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capítulo 1
Por que NoSQL?

Praticamente, desde que iniciamos na área de software, os bancos de 
dados relacionais têm sido a escolha padrão para o armazenamento de 
grandes volumes de dados, especialmente no mundo dos aplicativos 
corporativos. Se você for um arquiteto iniciando um novo projeto, é pro-
vável que sua principal escolha esteja relacionada a qual banco de da-
dos relacionais utilizar (e, muitas vezes, se a sua empresa já possuir um 
fornecedor fixo, nem isso). Houve situações em que uma tecnologia de 
banco de dados ameaçou tomar uma fatia do mercado, como aconteceu 
com os bancos de dados orientados a objetos na década de 1990, mas 
essas alternativas nunca foram bem-sucedidas.

Após um longo período de domínio, surge o atual interesse por bancos 
de dados NoSQL. Neste capítulo, exploraremos o porquê dos bancos de 
dados relacionais terem se tornado tão dominantes e o porquê de achar-
mos que a ascensão atual dos bancos de dados NoSQL não é passageira.

1.1 O valor dos bancos de dados relacionais
Os bancos de dados relacionais tornaram-se uma parte tão inerente à 
nossa cultura computacional que é comum não lhes dar sua devida im-
portância. É útil, portanto, rever seus benefícios. 

1.1.1 Chegando aos dados persistentes
Provavelmente, a maior importância de um banco de dados seja sua 
capacidade de armazenar grandes quantidades de dados persistentes. 
A maioria das arquiteturas de computadores possui duas áreas de 
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memória: uma “memória principal”, rápida e volátil, e uma “memória 
secundária”, maior, porém mais lenta. A memória principal é limitada 
em espaço e perde todos os dados quando a energia é cortada ou algo 
inesperado acontece com o sistema operacional. Portanto, para que 
os dados sejam mantidos, devem ser gravados em um dispositivo de 
armazenamento secundário, comumente um disco, embora atualmente 
possa ser outro tipo de memória persistente. 

O armazenamento secundário pode ser organizado de diversas formas. 
Para muitos aplicativos de produtividade (como processadores de textos), 
esse tipo de armazenamento consiste em um arquivo no sistema de arqui-
vos do sistema operacional. Para a maioria dos aplicativos corporativos, 
entretanto, o armazenamento secundário é um banco de dados, o qual traz 
mais flexibilidade, se comparado a um sistema de arquivos, no armaze-
namento de grandes quantidades de dados. Isso permite que o aplicativo 
obtenha pequenas partes dessas informações de maneira rápida e fácil.

1.1.2 Concorrência
Aplicativos corporativos, geralmente, implicam muitas pessoas exami-
nando o mesmo conjunto de dados ao mesmo tempo e, possivelmente, 
modificando-o. Na maior parte do tempo, essas pessoas estão trabalhan-
do em diferentes áreas desses dados, mas, ocasionalmente, operam na 
mesma parte. Por isso, é necessário coordenar essa interação para evitar 
diversas situações, como fazer a reserva do mesmo quarto de hotel para 
dois clientes simultaneamente.

A concorrência é notoriamente difícil de ser ajustada, com todos os 
tipos de erros que podem atrapalhar até mesmo o mais cuidadoso dos 
programadores. Já que aplicativos corporativos podem ter muitos usuários 
e outros sistemas, todos funcionando ao mesmo tempo, podem surgir pro-
blemas a qualquer momento. Bancos de dados relacionais ajudam a lidar 
com essas situações, controlando todo o acesso aos seus dados por meio 
de transações. Embora essa não seja uma solução para tudo (você ainda 
tem de lidar com erros de transações, por exemplo, quando tentar reservar 
um quarto que acabou de ser ocupado), o mecanismo transacional tem 
executado bem sua função de controlar a complexidade da concorrência.
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As transações também desempenham um papel importante na hora 
de lidar com os erros, pois é possível fazer uma alteração e, caso ocorra 
um erro durante seu processamento, pode-se desfazê-la e voltar ao estado 
anterior.

1.1.3 Integração
Aplicativos corporativos fazem parte de um ecossistema rico, que requer 
múltiplos aplicativos, escritos por diferentes equipes, que colaboram 
umas com as outras na realização de suas tarefas. Esse tipo de colabo-
ração entre aplicativos é inadequado, pois implica a extrapolação dos 
limites humanos organizacionais. Os aplicativos, muitas vezes, precisam 
utilizar os mesmos dados e, assim, as atualizações feitas por um devem 
ser acessíveis pelos demais. 

Uma forma comum de fazer isso é por meio da integração comparti-
lhada de base de dados [Hohpe e Woolf], em que múltiplos aplicativos 
armazenam seus dados em uma única base de dados. A utilização de uma 
única base de dados permite que todos os aplicativos utilizem facilmente 
os dados uns dos outros, enquanto o controle da concorrência da base 
de dados lida com aplicativos múltiplos da mesma forma com que lida 
com vários usuários em um único aplicativo.

1.1.4 Um modelo padrão (na sua maior parte)
Os bancos de dados relacionais foram bem-sucedidos porque trouxeram 
os benefícios principais, os quais esboçamos anteriormente, de uma for-
ma padrão (na sua maior parte). Como consequência, desenvolvedores 
e profissionais da área de bancos de dados podem aprender o modelo 
relacional básico e aplicá-lo a muitos projetos.

Embora haja diferenças de um banco de dados relacional para outro, 
os mecanismos principais permanecem os mesmos: os dialetos SQL utili-
zados por diversos fornecedores são similares, e as transações realizam-se 
praticamente da mesma forma.
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1.2 Incompatibilidade de impedância
Bancos de dados relacionais fornecem muitas vantagens, mas não são, 
de forma alguma, perfeitos. Desde que surgiram, há muita frustração 
em relação a seu uso.

Para os desenvolvedores de aplicativos, a maior frustração tem sido a 
diferença entre o modelo relacional e as estruturas de dados na memória, 
comumente chamada de incompatibilidade de impedância. O modelo de 
dados relacional organiza os dados em uma estrutura de tabelas e linhas 
ou, mais apropriadamente, de relações e tuplas. No modelo relacional, uma 
tupla é um conjunto de pares nome-valor e uma relação é um conjunto 
de tuplas (a definição relacional de uma tupla é ligeiramente diferente 
daquela utilizada na matemática e em muitas linguagens de programa-
ção com um tipo de dados tupla, em que uma tupla é uma sequência de 
valores). Todas as operações em SQL consomem e retornam relações, o 
que leva à matematicamente elegante álgebra relacional.

Tal base, fundamentada nas relações, fornece certa elegância e simpli-
cidade, mas também introduz limitações. Em especial, os valores de uma 
tupla relacional têm de ser simples – eles não podem conter nenhum tipo 
de estrutura, como um registro aninhado ou uma lista. Essa limitação 
não é válida para estruturas de dados na memória, que conseguem sus-
tentar estruturas mais ricas do que as relações. Consequentemente, para 
utilizar uma estrutura de dados de memória mais rica, deve-se traduzi-la 
para uma representação relacional a fim de armazená-la em disco. Daí a 
incompatibilidade de impedância – duas representações diferentes que 
requerem tradução (Figura 1.1).

A incompatibilidade de impedância é causa de uma grande frustração 
para os desenvolvedores de aplicativos. Na década de 1990, muitas pessoas 
acreditavam que isso faria que os bancos de dados relacionais fossem 
substituídos por bancos de dados que repetissem, no disco, as estruturas 
de dados da memória. Aquela década foi marcada pelo crescimento das 
linguagens orientadas a objetos e, com elas, vieram os bancos de dados 
também orientados a objetos, ambos com a intenção de se tornarem o 
ambiente dominante para o desenvolvimento de software no novo milênio.
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Figura 1.1 – Um pedido que aparenta ser uma estrutura única na interface de usuário é 
dividido em muitas linhas de muitas tabelas em um banco de dados relacional.

Entretanto, enquanto as linguagens de programação orientadas a ob-
jetos conseguiram se tornar a força principal na área da programação, os 
bancos de dados orientados a objetos caíram na obscuridade. Os bancos 
de dados relacionais enfrentaram o desafio, salientando seu papel de 
mecanismo de integração, suportado pela linguagem padrão de mani-
pulação de dados (SQL). Houve uma crescente divisão profissional entre 
desenvolvedores de aplicativos e administradores de bancos de dados. 

Tornou-se muito mais fácil lidar com a incompatibilidade de impe-
dância devido à ampla disponibilidade de frameworks de mapeamento 
objeto-relacional, como o Hibernate e o iBATIS, que implementam padrões 
de mapeamento bastante conhecidos [Fowler PoEAA]. Porém, a questão 
do mapeamento ainda é controversa. Frameworks de mapeamento objeto-
-relacional poupam muito trabalho pesado às pessoas, mas podem se 
tornar um problema quando estas exageram ao ignorar o banco de dados, 
comprometendo o desempenho da pesquisa.

Os bancos de dados relacionais dominaram o mundo da computação 
corporativa na década de 2000, mas, durante esse período, algumas brechas 
começaram a surgir em seu domínio.
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1.3 Bancos de dados de integração e de aplicativos
O motivo exato pelo qual os bancos de dados relacionais triunfaram 
sobre aqueles orientados a objetos ainda é assunto de debates ocasio-
nais entre os desenvolvedores de uma certa faixa etária. Mas, sob nosso 
ponto de vista, o principal fator foi a utilização da linguagem SQL como 
mecanismo de integração entre os aplicativos. Nesse cenário, o banco de 
dados atua como um banco de dados de integração, com múltiplos apli-
cativos, geralmente desenvolvidos por equipes distintas que armazenam 
seus dados em um banco de dados comum. Isso melhora a comunica-
ção, porque todos os aplicativos atuam em um consistente conjunto de 
dados persistentes.

Há também desvantagens na integração compartilhada de bancos de 
dados. Uma estrutura projetada para integrar muitos aplicativos acaba 
tornando-se mais complexa – de fato, muitas vezes, incrivelmente mais 
complexa – do que qualquer necessidade de um único aplicativo. Além 
disso, se um aplicativo tiver de modificar seu armazenamento de dados, 
precisará coordenar essa modificação com todos os outros que utilizam 
o banco de dados. Aplicativos diferentes têm necessidades estruturais 
e de desempenho distintas, de modo que um índice requerido por um 
pode causar um problema nas inserções de outro. O fato de cada aplica-
tivo geralmente pertencer a uma equipe diferente também significa que 
o banco de dados não poderá confiar que os aplicativos atualizem os 
dados e preservem a integridade deles, sendo necessário assumirem essa 
responsabilidade.

Uma abordagem diferente consiste em tratar seu banco de dados como 
um banco de dados de aplicativo, o qual só é acessado diretamente por 
um único aplicativo, que é gerenciado por apenas uma equipe. Apenas 
essa equipe precisará conhecer a estrutura dele, o que torna muito mais 
fácil manter e desenvolver o esquema. Uma vez que a equipe do aplicativo 
controla o banco de dados e o código do aplicativo, a responsabilidade 
pela integridade do banco de dados pode ser atribuída a esse código.

Questões relacionadas a interoperabilidade podem, agora, passar para 
a interface do aplicativo, permitindo melhores protocolos de interação e 
fornecendo suporte para alterá-los. Durante a década de 2000, assistimos a 
uma mudança distinta na direção dos serviços web [Daigneau], em que os 
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aplicativos comunicavam-se por meio de HTTP. Serviços web permitiram 
uma nova forma de mecanismo de comunicação amplamente utilizada, 
que concorre com o uso de SQL com bancos de dados compartilhados 
(muito desse trabalho foi realizado sob o título de “Arquitetura orien-
tada a serviços”, que chama a atenção devido à ausência de significado 
consistente).

Um aspecto interessante dessa mudança, na direção de serviços web 
como mecanismo de integração, foi que ela resultou em mais flexibilidade 
na estrutura dos dados que estavam sendo trocados. Se a comunicação for 
realizada em SQL, os dados devem ser estruturados na forma de relações. 
Entretanto, por meio de um serviço, podem ser utilizadas estruturas de 
dados mais ricas, com registros aninhados e listas. Estas, geralmente, são 
representadas na forma de documentos em XML ou, mais recentemente, 
JSON. De modo geral, é muito útil poder colocar uma estrutura rica de 
informações em uma única solicitação ou resposta para reduzir o número 
de idas e vindas envolvidas nas comunicações remotas.

Se os serviços forem utilizados para integração, os web – com texto via 
HTTP – são, na maioria das vezes, a melhor opção. Todavia, se as interações 
forem muito sensíveis quanto ao desempenho, talvez seja necessário um 
protocolo binário, mas, para isso, é preciso ter certeza dessa necessidade, 
já que o trabalho com os protocolos de texto é mais fácil. Consideremos, 
como exemplo, a Internet.

Decidida a utilização de um banco de dados de aplicativo, é necessário 
escolhê-lo. Uma vez que há um desacoplamento entre o banco de dados 
interno e os serviços por meio dos quais faz-se a comunicação com o 
mundo exterior, não deve importar a este o modo como os dados são 
armazenados, permitindo que sejam consideradas opções não relacionais. 
Além disso, há muitos recursos de bancos de dados relacionais, como a 
segurança, que são menos úteis para um banco de dados de aplicativo por-
que podem ser realizados pelo próprio aplicativo responsável pelo banco.

Entretanto, apesar dessa liberdade, não ficou evidente que bancos de 
dados de aplicativo incentivaram uma corrida para formas alternativas 
de armazenamento de dados. A maioria das equipes que se envolveu na 
abordagem de banco de dados de aplicativo permaneceu com bancos de 
dados relacionais. Afinal, utilizar um banco de dados de aplicativo traz 
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muitas vantagens, mesmo ignorando a flexibilidade do banco de dados 
(motivo pelo qual a recomendamos). Bancos de dados relacionais são 
familiares e, geralmente, funcionam muito bem ou, pelo menos, suficien-
temente bem. Talvez, com o passar do tempo, possamos assistir a uma 
mudança, em que a escolha por bancos de dados de aplicativos ameace 
a hegemonia relacional, mas essa ameaça será de outra origem.

1.4 Ataque dos clusters
No início do novo milênio, o mundo da tecnologia foi assolado pela 
explosão da bolha das companhias .com da década de 1990. Enquanto 
muitas pessoas questionavam o futuro econômico da internet, a déca-
da de 2000 foi testemunha do aumento drástico em escala das diversas 
grandes propriedades web.

Esse aumento ocorria em muitas dimensões. Websites começaram a 
registrar atividades e estruturas de uma forma muito detalhada. Surgi-
ram grandes conjuntos de dados: links, redes sociais, atividades em logs, 
dados de mapeamento. Devido ao crescimento na quantidade de dados, 
houve um aumento também no número de usuários – os maiores web-
sites desenvolveram-se até se tornarem enormes propriedades, servindo 
regularmente a um grande número de visitantes.

Lidar com o aumento de dados e com o tráfego exige mais recursos 
computacionais. Para comportar esse crescimento, há duas opções: ir 
para cima ou para fora. Ir para cima significa adquirir máquinas maiores, 
mais processadores, ter maior capacidade de armazenamento em disco 
e memória. Máquinas maiores, todavia, tornam-se cada vez mais caras, 
sem mencionar que há limites físicos quanto ao aumento de tamanho. 
A alternativa seria utilizar mais máquinas menores em um cluster. Um 
cluster de máquinas pequenas pode utilizar hardware mais acessível e 
acaba tornando-se mais barato para essa aplicação. Ele também pode ser 
mais resiliente – embora falhas em máquinas individuais sejam comuns, 
o cluster, como um todo, pode ser criado para continuar funcionando 
apesar dessas falhas, fornecendo alta confiabilidade. 

À medida que grandes propriedades seguiram na direção dos clusters, 
surgiu um novo problema: bancos de dados relacionais não foram 



33Capítulo 1 ■ Por que NoSQL?

projetados para serem executados em clusters. Esses bancos, em clusters, 
como o Oracle RAC ou o Microsoft SQL Server, funcionam baseados no 
conceito de um subsistema de disco compartilhado. Eles utilizam um 
sistema de arquivos que reconhece clusters e grava em um subsistema 
de disco com alta disponibilidade. Isso significa, porém, que o cluster 
ainda tem o subsistema de disco como um único ponto de falhas. Bancos 
de dados relacionais também poderiam ser executados como servidores 
separados para conjuntos diferentes de dados, fragmentando, efetivamente, 
o banco de dados (“Fragmentação,” p. 74). Embora tal procedimento divida 
a carga, toda a fragmentação tem de ser controlada pelo aplicativo, que 
precisa rastrear quais servidores de banco de dados comunicam-se com 
quais partes dos dados. Além disso, perderemos quaisquer consultas, 
integridade referencial, transações ou controles de consistência que 
atravessarem os fragmentos. Uma expressão que ouvimos frequentemente, 
nesse contexto, é: “Não parece natural”.

Essas questões técnicas são exacerbadas pelos custos de licenças. 
Bancos de dados relacionais comerciais geralmente têm preços baseados 
na suposição de existir um único servidor, de modo que a execução em 
cluster aumenta os preços e leva a negociações frustrantes com os depar-
tamentos de compras.

Essa incompatibilidade entre bancos de dados relacionais e clusters 
levou algumas organizações a considerarem uma rota alternativa para 
o armazenamento de dados. Duas empresas em particular – Google 
e Amazon – têm sido muito influentes. Ambas estiveram à frente na 
execução de grandes clusters desse tipo; além disso, obtiveram grandes 
quantidades de dados. Isso deu a elas o motivo que faltava. Elas eram 
empresas bem-sucedidas e em crescimento, com fortes componentes téc-
nicos, proporcionando-lhes os meios e a oportunidade. Não é surpresa 
o fato de que elas tinham em mente acabar com seus bancos de dados 
relacionais. Quando a década de 2000 chegou, ambas produziram arti-
gos concisos, porém altamente influentes, a respeito de seus trabalhos: 
BigTable (Google) e Dynamo (Amazon).

Diz-se, frequentemente, que o Google e a Amazon operam em escalas 
muito maiores do que a maioria das organizações, de modo que as so-
luções de que precisam podem não ser relevantes para uma organização 
de tamanho médio. Embora seja verdade que a maioria dos projetos de 
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software não necessite desse nível de escala, também é verdade que cada 
vez mais organizações estão começando a explorar o que podem fazer, 
pois ao capturar e processar mais dados, acabam se deparando com os 
mesmos problemas. Assim, à medida que mais informações sobre o que o 
Google e a Amazon estavam fazendo tornaram-se públicas, mais pessoas 
começaram a explorar a criação de bancos de dados de forma semelhante 
– projetados explicitamente para atuar em um mundo de clusters. Em-
bora as ameaças anteriores ao domínio dos bancos de dados relacionais 
tenham se tornado fantasmas, a ameaça dos clusters era séria.

1.5 Surgimento do NoSQL
É uma ironia incrível que o termo “NoSQL” tenha feito sua primeira 
aparição no final da década de 1990 com o nome de um banco de dados 
relacional de código aberto (open source) [Strozzi NoSQL]. Liderado 
por Carlo Strozzi, esse banco de dados armazena suas tabelas sob a for-
ma de arquivos ASCII, e cada tupla é representada por uma linha com os 
campos separados por tabulações. O nome vem do fato de que o banco 
de dados não utiliza SQL como uma linguagem de consulta. Em vez 
disso, ele é manipulado por meio de shell scripts, que podem ser com-
binados em encadeamentos (pipelines) no Unix. Apesar da coincidência 
na terminologia, o NoSQL de Strozzi não teve influência sobre os bancos 
de dados que descrevemos neste livro.

O uso do termo “NoSQL” que conhecemos hoje é resultado de uma 
reunião realizada no dia 11 de junho de 2009, em São Francisco, nos 
Estados Unidos, organizada por Johan Oskarsson, um desenvolvedor 
de software de Londres. O exemplo do BigTable e do Dynamo inspirou 
a criação de vários projetos, que faziam experimentações com armaze-
namentos alternativos de dados, e discussões sobre o assunto haviam se 
tornado uma das partes essenciais das melhores conferências sobre sof-
tware daquela época. Johan estava interessado em descobrir mais sobre 
esses novos bancos de dados enquanto estava em São Francisco para um 
evento sobre Hadoop. Já que dispunha de pouco tempo, achou que não 
seria viável visitá-los todos, de modo que decidiu organizar uma reunião 
em que todos pudessem estar presentes e apresentar seu trabalho para 
quem estivesse interessado em conhecê-lo. 
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Johan queria um nome para a reunião – algo que fosse um bom 
hashtag para o Twitter: curto, fácil de lembrar e sem muitos semelhantes 
no Google, de modo que uma pesquisa que utilizasse esse nome encon-
trasse rapidamente a reunião. Ele pediu sugestões no canal #cassandra 
do IRC e recebeu algumas, selecionando “NoSQL”, de Eric Evans (um 
desenvolvedor na Rackspace, sem conexão com o Eric Evans do DDD – 
Domain Driven Design). Embora tivesse a desvantagem de ser negativo e 
não descrever realmente esses sistemas, tal opção satisfazia ao critério de 
hashtag. Naquela época, eles estavam pensando apenas em dar um nome 
para uma reunião e não esperavam que se tornaria o nome da tendência 
tecnológica como um todo [Oskarsson].

O termo “NoSQL” pegou como fogo em palha, mas nunca favoreceu 
uma definição precisa. A chamada original [NoSQL Meetup] para a reu-
nião pedia por “bancos de dados não relacionais, distribuídos e de código 
aberto”. As palestras [NoSQL Debrief] lá realizadas foram sobre Voldemort, 
Cassandra, Dynomite, HBase, Hypertable, CouchDB e MongoDB, mas o 
termo nunca ficou limitado a esse grupo original. Não há uma definição 
genericamente aceita nem uma autoridade para fornecer uma, de modo 
que tudo o que podemos fazer é discutir algumas características comuns 
em bancos de dados que tendem a ser chamadas de “NoSQL”.

Para começar, há o fato óbvio de que bancos de dados NoSQL não 
utilizam SQL. Alguns deles têm linguagens de consulta, e faz sentido 
que elas sejam semelhantes ao SQL para que sejam mais facilmente 
aprendidas. A CQL do Cassandra é assim, “exatamente como SQL (exceto 
onde não é)” [CQL]. Todavia, até hoje ninguém implementou algo que 
se ajustasse à noção bastante flexível do padrão SQL. Seria interessante 
ver o que aconteceria se um banco de dados NoSQL consagrado deci-
disse implementar um padrão SQL: o único resultado previsível para tal 
eventualidade geraria muita discussão.

Outra característica importante desses bancos de dados é que eles, 
geralmente, são projetos de código aberto. Embora o termo NoSQL seja 
frequentemente aplicado a sistemas de código fechado, existe uma noção 
de que o NoSQL seja um fenômeno de código aberto.

A maioria dos bancos de dados NoSQL é orientada pela necessidade 
de execução em clusters, o mesmo caso daqueles que foram abordados 
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na reunião do dia 11 de junho de 2009. Isso tem uma influência sobre seu 
modelo de dados, assim como sobre sua abordagem quanto à consistência. 
Bancos de dados relacionais utilizam transações ACID (p. 50) para lidar 
com consistência em todo o banco de dados, o que é, inerentemente, con-
flitante com um ambiente de clusters, de modo que os bancos de dados 
NoSQL oferecem uma gama de opções para consistência e distribuição.

Entretanto, nem todos os bancos de dados NoSQL almejam a execução 
em clusters. Bancos de dados de grafos consistem em um estilo de banco 
de dados NoSQL que utiliza um modelo de distribuição semelhante aos 
bancos de dados relacionais, mas oferece um modelo de dados que os torna 
mais eficientes na manipulação de dados com relacionamentos complexos.

Os bancos de dados NoSQL, geralmente, baseiam-se nas necessidades 
da web no século XXI, de modo que, geralmente, apenas sistemas desen-
volvidos nesse período são chamados NoSQL, excluindo, dessa forma, 
muitos dos bancos de dados criados antes do novo milênio.

Os bancos de dados NoSQL atuam sem um esquema, permitindo que 
sejam adicionados, livremente, campos aos registros do banco de dados, 
sem ter de definir primeiro quaisquer mudanças na estrutura. Isso é 
especialmente útil ao lidar com dados não uniformes e campos persona-
lizados, os quais faziam que os bancos de dados relacionais utilizassem 
nomes como customField6 (campoPersonalizado6) ou tabelas de campos 
personalizados, que são difíceis de processar e entender.

Tudo o que foi descrito anteriormente são características comuns de 
software que são descritos como bancos de dados NoSQL. Nenhumas 
delas é definidora e, de fato, é provável que nunca haja uma definição 
coerente de “NoSQL”... Entretanto, esse conjunto básico de características 
foi nosso guia ao escrever este livro. Nossa maior satisfação é que o surgi-
mento de NoSQL abriu uma gama de opções para o armazenamento de 
dados. Consequentemente, tal abertura não deve ficar limitada ao que, 
geralmente, é classificado como um armazenamento NoSQL. Esperamos 
que outras opções de armazenamento de dados tornem-se mais aceitáveis, 
incluindo muitas que precederam o movimento NoSQL. Há um limite, 
contudo, para o que pode ser discutido de maneira útil neste livro, então 
decidimos nos concentrar nessa “não definição”.
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Quando ouvimos pela primeira vez o termo“NoSQL”, a primeira per-
gunta é: o que significa um “não SQL”? A maioria das pessoas que fala 
sobre NoSQL diz que realmente significa “Not Only SQL”(“Não Apenas 
SQL”), mas essa interpretação apresenta alguns problemas. Grande parte 
das pessoas escreve “NoSQL”, enquanto “Not Only SQL” seria escrito como 
“NOSQL”. Além disso, não faria muito sentido chamar algo de banco de 
dados NoSQL sob o significado “not only”, porque Oracle e Postgres se 
enquadrariam nessa definição; por exemplo, nós provaríamos que as 
cores preta e branca são iguais e, então, seríamos atropelados nas faixas 
de segurança nos cruzamentos das ruas.

Para resolver essa questão, sugerimos que não nos preocupemos com o 
significado desse termo, mas com o que ele quer dizer (o que é recomen-
dado na maioria dos acrônimos). Assim, quando “NoSQL” for aplicado a 
um banco de dados, ele refere-se a um conjunto mal definido de bancos 
de dados, na sua maioria em código aberto, desenvolvido no século XXI 
e não utilizando SQL.

A interpretação “não apenas” tem seu valor, já que descreve o ecos-
sistema considerado por muitas pessoas como o futuro dos bancos 
de dados. Essa é, na verdade, o que consideramos a contribuição mais 
importante dessa forma de pensamento – é melhor pensar em NoSQL 
como um movimento em vez de uma tecnologia. Não achamos que os 
bancos de dados relacionais acabarão, pois eles ainda serão a forma mais 
comum de banco de dados em uso. Apesar de termos escrito este livro, 
ainda recomendamos os bancos de dados relacionais. Sua familiaridade, 
estabilidade, conjunto de recursos e suporte disponível são argumentos 
convincentes para a maioria dos projetos.

A diferença significativa é que agora vemos os bancos de dados rela-
cionais como uma opção para o armazenamento de dados. Esse ponto 
de vista é, muitas vezes, chamado de persistência poliglota – utilizar 
diferentes armazenamentos de dados em diferentes circunstâncias. Em 
vez de escolher o banco de dados relacional mais utilizado por todos, 
precisamos entender a natureza dos dados que estamos armazenando e 
como queremos manipulá-los. O resultado é que a maioria das organiza-
ções terá uma mistura de tecnologias de armazenamento de dados para 
diferentes circunstâncias.
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Para fazer esse mundo poliglota funcionar, nossa opinião é que as 
organizações também precisam mudar de bancos de dados de integração 
para bancos de dados de aplicativo. De fato supomos, neste livro, que você 
utilizará um banco de dados NoSQL como um banco de dados de aplica-
tivo; geralmente não consideramos o NoSQL como uma boa escolha para 
bancos de dados de integração. Não vemos isso como uma desvantagem, 
já que achamos que, mesmo que você não utilize o NoSQL, mudar para 
o encapsulamento de dados em serviços é uma boa direção a seguir.

Em nossa história sobre o desenvolvimento do NoSQL, concentramo-
-nos em grandes volumes de dados sendo processados em clusters. Embora 
acreditemos que essa é a chave que levou à abertura do mundo dos bancos 
de dados, esse não é o único motivo pelo qual vemos equipes de projeto 
considerarem o uso de bancos de dados NoSQL. Um motivo, igualmente 
importante, é a antiga frustração diante do problema da incompatibilidade 
de impedância. A preocupação com grandes volumes de dados criou uma 
oportunidade para as pessoas pensarem novamente em suas necessidades 
de armazenamento de dados, e algumas equipes de desenvolvimento veem 
que utilizar um banco de dados NoSQL pode aumentar sua produtivida-
de, simplificando o acesso ao banco de dados, mesmo que não tenham a 
necessidade de escalar para além de uma única máquina.

Assim, ao ler o restante deste livro, lembre-se de que há dois motivos 
principais para considerar o NoSQL. Um é lidar com o acesso a dados 
cujo tamanho e desempenho demandem um cluster; o outro é melhorar 
a produtividade de desenvolvimento de aplicativos utilizando um estilo 
de interação de dados mais conveniente.

1.6 Pontos chave
•	 Os	bancos	de	dados	relacionais	são	uma	tecnologia	bem-sucedida	

há vinte anos, fornecendo persistência, controle de concorrência e 
um mecanismo de integração.

•	 Desenvolvedores	de	aplicativos	frustram-se	com	a	incompatibili-
dade de impedância entre o modelo relacional e as estruturas de 
dados na memória.
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•	 Há	um	movimento	na	direção	 contrária	 à	utilização	de	bancos	
de dados como pontos de integração. Em vez disso, defende-se o 
encapsulamento de bancos de dados em aplicativos e a integração 
por meio de serviços.

•	 O	fator	vital	para	uma	mudança	no	armazenamento	de	dados	foi	
a necessidade de suporte a grandes volumes de dados por meio da 
execução em clusters. Bancos de dados relacionais não são proje-
tados para serem executados eficientemente neles.

•	 O	NoSQL	é	um	neologismo	acidental.	Não	há	uma	descrição	oficial	
– tudo o que se pode fazer é uma observação das características 
comuns.

•	 As	características	comuns	dos	bancos	de	dados	NoSQL	são:

•	 não	utilizam	o	modelo	relacional;

•	 tem	uma	boa	execução	em	clusters;

•	 seu	código	é	aberto	(open	source);

•	 são	criados	para	propriedades	na	web	do	século	XXI;

•	 não	têm	esquema.

•	 O	resultado	mais	importante	do	surgimento	do	NoSQL	é	a	persis-
tência poliglota.


