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RESUMO 

 

Nesta revisão é apresentado o estado da arte de big data em relação ao armazenamento e 

ao gerenciamento. Primeiro, são introduzidos os conceitos gerais relacionados à geração, 

à aquisição, ao armazenamento e à análise diante dos desafios relacionados ao volume 

em larga escala, à variedade de dados advindos de diferentes fontes e à velocidade no 

tempo de resposta exigida por aplicações de tempo real. Para se alcançar os requisitos de 

armazenamento e processamento de grandes volumes de dados, é necessário 

descentralizar estas etapas e considerar os desafios da distribuição dos dados. Então o 

foco será voltado para modelos mais flexíveis de armazenamento e gerenciamento de 

dados. Sendo assim, o objetivo desta revisão é proporcionar uma visão ampla e didática 

dos modelos de dados e tecnologias que mais se adequam ao armazenamento e 

gerenciamento dos grandes volumes de dados atuais, os bancos de dados NoSQL. Esta 

revisão é concluída com a discussão de problemas em aberto e direções futuras. 

 

Palavras-chave: Big data. Banco de Dados NoSQL. Chave-valor. Orientado à coluna. 

Orientado ao documento. Orientado ao grafo. 

  

 

ABSTRACT 

 

In this survey, we present the state of art of big data concerning to storage and 

management. First, we introduce the general concepts related to generation, acquisition, 

storage and analysis in face of challenges related to large-scale volume, the variety of 

data from different sources, and the response time demanded by real-time applications. 

In order to achieve the requirements for storing and processing large volumes of data, it 

is necessary to decentralize these phases and consider the challenges of data distribution. 

So our focus will be on more flexible models of storage and data management. Therefore, 

our goal with this review is provide a broad and didactic view of the data models and 

technologies that best suit the storage and management of the large volumes of current 

data, the NoSQL databases. We conclude this review with a discussion of open issues and 

future directions. 
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Introdução 

  

Com o aumento nos volumes de dados produzidos diariamente pelas aplicações, 

o termo big data vem sendo utilizado principalmente para descrever esses grandes 

conjuntos de dados. Comparados com os tradicionais conjuntos de dados, big data 

normalmente inclui dados massivos, sem estrutura fixa e com necessidades de análises 

em tempo real. A necessidade de armazenar e processar tais conjuntos de dados traz 

desafios para as tecnologias produzidas até então, direcionadas para ambientes 

convencionais. Esses volumes excessivos demandam soluções que consideram questões 

de heterogeneidade, escalabilidade, tempo real, complexidade e privacidade. 

A primeira pergunta a ser respondida é como os dados se tornaram mais 

volumosos nos últimos anos e quais os desafios isso traz. Os avanços da tecnologia da 

informação tornaram mais fáceis a geração de dados. Isso traz o desafio de como coletar 

e integrar dados massivos heterogêneos de diferentes fontes de dados distribuídas. 

A Internet das Coisas (Internet of Things - IoT) é outra tecnologia que vem sendo 

desenvolvida atualmente e contribui para o aumento na geração de dados (GUBBI et. al, 

2013). Nesse paradigma, dados de sensores de objetos do cotidiano são coletados e 

transmitidos via internet para serem armazenados e processados em nuvem. Esses dados 

superam a capacidade das arquiteturas das tecnologias tradicionais de informação e 

infraestrutura das empresas, tanto no que diz respeito à quantidade, quanto à redundância, 

ao ruído, à correlação entre eles e à necessidade de análise em tempo real. Os 

requerimentos de tempo real estressam as capacidades de computação tradicionais, 

normalmente centralizadas. O aumento do volume dos dados causa o problema de como 

armazenar e gerenciar esses conjuntos crescentes com requerimentos de escalabilidade, 

com infraestruturas de hardware e software moderadas. 

A segunda pergunta que deve ser respondida é o que fazer com esses grandes 

volumes de dados, ou seja, como extrair informações relevantes desses volumes que, não 

são apenas grandes, mas também variados e devem prover um método de recuperação de 

informação com velocidade alta. Essas características diferenciam o big data das massas 

de dados e são descritas pelo modelo de “3Vs”, que significam Volume, Velocidade e 

Variedade (LANEY, 2001; CHEN; MAO; LIU, 2014). Volume significa que com a 

geração e coleta de grandes massas de dados, a escala dos dados tem se tornado realmente 

grande. Velocidade significa que a coleta e análise dos dados devem ser conduzidas 
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rapidamente. Para suprir essa demanda, as ferramentas para análise de dados podem ser 

de tempo real ou off-line. 

A necessidade de análise em tempo real surge do fato dos dados mudarem 

constantemente e o tempo de resposta exigido, ser curto. Aplicações financeiras e e-

commerce são exemplos daquelas que necessitam de análise em tempo real. As principais 

arquiteturas para esses ambientes incluem clusters de processamento paralelo utilizando 

os tradicionais bancos de dados relacionais e plataformas de computação baseadas em 

memória. A análise off-line é geralmente utilizada por aplicações que não possuem 

elevados requisitos de tempo de resposta, tais como algoritmos de recomendação, 

aprendizagem de máquina e análise estatística. Essa análise off-line normalmente é feita 

utilizando-se logs importados para alguma plataforma por meio de uma ferramenta de 

aquisição de dados. 

Por fim, a variedade indica os vários tipos de dados, que incluem dados 

semiestruturados e não estruturados, como áudio, vídeo, página web e texto, bem como 

os tradicionais dados estruturados. Big data significa que tais conjuntos de dados não 

poderiam ser adquiridos, armazenados e gerenciados por tradicionais tecnologias de 

banco de dados. A Figura 1 resume o modelo de “3Vs” discutido. 

 

Figura 1: Modelo de “3 Vs” 

 

De acordo a semântica dos “3Vs”, Chen et al. (2014) discutem que a extração de 

informações relevantes em big data incluem geração, aquisição, armazenamento e análise 

dos dados (Figura 2). A geração e a aquisição dos dados são relativas ao processo de 

levantamento para a obtenção dos conjuntos de dados. A aquisição de big data, 

especificamente, engloba a coleta, a transmissão e o pré-processamento dos dados. Esse 
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último deve ser utilizado para garantir armazenamento eficiente para os dados e futura 

análise. Por exemplo, a compressão dos dados pode ser usada para diminuir a redundância 

e o espaço de armazenamento necessário. Essa etapa tem o seu maior desafio no grande 

volume de dados a ser tratado e principalmente, na variedade de esquemas dos dados 

adquiridos, ou seja, na variedade de estruturas não padronizadas usadas nos diversos 

contextos para armazenar os dados. 

O armazenamento de dados refere-se ao processo de armazenamento, e a análise 

dos dados ao processo que se utiliza dos dados brutos para gerar informação. Essa terceira 

etapa tem como maior desafio o grande volume de dados a ser armazenado, e a quarta 

etapa tem como desafio a velocidade com que esse volume de dados deve ser processado 

a fim de se extrair informação de forma a responder as requisições dos usuários e 

aplicações de forma rápida. A geração ou extração de informações relevantes com o 

intuito de agregar valor aos produtos e/ou serviços é também chamada de geração de valor 

e, alguns trabalhos na literatura consideram o valor como um quarto V no modelo de 

“5Vs” (KAISLER et al., 2013; DEMCHENKO; DE LAAT; MEMBREY, 2014; JIN et 

al., 2015). O quinto “V” refere-se à veracidade, que diz respeito à procedência, 

autenticidade e confiança nos dados. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Tratamento de big data 

  

Como discutido, o atual aumento na geração de dados traz desafios em todas as 

etapas: aquisição, armazenamento, gerenciamento e análise dos dados. Assim, soluções 

têm sido propostas a partir de diferentes aspectos. Computação em nuvem tem sido 

utilizada para atender os requisitos de infraestrutura para big data por proverem alta 

capacidade, elasticidade e custo eficiente. Bancos de dados NoSQL (Not Only SQL) e 

sistemas de arquivos distribuídos têm sido usados para o armazenamento e a organização 

de grandes agrupamentos de dados desordenados. 
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Os conjuntos de dados podem possuir diferentes níveis de heterogeneidade 

estruturais, tais como em tipo, em estrutura, na granularidade, na semântica, na 

organização e na acessibilidade. A representação e a integração em nível de esquema 

ajudam a tornar o dado mais significativo para a análise automática por computador e 

para a interpretação do usuário. Uma representação de dados ou um mapeamento 

semântico inadequado reduz o valor do dado e pode obstruir uma análise efetiva. Além 

disso, os dados adquiridos podem apresentar conflitos no nível de instância, com relação 

ao valor do dado, tais como ruído, redundância e inconsistência. Alguns desafios 

relacionados à aquisição e à variedade dos dados adquiridos, bem como aspectos de 

procedência e confiança nos dados, foram tratados por Almeida et. al em (ALMEIDA; 

HARA; CIFERRI, 2015) e em (ALMEIDA et al., 2018) com uma abordagem análise de 

dados off-line. Nessa abordagem, os dados advindos de fontes heterogêneas, registrados 

em arquivos log, são integrados a fim de se garantir a consistência. Esses trabalhos 

abordaram o tratamento sobre o valor do dado a fim de se obter consistência, e não a 

estrutura do dado. Assim, a integração de dados advindos de diferentes fontes não apenas 

reduz o espaço de armazenamento utilizado como também melhora a acurácia para uma 

posterior análise. 

Neste artigo serão tratados os desafios do armazenamento e gerenciamento dos 

grandes volumes de dados. Pretende-se responder ao longo deste artigo, a segunda 

pergunta, ou seja, como tratar os grandes volumes de dados. A análise dos dados será 

tratada em trabalhos futuros. O artigo está organizado da seguinte maneira. Na Seção 1 

são tratados os desafios do armazenamento de big data de maneira distribuída, tendo em 

vista a inadequação dos sistemas centralizados. Na Seção 2 são discutidos os modelos de 

dados e as tecnologias mais adequadas para o armazenamento de grandes volumes de 

dados sem estrutura fixa e com requisitos de tempo de acesso. Na Seção 3, as conclusões 

e direcionamentos futuros são apresentados. 

  

Armazenamento e Gerenciamento de Big Data 

 

Armazenamento, gerenciamento e análises tradicionais de dados são baseados em 

Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados Relacionais (SGBDR). Entretanto, esses 

sistemas seguem o modelo de dados Relacional, tratando os dados em uma estrutura fixa 

definida previamente, e não conseguem tratar os dados semiestruturados e não 
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estruturados. Além disso, SGBDRs oferecem uma escalabilidade vertical, ou seja, para 

que o sistema escale é necessário aumentar os recursos de hardware. 

Além de possuírem altos custos, o aumento da capacidade de armazenamento 

acaba degradando o desempenho do sistema. Isso ocorre porque vários dispositivos de 

armazenamento (discos) são diretamente conectados aos servidores, que por sua vez 

possuem um gerenciamento centralizado, tendo esses dispositivos como equipamentos 

periféricos. Nesse caso, uma aplicação de software é necessária para gerenciar os 

dispositivos de armazenamento que tomam uma parte dos recursos de entrada e saída. 

Devido a isso, esse modelo exibe baixa eficiência quando a capacidade de armazenamento 

aumenta. Como a escalabilidade é baixa, esse modelo se mostra adequado apenas para 

conectar servidores em uma escala pequena. 

Além dos grandes volumes, os SGBDRs também não se mostram adequados para 

gerenciar a heterogeneidade de big data. Esse crescimento dos dados gera requerimentos 

mais restritos de armazenamento e gerenciamento, sendo que os meios devem prover 

confiabilidade e disponibilidade dos dados. 

Uma forma de armazenar dados, que visa suprir as demandas de dados em larga 

escala, é utilizar uma rede como uma interface de união para que os usuários possam 

acessar e compartilhar dados. O desafio é como desenvolver um sistema de 

armazenamento distribuído em larga escala para processar e analisar dados com 

eficiência. Para se usar um sistema computacional descentralizado, três propriedades 

devem ser consideradas: 

• Consistência: em um sistema de armazenamento distribuído, os dados são 

particionados e replicados nos múltiplos nós que cooperam entre si a fim de 

se garantir a disponibilidade.  O sistema deve garantir que todas as réplicas 

sejam idênticas a qualquer momento, evitando-se assim a leitura de dados 

desatualizados. 

• Disponibilidade: a replicação dos dados é feita para que o sistema continue 

a operar mesmo na presença de falhas de um ou mais nós do cluster. Assim, 

as requisições do usuário em termos de leitura e escrita devem ser atendidas 

a qualquer instante, e este não deve ter conhecimento sobre qual nó o dado 

está localizado, ou seja, o sistema deve ser transparente ao usuário. 

• Tolerância à partição: os nós no sistema de armazenamento distribuído são 

conectados por uma rede. Essa rede pode apresentar falhas ou 

congestionamento temporário. No entanto, a perda ou atraso na entrega das 
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mensagens não devem afetar o funcionamento do sistema. Ou seja, é 

desejável que o sistema funcione bem mesmo que a rede esteja particionada. 

 

O teorema CAP (Consistência, Disponibilidade e Tolerância a Partição - 

Consistency, Availability, Partition tolerance) (BREWER, 2000; GILBERT; LYNCH, 

2012) indica que um sistema distribuído não pode garantir simultaneamente consistência, 

disponibilidade e tolerância a partições. Apenas duas das três propriedades podem ser 

oferecidas simultaneamente. Portanto, pode-se ter um sistema de CA desconsiderando-se 

a tolerância à partição, um sistema de CP desconsiderando-se a disponibilidade e um 

sistema de AP que desconsidera a consistência, como mostrado na Figura 3. 

Como os sistemas CA não possuem tolerância à partição, eles não podem lidar 

com falhas de rede. Assim, os sistemas CA são considerados sistemas de armazenamento 

com um único servidor centralizado, como os bancos de dados relacionais de pequena 

escala. O MariaDB e o Microsoft SQLServer são exemplos de sistemas desse tipo. Tais 

sistemas apresentam cópia única de dados, de modo que a consistência é facilmente 

assegurada. A disponibilidade é garantida pelo bom projeto dos bancos de dados 

relacionais. Como os sistemas CA não podem ser escalados para usar muitos servidores 

por não suportar falhas de rede, a maioria dos sistemas de armazenamento em larga escala 

são sistemas CP e sistemas AP. 

 

 

 

Figura 3: Teorema CAP e exemplos de Bancos de Dados com as propriedades 

suportadas 
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consistência dos dados. Assim, é garantido que cópias dos mesmos dados estejam 

completamente idênticas sempre que o usuário faz uma requisição. Devido ao alto custo 

para garantia de consistência, a disponibilidade é não pode ser garantida. Portanto, os 

sistemas CP são úteis para os cenários com número de requisições moderado, e com 

rigorosos requisitos na precisão dos dados. O BigTable, o Hbase, o MongoDB e o Redis 

são exemplos de sistemas CP. 

Os sistemas AP também garantem a tolerância à partição e também a 

disponibilidade. Assim, esses sistemas garantem apenas uma consistência eventual, 

diferentemente dos sistemas CA e CP que garantem uma consistência forte. Essa 

consistência eventual significa que os dados atualizados estarão consistentes em um 

momento eventual, podendo ser obtidos após um certo período de tempo. Portanto, os 

sistemas AP aplicam-se aos cenários com requisições frequentes, mas com requisitos de 

precisão nos dados mais baixos. Rede Social é um exemplo de contexto no qual há muitas 

leituras simultâneas dos dados, mas leituras desatualizadas são toleradas. Dynamo, 

Voldemort, Cassandra, CouchDB e Riak são exemplos de sistemas AP. 

  

Mecanismos de armazenamento para big data 

 

As pesquisas sobre big data promovem o desenvolvimento de mecanismos de 

armazenamento de dados em larga escala. Os principais mecanismos existentes para 

armazenamento de big data são sistemas de arquivos e bancos de dados. 

Os sistemas de arquivos são a base dos aplicativos de alto nível e sistemas de 

arquivos distribuídos foram amplamente desenvolvidos e discutidos na literatura, tais 

como o GFS (GHEMAWAT; GOBIOFF; LEUNG, 2003), o Colossus (MCKUSICK; 

QUINLAN, 2009), o HDFS (SHVACHKO et al., 2010), o Cosmos (CHAIKEN et al., 

2008) e o Haystack (BEAVER et al., 2010). Portanto, esse é um campo de pesquisa 

consolidado e não será enfocado neste artigo de revisão. Nesta seção, o enfoque será dado 

aos bancos de dados. 

As tecnologias de banco de dados tradicionais também já foram bastante 

desenvolvidas para manipular conjuntos de dados em diferentes escalas e suportar vários 

aplicativos. No entanto, os bancos de dados relacionais tradicionais não podem atender 

aos desafios nas escalas geradas pelo big data. Assim, os bancos de dados NoSQL têm se 

mostrado mais adequados para o armazenamento de big data devido à flexibilidade e ao 

suporte aos grandes volumes de dados. Nesta seção, serão examinados os principais 
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bancos de dados NoSQL: bancos de dados de chave-valor, bancos de dados orientados às 

colunas, bancos de dados orientados aos documentos e bancos de dados orientados aos 

grafo, cada um baseado em determinado modelo de dados. 

 

Bancos de dados de chave-valor 

 

Os bancos de dados de chave-valor possuem um nome bastante sugestivo ao que 

se propõem e possuem o sistema de armazenamento mais simples entres os bancos não 

relacionais: os dados armazenados correspondem a chaves e a valores. O modelo de 

armazenamento de dados de chave-valor é um conceito simples utilizado por bancos de 

dados com o intuito de obter acesso rápido e direto aos valores armazenados. O rápido 

acesso é obtido por meio da estrutura de armazenamento conhecida como Distributed 

Hash Table (DHT). Este modelo se baseia basicamente em armazenar uma chave que será 

utilizada para identificar uma determinada informação armazenada, e a informação em si 

como valor, que é identificado pela chave. Esse valor pode ser tanto um dado simples 

como número ou texto, quanto um dado complexo, como uma imagem. 

Na Figura 4 é mostrado um exemplo de utilização de bancos que seguem esse 

modelo de armazenamento, onde são armazenados valores de Códigos de Endereçamento 

Postal (CEP) como chave e o nome da rua como valor. Como cada CEP é único para cada 

localidade, ele atende um dos critérios deste tipo de banco: a chave deve ser única no 

banco, não podendo ser repetida. 

 

Chave Valor 

74610-900 Avenida Anhanguera 2833 - Setor Leste Universitário, Goiânia - GO 

01311-929 Avenida Paulista 1745 Bairro Bela Vista, São Paulo - SP 

69900-970 Avenida Epaminondas Jácome 2858, Centro, Rio Branco - AC 

 

Figura 4: Representação da estrutura chave valor. A chave é representada por um 

código postal e o valor pelo endereço 

  

Os bancos de dados de chave-valor modernos são caracterizados pela alta 

capacidade de expansão e menor tempo de resposta a consultas, inserções e remoções do 

que os bancos de dados relacionais, pois, diferentemente desses, os bancos chave-valor 

armazenam seus dados primariamente na memória RAM (Random Access Memory) do 

computador ao invés do disco rígido (HDD), de forma dinâmica em tempo de execução. 

Os resultados dessas formas de armazenamento foram comparados e discutidos em (Dutra 
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e Almeida, 2018). Nos últimos anos, muitos bancos de dados de chave-valor surgiram 

motivados pelo sistema Dynamo da Amazon (DECANDIA et al., 2007). 

 

Dynamo  

 

O Dynamo é um sistema de armazenamento de dados chave-valor distribuído 

altamente disponível e escalável. Ele é usado para armazenar e gerenciar o estado de 

alguns serviços principais, que podem ser realizados com acesso às chaves, na plataforma 

Amazon e-Commerce. O Dynamo atinge elasticidade e disponibilidade através dos 

mecanismos de partição de dados, cópia de dados e edição de objetos. O plano de partição 

do Dynamo depende de Hashing Consistente (KARGER et al., 1997), e tem como 

vantagem o fato de que a divisão dos dados em várias máquinas de armazenamento afeta 

apenas nós adjacentes e não afeta todos os nós. O Dynamo copia os dados para N 

conjuntos de servidores, nos quais N é um parâmetro configurável para se obter alta 

disponibilidade e durabilidade. O sistema Dynamo também fornece consistência 

eventual, atualizando as cópias de maneira assíncrona. 

 

Voldemort 

 

O Voldemort (PROJECT VOLDEMORT, 2019) também é um sistema de 

armazenamento de chave-valor, que foi inicialmente desenvolvido e usado pelo LinkedIn. 

Palavras-chave e valores em Voldemort são objetos compostos constituídos por tabelas e 

imagens. A interface do Voldemort inclui três operações simples: leitura, escrita e 

remoção, todas confirmadas por palavras-chave. O Voldemort fornece controle de 

concorrência de atualização de modo assíncrono para as múltiplas edições e assim, não 

garante a consistência dos dados. No entanto, o Voldemort suporta o bloqueio otimista 

para uma atualização consistente de múltiplos registros. Quando ocorre conflito entre a 

atualização e quaisquer outras operações, a operação de atualização é encerrada. O 

mecanismo de cópia de dados do Voldemort é o mesmo do Dynamo. Além de armazenar 

os dados na RAM, o Voldemort permite que esses sejam inseridos em um mecanismo de 

armazenamento. O Voldemort suporta dois mecanismos de armazenamento: o Berkeley 

DB e arquivos de acesso randômico. 
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Redis 

 

 O Redis (REDIS, 2019) é um sistema de armazenamento de chave-valor, mas 

diferente dos outros bancos que utilizam esse modelo, armazena não somente uma 

simples chave e seu respectivo valor, mas diferentes tipos de dados. São suportados por 

esse banco estruturas mais complexas, como Strings, Lists, Sets, Sorted Sets, Hashes, 

HyperLogLogs e Bitmaps, podendo-se realizar operações com esses dados e configurar 

tempo de expiração para os dados armazenados. 

Redis possui persistência dos dados em disco com diferentes configurações. No 

modo RDB são realizadas cópias pontuais em disco em intervalos de tempo específicos 

em um arquivo muito compactado, ideal para backups. No modo AOF, cada modificação 

da memória é armazenado em um log no disco, de forma configurável com três opções 

de escrita, permitindo maior durabilidade dos valores armazenados. Além disso, o 

Redispossui sistemas de replicação de dados no esquema mestre-escravo de modo 

assíncrono, oferecendo também suporte ao modo síncrono, suporte a cluster, suporte a 

módulos adicionais, e suporte a arquitetura ARM, com o Raspberry Pi. 

 

Scalaris 

 

 O Scalaris (SCHÜTT; SCHINTKE; REINEFELD, 2008) é um banco de chave-

valor escalável, distribuído, com forte consistência dos dados e tolerância à partição. Foi 

desenvolvido em Erland e Java. Assim como o Dynamo, o Scalaris trabalha no sistema 

P2P para sincronização entre seus nós, e utiliza topologia de anel de forma simétrica. 

Cada valor armazenado recebe um número para controle de versão daquele dado.  

A arquitetura do Scalaris é dividida em três principais camadas. A primeira 

camada possui a estrutura base da rede de roteamento, armazenando as chaves utilizando 

o protocolo Chord# em ordem lexicográfica. A segunda camada é responsável pela 

manutenção, atomicidade dos dados e gerenciamento da concorrência de escrita, 

utilizando para isso o protocolo Paxos, que faz replicação simétrica entre os nós. A 

terceira camada é a de aplicação, responsável pelo armazenamento das chaves de forma 

distribuída. 

Outros sistemas de armazenamento de chave-valor incluem Memcached e 

Memcache DB, e Riak, que fornecem escalabilidade distribuindo as chaves em vários 

nós, assim como o Redis e o Scalaris. O Voldemort, o Riak e o Memcached podem utilizar 
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dispositivos de armazenamento conectados, como discos, para armazenar dados, além de 

armazenar na memória RAM. Outros sistemas de armazenamento utilizam apenas na 

RAM e fornecem backup em disco, ou dependem de cópia e recuperação para evitar 

backup. 

 

Banco de dados orientado às colunas 

 

Os bancos de dados orientados às colunas são mapeamentos multidimensionais 

que armazenam e processam dados de acordo com colunas. Sendo assim, as colunas são 

armazenadas continuamente no disco, diferentemente dos bancos de dados relacionais, 

orientados à linha, nos quais essas é que são armazenadas de maneira contígua no disco. 

Assim, em uma consulta, apenas os atributos necessários à consulta é que são lidos, o que 

pode melhorar o desempenho de consultas que acessam apenas um subconjunto de 

colunas de uma tabela ampla. Isso ocorre porque os atributos não requeridos não são lidos, 

reduzindo o consumo de operações de entrada e saída. Por outro lado, a inserção de uma 

linha ou tupla requer a gravação de cada valor de atributo do registro separadamente, 

aumentando o número de operações de entrada e saída. 

Os mapeamentos multidimensionais são indexados pela chave da linha, pela chave 

da coluna e pelo timestamp.  As chaves das linhas e das colunas são armazenadas como 

cadeias de caracteres, e as informações de data e hora para o timestamp, como um inteiro 

de 64 bits. As colunas que possuem relação entre si formam famílias de colunas e colunas 

que possuem a mesma chave representam linhas. Essas famílias de colunas são as 

unidades básicas para o controle de acesso. Na Figura 5 é mostrado um exemplo de um 

banco de dados no qual uma tabela é usada para o armazenamento de endereços. Essa 

tabela consiste em uma divisão lógica dos atributos de uma família de colunas. Na parte 

superior da tabela, o texto “Endereço:rua” representa o nome da família de colunas e o 

nome da coluna respectivamente. Normalmente, os dados de cada uma dessas tabelas são 

armazenados em uma parte física separada no disco. 

 

Endereço: rua 

74610-900 Avenida Anhanguera 2019-02-07:11.00.00.0000 

01311-929 Avenida Paulista 2018-12-08:13.50.20.4453 

 

Figura 5: Formato da coluna de endereços no banco de dados orientado à coluna. 
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Como mostrado na Figura 6, a chave “01311-929” se repete. Isso porque o banco 

de dados armazena diferentes versões de uma mesma linha de acordo com o instante em 

que foi realizada a inserção e as alterações no valor da célula. Essas linhas são criadas de 

acordo com esse instante de tempo chamado timestamp, que se refere, portanto, a chave 

que controla o versionamento das informações. Os clientes podem determinar com 

flexibilidade o número de alterações ocorridas nas células. Essas alterações são ordenadas 

de maneira decrescente de acordo com os timestamps e, portanto, a alteração mais recente 

é aquela que é lida. 

 

Endereço: bairro 

01311-929 Bela Vista 2019-04-29:15.55.01.0000 

74610-900 Setor Leste Universitário 2019-02-07:11.00.00.0000 

01311-929 Consolação 2018-12-08:13.50.20.4453 

 

Figura 6: Formato da coluna de bairros no banco de dados orientado à coluna. 

  

Nesse modelo, as colunas e as linhas podem ser fragmentadas em vários nós de 

um cluster para se obter escalabilidade. Os bancos de dados orientados às colunas são 

inspirados principalmente no BigTable da Google. 

 

BigTable 

 

O BigTable (CHANG et al., 2008) é um sistema de armazenamento de dados 

estruturado e distribuído, projetado para processar dados em larga escala em milhares de 

servidores comerciais. A estrutura de dados do Bigtable segue o modelo o qual ele inspira, 

ou seja, é um mapeamento multidimensional com armazenamento esparso, distribuído e 

persistente. Os índices de mapeamento são a chave de linha, a chave de coluna e o 

timestamp, e todo valor no mapeamento é uma matriz de bytes. Cada chave de linha no 

BigTable é uma cadeia de caracteres de 64 KB. As linhas são armazenadas continuamente 

em ordem lexicográfica, e fragmentadas em unidades de distribuição chamadas tablets. 

Essa fragmentação é feita para se obter escalabilidade e balanceamento de carga entre os 

vários nós do cluster de servidores. A leitura de uma linha de dados pode ser altamente 

eficiente pois uma vez que envolve apenas a comunicação com uma pequena parte dos 

nós do cluster. 
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Os principais componentes do BigTable são o servidor Mestre, o servidor de 

Tablet e abiblioteca do cliente. O servidor Mestre é responsável por distribuir tablets para 

o servidor de Tablet, detectar servidores Tablet adicionados ou removidos e realizar o 

balanceamento de carga. Ele também pode modificar o esquema do BigTable criando 

tabelas ou famílias de colunas e excluindo arquivos do Google File System (GFS), por 

exemplo. Apenas uma configuração do servidor Mestre é permitida pelo BigTable. 

Os servidores de Tablet gerenciam um conjunto de tablets, sendo responsáveis 

pela leitura e gravação dos tablets e pela sua fragmentação, quando esses são muito 

grandes. A biblioteca de aplicação cliente é usada para realizar a comunicação entre as 

aplicações e as instâncias do BigTable. 

Os procedimentos executados no BigTable são baseados em algumas ferramentas 

e sistemas da Google, tais como o GFS, o sistema de gerenciamento de cluster, o formato 

de arquivo SSTable e, o Chubby (BURROWS, 2006). O GFS é usado para armazenar 

dados e arquivos de log. O sistema de gerenciamento de cluster é responsável pelo 

escalonamento de tarefas, pelo compartilhamento de recursos, pelo monitoramento do 

estado dos nós e pelo processamento em caso de falhas nos nós. O arquivo SSTable é 

usado para armazenar dados do BigTable internamente e seu formato fornece um 

mapeamento persistente entre chaves e valores. O arquivo é formado sequências de blocos 

que agrupam as associações entre as chaves e os valores e no final do arquivo existe um 

índice para esses blocos. 

O BigTable utiliza também uma interface lógica chamada Chubby para realizar as 

seguintes tarefas no servidor: armazenar informações de esquema; armazenar a tabela de 

controle de acesso; armazenar o local de bootstrap dos dados; garantir que haja no 

máximo uma cópia ativa do servidor Mestre a qualquer momento; procurar pelo servidor 

de Tablet e; conduzir a recuperação de erros em caso de falhas no servidor de Tablet. 

Como o BigTable não é disponibilizado por meio de licença de código aberto, 

alguns projetos implementam o modelo de dados BigTable para desenvolver sistemas 

semelhantes de código aberto, tais como como Hypertable e o HBase. 

 

HyperTable 

 

O HyperTable (JUDD, 2008) foi desenvolvido de maneira similar ao BigTable a 

fim de se obter um conjunto de sistemas de armazenamento e processamento distribuídos 

de dados, não apenas estruturados, fornecendo alto desempenho e escalabilidade. 
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Portanto, o HyperTable depende de sistemas de arquivos distribuídos e gerenciadores de 

bloqueio distribuídos. O modelo de dados, o processamento e o mecanismo de 

fragmentação são semelhantes aos do BigTable. No entanto, o HyperTable possui a sua 

própria linguagem de consulta, a HyperTable Query Language (HQL), para operações de 

consulta e definição de tabelas. 

 

HBase 

 

O HBase (George, 2011) é uma versão simplificada e escrita em Java do BigTable. 

Ele faz parte do framework Hadoop MapReduce da APACHE (DITTRICH; QUIANÉ-

RUIZ, 2012) e foi desenvolvido no intuito de se criar um sistema de processamento 

distribuído. O HBase utiliza o Hadoop Distributed File System (HDFS) para o 

gerenciamento do armazenamento físico dos dados, em substituição ao GFS da Google. 

A parte lógica do armazenamento é controlada pelo Zookeeper (APACHE 

ZOOKEEPER, 2019), que realiza as tarefas de gerenciamento do cluster de maneira 

similar ao Chubby. 

As informações atualizadas no HBase são gravadas na RAM e gravadas 

regularmente em arquivos em discos. Cada tupla no HBase é acessada por meio de uma 

chave única chamada numlinha. Essas chaves são armazenadas em ordem lexicográfica. 

Cada atributo de cada tupla possui uma célula cuja estrutura é a seguinte: <numlinha, fc, 

coluna, timestamp, valor>, como mostrado na Figura 7. Para recuperar o valor de um 

atributo, é necessário informar a chave da tupla numlinha, a família de colunas fc à qual 

o atributo pertence, e o nome da coluna. O campo timestamp se refere à data e hora de 

inserção ou alteração da tupla, e o campo valor armazena o valor do atributo a ser 

recuperado. Famílias de colunas agrupam colunas que são armazenadas continuamente 

no disco, no mesmo arquivo. Esses arquivos são chamados HFiles, em substituição aos 

SSTables, e armazenados pelo sistema de arquivos padrão HDFS. Se a consulta processa 

atributos de diferentes famílias de colunas, os arquivos HFiles necessários são juntados 

para se construir o resultado da consulta. 
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Figura 7: Estrutura de uma tabela representando o armazenamento lógico e físico da 

família de colunas Endereço no HBase. Baseado em Scabora (2016) 

 
As informações no HBase também são armazenadas em regions similares ao 

tablets, e gerenciadas pelos Servidores de Region do cluster, similares aos servidores de 

Tablet do BigTable. Essas regions armazenam faixas de numlinha da tabela, ou seja, elas 

fazem um particionamento horizontal na tabela, e possuem um limite superior de tamanho 

configurável no sistema. Assim, conforme novas células são inseridas, elas são alocadas 

nas regions existentes e, quando uma region excede o limite máximo, ela é dividida em 

duas, balanceando as células dessa region. 

As operações de linha são atômicas, e o bloqueio é feito em nível de linha, 

permitindo o processamento de transação, que é opcional para larga escala. A partição e 

a distribuição podem ser feitas usando hash ou chave fixa. 

 

Cassandra 

 

O Cassandra (LAKSHMAN; MALIK, 2009) é um sistema de armazenamento 

distribuído para gerenciar a grandes volumes de dados estruturados. O sistema foi 

desenvolvido pela empresa Facebook, tornando-se uma ferramenta de código aberto em 

2008. O sistema utiliza conceitos de sistemas distribuídos similares ao Dynamo e o 

modelo de dados BigTable. 

O Cassandra utiliza um sistema de cluster distribuído em formato de anel. Este 

modelo de cluster permite que máquinas sejam adicionadas e removidas do sistema a 

qualquer instante, sendo gerenciadas pelo módulo de bootstrapping. Esse modelo de 

numlinha Rua Bairro nome ... 

01311-929 Avenida Paulista Bela Vista Alice  

74610-900 Avenida Anhanguera Setor Leste Universitário Bruna  

Outras famílias 

de colunas 

Família de coluna: Endereço 
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distribuição faz com que o Cassandra seja um banco de dados do tipo AP, ou seja, ele 

fornece disponibilidade e tolerância a partição. Já a consistência dos dados é feita por 

meio de uma assembleia entre os nós do cluster, por espalhamento. Os nós possuem uma 

área de atuação e não se comunicam com um nó muito distante. Assim, apenas nós 

vizinhos se comunicam entre si, verificando a consistência da informação e caso haja 

divergência, os protocolos do banco atuam para atualizar a base de dados por completo. 

Esses mecanismos de particionamento e para obtenção da consistência são muito 

semelhantes aos do Dynamo. 

Quanto ao modelo de dados, as tabelas no Cassandra são mapeamentos em quatro 

dimensões, incluindo linha, coluna, família de coluna e supercoluna. Uma linha é 

distinguida por uma chave do tipo string com comprimento arbitrário. 

Independentemente da quantidade de colunas a serem lidas ou escritas, a operação sobre 

as linhas é a mesma. As colunas podem ser agrupadas constituindo as famílias de colunas, 

semelhantemente ao modelo de dados do Bigtable. No entanto, o Cassandra também 

fornece as supercolunas. A supercoluna inclui um número qualquer de colunas 

relacionadas aos mesmos nomes. Uma família de colunas inclui colunas e supercolunas, 

que podem ser inseridas continuamente na família da coluna durante o tempo de 

execução. 

Como os bancos de dados de armazenamento orientados às colunas são baseados 

no BigTable, eles possuem um modelo de dados semelhante ao do BigTable, mas variam 

no que diz respeito aos mecanismos de controle concorrência e consequente garantia de 

consistência. Por exemplo, o Cassandra apresenta consistência fraca no controle 

simultâneo de múltiplas atualizações, enquanto o HBase e o HyperTable fornecem 

consistência forte por meio de bloqueios ou registros de log. 

 

Banco de dados orientados aos documentos 

   

O modelo de dados orientado aos documentos foi projetado para armazenar dados 

semiestruturados como documentos. Os formatos desses documentos geralmente são 

Extensible Markup Language (XML), Javascript Option Notation (JSON) e Binary JSON 

(BSON). Os bancos de dados orientados aos documentos utilizam pares de chave-valor 

para armazenar os dados, assim como os bancos de dados de chave-valor. No entanto, a 

chave é vinculada aos documentos. O armazenamento de documentos pode suportar 
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formatos de dados mais complexos, pois o campo valor possui um documento 

semiestruturado organizado em atributos ou não.  

Quando o documento é dividido em atributos, tem-se um documento estruturado, 

e cada atributo é relacionado a um campo numérico, a um texto, a um vetor de outros 

atributos ou a outro documento aninhado. Além disso, os pares de chave-valor comuns 

ainda podem ser armazenados. Esse modelo é considerado eficiente para armazenar dados 

em que cada instância possui atributos distintos, e também nos casos em que cada 

instância contém apenas textos e dados complexos. 

Em comparação ao modelo de dados orientado às colunas, os bancos de dados 

orientados a documentos funcionam de maneira semelhante, por armazenarem os dados 

relacionados próximos no disco, mas diferem por fornecer um agrupamento mais 

profundo e estruturas complexas que são documentos dentro do documento. A 

incorporação de um documento dentro de outro documento pode ser feita por referência, 

como mostrado na Figura 8(a) ou, o documento pode estar embutido como mostrado na 

Figura 8(b). Assim, esse modelo possui como características: (1) acomodar todas as 

informações relevantes em um único documento; (2) ser livre de esquemas, e então, como 

os documentos não seguem os modos estritos, não há necessidade de realizar a integração 

de esquemas; (3) possibilitar a consulta de documentos por métodos de filtragem e 

agrupamento avançado e; (4) permitir inconsistência e redundância. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: (a) Representação lógica de um documento incorporado em outro documento 

por referência e (b) embutido 

 

Representantes desse modelo de armazenamento são o SimpleDB, o MongoDB e 

CouchDB, discutidos a seguir. 

 

 

 

{ 

    id 

    rua 

    bairro 

} 

{ 

    id 

    nome 

    usado{ 

         nome 

         ... 

    } 

    endereco_id 

} 

Endereco 
Cliente 

 

Cliente 

{ 

    id 

    nome 

    Endereco 

    { 

         id 

         rua 

         bairro 

    } 

} 

Documento 

embutido 

(a) 

(b) 
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SimpleDB 

 

O SimpleDB (MURTY, 2009) é um banco de dados distribuído e é um serviço 

web da Amazon. Apesar de ser um banco de dados distribuído, esse sistema não suporta 

particionamento automático e, portanto, não pode ser expandido para suportar a alterações 

no volume de dados, ou seja, ele não é escalável. Além disso, ele não suporta controle de 

concorrência e, portanto, garante apenas uma consistência eventual. Outra característica 

do SimpleDB é que ele permite que os usuários façam consultas utilizando a linguagem 

de manipulação de dados Structured Query Language (SQL). 

 

CouchDB 

 

O Apache CouchDB (ANDERSON; LEHNARDT; SLATER, 2010) é um banco 

de dado orientado aos documentos de código aberto escrito em Erlang. Os dados no 

CouchDB são organizados em documentos contendo campos nomeados por chaves e 

valores. Esses documentos são armazenados como objetos JSON e acessados por meio 

de uma chave identificadora exclusiva. O acesso aos documentos é permitido por meio 

da API HTTP RESTful. Se um documento precisar ser modificado, o cliente deve baixar 

o documento inteiro utilizando a API, modificá-lo e, em seguida, enviá-lo de volta ao 

banco de dados. Quando o documento é atualizado, a chave é atualizada. Assim, o 

controle de concorrência é garantido por meio de versionamento, o que evita o bloqueio 

dos arquivos do banco de dados durante as gravações. Os conflitos nos dados das 

diferentes versões são deixados para a aplicação de resolver. A resolução dos conflitos 

baseia-se em uma mesclagem de dados em um dos documentos, apagando o documento 

mais antigo. Assim, vários CouchDBs podem ser executados juntamente com outras 

transações simultaneamente. 

As principais características do CouchBD são: replicação incrmental, 

cumprimento das propriedades ACID com consistência eventual, tolerância à falhas e uso 

do MapReduce nas consultas. 
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MongoDB 

 

O MongoDB (CHODOROW, 2013) é um banco de dados de código aberto que 

armazena documentos como objetos Binary JSON (BSON). Todo documento tem um 

campo identificador como chave primária.  

Uma consulta é feita enviando-se ao MongoDB um objeto BSON. O Mongo DB, 

por sua vez, permite consulta em todos os documentos, incluindo objetos e matrizes 

incorporados. Para melhorar o tempo de resposta das consultas, índices podem ser criados 

nos campos dos documentos que podem ser consultados.  

A operação de cópia no MongoDB é executada utilizando-se arquivos de log nos 

nós principais. Durante a cópia, os nós escravos verificam quais as operações de escrita 

feitas desde a última sincronização com o mestre e executam as operações nos arquivos 

de log nos bancos de dados locais. Os nós principais suportam todas as operações de alto 

nível realizadas no banco de dados. O MongoDB suporta escalabilidade horizontal 

distribuindo os dados entre milhares de nós, balanceando automaticamente de carga e 

recuperando-se de falhas nos nós. 

  

Banco de dados orientados a grafos 

 

Nos últimos anos, muitas aplicações tais como redes sociais, redes de telefones 

móveis, redes de distribuição de energia elétrica, vêm sendo modeladas e armazenadas 

como grafos. Assim, muitos sistemas vêm sendo desenvolvidos com o objeto de 

armazenar e, processar e analisar os conjuntos de dados em grafo. Normalmente, os 

sistemas de bancos de dados em grafo possuem uma arquitetura centralizada e os sistemas 

de análise em grafo adotam uma abordagem distribuída, o que implica na necessidade de 

estratégias de particionamento dos dados, e envolve todos os desafios da distribuição dos 

dados discutidos na Seção 1. 

Sistemas de bancos de dados em grafos oferecem as características comuns de 

banco de dados, tais como transações, persistência, linguagens de consulta declarativas e 

otimização de consultas; mas são projetados para superar algumas limitações do 

tradicionais bancos de dados relacionais. Esses bancos de dados são especificamente 

projetados para armazenar dados em grafo, suportar esquemas flexíveis e prover 

linguagens de consulta transversais no grafo, além de suportar processamento de 
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consultas online (Online Transaction Processing - OLTP) para acesso rápido com baixa 

latência a partes pequenas do grafo (Nolé and Sartiani, 2018). 

Muitos dos sistemas de banco de dados em grafo, tais como Neo4j (NEO4J, 2019) 

e HyperGraphDB (IORDANOV, 2010), são sistemas centralizados e que, portanto, 

utilizam um único nó. Eles são eficientes, mas possuem escalabilidade limitada. 

Exemplos de sistemas distribuídos, mais adequados para gerenciar dados massivos em 

grafos, são o Horton+ (SARWAT et al., 2013) e ThingSpan (THINGSPAN, 2019). Esses 

sistemas fornecem alta disponibilidade e tolerância a falhas, mas sua escalabilidade 

horizontal é limitada pela falta de estratégias de particionamento dos dados e 

gerenciamento da localidade desses. 

Outro desafio no uso de bancos de dados em grafos é a falta de uma linguagem de 

consulta padrão. Cada banco de dados em grafo é otimizado para um conjunto de tarefas 

ou consultas específicas, e cada um implementa sua API para consulta e manipulação de 

dados. Além disso, essas linguagens não fornecem uma formalização sintática e 

semântica. O Neo4j possui a Cypher, uma linguagem de consulta orientada a grafo 

baseada em expressões Start-Match-Where-Return, cuja semântica vem sendo 

formalizada recentemente (FRANCIS et al., 2018). O ThingSpan permite o 

caminhamento no grafo por meio da implementação de classes Java, e também suporta 

uma linguagem de consulta declarativa. 

 

Neo4j 

 

O Neo4j é um sistema de banco de dados em grafo de código aberto escrito em 

Java. Ele representa nós e relacionamentos como objetos Java e materializa esses objetos 

no momento da inserção. Os dados são armazenados no disco por meio de uma estrutura 

de dados otimizada para grafos, usando listas de adjacências livres de índices, na qual 

cada nó referencia explicitamente os seus nós adjacentes. A verificação da existência de 

uma aresta, portanto, não requer acesso a um índice externo global. 

O Neo4j usa um modelo de grafo de propriedades, no qual um grafo direcionado 

é modelado usando propriedades nos nós e nos relacionamentos. Os seus componentes - 

nós, relacionamentos e propriedades, são armazenados em três arquivos separados. Para 

reduzir a latência, o Neo4j fornece dois níveis de cache: cache do sistema de arquivos e 

cache do objeto. No primeiro, os arquivos armazenados são divididos em páginas que são 
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mantidas na memória principal. No segundo, os nós e os relacionamentos são mantidos 

como objetos Java no heap. 

No Neo4j existem três métodos de gerenciamento e consulta: a API Core Java, a 

API Traversal e a linguagem de consulta Cypher. A API Core Java permite usar 

estruturas de dados de baixo nível, o que torna esse método poderoso e flexível para 

realizar o caminhamento no grafo, mas para um caso complexo de percurso, a 

implementação pode se tornar dispendiosa. A API Traversal é uma estrutura que permite 

criar regras de percurso de maneira simples e declarativa, com impacto mínimo no 

desempenho. Por fim, o Neo4j também fornece a linguagem de consulta Cypher, além de 

ser é acessível a partir de linguagens de programação populares como Java, Python, Ruby, 

PHP, e .NET , por meio de uma interface HTTP/S REST e também, por meio da interface 

Blueprint, parte da pilha de software TinkerPop. Essa última interface permite usar 

diferentes linguagens de consulta para grafos, como o Gremlin (Gremlin, 2019), uma 

linguagem imperativa compatível com vários bancos de dados em grafo. 

A Cypher é uma linguagem de consulta que usa gramática declarativa com 

cláusulas, similar ao SQL. Ela permite criar, atualizar e remover nós, relacionamentos e 

propriedades e, a sintaxe da consulta é composta pelas seguintes cláusulas: start, match, 

where e return. Start é uma cláusula opcional que permite ao usuário especificar o nó 

inicial da análise utilizando o identificador do nó. Match combina padrões permitindo 

encontrar subgrafos de interesse. Return retorna o resultado da consulta. A Cypher 

também suporta várias funções de agregação, como sum para realizar soma, count para 

realizar contagem e avg para realizar média aritmética, além de funções que podem ser 

utilizadas para avaliar expressões em uma consulta, tais como foreach, with, has e nodes. 

O Neo4j é projetado para ser um banco de dados centralizado e consequentemente 

é limitado pelos recursos da máquina. Assim, seu desempenho piora quando o grafo 

excede a capacidade de memória da máquina. Para superar essa limitação, o Neo4j pode 

ser distribuído entre múltiplas máquinas. Nesse caso, ele utiliza o modelo de replicação 

mestre e escravo, um protocolo como o Paxos, suporta tolerância a falhas em caso de 

falhas de hardware, e escala bem em cenários de leitura intensiva. O modelo distribuído 

mantém então, as propriedades ACID, exceto pela consistência que é relaxada para uma 

consistência eventual. 

No modelo distribuído, o Neo4j usa uma técnica de particionamento em cache ao 

invés particionar os dados em diferentes servidores. Usando essa técnica de 

particionamento tradicional, diferentes partes dos dados são armazenadas em diferentes 
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servidores físicos, a fim de manter a escalabilidade de acordo com o crescimento do 

volume de dados. No particionamento em cache, cada servidor armazena o conjunto de 

dados completo e coloca em cache uma parte do grafo, escolhida de acordo com o 

escalonamento das requisições. Essa estratégia é necessária e eficaz para gerenciar um 

grafo grande que não cabe na memória principal, mas a escalabilidade permanece limitada 

pela memória de uma única máquina. 

 

Considerações Finais 

 

Os desafios trazidos pelo big data sugerem problemas em aberto em todas as fases 

de seu tratamento, desde a sua aquisição e armazenamento, até o processamento e análise. 

As fases iniciais se deparam principalmente com as características de grande volume e 

variedade de estruturas e formatos dos dados. As fases finais se deparam com o volume 

e a velocidade com que os dados devem ser processados e as informações relevantes 

devem ser fornecidas. 

Neste artigo, focou-se na fase de armazenamento dos dados, sendo que modelos 

de dados não relacionais e importantes tecnologias de bancos de dados foram exploradas 

a fim de se verificar as principais características e como esses bancos de dados processam 

consultas diante dos montantes de dados atuais. Percebe-se que esses sistemas de banco 

de dados ajudam a estender as características dos bancos de dados tradicionais, como 

transações e linguagens de consulta de alto nível. 

Na fase de processamento de dados, a literatura tem explorado modelos de 

processamento distribuídos como MapReduce (DEAN; GHEMAWAT, 2004; 

RANGER et al., 2007; DITTRICH; QUIANÉ-RUIZ, 2012), e os modelos distribuídos 

baseados em grafo (MALEWICZ et al., 2010; YAN et al., 2014; APACHE GIRAPH, 

2019; SALIHOGLU; WIDOM, 2013). Os sistemas em grafo ganham grande relevância 

na fase de análise, devido à forma como os relacionamentos entre os dados são 

representados. 
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