjunto de 

dados agregados da entidade produto estar contido nos itens de venda, tal 

incoerência entre modelo e conjunto de dados é chamada de desnormalização13. 

 Essa desnormalização, de acordo com Sadalage e Fowler (2012), é de 

certa forma comum, com o objetivo de minimizar o número de conjuntos de dados 

agregados acessados durante os relacionamentos dos dados, diminuindo a 

                                            
13

 Tentativa de otimizar o desempenho do banco de dados através da quebra do modelo. 
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complexidade do modelo e também otimizando o desempenho do banco de 

dados. Para uma melhor compreensão, a desnormalização evita que dentro do 

conjunto de itens existam outros conjuntos de dados agregados, no caso dados 

da entidade Produto. 

Após uma análise de tal modelo de dados, a facilidade em lidar com os 

dados é perceptível, já que é possível adaptar, sem maiores complicações, o 

modelo para que ele seja mais coerente com as estruturas de dados utilizadas no 

desenvolvimento de uma aplicação. Tal grau de liberdade não é encontrado no 

modelo relacional de persistir dados (SADALAGE; FOWLER, 2012). 

4.1.1. Efeitos do uso do modelo agregado. 

As vantagens geradas pelo uso de banco de dados NoSQL, muitas delas 

citadas acima, possuem um custo. Tal custo se resume em abrir mão de 

resoluções já consolidadas, propostas pelo modelo relacional, para certos 

problemas. Além de que, de acordo com Sadalage e Fowler (2012), desenhar os 

limites de um modelo de dados agregados pode ser muito complicado, quando 

uma mesma estrutura de dados é utilizada em diferentes contextos. 

Com relação a consulta dos dados, o modelo de dados agregados traz 

vantagens quando há uma estrutura primária para a consulta. No exemplo do e-

commerce citado acima, quando o objetivo da consulta são as vendas, o modelo 

agregado se torna vantajoso, já que o retorno da consulta de uma venda possui 

todos os dados relacionados a tal venda, colaborando assim com a facilidade no 

uso do banco em um cluster de computadores, onde a quantidade necessária de 

nós14 acessados para retornar um determinado dado deve ser a menor possível. 

Já quando não há uma estrutura primária na consulta, o modelo agregado 

pode apresentar uma desvantagem. Ainda no exemplo do e-commerce, ao 

consultar itens ou produtos vendidos em determinado período, o sistema deve 

penetrar cada estrutura de venda e procurar pelo item, tornando o processo 

bastante custoso, dependendo da quantidade de dados a ser analisada. Neste 

caso, o uso do modelo relacional se torna mais coerente, já que tal modelo 

permite olhar os dados de diferentes maneiras (SADALAGE; FOWLER, 2012). 

                                            
14

 Entenda-se nó como sendo cada computador presente em determinado cluster. 
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Um banco de dados relacional é considerado confiável quando consegue 

garantir que as propriedades ACID (atomicidade, consistência, isolamento e 

durabilidade) serão alcançadas. A exigência de tais propriedades, como são 

conhecidas no modelo relacional, podem formar um problema quando se usa 

determinados bancos de dados NoSQL. 

Das propriedades ACID, duas merecem atenção especial, são elas: 

atomicidade e consistência. Sadalage e Fowler (2012, p. 20) definem atomicidade 

da seguinte maneira: Muitos registros abrangendo várias tabelas sendo 

atualizados como uma operação unitária. Se a operação for bem sucedida ou 

falhar, ela será feita inteiramente na unidade em questão, com isso, operações 

concorrentes são isoladas uma das outras evitando que enxerguem atualizações 

parciais. 

Que os bancos de dados NoSQL não respeitam as propriedades ACID é 

verdade para transações15 que abrangem varias estruturas de dados agregados, 

por outro lado eles suportam manipulações atômicas de estruturas individuais de 

dados agregados. Caso seja necessário manipular várias estruturas de dados 

agregados atomicamente, o controle deve ser feito na aplicação, diferente do 

modelo relacional onde toda a responsabilidade de manter transações atômicas é 

deixada para o sistema gerenciador de banco de dados (SADALAGE; FOWLER, 

2012).  

Consistência é uma propriedade ACID bastante defendida pelo modelo 

relacional, mas deixada de lado, em certas ocasiões, por alguns bancos de dados 

NoSQL. Pode-se dividir consistência em duas partes, consistência de escrita e 

consistência de leitura.  

A primeira se dá quando o sistema garante que uma atualização é feita com 

base no último estado dos dados, ou seja, garante que não houve uma segunda 

atualização no meio do processo que alterasse os dados, interferindo assim no 

estado em que a primeira atualização foi feita. A segunda se dá quando o sistema 

garante que o usuário não acessará um dado desatualizado. 

                                            
15

 Sequência de operações em um sistema de banco de dados que são tratadas como um 
bloco único e indivisível. 
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Ao falar de consistência em bancos de dados NoSQL, surgem dois termos, 

teorema CAP e consistência eventual, os quais serão explanados sucintamente 

a seguir.  

CAP é um acrônimo para Consistency16, Availability 17e Partition Tolerance18, 

que em português ficam consistência, disponibilidade e tolerância à partição, 

respectivamente. O teorema diz que, dadas as três propriedades, só é possível 

conseguir duas delas simultaneamente. De acordo com Hurst19, as seguintes 

combinações são possíveis com as propriedades CAP: 

 Sistemas consistentes e disponíveis: enfrentam problemas com 

possíveis partições dos dados na rede. 

 Sistemas consistentes e tolerantes à partição: enfrentam problemas 

com disponibilidade enquanto se esforça para manter os dados 

consistentes através dos nós particionados. 

 Sistemas altamente disponíveis e tolerantes à partição: encontram 

problemas em garantir consistência forte, provendo assim uma 

“consistência eventual” através de replicações e verificações. 

A consistência eventual garante que em algum momento os dados estarão 

consistentes, o que faz surgir uma janela de inconsistência, que nada mais é do 

que o tempo necessário para que o sistema atualize todos os nós do cluster. 

Como os bancos de dados NoSQL foram criados com o objetivo de serem 

tolerantes à partição, uma escolha deve ser feita entre alta disponibilidade e 

consistência como segunda propriedade. Consistência é uma característica 

bastante interessante, mas muito custosa, e custo pode ser um grande problema 

em grandes sistemas que necessitam fornecer respostas rápidas às requisições. 

(SADALAGE; FOWLER, 2012). 

Abrir mão de uma consistência forte, não é necessariamente uma coisa 

ruim, já que há um ganho de desempenho além da alta disponibilidade alcançada, 

                                            
16

 Todos os usuários acessam a versão atual dos dados independe de possíveis 
atualizações nos dados. 

17
 O sistema continua funcionando mesmo com falhas em alguns nós. 

18
 O sistema continua funcionando apesar de falhas na rede 

19
 Disponível em: <http://blog.nahurst.com/visual-guide-to-nosql-systems>. Acesso em 02 

jun. 2013.  
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como já dito, características importantes para grandes sistemas existentes na 

internet. Há ainda, várias arquiteturas de rede para sistemas distribuídos, que 

amenizam o impacto gerado no sistema ao trabalhar com dados inconsistentes. 

Outro fator que deve ser levado em conta é a natureza do sistema em questão. 

Por exemplo, para um sistema de análise em tempo real das ações da bolsa de 

valores, consistência forte é uma propriedade exigida, já para uma rede social, ter 

uma janela de inconsistência de alguns milissegundos, não irá gerar um impacto 

considerável. 

4.2 Schemaless 

Quando se fala das várias formas de banco de dados NoSQL, logo aparece 

o termo schemaless. Porém não são todos os bancos NoSQL que são 

schemaless, apesar da maioria ser. O termo schemaless traduzido para o 

português significa sem esquema ou ainda sem a necessidade de um esquema 

prévio. De acordo com Abiteboul, Buneman e Suciu (2000), o termo indica que 

não há uma descrição separada do tipo ou estrutura dos dados. Para tal conceito, 

há ainda o termo self-describing, que no português se traduz como auto 

descritivo.  

Ao armazenar dados em um banco de dados relacional, deve-se antes 

definir um schema, ou esquema, no português. Um esquema nada mais do que 

uma estrutura que descreve para o banco de dados quais tabelas (relações) 

existem, quais colunas existem e quais os tipos de dados cada coluna pode 

armazenar (SADALAGE; FOWLER, 2012). 

 Bancos de dados NoSQL tratam a persistência de dados de forma mais 

casual, permitindo uma maior liberdade e flexibilidade na estrutura dos dados que 

deseja salvar. Quando se usa um banco de dados que exige um esquema, você 

deve descobrir com antecedência exatamente o que você precisa armazenar, o 

que na maioria das vezes é muito complicado de se fazer, levando-se em conta o 

dinamismo de um software. O não uso de um esquema, permite que você 

armazene facilmente o que precisar. Sobre tal flexibilidade, Sadalage e Fowler 

(2012, p. 28) dizem: permite que você mude facilmente sua maneira de 

armazenar os dados conforme há um melhor aprendizado sobre o projeto em 
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questão. Pode-se facilmente adicionar novos itens ao modelo de armazenamento, 

conforme for descobrindo-os. Além disso, se você não precisar mais de algum 

item, pode-se simplesmente parar de armazená-lo, sem a preocupação de perder 

dados, como acontece ao ter que excluir colunas em um esquema relacional de 

persistir dados. 

O armazenamento através de um modelo sem esquema também facilita a 

lidar com dados não uniformes20. No uso de esquema, todas as linhas (tuplas) 

de uma tabela ficam presas, ou seja, devem seguir a risca o que foi descrito no 

esquema, caso tenha-se diferentes tipos de dados em diferentes linhas o 

resultado final do modelo de armazenamento será de um complexo entendimento. 

Essa complexidade será composta por várias colunas com valores nulos ou ainda 

por colunas com nomes incompreensíveis. (SADALAGE; FOWLER, 2012). 

4.2.1 Problemas no uso de bancos de dados schemaless 

Deixar de usar o modelo com esquema, à primeira vista é muito atraente, 

porém demanda cuidados, já que abrir mão de uma resolução já consolidada 

pode trazer a tona os problemas que por ela foram resolvidos. 

Um caso em que problemas podem surgir é quando o programa em questão 

exige conhecimento dos nomes dos campos. Por exemplo, quando o programa 

precisa saber que o endereço de entrega no banco se chama enderecoEntrega e 

não enderecoParaEntrega. No desenvolvimento de um programa, que faça 

acesso a um banco de dados, quase sempre se espera implicitamente alguma 

forma de esquema, já que programas não são humanos e assim não podem ao 

ler qtde inferir que aquilo representa a quantidade. Portanto, apesar do quão 

schemaless for um banco de dados, quase sempre haverá um esquema implícito. 

Tal esquema implícito são suposições sobre a estrutura dos dados e essas 

suposições ficam no código da aplicação que manipula os dados (SADALAGE; 

FOWLER, 2012). 

Deixar um esquema implícito no lado da aplicação pode resultar em um 

problema. De acordo com Sadalage e Fowler (2012), ao deixar o esquema 

implícito na aplicação, será necessário uma análise, às vezes profunda, no código 

                                            
20

 Dados que em cada registro possuem um conjunto diferente de campos. 
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para se descobrir como a aplicação está tratando os dados. O sucesso de tal 

análise irá depender de quão limpo (organizado) está o código. 

Outro ponto, que pode ser tratado como negativo, é que ao deixar de lado o 

modelo com esquema, o banco de dados se torna ignorante, no que diz respeito 

ao esquema de dados que está armazenando. Com isso o banco de dados não 

terá uma ferramenta importante (esquema) para ajudar na decisão de como 

armazenar e recuperar dados de forma eficiente, além de não poder aplicar 

validações nos dados para assegurar que diferentes aplicações não manipulem 

dados de forma inconsistente (SADALAGE; FOWLER, 2012). 

Embora exista uma frente de pessoas apoiadoras da flexibilidade oferecida 

pelos bancos de dados schemaless e que criticam a não flexibilidade dos bancos 

relacionais e também o fato de se ter que definir a estrutura dos dados antes de 

armazená-los, tal inflexibilidade não é totalmente verdadeira, já que com 

comandos padrões SQL é possível alterar o esquema para suportar dados não 

uniformes, não com a facilidade encontrada nos bancos schemaless, mas é 

razoavelmente prático de se adaptar. Contudo, na maioria das vezes, quando se 

trabalha com dados não uniformes, os bancos de dados schemaless levam 

vantagem sobre os bancos de dados relacionais (SADALAGE; FOWLER, 2012). 

4.3 Map Reduce 

O objetivo do subtópico é fornecer uma introdução ao assunto, através do 

resultado de uma pesquisa bibliográfica sobre o mesmo. Para uma compreensão 

mais detalhada e avançada sobre o assunto, bem como as várias formas de 

implementar o conceito, será necessário uma pesquisa mais específica, não 

sendo esse o objetivo deste trabalho. 

O uso do modelo agregado de dados, conforme explanado no subtópico 

anterior, se deu pelo crescente uso de clusters de computadores para 

armazenamento e processamento de dados. Quando se trabalha com clusters, 

não apenas a forma de armazenar e recuperar dados muda, mas também a forma 

de processar (computar) esses dados muda. 
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 Quando o cenário envolve um servidor central e vários clientes acessando 

tal servidor, a arquitetura é conhecida como cliente / servidor. Essa arquitetura 

permite o processamento dos dados tanto no lado do cliente como no lado do 

servidor, ambas contendo suas vantagens e suas desvantagens. Tal arquitetura é 

de certa forma bem simples, já que um dos maiores problemas encontrados é a 

quantidade de dados trafegados na rede no uso de uma ou de outra opção. No 

uso de uma arquitetura onde há um cluster de computadores, comparado com a 

arquitetura cliente / servidor há a vantagem da divisão do processamento entre 

várias máquinas, mas a questão da quantidade de dados trafegados na rede 

ainda entra em evidência, ou seja, deve ser o mínimo possível. (SADALAGE; 

FOWLER, 2012). 

De acordo com Sadalage e Fowler (2012) map reduce é “uma maneira de 

organizar o processamento a fim de obter vantagem das múltiplas máquinas em 

cluster enquanto mantém o máximo possível de dados e processamentos juntos 

em uma mesma máquina” (tradução feita pelo autor). Já Tiwari (2011) define map 

reduce como um modelo de programação paralela que permite que grandes 

conjuntos de dados sejam processados em um cluster de computadores. Será 

explanado nesse subtópico o conceito básico do framework map reduce. 

Map e Reduce são funções distintas e ambas se originam da programação 

funcional21. De acordo com Tiwari (2011), uma função map age em cada 

elemento de uma determina lista através de uma operação ou mesmo uma 

função. Já a função reduce aplica uma determinada função em todos os 

elementos de uma estrutura de dados (por exemplo, uma lista) produzindo um 

único resultado. A função reduce também pode ser chamada de accumulate 

(acumular, na tradução para o português), compress (comprimir, na tradução 

para o português) e inject function (função de injetar, na tradução para o 

português). 

Para exemplificar o conceito oriundo da programação funcional, serão 

apresentados dois simples exemplos. O primeiro deles acontece quando se tem 

uma lista com valores aleatórios, serão utilizados os valores 3, 4, 5 e 6. Após essa 

                                            
21

 É um paradigma de programação onde os programas consistem em definições de dados 
e funções, tornando a execução de tal programa uma avaliação de expressões matemáticas.  
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lista passar por uma função map, que realiza a operação de multiplicar por 3, o 

resultado será outra lista com os valores 9, 12, 15 e 18. É importante frisar que 

após a operação, a lista original não é alterada. Após o resultado obtido com a 

função map, a função reduce poderá então ser chamada. No exemplo em questão 

a função reduce fará um somatório. Então após aplicar a função reduce em 

questão na lista resultante da operação realizada pela função map, o resultado 

obtido será 54. 

O segundo exemplo de uso de map reduce será baseado no exemplo já 

citado acima do e-commerce. Neste segundo exemplo, como unidade de dados 

agregados têm-se as vendas. Cada estrutura de venda possui linhas 

representando os itens de determinada venda. Cada linha possui os seguintes 

dados referentes aos itens: ID do produto, quantidade vendida, preço unitário e 

preço total. Tal estrutura de dados agregados é muito coerente, já que geralmente 

as pessoas desejam em apenas um único acesso obter todos os dados 

necessários de uma determinada venda (SADALAGE; FOWLER, 2012). 

Apesar de tal coerência, em certas ocasiões a estrutura de dados agregados 

não se encaixa perfeitamente, por exemplo, quando se deseja fazer um relatório 

da receita gerada por cada produto nos últimos sete dias. Para obter tal relatório 

será necessário visitar cada máquina do cluster a fim de examinar cada estrutura 

de dados. Em casos como esse que surge a necessidade de utilizar map reduce. 

O primeio passo é aplicar a função map. Neste caso, a função map receberá 

como entrada uma unidade de venda e gerará pares de chave-valor, pares esses 

que corresponderão aos itens das vendas, como se pode ver na Figura 9. Tal 

exemplo apenas faz a extração de valores em um registro, mas nada impede o 

uso de funções complexas juntamente com a operação map (SADALAGE; 

FOWLER, 2012).  

A respeito da operação de map, Sadalage e Fowler (2012, p. 68) dizem: 

Cada aplicação da função map é independente das outras. Isso permite que tais 

aplicações sejam paralelizadas de forma segura, com isso um framework de map-

reduce pode criar tarefas eficientes de map em cada nó e alocar livremente outros 

nós para uma determinada tarefa de map. Isso gera um ótimo tratamento de 

paralelismo e também um ótimo acesso aos dados localmente. 
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O próximo passo do segundo exemplo é demonstrar o uso da função 

reduce. Tal função possui certa semelhança com as funções de agregação 

(AVG22, COUNT23, SUM24, MAX25 e MIN26) usadas em sistemas de banco de 

dados relacionais. Enquanto uma operação de map opera em um único registro 

(aggregate), a operação de reduce opera nas várias saídas que foram produzidas 

pela função map, combinando os valores de uma mesma chave, conforme pode 

ser visto na Figura 10, onde a função reduce operou uma soma nos campos 

preço e quantidade das várias saídas da função map.  

Figura 9: Exemplo função Map. 

 

Fonte: Adaptado de Sadalage e Fowler(2012). 

Portanto, após os exemplos mostrados acima, pode-se inferir, de acordo 

com Sadalage e Fowler (2012), que o framework de map reduce coleta todos os 

valores para uma única chave (valores que foram gerados pela função map) e 

chama a função reduce uma única vez, juntamente com a coleção de todos os 

valores para aquela chave. 

 

                                            
22

 Average: utilizada para calcular a média dos valores de um campo determinado. 
23

 Utilizada para devolver o número de registros de uma seleção. 
24

 Utilizada para devolver a soma de todos os valores de um campo determinado. 
25

 Utilizada para devolver o valor mais alto de um campo especificado. 
26

 Utilizada para devolver o menor valor de um campo especificado. 
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Figura 10: Exemplo função Reduce. 

 

Fonte: Adaptado de Sadalage e Fowler(2012). 

4.4 Atuais Categorias de Bancos de Dados NoSQL 

Neste subtópico são apresentadas as várias categorias de banco de dados 

existentes que implementam os conceitos de NoSQL. Tal apresentação consistirá 

em uma breve introdução da categoria, seguida de uma lista dos produtos (banco 

de dados) mais conhecidos que se enquadram em cada uma das categorias. 

4.4.1 Armazenamento orientado a colunas 

De acordo com Sadalage e Fowler (2012), um dos primeiros e mais 

influentes bancos de dados NoSQL foi o BigTable, exposto pela empresa Google. 

Seu nome evocava uma estrutura tabular com colunas esparsas e sem esquemas 

(schemaless). Para Tiwari (2011), o BigTable da Google apresentou um modelo 

onde os dados são armazenados em uma maneira orientada a colunas, 

contrastando com o modelo relacional, onde os dados são orientados a linhas 

(tuplas). Tal abordagem evita o consumo desnecessário de espaço já que não 

existe a necessidade de armazenar valores nulos caso não haja valor para uma 

determinada coluna, como ocorre no modelo relacional. 

Muitos bancos de dados possuem como unidade básica de armazenamento 

uma linha. Tal abordagem ajuda no desempenho de escrita. Porém, existem 

alguns cenários onde a escrita é de certa forma rara e se faz necessário a leitura 
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de várias colunas de muitas linhas (registros) de uma só vez. Nesse cenário é 

coerente armazenar as colunas de um determinado registro tratando-as como 

unidade básica de armazenamento. Outra vantagem no uso de tal modelo é que 

os vários registros não precisam necessariamente ter as mesmas colunas, sendo 

possível também adicionar colunas em qualquer registro sem ter que adicioná-las 

obrigatoriamente nos registros restantes. A Figura 11 exemplifica tal categoria 

(SADALAGE; FOWLER, 2012). 

Figura 11: Informações de um cliente em uma estrutura de dados orientada a colunas. 

 

Fonte: Adaptado de Sadalage e Fowler(2012). 

 Alguns produtos que seguem esse conceito são HBase, Hypertable, 

Amazon DynamoDB e Cloudata. Apesar de serem baseados no conceito 

introduzido acima, possuem suas particularidades, sendo necessário assim, o 

estudo de cada um deles para que se possa usá-los corretamente. 

4.4.2 Armazenamento em chave / valor 

O funcionamento de um armazenamento por chave / valor é idêntico a um 

hash table27, onde todo acesso ao banco de dados se dá via chave primária. De 

                                            
27

 Estrutura de dados usada para implementar vetores associativos, estrutura que permite 
mapear chaves à valores. 
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acordo com Tiwari (2011), Hash table é uma estrutura extremamente popular 

porque provê um algoritmo eficiente para acesso aos dados. 

Essa categoria é a mais simples das categorias NoSQL. O cliente pode tanto 

pegar um valor através de uma chave, fazer uma inserção de um valor através da 

chave, ou apagar um valor pela sua chave. O valor em questão é um BLOB28, 

com isso o banco de dados não precisa ter conhecimento sobre o que está sendo 

armazenado. A responsabilidade de conhecer os dados que estão sendo 

armazenados fica por parte da aplicação (SADALAGE; FOWLER, 2012). 

Alguns dos produtos que implementam esse conceito são Riak, Redis, 

Memcached DB, Membase e Kyoto Cabinet. Apesar de serem baseados no 

conceito introduzido acima, possuem suas particularidades, sendo necessário 

assim, o estudo de cada um deles para que se possa usá-los corretamente. 

4.4.3 Banco de Dados Orientado a Documentos 

De acordo com Sadalage e Fowler (2012), o principal conceito em um banco 

de dados de documentos, como esperado, é um documento. Um documento é 

semelhante a uma tupla, ou linha, em bancos de dados relacionais. Os 

documentos que são armazenados e recuperados por essa categoria de banco de 

dados podem ser XML29, JSON30, BSON 31e assim por diante. Esses documentos 

possuem estruturas de dados em árvores hierárquicas auto descritíveis, que 

consistem de mapas, coleções e valores escalares. 

A Figura 12 mostra um documento. Documentos similares são armazenados 

em uma estrutura chamada collection, que é semelhante ao que no modelo 

relacional é conhecido como tabela. São similares porque ao seguir o conceito 

schemaless, não há a exigência que todos os documentos sejam idênticos. 

                                            
28

 Coleção de dados binários armazenada como uma entidade única no banco de dados.  
29

 Linguagem de marcação que define regras para codificar documentos em um formato que 
possam ser entendidos por humanos e por máquinas. 

30
 Formato leve para intercâmbio de dados computacionais. 

31
 Serialização de documentos como JSON. 
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Figura 12: Exemplo de Documento. 

 

Fonte: Sadalage e Fowler (2012). 

Os dois produtos mais conhecidos que se enquadram nessa categoria são: 

MongoDB e CouchDB. O MongoDB será detalhado mais a frente neste trabalho. 

4.4.4 Banco de Dados Orientado a Grafos 

Tal categoria permite, além do armazenamento de entidades, armazenar 

o(s) relacionamento(s) entre elas. Entidades são representadas por nós (vértices) 

que possuem propriedades enquanto que os relacionamentos são representados 

por arestas que também podem ter propriedades (SADALAGE; FOWLER, 2012). 

Com essa abordagem, é possível representar os relacionamentos entre 

entidades, da maneira que eles ocorrem no mundo real. Se comparado com os 

bancos de dados relacionais, tem-se que enquanto em um banco de dados 

relacional os relacionamentos são parte do esquema fixo, em um banco NoSQL 

orientado a grafos os relacionamentos são parte dos dados. 

Na Figura 13 pode-se ver uma representação de como os dados são 

armazenados em um banco de dados orientado a grafos. Uma consulta em tal 

categoria de banco de dados é bem rápida, já que o relacionamento entre nós 

não é calculado no momento da consulta, mas é sim persistido como um 

relacionamento, não sendo necessário assim um cálculo toda vez que a consulta 

for feita (SADALAGE; FOWLER, 2012). 
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Figura 13: Relacionamentos entre entidades. 

 

Fonte: Adaptado de Sadalage e Fowler (2012). 

Essa abordagem de banco de dados é bastante coerente com as mídias 

sociais, já que elas são constituídas de amigos que possuem amigos e esses 

amigos possuem e-mail, celular, twitter etc. Se faz necessário que algumas 

propriedades referentes ao relacionamento entre amigos sejam também 

armazenadas, como por exemplo, quanto tempo de amizade, quando se 

encontraram pela última vez etc. 

Alguns dos produtos que implementam esse conceito: Neo4j e FlockDB 

(TIWARI, 2011). 

4.5 Um exemplo de aplicação utilizando MongoDB 

MongoDB é um banco de dados NoSQL orientado a documentos mantido 

pela empresa 10gen. De acordo com Chodorow e Dirolf (2010) o MongoDB é um 

banco de dados poderoso, flexível e escalável. Combina a habilidade de ser 

escalável com as muitas características úteis dos bancos de dados relacionais, 

como índices secundários, consultas variadas e ordenação. 

O MongoDB hoje é um dos bancos de dados NoSQL mais usados no 

mercado, dentre as várias empresas que fazem uso da tecnologia, pode-se 

destacar as seguintes: CISCO, Disney, Intuit, Salesforce, Craiglist, Forbes, 

Foursquare, MTV, Gilt, McAfee, The National Archives e Shutterfly. 
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A respeito do diferencial encontrado no MongoDB com relação aos outros 

bancos de dados NoSQL, Chodorow e Dirolf (2010, p. 19) dizem: Não há nenhum 

ponto positivo na criação de uma tecnologia, se a mesma for impossível de se 

trabalhar, sendo assim, um esforço muito grande foi feito para que o MongoDB 

fosse de fácil compreensão e prazeroso ao trabalhar com ele. O MongoDB provê 

um desenvolvimento amigável de modelos de dados, opções de configuração 

administrativas também amigáveis além de oferecer APIs para várias linguagens 

de programação através de drivers32 e do próprio shell33 fornecido pelo banco de 

dados. De forma resumida, o MongoDB permite que você se preocupe mais com 

a programação do que com a questão de como os dados serão armazenados. 

4.5.1 Um modelo de dados rico 

Além da ideia de ser facilmente escalável, existem outras que fizeram o 

MongoDB deixar de lado o modelo relacional de persistir dados. 

A ideia básica é substituir o conceito de tuplas (linhas de registros 

encontradas em banco de dados relacionais) por um conceito mais flexível, 

chamado no MongoDB de “documento”. Tal conceito permite representar 

relacionamentos hierárquicos complexos com um único registro. O conceito se 

encaixa muito bem na forma como os desenvolvedores, que utilizam linguagens 

modernas orientadas a objetos, pensam sobre os dados de suas aplicações 

(CHODOROW; DIROLF, 2010). 

Um documento no MongoDB é um conjunto de chaves associadas à valores. 

De acordo com Chodorow e Dirolf (2010), mesmo com algumas particularidades, 

a representação de um documento é semelhante na maioria das linguagens de 

programação. A Figura 14 exemplifica um documento. 

                                            
32

 Softwares que permitem a comunicação entre softwares ou dispositivos de diferentes 
fabricantes. 

33
 Programa que recebe, interpreta e executa os comandos de usuários, aparecendo na tela 

como uma linha de comandos, representada por um prompt, que aguarda na tela os comandos do 
usuário. 
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Figura 14: Um documento no MongoDB. 

 

Fonte: Chodorow e Dirolf (2010). 

Apesar da semelhança entre um documento no MongoDB e um documento 

JSON, o MongoDB suporta alguns tipos de dados que não são suportados em um 

documento JSON. Abaixo segue uma lista com os tipos de dados que são 

suportados pelo MongoDB: 

 Null: Pode ser usado para representar um valor nulo ou um campo 

inexistente; 

 Boolean: Suporta os valores true ou false; 

 32-bit integer: Usado para representar números inteiros; 

 64-bit integer:: Também usado para representar números inteiros; 

 64-bit floating point number: Usado para representar números com 

ponto flutuante; 

 String: Qualquer sequência de caractere UTF-8 pode ser 

representada com esse tipo; 

 Symbol; 

 Object id: Representa um identificador de documentos de 12-bytes; 

 Date: Datas são armazenadas como milissegundos. O fuso horário 

não é armazenado; 

  Regular expression: Documentos podem conter expressões 

regulares; 

 Code: Documentos também podem armazenar código em JavaScript; 

 Binary data: sequência arbitrária de bytes; 

 Maximum value: Tipo especial de dados que representa o maior valor 

possível; 

 Minimum value: Tipo especial de dados que representa o menor valor 

possível; 

 Undefined; 



52 
 

 Array: Conjunto ou lista de valores pode ser representados como 

arrays; 

 Embedded document: Documentos podem conter outros documentos. 

Um conjunto de documentos no MongoDB é chamado de “coleção”. Se um 

documento é análogo a uma tupla do modelo relacional, então uma “coleção” é 

análoga a uma tabela do modelo relacional. Coleções são livres de esquema, ou 

seja, documentos dentro da mesma coleção podem ter diferentes formatos. Os 

dois documentos da Figura 15 podem normalmente fazer parte de uma mesma 

coleção (CHODOROW; DIROLF, 2010). 

Figura 15: Diferentes documentos de uma coleção 

 

Fonte: Criada pelo autor. 

4.5.2 Fácil de escalar 

Como dito anteriormente neste trabalho, avanços na tecnologia, aumento na 

largura de banda disponível para conexão com a internet e a popularidade de 

dispositivos móveis que podem se conectar com a internet fizeram com que os 

bancos de dados tivessem que lidar com uma quantidade imensa de dados para a 

qual não estavam preparados. Com isso surgiu a necessidade de escalar os 

bancos de dados (CHODOROW; DIROLF, 2010). Duas opções propostas, já 

existentes no mercado, para atender tal necessidade foram apresentadas neste 

trabalho, durante o capítulo 3, são elas: escalabilidade vertical e escalabilidade 

horizontal, ambas contendo seus pontos positivos e negativos. 

O MongoDB foi projetado para ser facilmente escalado em uma arquitetura 

horizontal. Com seu modelo de dados orientados a documentos permite que os 

dados sejam divididos automaticamente entre os servidores. O MongoDB faz o 
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balanceamento dos dados através do cluster, redistribuindo os documentos de 

forma automática. Com isso o foco do programador fica somente no 

desenvolvimento de uma aplicação e não em como a mesma será escalada. Se 

houver a necessidade de mais uma máquina no cluster, pode-se apenas adicioná-

la e deixar o trabalho de reorganização dos dados para o banco de dados 

(CHODOROW; DIROLF, 2010). 

 O MongoDB escala horizontalmente através das várias máquinas de um 

cluster utilizando chaves, conhecidas como shard key (chave de divisão, se 

traduzido para o português). Como exemplo, pode-se pensar em um documento 

que represente uma pessoa, se a chave de divisão escolhida for o atributo 

“nome”, uma parte do cluster poderá armazenar documentos cujos nomes 

comecem com as letras A-F, outra parte do cluster pode armazenar documentos 

cujos nomes comecem com G-P e por fim a última parte do cluster armazenará 

documentos cujos nomes comecem com Q-Z. Conforme os recursos (máquinas) 

forem sendo adicionados ou retirados de um cluster, o MongoDB irá redistribuir os 

dados de modo que as varias partes do cluster fiquem com uma quantidade 

equilibrada de tráfego e também com uma quantidade razoável de dados, 

evitando assim que uma parte fique sobrecarregada enquanto as outras fiquem 

ociosas a maior parte do tempo (CHODOROW; DIROLF, 2010). 

Caso haja a necessidade de dividir uma coleção de documentos já existente, 

o MongoDB irá dividir as coleção em duas partes, obedecendo a chave que foi 

passada. Cada parte da divisão é chamada de chunk (pedaço, se traduzido para 

o português). Uma dessas partes será então movida para o novo nó do cluster. 

Após a divisão, uma inserção de um novo documento no banco será analisada 

pelo MongoDB e então o mesmo decidirá para qual parte da coleção o documento 

irá (CHODOROW; DIROLF, 2010). 

4.5.3 Estudo de Caso 

Como estudo no uso de um banco de dados não relacional, foi proposto 

neste trabalho uma aplicação que faça uso do banco de dados MongoDB, o qual 

foi explanado acima. A aplicação proposta foi um controlador de compromissos, 

no formato de uma agenda. Um compromisso no âmbito da aplicação pode ser de 
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qualquer espécie, pessoal, corporativo, social etc. Cada compromisso é composto 

pelos atributos: título, local, descrição, data e horário. 

No desenvolvimento da aplicação, utilizou-se a linguagem Java, em sua 

versão 1.7. Para o banco de dados MongoDB, a versão utilizada foi a 2.2. Para 

mais informações sobre as ferramentas, inclusive como fazer o download, visitar 

os sites de seus mantenedores: Oracle34 (Java) e 10gen35 (MongoDB). O driver, 

utilizado para comunicação entre a linguagem Java e o MongoDB, pode ser 

encontrado no site MVNRepository36. 

A aplicação desenvolvida não possui uma interface gráfica, no lugar foi 

disponibilizada uma interface simples em linha de comandos. A Figura 16 

representa tal interface. 

Figura 16: Interface da Aplicação do Estudo de Caso. 

 

Fonte: Criada pelo autor. 

As opções 1 e 2 fazem consultas no banco, a opção 3 executa uma 

inserção, a opção 4 uma atualização e a opção 5 faz uma exclusão, 

contemplando as operações básicas que um banco de dados deve prover, 

também conhecidas como CRUD (acrônimo para create, read, update e delete). 

 Ao selecionar a opção 3 (Novo Compromisso), o trecho de código que será 

executado será o da Figura 17. No trecho de código em questão, um objeto 

compromisso, construído com dados passados pelo usuário através da interface, 

é passado como parâmetro. Uma conexão é feita com o banco de dados 

“agenda”, caso o banco ainda não exista, será criado nesse momento, diferente 

do que é feito quando se usa um banco de dados relacional, onde o banco deve 

                                            
34

 Disponível em: <www.oracle.com>. Acesso em 25 mai. de 2013. 
35

 Disponível em: <www.10gen.com>. Acesso em 25 mai. de 2013. 
36

 <http://mvnrepository.com/artifact/org.mongodb/mongo-java-driver/2.10.1>. Acesso em 25 
mai. de 2013. 
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existir antes da aplicação. O endereço do banco é passado dentro do método 

“getMongo”, no caso o endereço foi “localhost”. Após a conexão, a coleção 

“compromissos” é selecionada, então um novo objeto (compromisso) é criado e 

inserido em tal coleção. 

Figura 17: Operação de Inserção no MongoDB. 

 

Fonte: Criada pelo autor. 

Como já dito anteriormente, as opções 1 e 2 fazem consultas no banco de 

dados. Uma delas, a opção 1, passa a data atual do sistema como parâmetro 

para a consulta. A Figura 18 mostra o trecho de código responsável por essa 

consulta. Percebe-se que para executar uma consulta com parâmetro, foi 

necessário apenas criar um objeto do tipo BasicDBObject37 e adicionar possíveis 

condições (propriedades) através do método put. O ato de adicionar uma 

condição com o método put se limitou apenas em escolher um campo existente 

na coleção, no caso “data”, e passar o valor desejado para ele, no caso a data 

atual do sistema. Cria-se então um cursor, o qual receberá todos os registros com 

campo “data” igual à data atual do sistema. O programa então fará uma iteração 

nesse cursor para exibir separadamente os registros retornados pela busca. 

A rotina da opção 2 (todos os compromissos) se assemelha com a rotina da 

opção 1, com a diferença que não há mais condição alguma, portanto não será 

necessário a construção do BasicDBObject. Sendo assim, sem condição alguma, 

todos os registros (documentos) que constarem no banco de dados serão 

retornados. 

                                            
37

 Classe que abstrai objetos contidos no banco de dados. 
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Para que seja possível editar um compromisso salvo na aplicação, foi 

disponibilizado a opção 4. A Figura 19 mostra como é feito uma operação de 

edição no banco de dados MongoDB. No exemplo em questão, exigiram-se duas 

instâncias de “Compromisso”, uma representando o estado anterior à edição e a 

outra representando o estado posterior à edição. Após receber as duas instâncias 

como parâmetro, dois objetos do tipo BasicDBObject são criados. Ambos 

recebem as propriedades dos objetos passados como parâmetros. Executa-se 

então o método update, que recebe como parâmetro os dois objetos 

BasicDBObject, estado anterior e estado posterior. O método faz a substituição do 

objeto anterior pelo objeto posterior. 

Figura 18: Operação de consulta no MongoDB. 

 

Fonte: Criada pelo autor. 

Para remover um compromisso da aplicação, operação disponibilizada pela 

opção 5, é necessário passar como parâmetro um objeto “Compromisso” 

contendo as propriedades do objeto que será excluído do banco de dados. 

Novamente cria-se um objeto do tipo BasicDBObject que receberá as 

características do objeto recebido por parâmetro e será enfim passado como 
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parâmetro para o método remove, o qual excluirá tal objeto do banco de dados. A 

Figura 20 mostra a rotina de remoção da aplicação. 

 

Figura 19: Operação de Atualização no MongoDB. 

 

Fonte: Criada pelo autor. 

Figura 20: Operação de remoção no MongoDB. 

 

Fonte: Criada pelo autor. 
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CONCLUSÃO 

Uma tecnologia surge, geralmente, para resolver problemas que não são 

resolvidos com tecnologias já estabelecidas, foi esse o caso dos bancos de dados 

relacionais, substituindo os velhos sistemas de arquivos, e é o caso agora dos 

bancos de dados NoSQL, substituindo os já estabelecidos bancos de dados 

relacionais. 

O problema em questão é o aumento na quantidade de dados gerados 

atualmente na internet, o chamado BigData. O modelo relacional de persistir 

dados, que foi tão bem projetado que funcionou muito bem até hoje e ainda 

funciona para a maioria dos programas de computador, já não atende aos 

requisitos do novo cenário de aplicações que utilizam o BigData. É valido ressaltar 

que de todas as aplicações existentes na internet, a minoria lida com BigData. 

Os bancos de dados não relacionais surgiram com outros conceitos de como 

persistir dados, os conceitos de schemaless e dados agregados, conceitos estes 

que procuram atender a nova realidade de algumas aplicações baseadas na 

internet. Também muito bem projetados devem, com o passar do tempo, 

conquistar uma boa fatia do mercado, dominado pelos bancos de dados 

relacionais, diferente de outras tentativas de substituir o modelo relacional. 

Além das incertezas existentes na adoção de toda nova tecnologia, a 

adoção de um banco de dados NoSQL significa abrir mão de tudo que há anos os 

bancos de dados relacionais vêm implementando para resolver questões 

relacionadas à persistência de dados existentes na maioria dos softwares. Por 

conta disso, pequenas equipes devem estudar muito antes de adotar um banco 

não relacional. 

Grandes empresas têm a disposição recursos para lidar com eventuais 

problemas em seus sistemas, por isso a adoção de um novo banco de dados para 

uma determinada aplicação não gera um impacto muito grande para esse tipo de 

empresa, diferente das pequenas empresas, que não possuem recursos 

suficientes para aguentar grandes inconvenientes em seus sistemas. 
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Inconvenientes esses relacionados com as propriedades ACID do modelo 

relacional: disponibilidade, consistência, isolamento e durabilidade.  

Ao decidir por um banco de dados não relacional, deve-se analisar qual das 

categorias existentes resolve da melhor forma o problema em questão. As 

classificações dadas aos bancos de dados NoSQL são: orientados a colunas, 

orientados a pares de chave/valor, orientados a documentos e orientados a 

grafos. Todos os bancos de todas essas categorias estão sujeitos ao teorema 

CAP. Tal teorema diz que é impossível um banco de dados NoSQL possuir as 

três propriedades simultaneamente: consistência, disponibilidade e tolerância a 

falhas. O teorema intrinsecamente mostra a necessidade de uma análise bem 

estruturada do cenário que envolve a aplicação, antes da escolha de um banco ou 

outro, já que uma importante propriedade terá que ser deixada de lado. 

Na maioria das vezes, por lidarem com um grande conjunto de dados, as 

startups precisam de uma tecnologia de gerenciamento de dados mais flexível, ao 

mesmo tempo em que desejam não perder muito tempo com configuração e com 

alta complexidade no desenvolvimento da aplicação, afinal trata-se de uma 

startup, cenário de alto dinamismo onde o tempo é ativo muito precioso. Em tais 

condições, o banco de dados NoSQL  MongoDB é bastante indicado, por fornecer 

algumas garantidas que os bancos de dados relacionais fornecem, ao mesmo 

tempo que fornece flexibilidade suficiente para trabalhar com dados não 

uniformes, além de facilitar o desenvolvimento sobre uma plataforma de cluster de 

computadores. 

O estudo de caso mostrou o quanto desenvolver uma aplicação com o 

banco de dados NoSQL MongoDB pode ser fácil, já que mantido pela 10gen e 

disponibilizado gratuitamente, o banco dá um ótimo suporte as principais 

linguagens de programação do mercado, dentre elas C# e Java. No estudo de 

caso, a interligação entre o código da aplicação e o banco de dados foi bem 

visível, sendo possível enxergar as funções responsáveis por operações no banco 

de dados escritas diretamente no código, sem a necessidade de converter a 

estrutura de dados do programa em memória para o modelo relacional utilizando-

se de SQL, como tradicionalmente acontece com aplicações que utilizam bancos 

de dados relacionais. 
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