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RESUMO 

 

Este trabalho tem como principal objetivo investigar as vantagens relativas à alta 

disponibilidade e escalabilidade em relação ao tamanho ao utilizar banco de dados 

em nuvem. Com base no objetivo do estudo, é primordial para objetivar a escolha do 

modelo de banco de dados existente quando se trata do desenvolvimento de sistema 

para a Internet, pois a possibilidade de estar acessível mundialmente exige que esses 

sistemas permaneçam operacionais o máximo de tempo possível. A pesquisa utilizará 

a Azure Database Service, SQL e tecnologias do Azure para a execução dos testes. 

 

Palavras Chave: Banco de Dados em Nuvem; Disponibilidade; Escalabilidade; 

Transparência. 
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ABSTRACT 

 

This work aims to investigate the benefits related to high availability and scalability 

relative to the size when using cloud database, compared to hosted databases in the 

conventional way. A comparison between the two paradigms presented, based on the 

objective of the study, it is essential to target the choice of the existing database models 

when it comes to the development system for the Internet, for the opportunity to be 

accessible worldwide, requires these systems remain operational as long as possible. 

The research will use the Azure Database Service, SQL and Azure technologies, to 

carry out the tests execution. 

  

 

Keywords: Database Cloud; availability; scalability; Transparency. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O dinamismo do mundo contemporâneo, e os recursos tecnológicos que residem na 

Internet, propiciam para que as pessoas permaneçam cada vez mais tempo 

conectadas à rede. Antigamente, o mais comum era que para se usar um software 

havia a necessidade que o usuário final instalasse-o e detivesse um mínimo de 

conhecimento e possuísse uma máquina que atendesse aos pré-requisitos suficientes 

para a instalação e o perfeito funcionamento de um dado sistema. Essas condições 

eram pouco favoráveis, tanto para o usuário final, quanto para a empresa 

desenvolvedora que tinha que se preocupar com limitações muito específicas, o que 

muitas vezes tornava ainda mais demorado o lançamento de um produto e dificultava 

sua manutenção.  

No cenário Web muitas facilidades foram implementadas e serviços que antes eram 

disponibilizados apenas para uso local, passaram a ser disponíveis remotamente. 

Porém, para utilizar esses recursos tanto os desenvolvedores, no nível de 

infraestrutura e plataforma, quanto os usuários finais, no nível da aplicação, 

encontravam um abismo entre os serviços que contratavam e o que realmente 

precisavam, (Sousa et al, 2009). 

Segundo Sousa et al. (2009), o modelo de computação em nuvem é uma tendência 

recente que possui o intuito de oferecer serviços de Tecnologia da Informação sob 

demanda, do nível de infraestrutura à aplicação. Pedrosa e Nogueira (2015), afirmam 

que para melhor compreensão desse modelo, devem-se dividir os participantes da 

nuvem em três grandes grupos: Os provedores de serviço; Os desenvolvedores; E os 

usuários finais. O que corresponde às três classes principais de serviços: A 

Infraestrutura como Serviço (do inglês IaaS – Infraestructure as a Service); A 

Plataforma como Serviço (do inglês PaaS – Plataform as a Service); E o Software 

como Serviço (do inglês SaaS – Software as a Service). 

O presente trabalho tem por finalidade fazer uma pesquisa sobre Bancos de Dados 

em Nuvem (Banco de Dados como Serviço), tendo como foco os requisitos de 

disponibilidade e escalabilidade em tamanho, no sentido de compará-lo com o modelo 



 

15 
 

tradicional com o intuito de mostrar o quanto é vantajoso usar esse tipo de modelo 

para armazenamento de dados de sistemas web. 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

Segundo Sousa et al.(2009), o modelo de computação em nuvem representa uma 

solução frente à necessidade de que para se construir infraestruturas complexas, os 

usuários devem instalar, configurar e manter os sistemas de suporte ao 

funcionamento do serviço, visto que possui o conceito de entregar os recursos de TI 

(Tecnologia da Informação) como serviços. 

O objetivo desse modelo é “[...] fornecer serviços de fácil acesso, baixo custo e com 

garantias de disponibilidade e escalabilidade”, (SOUSA, Flávio R. C. et al, 2009). Seus 

benefícios são baseados na transparência com que os serviços são oferecidos, e 

como afirma Sousa et al. (2009), há a redução de custo na aquisição de recursos de 

infraestrutura, pois os serviços podem ser adquiridos sob demanda e entregues como 

serviços; É flexível e viabiliza a adição, ou redução de recursos conforme as 

necessidades do usuário sem que haja a interação humana, ou seja, esse controle 

pode acontecer automaticamente; O último benefício notável seria o fácil 

gerenciamento desses serviços, pois seus “[...] usuários não precisam conhecer 

aspectos de localização física e de entrega dos resultados destes serviços”, (SOUSA, 

Flávio R. C. et al, 2009). 

A partir disso, estabelece-se como justificativa do presente trabalho, a observação do 

quanto pode ser vantajoso em termos disponibilidade e escalabilidade em tamanho, 

para uma empresa desenvolvedora de sistemas web, o uso da computação em 

nuvem, tendo como principal foco, bancos de dados em nuvem.  
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1.2 OBJETIVOS 

 

Nesta seção, será apresentado o objetivo geral seguido pelos objetivos específicos, 

que servirão como base para orientar este estudo de caso. 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Elaborar um estudo de caso a fim de observar se Bancos de Dados em Nuvem (DaaS 

– Database as a Service) são melhores alternativas quanto a sua disponibilidade e em 

escalabilidade de tamanho para sistemas web. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

São Objetivos específicos desse trabalho: Levantar as características de bancos de 

bancos de dados em nuvem; Pesquisar o custo de se contratar um serviço de 

hospedagem em nuvem; Mostrar as vantagens relativas dos serviços levantados, com 

foco de observação a capacidade de se manter disponível e sua escalabilidade em 

relação ao tamanho.  

 

1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

O trabalho está dividido em cinco capítulos, sendo o primeiro esta Introdução. 

          No Capítulo 2 será apresentado todo o embasamento teórico necessário para 

respaldar a proposta deste estudo. 

          No Capítulo 3 será apresentada a Proposta de Trabalho, que conterá as 

tecnologias e as ferramentas utilizadas. 
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          O Capítulo 4 mostrará o Estudo de Caso com base na Proposta de Trabalho. 

          No Capítulo 5 serão apresentadas as Considerações Finais. 

Por último são apresentadas as referências bibliográficas utilizadas. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Neste capítulo será apresentada a base teórica a qual a Proposta de Trabalho se 

embasa, a fim de possibilitar uma melhor compreensão do que será exposto nas 

seções seguintes. 

 

2.1 COMPUTAÇÃO EM NUVEM 

 

No mundo contemporâneo, é muito comum que serviços de utilidade pública sejam 

vendidos conforme o uso, como por exemplo, água, energia elétrica, ou rede 

telefônica, Sousa et al. (2009).  

Recentemente, esse modelo de negócio tem sido amplamente utilizado na Internet, e 

segundo Sousa et al. (2009), isso tem disseminado o conceito de Computação em 

Nuvem (Cloud Computing).  

 

 

FIGURA 1 – Visão geral de uma nuvem computacional 

Fonte: RUSCHEL, ZANOTTO e MOTA (2010) 

 

O termo foi cunhado com o intuito de sugerir a ideia de transparência, onde é possível 

ver apenas seu início e fim, ou seja, toda a complexidade da infraestrutura é 
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irrelevante para o consumidor que consome apenas serviços e não tem que se 

preocupar com detalhes como, modo de acesso aos recursos, qual a localização do 

servidor, quais suas configurações, dentre outros (Pedrosa e Nogueira, 2015). 

Conforme apresentado na Figura 1.  

Esse tipo de modelo possui como principais características a compra de serviços sob 

demanda, a virtualização de recursos, transparência (em dimensões como, acesso, 

tamanho, localização migração, replicação, concorrência etc.), escalabilidade, rápida 

elasticidade dos recursos (aquisição de recursos sem interrupção dos serviços) e 

medição de serviços onde o usuário pode garantir a qualidade do serviço (QoS – 

Quality of Service) por meio de um acordo de nível de serviço (SLA – Services Level 

Agreement), (SOUSA, Flávio R. C. et al, 2009). 

Os serviços oferecidos são diversos e vão da infraestrutura aos softwares hospedados 

em plataformas na nuvem. Segundo Pedrosa e Nogueira (2015), dessa diversidade, 

os serviços relacionados são divididos em três grupos: IaaS, que oferece recursos de 

infraestrutura, como hardware e SO (Sistema Operacional) virtualizados, 

armazenamento e facilidades de comunicação; PaaS, que é uma camada 

intermediária dessa arquitetura e é capaz de oferecer o ambiente de desenvolvimento, 

sem que seus usuários se preocupem com quanto de memória será utilizada, ou como 

se acessa um recurso, e até mesmo a gestão do armazenamento é facilitada, devido 

ao fato de ser elástica; E SaaS, que é a camada de mais alto nível dessa arquitetura 

e provê aplicações completas ao usuário final. Cabe ainda ressaltar que cada uma 

dessas classes possui um tipo de usuário que consome serviços de maneiras 

distintas, são eles: Os provedores de serviços, que consomem recursos de IaaS; Os 

desenvolvedores que consomem recursos de PaaS; E os usuários finais que 

consomem recursos de SaaS. 

Existem alguns modelos de implantação dessa tecnologia que se diferem pelas 

dimensões e nível de interação entre os participantes. O modelo de nuvem privada 

prevê sua utilização da infraestrutura por uma organização, que sendo local, ou 

remota, possui políticas de acesso aos serviços; O modelo de nuvem pública 

disponibiliza a infraestrutura para o público em geral, desde que seus usuários saibam 

como localizá-los; O modelo de nuvem comunidade, parte do princípio de seu 
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compartilhamento entre diversas organizações e sua administração pode acontecer 

por algum dos componentes dessa comunidade, ou por terceiros; E finalmente, temos 

o modelo de nuvem híbrida que mescla dois, ou mais nuvens de modelos distintos, e 

que possui interoperabilidade e se apresenta ao usuário como sendo uma entidade 

única, (SOUSA, Flávio R. C. et al, 2009). 

 

FIGURA 2 -  Visão Ilustrativa de  Iaas, Paas e Saas. 

Fonte: www.alexhost.ru/perspektivy-perekhoda-na-iaas/ 

 

2.2 BANCO DE DADOS EM NUVEM 

 

Sistemas de bancos de dados em nuvem são cada vez mais utilizados nos dias de 

hoje, pois o modelo de pagamento por demanda é uma boa alternativa para empresas 

que buscam reduzir custos de implementação e manutenção de infraestruturas, em 

especial as empresas de pequeno e médio porte, e possibilita que empresas de 

grande porte lidem sem muitas complicações com o crescimento inesperado da 

demanda pelo produto oferecido (ABADI, Daniel J.; p.2; 2009).  
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Esse novo modelo passa a seus usuários, uma visão de armazenamento e 

escalabilidade infinitos, mas de antemão, carrega consigo o problema de 

provisionamento de recursos, o que em SGBDs (Sistemas de Gerenciamento de 

Banco de Dados) tradicionais trata-se da determinação de quais recursos serão 

alocadas em um único banco de dados. Enquanto que em banco de dados na nuvem 

devem ser observados meios de otimização, visto que são diversos SGBDs, usuários 

e grandes centros de dados. Com isso, esse recurso é disponibilizado como serviço 

por meio de acordos de nível de serviço, que garantem a qualidade do que é oferecido 

(SOUSA et al., 2015). 

Para tornar viável esse tipo de modelo, é preciso disponibilizar o compartilhamento de 

recursos entre muitos usuários e empresas simultaneamente. Para atender a esse 

requisito, temos a abordagem multi-inquilino, que pode ser implementada de diversas 

formas como: Disponibilizar uma instância para cada inquilino; Disponibilizar uma 

mesma instância para todos os inquilinos, porém executadas separadamente; 

Disponibilizar uma mesma instância para todos os inquilinos, porém executadas 

concorrentemente, com total compartilhamento de recursos; Disponibilizar 

atendimento personalizado para cada inquilino, por meio de um balanceamento de 

carga na infraestrutura do provedor. (SOUSA et al., 2015). 

No paradigma dos bancos de dados como serviço (Database as a Service - DaaS), as 

atividades de gerenciamento dos aplicativos de banco de dados e de custos passam 

a ser de responsabilidade do provedor, enquanto que para o contratante do serviço, 

ficam as responsabilidades de configuração da base de dados, esquemas, carga de 

dados, entre outros. Dessa forma, um inquilino contrata os serviços do provedor, e 

este, por sua vez, mantém um centro de dados. A figura a seguir exemplifica o 

conceito: 
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FIGURA 3 - Banco de Dados como um Serviço 

Fonte: SOUSA et al. (2015) 

 

Ainda sobre essa organização Sousa et al. (2015) afirmaram que há uma série de 

benefícios, pois contempla um ambiente escalável, disponível e rápido, ao mesmo 

tempo que não há a preocupação no lado do inquilino em manter a infraestrutura, e 

no lado do provedor há a possibilidade de garantir a qualidade do serviço por meio da 

SLA. 

Jacobs e Aulbach (2007), em um estudo sobre banco de dados multi-inquilinos, 

mostraram que é possível dividir essa abordagem em três cenários de 

compartilhamento: Máquinas; Processos; E Tabelas. A seguir é apresentada uma 

tabela com as características de cada abordagem: 

Para se utilizar DaaS é necessário que o usuário tenha ciência das limitações de cada 

abordagem e compreender se a escolha é suficiente para suprir suas necessidades.  
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Nível de 
Compartilhamento 

Descrição Observações 

Hardware 

Cada inquilino cria seu 
próprio banco  e armazena 
seus dados por meio de 
uma instância dedicada; 
Garante um bom nível de 
isolamento e segurança. 

Possui alto custo de 
manutenção. 

Processo 

Cada inquilino possui suas 
próprias tabelas, porém 
compartilha a instância do 
banco de dados; Reduz 
custo de manutenção. 

A escalabilidade é limitada pelo 
número de estruturas que o 
SGBD pode manipular e da 
memória disponível. 

Tabela 

Os dados de diversos 
inquilinos são armazenados 
numa mesma tabela; Reduz 
custo de manutenção; O 
número de tabelas é 
determinado pelo esquema 
base, o que garante melhor 
escalabilidade. 

Necessita de indexação e 
otimização no processamento 
de operações de leitura e 
escrita. 

 

TABELA 1 – Abordagens de Compartilhamento de Recursos em Bancos de Dados Multi-

Inquilinos 

Baseado em: JACOBS e AULBACH (2007) 

 

 

2.3 TRANSPARÊNCIA 

 

O conceito de transparência é intrínseco ao modelo de computação em nuvem, onde 

“A palavra nuvem sugere uma ideia de ambiente desconhecido, o qual podemos ver 

somente seu início e seu fim”, (PEDROSA, Paulo H. C.; NOGUEIRA Tiago; 2015). 

Nesse sentido, compreender transparência é fundamental, pois ela se relaciona 

diretamente com a Qualidade do Serviço (QoS) dentro do Acordo de Nível de Serviço 

(SLA), Sousa et al. (2009).  
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Como o objetivo desse trabalho foca em disponibilidade e escalabilidade em relação 

ao tamanho, não será tratado com detalhes o conceito de transparência, não obstante, 

isso não reduz a importância de se compreender seu significado. Portanto, as 

subseções seguintes apresentarão de forma sucinta os principais tipos de 

transparência que são utilizados no modelo de computação em nuvem. 

  

2.3.1 Tipos de Transparência 

 

Os principais tipos de transparências, segundo Tanenbaum e Steen (2007), são: 

Acesso, Localização, Migração, Realocação, Replicação, Concorrência e Falha. 

Sendo assim, é apresentada a seguir, uma breve descrição sobre cada um dos tipos 

citados: 

 Transparência de Acesso: Esse tipo de transparência trata de ocultar as 

diferenças existentes na representação de dados e a maneira como os usuários 

acessam recursos. Seu principal objetivo é ocultar as diferenças entre 

arquiteturas de máquinas e de sistemas operacionais existentes, (TANENBAUM, 

Andrew S.; STEEN, Martin van; p. 3; 2007); 

 Transparência de Localização: A transparência de localização trata do fato de 

que o usuário não sabe dizer a localização de um recurso, e nesse tipo de 

transparência, a nomeação tem papel primordial, pois pode garanti-la, atribuindo 

nomes lógicos aos recursos (TANENBAUM, Andrew S.; STEEN, Martin van; p. 

3; 2007); 

 Transparência de Migração: Permite que recursos possam ser movimentados 

sem que seja afetado o modo como podem ser acessados, (TANENBAUM, 

Andrew S.; STEEN, Martin van; p. 3; 2007); 

 Transparência de Relocação: Permite que recursos sejam relocados enquanto 

são acessados, sem que os usuários, ou aplicações percebam, (TANENBAUM, 

Andrew S.; STEEN, Martin van; p. 3; 2007); 

 Transparência de Replicação: Esse tipo de transparência é essencial para 

aumentar a disponibilidade, ou melhorar o desempenho no acesso a um recurso, 
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visto que insere em lugares próximos e oculta a existência das cópias. Nesse 

caso, é imprescindível que as cópias possuam o mesmo nome. Em geral, 

sistemas que suportam replicação, devem suportar também transparência de 

localização, senão, não seria possível se referir a réplicas situadas em lugares 

distintos, (TANENBAUM, Andrew S.; STEEN, Martin van; p. 3; 2007); 

 Transparência de Concorrência: Como sistemas baseados em nuvem 

compartilham recursos, e suportam multi-tenancy (pode ser traduzido como 

multi-inquilino), (JACOBS, Dean; AULBACH, Stefan; 2007), um mesmo recurso 

pode ser acessado por dois usuários independentes, sem que ambos se 

percebam. Isso é possível por meio de transparência de concorrência, 

(TANENBAUM, Andrew S.; STEEN, Martin van; p. 3; 2007); 

 Transparência de Falha: Acontece quando o sistema mascara a falha de um 

recurso e se recupera sem que o usuário perceba, (TANENBAUM, Andrew S.; 

STEEN, Martin van; p. 4; 2007). Tanenbaum e Steen (2007), ainda afirmam que 

essa é uma das questões mais difíceis de tratar, pois existe uma incapacidade 

de distinguir um recurso morto, de um recurso lento. 

 

Cabe ainda ressaltar que um grau de transparência pode ser relativo quando se trata 

de distribuição, pois condições adversas interferem na plena transparência, como 

fuso-horário diferente de um servidor localizado numa região que se comunica com 

outro do outro lado do planeta. Ou da velocidade de transmissão de dados em uma 

rede que mesmo que trafegue em alta velocidade, pode ser limitada a comutadores 

intermediários, entre outros. (TANENBAUM, Andrew S.; STEEN, Martin van; p. 4; 

2007); 
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2.4 ESCALABILIDADE E DISPONIBILIDADE 

 

Aspectos essenciais ao se tratar de Cloud Computing (Computação na Nuvem) são 

escalabilidade e disponibilidade. Quanto a escalabilidade, ela pode ser dividida em 

três dimensões, sendo elas: Escalabilidade em relação ao tamanho, o que significa a 

facilidade de adicionar recursos e usuários; Escalabilidade geográfica é aquela em 

que usuários e recursos podem estar localizados regiões geográficas distintas; 

Escalabilidade em termos administrativos, que significa a facilidade de gerenciamento, 

mesmo havendo diversas organizações administrativas distintas. (TANENBAUM, 

Andrew S.; STEEN, Martin van; p. 5-6; 2007). 

O principal problema quando o assunto é escalabilidade em relação ao tamanho, é 

quando mesmo que um servidor centralizado possua altas capacidades de 

processamento e armazenagem de informações, na medida em que a quantidade de 

dados cresce, o servidor pode se transformar num gargalo, pois a comunicação com 

ele poderá impedir a continuidade de crescimento (TANENBAUM, Andrew S.; STEEN, 

Martin van; p. 3; 2007). 

Enquanto isso, a definição de disponibilidade está diretamente ligada aos requisitos 

de transparência em falha, de replicação e de localização. A capacidade de um 

recurso se manter altamente disponível é uma característica comum em sistemas 

distribuídos. Possuem uma infraestrutura com nodos fracamente acoplados que se 

comunicam em rede e mantém redundância de dados para que na falha de um nó, as 

tarefas sejam passadas a outro nó, sem que haja uma perda significativa do 

desempenho ou a indisponibilidade no uso do recurso. Sendo assim, “[...] 

Disponibilidade é a probabilidade do sistema estar operacional num instante de tempo 

determinado”, (WEBER, Taisy Silva; p. 12; 2015). 

Pode-se afirmar que o modelo em nuvem para a venda de serviços tecnológicos sob 

demanda só é possível, porque existe atrelados a ela, o uso de técnicas e tecnologias 

que viabilizam a redução de complexidade e transparência do lado consumidor, visto 

que sua única preocupação é em adequar os serviços contratados às suas 

necessidades. 
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2.5     DATABASE AS SERVICE (Daas) OPEN SOURCE 

 

Segue abaixo uma lista com alguns DataBases As Service que são open source, 

temos: 
 

- ScaleDB: Opera em todas as nuvens públicas baseadas em Linux testadas até 

agora. Há certas otimizações que são vantajosas para ScaleDB incluindo: executa 

instâncias em máquinas diferentes para alta disponibilidade, interconexões rápidas, 

armazenamento em bloco, etc. Temos testado e aprovado ScaleDB nas seguintes 

nuvens em conjunto: HP Cloud, Amazon, Rackspace e Verizon/ Terremark. ScaleDB 

(http://www.scaledb.com/dbaas-database-as-a-service.php); 

  - NextDB: É um sistema de banco de dados relacional hospedada para 

desenvolvedores. NextDB capacita desenvolvimento rápido de aplicações 

proporcionando APIs JavaScript cheio de recursos para HTML5, Android, Java e 

REST. NextDB mudou termos comerciais para ser livre e open source. 

(http://nextdb.net/); 

- OrientDB: É uma segunda geração distribuída Graph banco de dados com a 

flexibilidade de Documentos em um produto com uma licença Open Source comercial 

amigável ( licença Apache 2 ). Bases de dados Gráfico de primeira geração não 

possuem as características que exige Big Data: de replicação multi-mestre, sharding 

e mais flexibilidade para os casos de uso de modernos complexos. 

(http://orientdb.com/orientdb/); 

- Apache Giraph: É um sistema de processamento gráfico interativo construído para 

alta escalabilidade. Por exemplo, ele é usado atualmente pelo Facebook para analisar 

o gráfico social formada por usuários e suas conexões. (http://giraph.apache.org/); 

- Hypertable: É um sistema de armazenamento de dados de alto desempenho 

distribuído projetado para suportar aplicações que exigem o máximo de desempenho, 

escalabilidade e confiabilidade. Ele é modelado após BigTable do Google e na maior 

parte se concentra em conjuntos de dados de grande escala, Todos os benefícios de 

open source com uma comunidade forte e próspera. (http://www.hypertable.org/); 

http://www.scaledb.com/dbaas-database-as-a-service.php
http://nextdb.net/
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html
http://orientdb.com/orientdb/
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- MongoDB: É uma fonte aberta e de alto desempenho, escaláveis, e livre de 

esquema de banco de dados orientado a documentos (esquemas de dados JSON-

like). Não está pronto para usar drivers para linguagens de programação mais 

populares, como PHP, Python, Perl, Ruby, JavaScript, C ++ + mais, 

(https://www.mongodb.org/); 

- CouchDB: É um banco de dados que abrange completamente a web. Armazene 

seus dados com documentos JSON. Acesse seus documentos e consultar os seus 

índices com o seu navegador web, via HTTP. Index, combinar e transformar os seus 

documentos com JavaScript. CouchDB funciona bem com web moderna e aplicativos 

móveis. Você pode até mesmo servir aplicativos da web diretamente do CouchDB. E 

você pode distribuir seus dados, ou seus aplicativos, de forma eficiente usando 

replicação incremental do CouchDB. CouchDB suporta configurações de mestre-

master com detecção de conflitos automática, ( http://couchdb.apache.org/). 

 

 

 

http://couchdb.apache.org/
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3 PROPOSTA DE TRABALHO 

 

Neste capítulo serão apresentadas as tecnologias utilizadas no objeto de observação 

do estudo de caso. 

A proposta desse trabalho é a de elaborar um estudo de caso a fim de observar se 

Bancos de Dados em Nuvem (DaaS – Database as a Service) são melhores 

alternativas quanto a sua disponibilidade e em escalabilidade de tamanho para 

sistemas web. 

Vão ser Levantadas as características de bancos de dados em nuvem; serão 

pesquisados os custos de se contratar um serviço de hospedagem em nuvem, 

mostrando as vantagens relativas dos serviços levantados, com foco de observação 

a capacidade de se manter disponível e sua escalabilidade em relação ao tamanho.  

Segue abaixo imagem ilustrativa da proposta do trabalho: 

 

FIGURA 4 – Ilustração da Proposta de Trabalho 

Fonte: Própria (2015) 
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3.1 TECNOLOGIAS UTILIZADAS 

 

Esta seção apresenta as tecnologias que serão utilizadas para o desenvolvimento do 

estudo. Há uma explanação breve sobre cada uma das tecnologias, com o propósito 

de justificar as escolhas. 

 

3.1.1 Microsoft Windows Azure 

 

Microsoft Windows Azure é uma plataforma de computação em nuvem da Microsoft, 

uma coleção crescente de serviços integrados – análise, computação, banco de 

dados, serviços móveis, redes, armazenamentos e web – para mover mais 

rapidamente, alcançando mais e economizando (Microsoft Azure, 2015). 

O Azure dá suporte a mais ampla seleção de sistemas operacionais, linguagens de 

programação, frameworks, ferramentas, bancos de dados e dispositivos. Execute 

contêineres de Linux e Docker; compile aplicativos com JavaScript, Python, .NET, 

PHP, Java, Node.js; compile back-ends para dispositivos iOS, Android e Windows. O 

Azure dá suporte às mesmas tecnologias com as quais milhões de desenvolvedores 

e profissionais de TI já contam e confiam. O Azure é executado em rede mundial de 

data centers gerenciados pela Microsoft em 19 regiões – mais países e regiões do 

que os do Amazon Web Services e Google Cloud combinados (Microsoft Azure, 

2015).  

Alguns provedores de nuvem exigem que você escolha entre o Data Center e a 

nuvem. Não Azure, que se integra facilmente com o seu ambiente de TI existente 

através da maior rede de conexões seguras, privadas, soluções híbridas de banco de 

dados e recursos de residência e criptografia de dados, para que seus ativos fiquem 

exatamente onde você precisa deles. Você pode até mesmo executar o Azure em seu 

próprio Data Center com o Azure Stack. As soluções de nuvem híbrida do Azure 

oferecem o melhor dos dois mundos: mais opções de TI, menos complexidade e custo 

(Microsoft Azure, 2015). 

 

https://azure.microsoft.com/pt-br/regions/
https://azure.microsoft.com/pt-br/regions/
http://www.microsoft.com/en-us/server-cloud/products/azure-in-your-datacenter/
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FIGURA 5 – Visão Microsoft Windows Azure 

 

 

3.1.2 SQL Server 

 

Tudo começou em 1988 , quando a Microsoft lançou a sua primeira versão do SQL 

Server, que foi desenvolvida para a plataforma OS/2 junto com a Microsoft e a 

Sybase.Com o decorrer do tempo houveram diversos aperfeiçoamentos.  

Em 1995 foi lançada a versão 6.0 que trouxe melhoras significativas a tecnologia e 

novas funções.  

Já em 2000 foi feito o lançamento mais importante do SQL Server  até agora, a versão 

7.0  e continua se aperfeiçoando. O SQL Server é um SGBD - sistema gerenciador de 

Banco de dados relacional criado pela Microsoft. SQL Server é uma plataforma de 

dados confiável, e inteligente que permite que você execute suas aplicações mais 

exigentes, também reduz o tempo e o custo com o desenvolvimento de suas  

aplicações. O SQL Server pode ser baixado na versão Express Edition, uma versão 

livre para download. Lembrando que esta versão não pode utilizar todas as 
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ferramentas existentes, mas é o suficiente para dar inicio ao desenvolvimento . 

Conforme afirma Soukup, R. (1998). 

 

3.1.3 Visual Studio  

 

Microsoft Visual Studio é um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) da 

Microsoft. Ele é usado para desenvolver consola e interface gráfica do usuário 

aplicações juntamente com Windows Forms aplicações, sites e aplicações web e 

serviços web em ambos os códigos nativos juntamente com código gerenciado para 

todas as plataformas suportadas pelo Microsoft Windows, Windows Mobile, Windows 

CE, NET Quadro, . NET Compact Framework e Microsoft Silverlight. 

Crie aplicativos multiplataformas para Windows, iOS, Android e muito mais usando 

um único IDE. 

 Ferramentas de desenvolvimento para Web, aplicativos móveis e nuvem; 

 Crie aplicativos para Windows, Android e iOS; 

 Designers, editores, depuradores e criadores de perfis integrados; 

 Código em C#, C++, JavaScript, Python, TypeScript, Visual Basic, F# e muito 

mais; 

 Capacidade para implantar, depurar e gerenciar serviços do Microsoft Azure; 

 Milhares de extensões, de PHP a serviços de jogos; 

 Repositórios ilimitados e particulares de código- fonte do Git e do Controle de 

versão do team fountain (TFVC) 

 Ferramentas de planejamento Agile; 

 Integração contínua; 

 Monitoramento de disponibilidade, desempenho e uso em tempo real com          

Azure application Insights; 

 Abertura e extensibilidade, (Visual Studio). 
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FIGURA 6 – Visual Studio  
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4 LEVANTAMENTO DE CUSTO 

 

Neste capítulo será realizado um levantamento para analisar os serviços disponíveis 

e os seus valores correspondentes. Esses dados serão retirados do próprio site do 

Microsoft Windows Azure. 

 

4.1 COMPUTAÇÃO PARA FINS GERAIS: CAMADA BÁSICA 

O Microsoft Windows Azure oferece suporte a uma ampla variedade de tamanhos 

de máquinas virtuais. As máquinas virtuais são cobradas por minuto. Máquinas 

Virtuais possuem suporte nas camadas: Básica e Standard. A camada Básica 

fornece uma opção econômica para cargas de trabalho de desenvolvimento e teste, 

além de outros aplicativos que não necessitam de balanceamento de carga, auto 

escala ou máquinas virtuais com uso intensivo de memória. 

 

INSTÂNCIA NÚCLEOS RAM TAMANHOS 

DE DISCO 

PREÇO 

A0 1 0,75 GB 20 GB R$0,0504/h  

(~R$37/mês) 

A1 1 1,75 GB 40 GB R$0,2156/h  

(~R$160/mês) 

A2 2 3,5 GB 60 GB R$0,4312/h  

(~R$322/mês) 

A3 4 7 GB 120 GB R$0,8624/h  

(~R$642/mês) 

A4 8 14 GB 240 GB R$1,7248/h  

(~R$1.283/mês) 

TABELA 2 -   Tabela de valores de Máquinas Virtuais 

FONTE: MICROSOFT, AZURE (2015) 
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Os preços incluem a tarifa de licenciamento do Windows Server, mas não o imposto. 

Uma estimativa pré-paga mensal baseada em 744 horas de uso contínuo. 

 

4.2 CAMADA BÁSICA BANCO DE DADOS 

 

Projetada para aplicativos com uma carga de trabalho transacional leve. Os objetivos 

de desempenho para a edição Básica fornecem uma taxa de transações por ho/ra 

previsível. 

 

 

TABELA 3 - Tabela de valores de Banco de Dados 

FONTE: MICROSOFT, AZURE (2015) 

 

 

4.3 SERVIÇO DE APLICATIVO 

 

O Serviço de Aplicativo reúne tudo de que você precisa para criar aplicativos Web e 

móveis para qualquer plataforma e qualquer dispositivo. Os planos gratuitos e 

compartilhados permitem hospedar seus aplicativos em um ambiente compartilhado, 

enquanto os planos, Básico, Standard e Premium fornecem Máquinas Virtuais 

dedicadas ao seu plano. Você pode hospedar diversos aplicativos e domínios em cada 

instância que for implantada dentro de seu plano. 

 

 

 

 

 UNIDADES DE 

TAXA DE 

TRANSFERÊNC

IA DO BANCO 

DE DADOS 

TAMANH

O DO 

BANCO 

DE 

DADOS 

RESTAURAÇÃ

O PONTUAL 

PREÇO 

B 5 2 GB 7 Dias R$0,0188/h (~R$14/m

ês) 
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GRATUITO 

Desenvolva e 

teste aplicativos 

 

COMPARTILHADO 

Desenvolvimento/teste 

com limites maiores 

 

BÁSICO 

Entre no ar com 

aplicativos 

básicos 

 

STANDARD 

Entre no ar 

com 

aplicativos 

Web, 

móveis e 

lógicos 

 

PREMIUM 

Dimensionamento 

máximo e 

integração para 

empresas 

 

Aplicativos 

Web, 

móveis ou 

de API 

 

 

10 

 

 

100 

 

 

Ilimitado 

 

 

Ilimitado 

 

 

Ilimitado 

 

Aplicativos 

lógicos 

 

10 

 

10 

 

10 

 

20 /núcleo 

 

20 /núcleo 

 

Integração 

 

Desenvolvimento 

e teste 

 

Desenvolvimento e 

teste 

 

Desenvolvimento 

e teste 

 

Conectores 

Standard 

 

Conectores 

Premium + 

Serviços BizTalk 

 

Espaço em 

disco 

 

1 GB 

 

1 GB 

 

10 GB 

 

50 GB 

 

500 GB 

 

Máximo de 

instâncias 

 

-- 

 

-- 

 

Até 3 

 

Até 10 

 

Até 50 

 

Ambientes 

de Serviço 

de 

Aplicativo 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

Com suporte 

 

Contrato 

de Nível 

de Serviço 

 

-- 

 

-- 

 

99,90% 

 

99,95% 

 

99,95% 

 

TABELA 4 - Serviço de Aplicativo 

FONTE: MICROSOFT, AZURE (2015) 
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5 ESTUDO DE CASO 

 

O presente capítulo tem por finalidade, explanar sobre as atividades previstas na 

metodologia pesquisa-ação para este estudo de caso, e apresentar o que foi feito em 

cada fase, bem como, relatar o que foi observado em relação aos resultados obtidos.  

Tendo como base a ampliação do campo de Computação em Nuvem, os 

conhecimentos específicos adquiridos na área e a necessidade de concretizar os 

estudos abordados anteriormente, desenvolveu-se um aplicativo para mostrar 

algumas das vantagens da computação em nuvem. O Aplicativo tem como objetivo 

armazenar imagens em seu banco de dados na nuvem. O desenvolvimento foi feito 

usando Banco de Dados SQL, usando como ferramenta o Visual Studio 2012 e a 

hospedagem do sistema foi feita na plataforma do Microsoft Windows Azure. 

Primeiramente foi feito um levantamento e escolhido a plataforma do Microsoft Azure 

para se trabalhar, por ser uma plataforma com uma coleção crescente de serviços 

integrados dentre eles análise, computação, banco de dados, serviços móveis, redes, 

armazenamento e Web. 

 

 

FIGURA 7 – Home Page Imagens Azure 
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Após o levantamento e escolha da plataforma, banco e das ferramentas, foi 

desenvolvido um aplicativo que permite armazenar imagens no banco na nuvem. A 

Figura logo acima ilustra a página inicial criada pelo aplicativo do Azure. Nesta página 

você é direcionado para outra página através do link Galeria.  

 

 
FIGURA 8 – Galeria de Imagens 

 

A Figura 8 ilustra a página em que é possível visualizar as imagens que são 

carregadas, após serem inseridas no banco na nuvem. Foi definido um tamanho 

máximo para as imagens, para controlar o seu volume e saber o quanto de espaço 

tem disponível no banco. 
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FIGURA 9 – Tela de Monitoramento 1  

 

Pode ser feito através do próprio Azure um monitoramento de entrada e saída de 

dados, uso da memória, espaço disponível para armazenamento e status de 

funcionamento como mostram as figuras 9, 10 e 11. 

 

 

 

FIGURA 10 – Tela de Monitoramento 2  
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FIGURA 11 – Tela de Monitoramento 3 

 

Através dessas telas você consegue monitorar como está o andamento do seu 

serviço, quanto de espaço foi utilizado e quanto ainda tem para ser utilizado. O próprio 

Azure disponibiliza ferramentas que possibilitam esse monitoramento e 

gerenciamento do seu aplicativo, dentre muitas funcionalidades.  

O serviço se torna escalável, pois os servidores podem ser adicionados nos 

momentos de pico e removidos nos períodos de baixa demanda, de uma forma bem 

dinâmica, sem perder a disponibilidade.  

A vantagem é que se paga apenas pelas horas de servidor consumidas, e ao mesmo 

tempo utiliza de uma reserva de segurança para não perder a qualidade quando a 

demanda aumentar.  

No momento em que se adquiri o serviço, você consegue definir qual banco quer 

utilizar, escolhe entre alguns tamanhos pré-definidos de banco de dados, mas mesmo 

que você chegue ao máximo de espaço utilizável, o seu serviço não fica inativado, 

porque tudo que for utilizado a mais que o contratado será cobrado a parte. Dando 

assim mais segurança para se trabalhar sem se preocupar se conseguira efetuar seus 

trabalhos.   
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao analisar as vantagens do Banco de Dados em Nuvem que traz a possibilidade de 

utilizar aplicações diretamente da Internet, sem que estas estejam instaladas no 

computador do usuário, a escalabilidade, onde pode-se aumentar a capacidade de 

Processamento, HD, Memória ou Tráfego sempre que necessitar. Em função da 

escalabilidade, podemos atribuir uma ótima performance à máquina contratada pelo 

usuário, pois é possível aumentar os recursos em poucos instantes, sempre que 

necessário. 

O serviço é prestado pela Web sem a necessidade de instalação de qualquer software, 

utiliza apenas uma conexão à Internet disponibilizando aos usuários maior mobilidade 

e portabilidade. O compartilhamento de dados se torna mais fácil, uma vez que os 

usuários acessam as aplicações e os dados do mesmo lugar. Além disso, o usuário 

pode contar com alta disponibilidade, pois em caso de falhas na máquina onde o 

cliente estiver alocado, os demais, que fazem parte da estrutura, continuam 

oferecendo o serviço, automaticamente é iniciada uma nova seção em uma máquina 

com os mesmos recursos. Já que existe uma troca de informações entre os mesmos 

que possibilita que o serviço não pare seu funcionamento.  

Essa disponibilidade é uma das grandes vantagens de se ter uma aplicação em 

nuvem, já que hoje em dia grande parte das empresas do mercado, necessita que o 

serviço adquirido rode com eficiência e esteja disponível sempre que precisar. Muitas 

aplicações em Computação em Nuvem são gratuitas e, quando é necessário pagar, é 

cobrado apenas os recursos que usar ou ao tempo de utilizar. Não é necessário pagar 

por uma licença integral de uso, tal como acontece no modelo tradicional de 

fornecimento de software, você paga somente pelo que você usa. O máximo que pode 

acontecer é pagar um valor periódico, como uma assinatura somente pelos recursos 

e tempo utilizado.  
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