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RESUMO
A adoção de SOA (arquitetura orientada a serviços) por empresas dos mais
diversos ramos de atividade é uma realidade há tempos. Grande parte dos projetos
iniciados nos dias atuais segue esse padrão de arquitetura como base. Devido a sua
ampla utilização, os mais diversos problemas que surgiram nessa jornada foram de
alguma forma solucionados, inclusive é possível verificar uma gama de estudos que
exploram esse tipo de arquitetura. Como evolução do SOA, buscando maior
escalabilidade, performance e independência, as arquiteturas baseadas em
microsserviços surgiram. Sendo assim, muitas empresas que iniciaram seus projetos
com SOA estão fazendo transformações em seus sistemas para uma arquitetura
baseada em microsserviços. Porém, a migração de sistemas monolíticos para uma
arquitetura distribuída exige que alguns desafios sejam enfrentados, e dependendo
do contexto são diferentes. Um dos principais desafios de uma adoção e utilização
da arquitetura baseada em microsserviços é a persistência dos dados, uma vez que
um dos princípios dessa arquitetura é que cada microsserviço seja independente e
não compartilhe recursos com outros microsserviços. Para contornar este problema
são propostos padrões de projeto, os quais foram pesquisados nesse trabalho com o
objetivo de criar um framework que possa ser utilizado como um guia de como
implementar arquitetura de microsserviços com múltiplos bancos de dados e
persistência poliglota (utilização de diferentes tecnologias de bancos de dados). O
framework foi elaborado com base no resultado de duas revisões sistemáticas e
submetido a um estudo de caso múltiplo, realizado com empresas que atuaram em
projetos de microsserviços com desafios de gerenciamento de dados. O resultado do
estudo de caso foi analisado e subsidiou a evolução do framework com novos tradeoffs relacionados aos patterns e decisões arquiteturais.

Palavras Chaves: Microsserviços; Gerenciamento de dados; Consistência de Dados;
Persistência Poliglota; Framework

ABSTRACT
Proposition of a Framework for the adoption and use of microservices
architecture in environments with multiple databases: a case study
The adoption of SOA (service-oriented architecture) by companies in the most
diverse fields of activity has been a reality for some time. Most of the projects started
today follow this architectural pattern as a basis. Due to its widespread use, the most
diverse problems that arose in this journey were somehow solved, including the
range of studies that explore this type of architecture. As an evolution of SOA,
seeking greater scalability, performance and independence, microservices-based
architectures have emerged. Therefore, many companies that started their projects
with SOA are making transformations in their systems for an architecture based on
microservices. However, the migration from monolithic systems to a distributed
architecture requires that some challenges be faced, and depending on the context
they are different. One of the main challenges of adopting and using the
microservice-based architecture is data persistence, since one of the principles of
this architecture is that each microservice is independent and does not share
resources with other microservices. To overcome this problem, design patterns are
proposed, which were researched in this work with the aim of creating a framework
that can be used as a guide on how to implement microservice architecture with
multiple databases and polyglot persistence (use of different information
technologies). databases). The framework was elaborated based on the result of two
systematic reviews and submitted to a multiple case study, carried out with
companies that worked on microservice projects with data management challenges.
The result of the case study was analyzed and supported the evolution of the
framework with new trade-offs related to patterns and architectural decisions.
.

Keywords: Microservices; Data management; Data Consistency; Polyglot
Persistence; Framework
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1 INTRODUÇÃO
A decisão sobre qual arquitetura adotar em projetos de software é uma tarefa
complexa, onde não é possível ter garantia ao aplicar uma arquitetura que foi bemsucedida em um determinado projeto para os demais, devido às particularidades do
sistema ou do contexto em que está inserido.
A seguir serão apresentados os problemas e dificuldades referentes ao
gerenciamento de dados ao adotar arquitetura de microsserviços em contextos que
possuem vários bancos de dados.

1.1 Apresentação e Contextualização do Problema
Aplicações monolíticas são o paradigma de arquitetura de software mais
comum, embora esse estilo de arquitetura apresente algumas desvantagens
relacionadas a manutenção, atualização e escalabilidade. Uma aplicação monolítica
tem todas suas funcionalidades agrupadas em uma única unidade ou aplicação, é
amplamente conhecida e pode ser encontrada em servidores de aplicação,
frameworks, scripts e etc. Aplicações desenvolvidas dessa maneira, mesmo de
forma distribuída em camadas físicas ou lógicas, incluem todas as funcionalidades e
serviços que são disponibilizados sempre em conjunto (Messina et al ,2016).
Ainda segundo Messina et al. (2016), aplicações que são construídas de
forma monolítica faz com que os desenvolvedores trabalhem juntos em grandes
times e que tendem a desenvolver aplicações complexas, de difícil manutenção e
entendimento. E a única forma desses sistemas suportarem grandes volumes de
trabalho é por meio de múltiplas cópias da aplicação em diversos servidores e
normalmente com acesso a um mesmo banco de dados.
A arquitetura orientada a serviços (SOA) nasceu para tratar os desafios de
grandes aplicações monolíticas. Seu objetivo principal é possibilitar o reuso de
software, onde duas ou mais aplicações, por exemplo, podem compartilhar o mesmo
serviço (Newman, 2015). Esse padrão de arquitetura visa tornar mais fácil a
manutenção ou reescrita de software, pois teoricamente é possível substituir um
serviço por outro sem que os demais sejam impactados, desde que o contrato
definido para a integração não sofra grandes alterações.
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Porém, ainda segundo Newman (2015), embora SOA, por si, seja uma ideia
sensata, apesar de muitos esforços, há uma falta de bom senso de como adotá-lo
corretamente. Em sua opinião, grande parte da indústria não conseguiu olhar de
forma holisticamente suficiente para o problema e apresentar uma alternativa
convincente à narrativa apresentada por vários fornecedores neste contexto.
Recentemente a arquitetura orientada a serviços foi evoluindo para um novo
modelo de desenvolvimento de serviços, conhecida como microsserviços, onde os
serviços são desenvolvidos de forma independente, com maior coesão, simples de
serem construídos e implantados (Messina et al., 2016).
Embora não exista uma definição precisa desse estilo de arquitetura, o termo
"arquitetura de microsserviços" surgiu nos últimos anos para descrever uma maneira
particular de projetar aplicativos de software como conjuntos de serviços de
implementação independente, onde existem certas características comuns em torno
da organização em relação implantação automatizada, à inteligência nos endpoints
(interface exposta por um sistema de software para permitir acesso à alguma
funcionalidade por outros sistemas) e ao controle descentralizado de linguagens de
programação e dados (Fowler e Lewis, 2014).
Newman (2015) complementa que o advento da cloud computing, que
permitiu o provisionamento de máquinas conforme demanda, em conjunto com
integração continua, automação de infraestrutura e times de desenvolvimento
autônomos foram fatores que contribuíram para o surgimento da arquitetura de
microsserviços.
Knoche e Hasselbring (2019) citam que microsserviço é um estilo de
arquitetura que atualmente recebe muita atenção da academia e indústria.
Empresas conhecidas como Internet-scale systems adotam microsserviços para
atender grandes volumes de acesso e necessidade rápida de lançamento de novas
funcionalidades para seus usuários (Knoche e Hasselbring, 2019).
Porém, ainda segundo Knoche e Hasselbring (2019), microsserviços não são
somente populares em empresas com sistemas de grande escala. Muitas outras
organizações estão considerando-os como uma opção viável a utilização de
microsserviços para suas aplicações.
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Por meio desse estilo de arquitetura, é possível realizar evoluções de forma
mais rápida nos sistemas, uma vez que se trata de pequenos componentes que são
executados de forma independente e se comunicam entre si geralmente por um
padrão de comunicação leve, como o REST/HTTP (utilização do protocolo REST
sobre o protocolo HTTP para comunição entre os microsserviços) (Knoche e
Hasselbring, 2019).
Newman (2015) complementa ainda que cada microsserviço pode fazer uso
de tecnologias diferentes, o que permite que seja utilizado, por exemplo, linguagens
de programação ou framework para resolver com mais eficiência diferentes tipos de
problemas.
Porém, a adoção de microsserviços exige alguns cuidados extras que não se
aplicam em arquitetura monolíticas, uma vez que todos os desafios e dificuldades
em lidar com sistemas distribuídos estão presentes nesse estilo de arquitetura
(Newman, 2015).
Newman (2015), afirma que microsserviços não são a “bala de prata” e ao
escolher esse tipo de arquitetura para um determinado projeto, é preciso pensar
diferente sobre o modo como escalar o sistema de maneira que a resiliência seja
garantida e também como responder as questões de transações distribuídas.
Diversos autores alertam para o fato de considerar que não são todos os
sistemas de software que podem adotar microsserviços como estilo de arquitetura, já
que existem compensações a serem consideradas devido a característica distribuída
da arquitetura (Killalea, 2016 e Singleton, 2016).
Embora cada microsserviço individual seja relativamente simples em
comparação com uma grande aplicação monolítica, tal comparação é enganosa,
uma vez que a complexidade reside em todo o sistema composto de microsserviços.
Devido à sua natureza distribuída, esses sistemas podem ser ainda mais complexos
do que aplicações monolíticas. Além disso, como cada microsserviço pode ser
desenvolvido por uma

equipe diferente

e

com tecnologias

diferentes,

a

complexidade resultante pode não ser gerenciável sem um recurso de DevOps,
responsável

por

criar

a

automação

necessária

microsserviços (Bałkarada, Nguyen e Koronios, 2018).

para

administração

dos
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Segundo Fan et al. (2018), na era de big data, o volume de dados, tipo e
complexidade aumentam em uma velocidade até então desconhecida. Enquanto
isso, os sistemas distribuídos acabam sendo a arquitetura base para suportar esses
tipos de sistemas, uma vez que a replicação de dados aumenta a persistência de
dados e alta disponibilidade, com tolerância a falha e baixa latência. Porém, o
mecanismo de replicação de dados trouxe aumento de custos e manter a
consistência de dados entre as copias aumenta a responsabilidade dos sistemas e
pode afetar sua performance.
O gerenciamento de dados requer uma atenção especial, porque pode ser um
dos gargalos do sistema, de modo que é conveniente que apenas um ou poucos
microsserviços acessem os dados, mas isso pode afetar a capacidade de resposta
de todo o sistema (Messina, 2016).
Segundo a pesquisa realizada por Knoche e Hasselbring (2019) com a
finalidade de levantar quais são as principais barreiras para adoção de
microsserviços, a Tabela 1 apresenta que a persistência descentralizada de dados é
uma das principais dificuldades para a adoção desse estilo de arquitetura. A
pesquisa foi aplicada na Alemanha, concentrando-se em empresas que fizeram uso
da arquitetura de microsserviços para modernizar sistemas existentes.

Tabela 1 - Desafios na implementação de microsserviços

Fonte: Knoche E Hasselbring (2019).
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Para sistemas baseados em arquiteturas de microsserviços, tolerância de
partição (partitioned fault tolerance) é um requisito básico, caso contrário perde seu
valor. Sendo assim, a escolha entre consistência e disponibilidade deve ser feita (ver
CAP Theorem - 2.1.6). Caso a opção seja por consistência de dados, é preciso
pagar o preço por bloquear outros acessos concorrentes antes de garantir a
consistência dos dados. E esse preço pode ser maior em cenários onde podem
ocorrer alta latência de rede ou falhas de conexão (Fan et al. 2018).
Segundo Knoche e Hasselbring (2019), uma das barreiras enfrentadas na
adoção de microsserviços é manter a consistência de dados em ambientes com
diversos bancos de dados, principalmente quando os microsserviços precisam fazer
uso de tipos de bancos de dados diferentes, como por exemplo: bancos relacionais
e NoSql (bancos não relacionais).

1.2 Questões de Pesquisa/ Objetivo/Proposições e Premissas
Conforme apresentado na seção 1.1, a adoção de microsserviços em
contextos com diversos bancos de dados exige que alguns itens sejam incorporados
a arquitetura para atender aos requisitos de gerenciamento de dados.
Estudos

apresentam

alternativas

para

enfrentar

as

dificuldades

na

implementação de microsserviços relacionados a comunicação entre as instâncias,
resiliência, tracking de mensagens e performance (ver seção 2.2). Porém, poucos
estudos abordam qual escolha deve ser feita baseada nos padrões de projeto
existentes para utilização de microsserviços em ambientes com múltiplos bancos de
dados, conforme pode ser visto na revisão sistemática deste trabalho (ver seção
2.2).
Sendo assim, a pergunta que é feita nesse estudo é:


Como estruturar um framework para apoiar na definição de arquitetura de
microsserviços em ambientes com múltiplos bancos de dados?
Como proposição, esse estudo assume que é possível por meio da

comparação dos padrões descritos na literatura especializada auxiliar com a
definição de um framework para a escolha de qual abordagem deve ser utilizada
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para persistência e manipulação de dados em projetos que adotam a arquitetura de
microsserviço em ambientes com múltiplos bancos de dados.
Esse trabalho tem como objetivo principal estruturar um framework para
apoiar na definição de arquitetura de microsserviços em ambientes com múltiplos
bancos de dados.
Segundo Mnkandla (2009), um framework geralmente fornece um arcabouço
de solução para uma série de problemas que tem alguma semelhança.

Sua

proposta geralmente descreve as etapas ou fases que devem ser seguidas na
implementação de uma solução sem entrar no detalhe de quais atividades são
realizadas em cada fase.
Como limitação esse trabalho está baseado apenas na disciplina de
gerenciamento de dados em arquiteturas de microsserviços, sem fazer distinção
entre bancos relacionais e não relacionais (NoSQL), e não aborda outros temas
relacionados a esse estilo de arquitetura.
O uso do termo gerenciamento de dados nesse trabalho de pesquisa se
refere as atividades que envolvem o armazenamento, consulta e garantia de
consistência de dados nos bancos distribuídos entre os microsserviços.

1.3 Metodologia de Pesquisa
De acordo com o problema de pesquisa levantado e o objetivo traçado (ver
seção 1.2), esse trabalho foi planejado para executar algumas etapas para elaborar
um framework para ser utilizado por Arquitetos e Desenvolvedores de Software na
adoção de arquitetura de microsserviços com múltiplos bancos de dados.
As etapas planejadas estão descritas a seguir:


Pesquisa exploratória para identificar na literatura os padrões existentes que
tratam o problema de gerenciamento de dados em arquiteturas de
microsserviços, de sorte a contextualizar onde a pesquisa está enquadrada e
definir seus limites,



Revisão Teórica (ver capítulo 2, que é dividida em duas seções,
fundamentação teórica e revisão sistemática da literatura. Essa seção é
fundamental para a elaboração do framework, uma vez que por meio desta é
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possível identificar quais os padrões disponíveis para a problemática em
questão e fazer a elaboração do framework, considerando os pontos
relevantes de cada padrão encontrado e onde em qual contexto se adequa de
maneira mais efetiva,


Elaboração do framework proposto (ver capítulo 3, abordando os desafios de
gerenciamento de dados em arquiteturas de microsserviços com múltiplos
bancos de dados e quais os trade-offs entre as opções disponíveis,



Estudo de caso múltiplo (ver capítulo 4). O objetivo dessa etapa é evoluir o
framework proposto, elaborando um protocolo de estudo de caso que possa
ser aplicado em diferentes empresas que já utilizam arquiteturas de
microsserviços com múltiplos bancos de dados. Com a aplicação desse
protocolo, as informações obtidas serão insumos para aprimorar o framework
proposto por essa dissertação e



Análise dos resultados, é a etapa onde os resultados obtidos com o estudo de
caso serão analisados com o objetivo de contribuir com o framework
proposto. Essa retroalimentação está prevista para dar maior robustez as
decisões que estão presentes no framework por meio dos cenários que
apresentados nos estudos de caso.
A Figura 1 apresenta a contextualização da pesquisa:
Figura 1 – Metodologia de pesquisa
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Fonte: Elaborada pelo autor

1.4 Organização do Trabalho
Além desta seção introdutória, esta pesquisa está dividida nas seções abaixo.
O capítulo 2, Referencial Teórico, aborda os principais temas relacionados a
arquitetura de microsserviços e gerenciamento de dados em arquiteturas
distribuídas, quando adotada em contextos de múltiplos bancos de dados.
O capítulo 3, Framework proposto, apresenta uma proposta para guiar os
Arquitetos e Desenvolvedores de Software na escolha de quais padrões de projetos
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adotar para lidar com gerenciamento de dados em arquiteturas de microsserviços. O
framework foi elaborado com base nos materiais obtidos por meio da Revisão
Sistemática da Literatura (ver seção 2.2) que foram compilados de forma a
apresentar quais os trade-offs na escolha de cada um dos padrões de projeto e
quais as compensações necessárias.
O capítulo 4, Metodologia de Pesquisa, apresenta o roteiro de pesquisa
elaborado para as entrevistas e qual a população selecionada para esse estudo de
caso. As empresas selecionadas de alguma maneira estão adotando esse estilo de
arquitetura, seja em projetos novos ou por meio de migração de sistemas
monolíticos. Essas empresas adotaram abordagens diferentes para tratar os
desafios de gerenciamento de dados, as quais serão explorados e analisadas
através do roteiro de pesquisa que foca especificamente nessa problemática;
Seção 5: Resultado da Pesquisa e Análise, apresenta o resultado do estudo
de caso descrito no capítulo 4. Os resultados foram compilados de forma a evoluir o
framework proposto e detalhado no capítulo 3.
Seção 6: Discussão Final, apresenta os resultados da pesquisa, as
considerações finais, além de descrever suas limitações e as sugestões para
trabalhos futuros.
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2 REVISÃO DA LITERATURA
Este capítulo é composto por duas subseções, fundamentação teórica e a
revisão sistemática da literatura. Juntas, buscam apresentar os trabalhos relevantes
presentes na literatura e práticas da indústria, que serviram de insumo e sustentam a
análise aprofundada do presente trabalho, com contribuição fundamental para o
desenvolvimento do framework proposto.

2.1 Fundamentação Teórica
Essa seção aborda as referências sobre as arquiteturas citadas nesse
trabalho e os temas relacionados a gerenciamento de dados em arquiteturas de
microsserviços que são a base para a elaboração do framework proposto (ver
capítulo 3.

2.1.1 Arquitetura Monolítica
Arquitetura monolítica é uma tradicional forma de desenvolvimento de
aplicações, que consiste no desenvolvimento de todas as funcionalidades em uma
única aplicação (FOLWLER, 2015).
Assim sendo, toda a base de código da aplicação deve ser mantida e
evoluída de forma conjunta. E sempre que uma funcionalidade é implementada ou
alterada, um novo deploy (disponibilizar um sistema para uso, em ambiente de
desenvolvimento ou produção) da aplicação completa é exigido (VILLAMIZAR et al.,
2015).
O principal problema na arquitetura monolítica é a complexidade de manter a
aplicação à medida que suas funcionalidades aumentam. Manter a coesão pode ser
um grande desafio e dependendo do problema que possa ocorrer, seja por um bug
ou devido a um grande volume de acesso, toda a aplicação pode ser impactada
(MAZLAMI et al., 2017).
A Figura 2 apresenta a arquitetura monolítica, onde toda a aplicação é
composta por um único componente de software que compõe todas as
funcionalidades do sistema.
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A Figura 2 apresenta a arquitetura de uma aplicação monolítica.
Figura 2 - Arquitetura Monolítica

Fonte: (VILLAMIZAR et al., 2015).

2.1.2 Domain-Driven Design
O Domain Driven Design (DDD) é uma abordagem para o desenvolvimento
de software que centraliza o desenvolvimento na programação de um modelo de
domínio que possui uma compreensão abrangente dos processos e regras de um
domínio. A abordagem é particularmente adequada para domínios complexos, onde
as lógicas são confusas e precisam ser organizadas (FOWLER, 2020).
Ao aplicar DDD em um projeto, uma linguagem comum é praticada, em um
único domínio, de forma a ser compreendida pelo cliente, analista, projetista, testar e
demais envolvidos (EVANS, 2004).
O método DDD foi apresentado por Evans (2004), e esse é considerado o
principal método para modelar microsserviços (NEWMAN, 2015). Em arquiteturas
de microsserviços, o DDD pode contribuir com o modelo de decomposição que será
aplicado. Isso fornecerá um limite lógico das fronteiras entre os microsserviços
dentro do sistema (EVANS, 2004).
Dessa forma, cada equipe independente se torna responsável por uma parte
definida do sistema. Como resultado, o código produzido pela equipe é mais fácil de
entender e manter (EVANS, 2004).
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2.1.3 Serviços
Tanto as arquiteturas orientadas a serviços quanto a arquitetura de
microsserviços são consideradas arquiteturas de serviços. O serviço é uma forma de
integração que permite expor algumas funcionalidades de um sistema para outro,
seguindo uma estrutura bem definida de entrada e saída (RICHARDS, 2015).
A seguir serão descritas as características dessas arquiteturas baseadas em
serviços.

2.1.4 Arquitetura Orientada a Serviços
A arquitetura orientada a serviços ou SOA (Service Oriented Architecture) é
um modelo para exposição de funcionalidades de diferentes domínios funcionais em
contratos de serviços (MACKENZIE et al., 2006).
Dos conceitos fundamentais que fazem parte do modelo conceitual da
arquitetura

SOA,

destacam-se:

desacoplamento

de

funcionalidades,

reuso,

abstração da complexidade e orquestração entre serviços. Sob a ótica de
modelagem de serviços, a decomposição de serviços é feita com base na abstração
de processos de negócio. Por meio da definição de processos de negócio, é
possível identificar os domínios, que são grupos organizacionais e devem refletir a
modelagem de serviços (ERL ,2005).

2.1.5 Arquitetura de Microsserviços
A arquitetura de microsserviços (MSA) é um estilo arquitetural que tem como
um dos seus princípios a independência e individualidade dos serviços, onde os
componentes devem ser autocontidos, desde a camada de interface até a camada
lógica, e integrados de forma assíncrona e por meio de API ou eventos (FOWLER,
2014).
Fowler (2014) descreve ainda que o estilo de arquitetura de microsserviços é
uma forma de desenvolver uma única aplicação como uma suíte de pequenos
serviços, cada um executando seu próprio processo e se comunicando entre si por
meio de protocolos leves, geralmente via HTTP. Esses serviços podem ser escritos
em diferentes linguagens de programação e diferentes tipos de bases de dados.
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Ainda segundo Fowler (2014), a arquitetura de microsserviços foi originada
em contextos práticos, por meio de empresas de desenvolvimento de software.
Porém,

esse

estilo

arquitetural

ganhou

visibilidade

na

comunidade

de

desenvolvimento quando empresas como Netflix e Amazon divulgaram seus cases e
compartilharam as vantagens e ganhos operacionais da adoção de microsserviços
(NEWMAN, 2015).
Segundo Dragoni et al. (2017), uma das visões sobre a arquitetura de
microsserviços é que ela seja uma evolução da arquitetura orientada a serviços (ver
seção 2.1.4), onde a mudança está na remoção de níveis de complexidades
inerentes ao SOA.
Outro ponto importante na arquitetura de microsserviços é relacionado à
concepção de serviços, de forma que tenham uma responsabilidade única e
funcionalidades com fronteiras de negócio claramente definidas. Essa segregação
difere das camadas horizontais propostas pelo SOA, o que entrega uma forma mais
simplificada da arquitetura (RICHARDSON, 2019).
Ainda segundo Richardson (2019), cada microsserviço deve ser pequeno e
com responsabilidade bem definida, de fácil compreensão e consequentemente
simples para aplicar alguma manutenção. Criar os microsserviços dessa forma
proporciona mais alguns benefícios: melhor testabilidade, melhor isolamento de
falhas, facilidade de deploy, eliminação de qualquer compromisso de longo prazo
com uma determinada tecnologia e maior produtividade (RICHARDSON, 2019).

2.1.6 CAP Theorem
De acordo com Gilbert e Lynch (2012), em arquiteturas de sistemas
distribuídos, o CAP Theorem, afirma que é impossível para um sistema de dados
distribuído atender mais que duas das três garantias seguintes:


Consistência: toda leitura recebe a gravação mais recente ou um erro,



Disponibilidade: cada solicitação deve receber uma resposta (sem erro) sem a garantia de que contém a gravação mais recente e
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Tolerância de partição: o sistema continua a funcionar, apesar de um
número arbitrário de mensagens serem descartadas (ou atrasadas) pela rede
entre nós.
O CAP Theorem foi introduzido por Brewer (2012) com a ideia de que há um

trade-off fundamental entre consistência, disponibilidade e tolerância de partição de
rede. Devido a esse trade-off, é necessário sacrificar uma dessas propriedades.
Consequentemente, alguns sistemas garantem uma consistência forte e oferecem a
melhor disponibilidade possível; outros garantem disponibilidade e fornecem a
melhor consistência possível.

Figura 3 - CAP Theorem

Fonte: Elaborado pelo autor

2.1.7 Persistência Poliglota
Persistência poliglota em arquiteturas de microsserviços é caracterizada
quando cada serviço, além de ser responsável por sua própria base de dados, faz
uso de diferentes tipos de tecnologias para gerenciamento de dados, dependendo
do requisito que o microsserviço deve atender (BRAUN et al., 2017). Essa escolha é
feita com base na maneira como os dados devem ser armazenados e consultados
(FOWLER, 2011).

27

2.1.8 Consistência Eventual
Consistência eventual é aplicada em casos onde a banda de rede não é
suficiente ou não confiável para realizar réplicas de dados, seja por grandes volumes
ou muitas alterações simultâneas (Furda et al., 2018).
Ainda segundo Furda et al. (2018), apenas uma réplica é acessada para
operações de leitura/gravação, resultando em inconsistências temporárias de dados
para o benefício de maior disponibilidade e desempenho. As inconsistências são
finalmente corrigidas por meio da sincronização das réplicas de dados. As
inconsistências de dados podem persistir se as entradas de dados em diferentes
réplicas forem modificadas ao mesmo tempo. Nesse caso, as regras especificam
como esses problemas são resolvidos - por exemplo, simplesmente descartando
uma das versões modificadas.

2.2 Revisão Sistemática

2.2.1 1ª Revisão Sistemática
Uma Revisão sistemática da literatura (RSL), também referida como revisão
sistemática, é considerada uma das principais metodologias de pesquisa baseada
em evidências (BABAR; ZHANG, 2009).
Segundo Biolchini et al. (2005), a função principal da revisão sistemática em
Engenharia de Software é melhorar cientificamente a validade de afirmações que
podem ser feitas no campo de pesquisa e o grau de confiabilidade dos métodos que
são empregados para desenvolver tecnologias e suportar processos de software.

2.2.2 Planejamento

Objetivo:
O objetivo principal dessa revisão sistemática é identificar abordagens,
técnicas e métodos aplicados para atender aos requisitos de gerenciamento de
dados em arquiteturas de microsserviços em ambientes com múltiplos bancos de
dados.
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Definição da questão de pesquisa estruturada no formato do acrônimo
PICO:
O modelo PICO foi desenvolvido na McMaster University no início dos anos
90 como estratégia para uma busca bibliográfica de evidências. A Prática baseada
em Evidências (PBE) propõe que os problemas que surgem na prática de ensino ou
pesquisa, sejam decompostos e a seguir organizados por meio do PICO (População,
Intervenção, Comparação e “Outcomes”), esses quatro componentes são os
elementos fundamentais da questão de pesquisa e da construção da pergunta para
a busca bibliográfica de evidências (Santos et al., 2007).
Baseado nesses quatro elementos foi possível realizar uma busca
bibliográfica com maior evidência. Para esse estudo os quatro elementos foram
representados por:
(P – Definir a população, contexto e/ou situação-problema): Empresas que estão
adotando ou já implantaram arquitetura de microsserviços;
(I – Intervenção, indicação ou interesse): Técnicas, métodos e padrões de projeto
(design patterns) disponíveis para apoiar a decisão de como adotar uma arquitetura
de microsserviços em ambientes com múltiplos bancos de dados;
(C – Procedimento padrão, intervenção de comparação): levantamento exploratório
de evidências na literatura científica e/ou cinzenta.
(O – Definir o resultado (outcomes) desejado ou indesejado): obter um
método/framework para orientar e apoiar arquitetos e desenvolvedores de software
na adoção de uma arquitetura de microsserviços em ambientes com múltiplos
bancos de dados.
A seguinte questão de pesquisa da revisão foi elaborada por meio dos critérios
PICO:


Como adotar arquitetura de microsserviços em ambientes com múltiplos
bancos de dados?
Palavras-chave:
As palavras chaves utilizadas nesse estudo foram em inglês, por ser a língua

com maior quantidade de artigos da área de Engenharia da Computação.
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Para a formulação das strings de busca os operadores binários AND e OR
foram utilizados para restringir os artigos buscados a área da pesquisa.
As palavras chave definidas para o estudo são:
microservices; distributed architecture ; distributed system; database; cap theorem;
data consistency; polyglot persistence; data integrity.

Seleção das Fontes:
Para a seleção de fontes os seguintes critérios foram adotados: estarem
disponíveis via web, preferencialmente em bases científicas da área de Engenharia
da Computação (bibliotecas digitais online, bases eletrônicas indexadas, anais de
eventos da área, periódicos, revisões sistemáticas anteriores).



IEEE Xplore (http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/);



Scopus (https://www.elsevier.com/pt-br/solutions/scopus);



ACM Digital Library (https://dl.acm.org/);

Critérios de Inclusão e Exclusão dos Trabalhos:
Os critérios de inclusão são definidos pelo pesquisador na criação do
protocolo da revisão sistemática e servem para classificar os artigos retornados
pelas máquinas de busca de acordo com a área da pesquisa. Sendo assim, os
seguintes critérios foram adotados:



Critérios de inclusão:

a) Artigos que estejam disponíveis na web,
b) Artigos que tratem atributos de qualidade de bancos de dados em arquitetura de
microsserviços,
c) Artigos que tratem de consistência de dados em ambientes que adotaram
arquitetura de microsserviços,
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d) Artigos que tratem de consulta de dados em arquiteturas de microsserviços com
múltiplos bancos de dados,
e) Artigos que abordem arquitetura de microsserviços em ambientes com múltiplos
bancos de dados,
f) Artigos que tratem de gerenciamento de dados em arquiteturas de microsserviços,



Critérios de exclusão:

g) Quando abordar outros requisitos que não sejam relacionados a gerenciamento
de dados em arquiteturas de microsserviços,
h) Artigo que não possui resumo ou está incompleto,
i) Artigos que não corresponde a área de pesquisa,
j) Artigos que abordem performance e resiliência em microsserviços,
k) Artigos que abordem apenas decomposição de arquiteturas monolíticas em
arquiteturas de microsserviços e
l) Artigos que tratem sobre a escolha de adotar ou não microsserviços.

Definição da Estratégia de Seleção de Dados:
Serão definidas strings de buscas com base nas palavras chaves citadas
acima. Sendo que para cada motor de busca a string pode sofrer alterações para
encontrar os artigos mais relevantes ao tema da pesquisa.
As buscas iniciais serão feitas baseadas nos metadados dos artigos e caso
não sejam encontrados artigos sobre o tema, a estratégia passa a ser pela busca no
texto completo dos artigos.
A string de busca abaixo será base para a pesquisa de artigos nos motores
de busca:
(microservice AND ("data handling" OR "data management" OR "data integrity"
OR "data consistency" OR "Data Quality" OR "Data profiling" OR "Data Driven"
OR "CAP Theorem" OR "ACID" OR "Polyglot persistence" OR "distributed
database" OR "multiple database"))
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Para a seleção dos estudos, os passos abaixo deverão ser seguidos e a
documentação da condução da revisão será realizada com o auxílio da ferramenta
START:


Execução do processo de busca em cada uma das fontes selecionadas;



Importar os artigos na ferramenta start e observar o score obtido por meio do
protocolo da RSL configurado no start.



Aplicar os critérios de inclusão e exclusão estabelecidos; a verificação é
executada através da leitura do abstract do artigo, introdução e conclusão,
quando necessário.



Os artigos incluídos e excluídos são documentados na lista de artigos
incluídos e lista de artigos excluídos, respectivamente, presentes no
formulário de condução da revisão, juntamente com a justificativa de sua
inclusão ou exclusão.

Sumarização dos Resultados:
Após a leitura e classificação definitiva dos artigos, foi realizado um resumo
de cada artigo com os pontos em que eles respondem à pergunta de pesquisa. Por
fim, um síntese baseada nos resumos feitos anteriormente, destacando os pontos
principais entre os artigos e tipos de soluções já aplicadas para esse contexto de
pesquisa foi elaborada.
2.2.3 Condução da Revisão Sistemática
O resultado da condução das fontes indexadas foi anexado na
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APÊNDICE A – RESULTADOS DA 1ª REVISÃO SISTEMÁTICA desse
trabalho, contendo toda informação das buscas e os critérios de inclusão e exclusão
dos artigos que foram identificados como relevantes para o tema da pesquisa.

2.2.4 Seleção Final
Os treze artigos que foram aprovados na fase de seleção passaram por uma
leitura completa para a extração dos artigos utilizados na síntese dessa revisão
sistemática, com objetivo de contribuir de alguma maneira para a questão da
pesquisa que esse trabalho está abordando.
O Quadro 1 apresenta os artigos selecionados:
Quadro 1 - Artigos selecionados na 1ª RSL

Fonte: Elaborado pelo autor

2.2.5 Análise dos Resultados
A revisão sistemática foi realizada com o objetivo de encontrar os patterns
disponíveis na literatura e indústria para atender os requisitos de gerenciamento de
dados em ambientes de microsserviços.
Os artigos foram selecionados nas bases indexadas e outras fontes. Os
artigos selecionados por meio da string de busca mencionada acima foram base
para a análise de como o problema abordado nesse trabalho foi tratado em
contextos semelhantes.
Porém, nos artigos selecionados não foram apresentados os métodos e quais
foram os critérios de decisão em se aplicar determinado padrão de projeto e
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tampouco qual o contexto em que o sistema está inserido. O que dificulta a escolha
de qual arquitetura adotar.
Todas as abordagens apresentadas e estudas pelos artigos possuem tradeoffs importantes, por exemplo: aumento de complexidade de desenvolvimento e
dificuldade de manutenção. Portanto, a decisão de qual abordagem adotar está
diretamente ligada ao contexto em que o sistema está inserido e quais requisitos
deve atender.
Com o

resultado

dessa

revisão

sistemática

alguns

patterns

foram

encontrados, como por exemplo: saga, SagaMAS e GRIT e Command Query
Responsibility Segregation (CQRS). Esse resultado permitiu conhecer algumas
técnicas para o problema de gerenciamento de dados em microsserviços, porém
com um grau de profundidade que não foi suficiente para contribuir com a criação do
framework proposto.
Dessa forma, uma segunda revisão sistemática se fez necessária, com o foco
específico nos patterns encontrados até essa etapa e com maior profundidade de
como os patterns foram implementados e quais foram as decisões de arquitetura.
A Figura 4 apresenta o fluxo de condução entre as revisões sistemáticas:
Figura 4 - Fluxo das revisões sistemáticas da literatura
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Fonte: Elaborado pelo autor

A próxima seção apresenta a condução da 2ª revisão sistemática e os
resultados obtidos.

2.2.6 2ª Revisão Sistemática
Conforme descrito na sessão 2.2.1, o resultado da 1ª RSL da literatura
derivou uma segunda RSL, utilizando uma string mais genérica, com o foco nos
patterns de projeto relacionados a gerenciamento de dados em arquiteturas de
microsserviços e quais os principais fatores que levaram a sua adoção.
A seguir será descrito o protocolo da 2ª revisão sistemática.
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2.2.7 Planejamento
Objetivo:
O objetivo principal dessa revisão sistemática é identificar abordagens,
técnicas e métodos aplicados em arquiteturas de microsserviços para tratar
requisitos de gerenciamento de dados. Porém, com foco principal em descobrir quais
decisões arquiteturais foram adotadas para a escolha de cada tipo de pattern
relacionado a gerenciamento de dados em arquiteturas de microsserviços com
múltiplos bancos dados.

Definição da questão de pesquisa estruturada no formato do acrônimo
PICO:
Baseado nos critérios PICO definidos na primeira revisão sistemática (ver
seção 2.2.1) quatro elementos foram representados por:
(P – Definir a população, contexto e/ou situação-problema): Empresas que estão
adotando ou já implantaram arquitetura de microsserviços;
(I – Intervenção, indicação ou interesse): Técnicas, métodos e padrões de projeto
disponíveis para atender os requisitos de gerenciamento de dados em arquitetura de
microsserviços em ambientes com múltiplos bancos de dados;
(C – Procedimento padrão, intervenção de comparação): levantamento exploratório
de evidências na literatura científica e/ou cinzenta.
(O – Definir o resultado (outcomes) desejado ou indesejado): obter um
método/framework para orientar e apoiar arquitetos e desenvolvedores de software
na adoção de uma arquitetura de microsserviços em ambientes com múltiplos
bancos de dados.
A seguinte questão de pesquisa da revisão foi elaborada através dos critérios
PICO:


Quais padrões de projeto adotar para os requisitos de gerenciamento de
dados em arquiteturas de microsserviços em ambientes com múltiplos bancos
de dados?
Palavras-chave:
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As palavras chaves utilizadas nesse estudo foram em inglês, por ser a língua
com maior quantidade de artigos da área de Engenharia da Computação.
Para a formulação das strings de busca os operadores binários AND e OR
foram utilizados para restringir os artigos buscados a área da pesquisa.
As palavras chave definidas para o estudo são:
microservice; cqrs; saga; event domain; event sourcing; shared database;command
query responsibility segregation

Seleção das Fontes:
Para a seleção de fontes os seguintes critérios foram adotados: estarem
disponíveis via web, preferencialmente em bases científicas da área de Engenharia
da Computação (bibliotecas digitais online, bases eletrônicas indexadas, anais de
eventos da área, periódicos, revisões sistemáticas anteriores).



IEEE Xplore (http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/);



Scopus (https://www.elsevier.com/pt-br/solutions/scopus);



ACM Digital Library (https://dl.acm.org/);

Critérios de Inclusão e Exclusão dos Trabalhos:
Os critérios de inclusão são definidos pelo pesquisador na criação do
protocolo da revisão sistemática e servem para classificar os artigos retornados
pelas máquinas de busca de acordo com a área da pesquisa. Sendo assim, os
seguintes critérios foram adotados:



Critérios de inclusão:

a) Artigos que estejam disponíveis na web,
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b) Artigos que tratem atributos de qualidade de bancos de dados em arquitetura de
microsserviços,
c) Artigos que tratem de consistência de dados em ambientes que adotaram
arquitetura de microsserviços,
d) Artigos que tratem de consulta de dados em arquiteturas de microsserviços com
múltiplos bancos de dados,
e) Artigos que abordem arquitetura de microsserviços em ambientes com múltiplos
bancos de dados,
f) Artigos que tratem de gerenciamento de dados em arquiteturas de microsserviços,



Critérios de exclusão:

g) Quando abordar outros requisitos que não sejam relacionados a gerenciamento
de dados em arquiteturas de microsserviços,
h) Artigo que não possui resumo ou está incompleto,
i) Artigos que não corresponde a área de pesquisa,
j) Artigos que abordem performance e resiliência em microsserviços,
k) Artigos que abordem apenas decomposição de arquiteturas monolíticas em
arquiteturas de microsserviços e
l) Artigos que tratem sobre a escolha de adotar ou não microsserviços.

Definição da Estratégia de Seleção de Dados:
Serão definidas strings de buscas com base nas palavras chaves citadas
acima. Sendo que para cada motor de busca a string pode sofrer alterações para
encontrar os artigos mais relevantes ao tema da pesquisa.
As buscas iniciais serão feitas baseadas nos metadados dos artigos e caso
não sejam encontrados artigos sobre o tema, a estratégia passa a ser pela busca no
texto completo dos artigos.
A string de busca abaixo será base para a pesquisa de artigos nos motores
de busca:
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(microservices AND (CQRS OR SAGA* OR "EVENT DOMAIN" OR "EVENT
SOURCING" OR "SHARED DATABASE" OR "Command query responsibility
segregation"))

Para a seleção dos estudos, os passos abaixo deverão ser seguidos e a
documentação da condução da revisão será realizada com o auxílio da ferramenta
START:


Execução do processo de busca em cada uma das fontes selecionadas;



Importar os artigos na ferramenta start e observar o score obtido por meio do
protocolo da RSL configurado no start.



Aplicar os critérios de inclusão e exclusão estabelecidos; a verificação é
executada através da leitura do abstract do artigo, introdução e conclusão,
quando necessário.



Os artigos incluídos e excluídos são documentados na lista de artigos
incluídos e lista de artigos excluídos, respectivamente, presentes no
formulário de condução da revisão, juntamente com a justificativa de sua
inclusão ou exclusão.

Sumarização dos Resultados:
Após a leitura e classificação definitiva dos artigos, foi realizado um resumo
de cada artigo com os pontos em que eles respondem à pergunta de pesquisa. Por
fim, foi feito uma síntese baseada nos resumos feitos anteriormente, destacando os
pontos principais entre os artigos e tipos de soluções já aplicadas para esse
contexto de pesquisa.

2.2.8 Condução da Revisão Sistemática
O resultado da condução das fontes indexadas foi anexado na APÊNDICE B
– RESULTADOS DA 2ª REVISÃO SISTEMÁTICA desse trabalho, contendo toda
informação das buscas e os critérios de inclusão e exclusão dos artigos que foram
identificados como relevantes para o tema da pesquisa.
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Outras fontes
O estilo de arquitetura baseado em microsserviços vem sendo amplamente

utilizado na indústria, dos mais variados ramos de atividades, devido aos benefícios
que são proporcionados e foram mencionamos nos capítulos anteriores. Portanto,
existem alguns autores que se especializaram e publicam diversos materiais
relevantes sobre o tema. Esses autores foram classificados nessa revisão
sistemática dentro dessa sessão, que está classificada como literatura cinzenta.
Pode ser definido como literatura cinzenta aquela que é produzida sobre todos os
níveis governamentais acadêmicos e industriais. Segundo o website Grey Literature
(2020), essa produção pode ser obtida nos formatos impressos e eletrônico, além de
não ser controlada por publicadores comerciais (IEEE, Web of Science).
Richardson (2019), é uma das autoridades quando o assunto é arquitetura de
microsserviços, mantem um site com um pattern language que desenvolveu para
tratar os principais desafios de como implementar esse tipo de arquitetura. Seu
pattern compilou alguns dos mais conhecidos design patters de mercado em uma
visão que engloba os principais requisitos de arquitetura de microsserviços.
Esse trabalho explorou os patterns descritos por RICHARDSON (2019) que
tratam os requisitos de gerenciamento de dados, dividindo-os em 3 sessões:


Database architecture – qual arquitetura de banco de dados utilizar?



Querying – como realizar consultas de dados nesse ambiente distribuído?
onde os dados necessários na consulta podem estar em bancos de dados
diferentes e com diversos tipos de tecnologia, ex.: NoSQL e Relacional.



Maintaining data consistency – Como manter a consistência dos dados?

A Figura 5 apresenta as sessões citadas acima com os patterns disponíveis
para atender cada um dos requisitos:
Figura 5 - Data Patterns
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Fonte: (RICHARDSON, 2019)

2.2.9 Seleção Final
Os artigos que foram aprovados na fase de seleção passaram por uma leitura
completa para fazer a extração dos que fizeram parte da síntese da revisão
sistemática, com objetivo de contribuir de alguma maneira para a questão da
pesquisa que esse trabalho está abordando.
O Quadro 2 apresenta os artigos selecionados:
Quadro 2 - Artigos selecionados na 2ª RSL

Fonte: Elaborado pelo autor

2.2.10 Análise dos Resultados
A revisão sistemática foi realizada com o objetivo de encontrar trabalhos
relacionados ao desafio de gerenciamento de dados em arquiteturas de
microsserviços e quais foram as decisões arquiteturais utilizadas para a escolha de
cada um deles.
Os artigos foram selecionados nas bases indexadas, outras fontes e os
artigos selecionados por meio da string de busca mencionada acima foram base
para a análise de como o problema abordado nesse trabalho foi tratado em
contextos semelhantes.
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A primeira string de busca, mais genérica trouxe artigos que contribuíram com
a elucidação do problema abortado nesse trabalho, porém não estavam
apresentando de forma objetiva quais meios foram utilizados para resolver os
desafios de gerenciamento de dados em ambientes de microsserviços. Dessa forma,
uma segunda string de busca foi utilizada, com foco em obter trabalhos e estudos
que focavam nos patterns de projeto aplicados em arquiteturas de microsserviços
com múltiplos bancos de dados. Essa síntese considera ambos resultados que
contribuíram de forma conjunta para avaliar o estado da arte utilizado pela academia
e indústria.
Após a aplicação dos critérios de aceite e a extração final dos artigos mais
relevantes de ambas as revisões sistemáticas, a análise foi realizada e descrita
abaixo, destacando os pontos principais entre os artigos e tipos de soluções já
aplicadas para esse contexto de pesquisa.
Os artigos selecionados foram classificados e estão apresentados no Quadro
3 para indicar qual a sua contribuição primária, conforme os critérios de
gerenciamento de dados: consistência e integridade de dados, consulta de dados
distribuídos e persistência poliglota.
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Quadro 3 - Classificação dos artigos da RSL por contribuição primária

Fonte: Elaborado pelo autor
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Um ponto observado nos artigos que foram selecionados ao final dessa
revisão sistemática é que cada microsserviço deve ser responsável por sua própria
base de dados para manter baixo nível de acoplamento entre os microsserviços e
garantir que os requisitos de escalabilidade, alto desempenho e flexibilidade sejam
atendidos. Esse pattern é conhecido como database-per-service, segundo
Richardson (2019) e Kholy e Fatatry (2019).
Dabase-per-service permite que cada microserviço faça uso da tecnologia
mais adequada para realizar suas tarefas, por exemplo, um determinado
microsserviço utiliza um baco de dados baseado em grafos e outro pode utilizar uma
estrutura relacional. Esse contexto é conhecido como persistência poliglota
(FOWLER, 2011). Segundo Braun et al. (2017) e Villaça et al. (2018), a persistência
poliglota provê maior flexibilidade para gerenciamento e acesso aos dados.
Porém, ao fazer uso de persistência poliglota e database-per-service, alguns
desafios referentes aos atributos de qualidade de dados devem ser solucionados em
arquiteturas de microsserviços, como por exemplo, consistência, integridade e
consulta aos dados que podem estar distribuídos entre todos os microsserviços
(KHOLY e FATATRY, 2019).
Para os problemas citados acima, sobre os desafios de consistência,
integridade e consulta de dados e melhor entendimento dos resultados, os itens
serão abordados a seguir, bem como as soluções encontradas no resultado dessa
revisão sistemática.

2.2.10.1 Consistência e Integridade de Dados
Em uma arquitetura de microsserviços com persistência poliglota, os serviços
fazem interação via camada de aplicação, por meio de um protocolo de
comunicação leve, geralmente via HTTP. Esse tipo de integração não permite que
seja utilizada um contexto de transação ACID (atomicity, consistency, isolation, and
durability) presente em aplicações com uma única instancia de banco de dados
(Haerder e Reuter, 1983).
Segundo Haerder e Reuter (1983), os atributos ACID significam:
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Atomicity: Todos os passos da transação devem ser executados com
sucesso ou são desfeitos, revertendo os dados ao estado anterior,



Consistency: A transação cria um novo estado válido dos dados ou em caso
de falha retorna todos os dados ao seu estado antes que a transação foi
iniciada,



Isolation: Uma transação em andamento, mas ainda não validada deve
permanecer isolada de qualquer outra operação, ou seja, garantindo que a
transação não será interferida por nenhuma outra transação concorrente e



Durability: Dados validados são registados pelo sistema de tal forma que
mesmo no caso de uma falha e/ou reinício do sistema, os dados estão
disponíveis em seu estado correto.
Sendo assim, uma arquitetura de microsserviços precisa ser projetada para

conseguir consistência e integridade de dados considerando transações distribuídas
que podem envolver diversos passos que eventualmente são executados entre
vários microsserviços (LIMÓN et al., 2018).
Ainda segundo Limón et al. (2018) e Rudrabhatla (2018), um dos patterns
mais conhecidos e importantes que podem ser aplicados é o Saga (GARCIAMOLINA e SALEM, 1987). Esse padrão pode ser descrito em arquiteturas de
microsserviços como uma sequência de transações locais, onde cada transação
atualiza dados de um determinado microsserviço até que todos os passos sejam
concluídos.
Para utilizar o pattern Saga em arquiteturas de microsserviços, duas técnicas
de comunicação entre os participantes da transação podem ser aplicadas, por meio
de eventos que são tratados como coreografia ou via orquestração, conforme
apresentado por Rudrabhatla (2018). A diferença entre as duas técnicas é que em
uma Saga com coreografia quando um microsserviço conclui sua transação local,
emite um evento que pode ser capturado pelo microsserviço seguinte que executa
sua rotina. Ou seja, cada microsserviço precisa conhecer os eventos gerados pelos
demais. No caso de orquestração, quando uma Saga é iniciada um orquestrador
central é estimulado e ele é responsável por invocar e controlar todos os passos da
transação distribuída. As duas técnicas também devem prever fluxos de
compensação em casos de falha, ou seja, caso algum passo da transação falhe,
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todos os passos anteriores devem ser desfeitos (RUDRABHATLA, 2018 e
RICHARDSON, 2019).
Baseado nas opções de patterns Saga, Limón et al. (2018) fazem uma
contribuição por meio de um modelo de multiagentes, chamado de SagaMAS. A
proposta dos autores cria uma saga orquestrada, porém sem um ponto único de
falha. Assim que um microsserviço inicia uma transação, comunica-se com o seu
agente associado e entrega a tupla de informações definida pelo SagaMAS que
indica os passos que compõem a transação completa. O agente determina quais são
os outros participantes da transação e quais as sub transações que fazem parte da
transação principal.
O SagaMAS promove uma modelagem de alto nível de transações
distribuídas escalonáveis e heterogêneas, fornecendo uma definição flexível de
transação que pode ser representada como conhecimento do agente por meio do
formato de configuração proposto. Do ponto de vista da engenharia de software, o
SagaMAS promove um baixo acoplamento entre microsserviços, uma vez que a
coordenação das transações é isolada na camada do agente (Limón et al.,2018).
Outra abordagem para obter consistência de dados foi proposta por Zhang et
al. (2019) que propõem uma forma de trabalhar com o protocolo two-phase-commit
em persistência poliglota. A proposta do GRIT é criar um componente central que
inicia uma transação global e entrega um identificador único de transação para que
seja usado em todos os passos da transação distribuída entre os microsserviços,
chamado de GTM – Global Transaction Manager. Em caso de um final bemsucedido, o GTM é invocado para executar os commits nas bases de dados que
foram acionadas ao longo da transação.
O GRIT utiliza o algoritmo de controle de concorrência otimista, permitindo
que no momento do commit, o banco de dados identifique uma mudança não
prevista no dados envolvidos na transação e, neste caso, a transação distribuída é
abortada e o componente pode reiniciá-la ou informar ao usuário do erro ao efetivar
a transação (ZHANG et al., 2019).
Segundo Knoche e Hasselbring (2019), em sistemas tradicionais com bancos
de dados centralizados, onde a consistência de dados é obtida pela utilização de
transações de bancos, que são garantidas pelas conhecidas propriedades ACID
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(atomicity, consistency, isolation, and durability). Porém essas propriedades não
estão disponíveis em aplicações distribuídas, onde vários bancos de dados podem
ser afetados pela mesma transação.
Uma outra abordagem, citada por Fan et al. (2018), apresenta um modelo
para manter a consistência de dados em arquiteturas de microsserviços com
persistência poliglota, chamado de Try, Confirm e Cancel (TCC).
Cada microsserviço deve expor três interfaces: try, confirm e cancel. Try faz
todas as verificações e reserva todos os recursos necessários para concluir
determinada operação. Confirm executa a operação de negócio efetivamente, sem
fazer nenhuma verificação, apenas utilizando os recursos que foram reservados na
etapa de try. Cancel libera os recursos que foram reservados na etapa de try e
cancela a operação. Para a utilização de TCC, duas fases são executadas:
o fase 1: um microsserviço invoca a operação try de todos os
microsserviços que compõem determinada operação de negócio.
Quando todos os serviços respondem à operação try com sucesso ou
alguma falha a segunda fase é iniciada e
o fase 2: em caso de todos os retornos retornarem com sucesso, a
operação confirm é executada de forma a efetivar as transações, caso
contrário a operação cancel é executada e as reservas feitas durante a
operação try são desfeitas e as transações são desfeitas.
O pattern Event Sourcing também foi uma opção encontrada para garantir
consistência de dados e corresponde ao armazenamento dos dados das entidades
que são mantidas pelos microsserviços como uma cadeia de eventos no barramento
de eventos (INDRASIRI; SIRIWARDENA, 2018). O uso dessa abordagem permite
que seja possível fazer o reprocessamento de modo a reconstruir os dados de uma
entidade baseado nos eventos que foram gerados para a sua formação.
Outro pattern relacionado a consistência de dados em arquiteturas de
microsserviços é o Aggregate. Esse pattern faz parte do DDD (ver seção 2.1.2) e é
uma maneira de organizar um cluster de objetos na forma de uma unidade de
negócio única. Por meio desse pattern as execuções são feitas de forma agregada,
onde por exemplo, ao atualizar determinada informação, são executadas de forma
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atômica os passos que garantem que a atualização é realizada na última versão do
dado (RICHARDSON, 2019).

2.2.10.2 Consulta de Dados
A consulta de dados em uma arquitetura de microsserviços exige em
determinados casos a composição de dados que podem estar espalhados entre
diversas bases de dados e em microsserviços diferentes. Portanto, para obter estas
informações, alguns patterns foram desenhados e encontrados como resultado
dessa revisão sistemática.
Villaça et al. (2018), apresentam um estudo com alguns patterns utilizados
para realizar consulta de informações em ambientes de microsserviços com
persistência poliglota, onde cada abordagem tem pontos positivos e negativos e
devem ser avaliados no contexto que serão aplicados.
O pattern Command Query Responsability Segregation (CQRS) propõe uma
divisão de responsabilidade de gravação e escrita de forma conceitual e física,
significando que além de ter meios separados para gravar e obter um dado, os
bancos

de

dados

também

são

diferentes.

As

consultas

são

feitas

de

forma síncrona em uma base desnormalizada separada e as gravações de
forma assíncrona em um banco normalizado.
Segundo Villaça et al. (2018), a separação das responsabilidades proposta
pelo CQRS promove o design de componentes mais granulares e fracamente
acoplados, além de permitir que tecnologias diferentes sejam utilizadas pelos
comandos de escrita e leitura, de acordo com as necessidades de cada um.
Outra opção proposta por Villaça et al. (2018) para facilitar consultas de
dados em arquiteturas de microsserviços é o pattern shared database, que por fazer
o compartilhamento de bancos de dados entre os microsserviços, favorece a
consulta de informações com acesso direto por meio de queries simples. Porém,
segundo Richardson (2019), o shared database é considerado um anti-pattern e
deveria ser evitado, uma vez que gera um alto acoplamento entre os microsserviços
e pode causar impactos na escalabilidade e evolução dos microsserviços.
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Além dos patterns apresentados por Villaça et al. (2018), o language pattern
proposto por Richardson (2019) propõe o pattern API Composition para consulta de
informações entre diversos microsserviços. O API Composition cria uma camada
que abstrai a chamada entre todos os microsserviços que possuem as informações
necessárias para retornar à consulta solicitada.
O API composition pode ser implementado por meio de um microsserviço ou
alguma ferramenta de API Gateway, responsável por realizar a consulta em diversos
microsserviços e retornar à informação consolidada em uma única resposta. Esse
padrão pode ser empregado em casos onde é necessário expor as consultas de
dados dos microsserviços para aplicações web ou aplicativos móveis, evitando que
as aplicações conheçam todos os microsserviços e tenham que fazer diversas
chamadas (RICHARDSON, 2019).
Finalmente, Viennot et al. (2015) apresentam o Synapse. Esse padrão
consiste em dois módulos independentes de banco de dados e ORM Object/Relational Mappers (Synapse Publisher e Synapse Subscriber), que
englobam a maior parte da lógica de publicação e assinatura. Além de um
componente específico do banco de dados (Synapse Query Intercept), que
intercepta consultas e relaciona para os objetos que eles acessam.
O Synapse interpõe o ORM - Object/Relational Mappers e o driver do banco
de dados para interceptar atualizações de todos os modelos publicados, como
criações, atualizações ou exclusões de instâncias - coletivamente chamadas de
gravações - antes de serem confirmadas no banco de dados. A camada de
interposição identifica exatamente quais objetos estão sendo gravados e os passa
para o publicador do Synapse (VIENNOT et al., 2015).
O Publisher organiza todos os atributos publicados de qualquer objeto criado
ou atualizado, anexa os identificadores dos objetos e constrói uma mensagem de
gravação. O Synapse envia a mensagem para um sistema intermediário de
mensagens confiável, persistente e escalável, que distribui a mensagem aos
assinantes. Todas as gravações em uma única transação são combinadas em uma
única mensagem (VIENNOT et al., 2015).
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Por meio desse mecanismo apresentado no Synapse, cada microsserviço
pode contar réplicas de dados de outros microsserviços e realizar consultas de
dados locais, mantendo o baixo acoplamento da arquitetura (VIENNOT et al., 2015).

2.3 Considerações Finais do Capítulo
Os artigos extraídos por meio da revisão sistemática e a fundamentação
teórica apresentaram abordagens para solucionar o desafio de gerenciamento de
dados em arquiteturas de microsserviços com múltiplos bancos de dados. Porém,
não foram apresentados de forma única todos os patterns e trade-offs entre escolha
de cada um deles e quais as compensações que são exigidas na arquitetura.
Todas as abordagens apresentadas e estudas pelos artigos tem trade-offs
importantes, por exemplo: aumento de complexidade de desenvolvimento e
dificuldade de manutenção. Portanto, a decisão de qual abordagem adotar está
diretamente ligada ao contexto em que o sistema está inserido e quais requisitos são
mais importantes para o projeto.
Dado esse cenário e as considerações feitas no 1.2, esse trabalho visa
contribuir para a escolha de qual padrão de projeto aplicar em arquiteturas de
microsserviços com múltiplos bancos de dados para atender os requisitos de
gerenciamento de dados. Essa contribuição é proposta no próximo capítulo por meio
de um framework que compilou todos os patterns encontrados nessa seção do
trabalho em um fluxo de decisão com o apoio de uma matriz de trade-offs.
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3 FRAMEWORK PROPOSTO
A adoção de uma arquitetura de microsserviços traz diversos benefícios para
a aplicação, no entanto exige que algumas compensações e desafios sejam
superados, dos quais, muitos são relacionados ao gerenciamento de dados.
Esse capítulo descreve em detalhes o framework proposto para apoiar
Arquitetos e Desenvolvedores de Software na implementação de arquiteturas de
microsserviços com persistência poliglota.

3.1 Introdução
O objetivo principal do framework é servir como um guia para a escolha dos
padrões de projetos mais adequados para solucionar o problema de gerenciamento
de dados em arquiteturas de microsserviços. Os padrões de projetos (patterns)
presentes nesse framework estão disponíveis na indústria e literatura e foram
mapeados na Revisão Sistemática (ver seção 2.2) desse trabalho.
Além de apresentar uma visão dos patterns que podem ser utilizados, esse
framework descreve os prós e contras na adoção de cada um deles, bem como as
compensações que devem ser feitas, tanto com novas ferramentas quanto em novas
capacidades de Tecnologia.

3.2 Referências Utilizadas
Para a elaboração deste framework algumas referências foram utilizadas, de
acordo com as seções presentes no capítulo 2 desse trabalho, de forma a identificar
quais os patterns disponíveis para tratar gerenciamento de dados em arquiteturas de
microsserviços em ambientes com múltiplos bancos de dados e quais as implicações
na adoção de cada um deles.
As descrições dos patterns citados no framework, foram baseados nas
referências presentes no Quadro 4, organizadas por autor, publicação e contribuição.
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Quadro 4 - Referências utilizadas no framework

Fonte: Elaborado pelo autor
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3.3 Apresentação do Framework
Essa seção apresenta o conjunto de artefatos que constituem o framework
proposto e descreve seus componentes com o objetivo de facilitar a sua utilização e
aplicação em etapas de decisões arquiteturais referentes aos desafios de
gerenciamento de dados em arquiteturas de microsserviços.
Os artefatos se complementam com o objetivo de contemplar toda a jornada
das escolhas dos patterns que podem ser adotados na arquitetura para atender os
requisitos do projeto.
A Figura 6 apresenta a visão geral do framework.

Figura 6 - Visão geral do framework proposto

Fonte: Elaborado pelo autor
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3.3.1 Utilização do Framework
Essa seção descreve o modo de utilização do framework e os pré-requisitos
que devem ser levantados previamente e que serão utilizados durante as etapas a
apresentadas a seguir.
Como o framework é baseado em decisões arquiteturais que serão
apresentadas na matriz de trade-offs, os requisitos referentes a gerenciamento de
dados devem estar claros durante as etapas de decisão do framework, a obter maior
aderência do resultado as necessidades do projeto e da arquitetura que será
adotada.
O fluxo de execução do framework presente na Figura 7 descreve os passos
que devem ser seguidos.

Figura 7 - Fluxo de execução do framework

Fonte: Elaborado pelo autor
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Levantar os Requisitos do Projeto:
Fazer o levantamento dos requisitos do projeto é um passo essencial para

execução do framework. Quanto mais detalhados e elucidados os requisitos, melhor
será o resultado obtido como proposta de arquitetura.
Nessa etapa, o framework apresenta os principais requisitos que devem ser
avaliados pelo projeto, porém não são exaustivos. Ou seja, caso o projeto trabalhe
com outros requisitos não descritos no fluxo de utilização do framework, sua
utilização deve ser considerada para contribuir na tomada de decisão arquitetural.
A etapa de levantamento de requisitos do projeto é considerada como um prérequisito para a utilização do Framework. Portanto, os métodos e os critérios para o
levantamento de requisitos não foi contemplada por esse trabalho de pesquisa.



Submeter os requisitos as seções do framework:
Esse passo do framework trata da execução de fato. Nesse momento é

possível percorrer as seções descritas no diagrama geral e para cada critério de
decisão a matriz de trade-off pode ser utilizada como suporte para as escolhas de
cada pattern disponível para atender aos requisitos do projeto.



Arquitetura Proposta:
O último passo na utilização do framework é obter a arquitetura proposta para

atender os requisitos referentes ao gerenciamento de dados em arquitetura de
microsserviços para o projeto.

3.3.2 Apresentação do Diagrama Geral
O digrama geral (Figura 8) representa jornada de decisões arquiteturais
referentes a gerenciamento de dados em microsserviços, partindo da escolha da
arquitetura de banco de dados até os escolha dos patterns para requisitos de
manipulação de dados.
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Figura 8 - Diagrama geral do framework

Fonte: Elaborado pelo autor
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3.3.2.1

Seções do Diagrama Geral

Essa jornada está dividida em seções dentro do diagrama geral, onde cada
seção contém componentes com objetivos diferentes dependendo o item de
gerenciamento de dados que está sendo avaliado. A seguir serão apresentadas as
seções e os componentes compõem o digrama geral.
a. Arquitetura de banco de dados:
Essa seção descreve os pontos de decisão e os patterns disponíveis para
escolha de qual arquitetura de banco de dados adotar no projeto. A escolha nessa
etapa pode derivar algumas compensações para atender aos requisitos de
gerenciamento de dados.
b. Consulta de dados (querying):
Dependendo da escolha da arquitetura de banco de dados adotada na seção
anterior, realizar consulta de dados torna-se um requisito complexo, uma vez que os
dados podem estar espalhados entre vários microsserviços. Sendo assim, essa
seção descreve os pontos de decisão e as opções de patterns disponíveis para
resolver essa problemática.
c. Controle de transações e consistência de dados:
Essa seção trata os requisitos de controle de transações e consistência de
dados quando exigidos como requisitos do projeto. Novamente a escolha da
arquitetura de banco de dados pode interferir diretamente nesses requisitos, fazendo
com que alguns patterns sejam necessários como parte da arquitetura do projeto.

3.3.2.2

Componentes do Diagrama Geral

Cada uma das seções do diagrama geral é composta por dois tipos de
componentes. Os componentes foram criados para tornar o framework um guia para
apoiar na definição de arquitetura de projeto de microsserviços e apresentar quais
são as ações que devem ser tomadas e quais pattners adotar para atender os
requisitos de gerenciamento de dados.
Os componentes presentes no diagrama geral do framework são compostos
por dois atributos: título e tipo.

O título representa o objetivo principal do
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componente, e o tipo é utilizado para indicar qual ação deve ser feita por quem
estiver utilizando o framework na etapa em questão. A Figura 9 apresenta uma
representação de um componente do framework.

Figura 9 - Estrutura de componente do framework

Fonte: Elaborado pelo autor

Baseado na estrutura de componentes desse framework, os dois tipos serão
apresentados a seguir


Decisão:
O primeiro componente do framework é do tipo decisão. Esse componente

quando encontrado no framework exige que alguma decisão sobre gerenciamento
de dados seja tomada e consequentemente um pattern deve ser adotado, dentre os
disponíveis no framework.


Pattern:
O componente do tipo pattern indica algum tipo de padrão de projeto,

disponível na literatura ou utilizado na indústria, encontrado na revisão sistemática
dessa pesquisa (ver seção 2.2) e que pode ser empregado na arquitetura do projeto
para solucionar o requisito que foi abordado no componente de decisão do
framework.

3.3.3 Apresentação da Matriz de Trade-off
O diagrama geral apresentado anteriormente é o guia principal para direcionar
e apoiar na definição de quais patterns de projeto adotar referentes a gerenciamento
de dados em arquiteturas de microsserviços com múltiplos bancos de dados.
Conforme as definições seguem pelas seções do diagrama geral do
framework, é possível identificar quais compensações são necessárias na
arquitetura e se os requisitos do projeto serão atendidos. Porém, para apoiar nas
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decisões ou escolha de qual pattern adotar na arquitetura, uma matriz foi elaborada
com o objetivo de apresentar os prós e contras de cada opção para buscar maior
aderência da arquitetura com os requisitos do projeto.
A matriz de trade-off representa os trade-off das decisões que devem ser
tomadas na jornada de decisões arquiteturais referentes a gerenciamento de dados
apresentados no Diagrama geral. Essa matriz deve ser utilizada em conjunto com
os requisitos do projeto para mostrar se determinada escolha atende o que é
esperado pela arquitetura, como por exemplo, qual nível de consistência de dados é
esperado? São esperadas muitas consultas de dados? É necessário implementar
controle de transações?
As respostas das perguntas citadas no exemplo acima derivam a
implementação de algum pattern para solucionar a problemática em questão. Cada
pattern oferece alguns trade-offs entre as opções disponíveis e mostram quais as
premissas e compensações que precisam ser atendidas.
O Quadro 5 apresenta o modelo da matriz de trade-offs.
Quadro 5 - Modelo de matriz de trade-off do framework

Fonte: Elaborado pelo autor

3.3.3.1

Matriz de Trade-off

Para melhor entendimento, a matriz será descrita de acordo com as três
seções do diagrama geral: arquitetura de banco de dados, consulta de dados e
controle de transações distribuídas.
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a) Arquitetura de Banco de Dados:
A decisão sobre a arquitetura de banco de dados é uma decisão central na
definição de arquitetura de microsserviços. Essa escolha é um dos itens que
determinam o nível de acoplamento entre os microsserviços, o que pode impactar
em escalabilidade, performance e flexibilidade do sistema como um todo. No
entanto, dependendo do projeto, os requisitos de gerenciamento de dados podem
ser mais importantes do que manter baixo acoplamento. Portanto, para tomar essa
decisão, os requisitos de gerenciamento de dados precisam ser elucidados, evitando
que a decisão impacte os demais itens que são mencionados no diagrama geral do
framework.
A seção do diagrama geral responsável pela definição de arquitetura de
banco de dados, bem como as questões que devem ser respondidas estão
presentes na Figura 10, de forma a permitir a ligação dos itens da matriz de tradeoff e a seção do correspondente do diagrama geral.

Figura 10 - Seção Arquitetura de Banco de Dados - Diagrama Geral

Fonte: Elaborado pelo autor

Para suportar a seção do digrama geral apresentada na Figura 10, a matriz
de trade-off (Quadro 6) relaciona as seguintes alternativas de arquiteturas de
bancos.
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Quadro 6 - Matriz de trade-offs - Arquitetura de banco de dados

Fonte: Elaborado pelo autor
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A primeira questão a ser respondida para a escolha da arquitetura de banco
de dados é a necessidade ou não de persistência de dados. No caso de projetos
que não necessitam de persistência de dados, contando apenas com microsserviços
para execução de lógicas negócio ou cálculos com dados transientes, a escolha não
se aplica e as demais seções do diagrama geral não são necessárias.
Em casos que necessitam de persistência de dados duas opções de
arquitetura estão disponíveis: armazenamento compartilhado de dados ou
armazenamento descentralizado de dados.
No caso de armazenamento centralizado de dados, os microsserviços
utilizam-se da mesma base de dados para persistir, consultar e manipular
informações. Essa opção de arquitetura é representada por meio do pattern shared
database.
Dentre os prós e contras da opção de shared database, descritos na matriz de
trade-offs pelo Quadro 6, o alto acoplamento é um dos pontos negativos principais,
pois vai na contra mão dos princípios da arquitetura de microsserviços, que prega o
baixo acoplamento para garantir escalabilidade, performance e flexibilidade. Por
outro lado, utilizar esse pattern pode ser recomendado em migrações de sistemas
monolíticos que já possuem base de dados, onde a decomposição pode ser uma
tarefa extremamente complexa, sendo está opção uma primeira fase para uma
migração mais ampla (pattern database-per-service).
Para casos onde o baixo acoplamento é requisito importante, optar por
armazenamento de dados descentralizado é a melhor opção. Nesse caso, cada
microsserviço é responsável pelos seus dados e sua própria base de dados. Essa
opção de arquitetura é representada por meio do pattern database-per-service.
O baixo acoplamento proporcionado pelo pattern database-per-service
fornece maior escalabilidade para a arquitetura, removendo pontos de falha centrais
e gargalos de performance.
Uma das maiores vantagens da utilização do pattern database-per-service é o
já mencionado desacoplamento, mas alguns outros pontos positivos podem ser
citados e devem ser levados em consideração na escolha da arquitetura, como por
exemplo, fazer uso de tecnologias diferentes de bancos de dados, dependendo do
problema que cada microsserviço precisa resolver.
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Os pontos citados até o momento justificam e podem ser utilizados como
apoio para a decisão arquitetural por persistência de dados descentralizada, porém
alguns pontos negativos precisam ser avaliados e, principalmente, as compensações
necessárias devem ser previstas dependendo dos requisitos do projeto.
A opção por vários bancos de dados pode aumentar muito a complexidade de
manter todo o ecossistema, mas dois itens referentes a gerenciamento de dados
precisam ser levados em consideração: consulta de dados, que podem estar
distribuídos entre vários bancos de dados, e consistência de dados que podem
passar por transações distribuídas.
Para cada um dos dois itens que necessitam de alguma compensação de
arquitetura, a matriz de decisão indica as seções B e C do diagrama geral, para
apresentar os patterns que estão disponíveis para solucionar essas problemáticas.
Em alguns casos, pode ser necessário percorrer todo o diagrama geral do
framework para tomar a decisão da arquitetura de banco de dados, pois os patterns
disponíveis para atender os itens de consulta de dados e consistência e transações
distribuídas podem não atender completamente aos requisitos do sistema.

b) Consulta de dados:
Para os casos em que a escolha da seção de arquitetura de banco de dados
do diagrama geral foi pelo pattern database-per-service, algumas compensações de
arquitetura devem ser consideradas pelo projeto.
Esse tópico trata a compensação de arquitetura referente a consulta de dados
que serão realizadas entre vários microsserviços e eventualmente com tecnologias
de bancos de dados diferentes, para casos de persistência poliglota.
Antes de apresentar os itens da matriz de trade-offs referentes aos
requisitos de consulta de dados, a seção do diagrama geral correspondente é
apresentada na Figura 11, de modo fazer a ligação entre ambos os artefatos.
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Figura 11 - Seção Consulta de Dados - Diagrama Geral

Fonte: Elaborado pelo autor

Para suportar a seção do digrama geral apresentada na Figura 11, a matriz
de trade-off (Quadro 7) relaciona as seguintes alternativas de consulta de dados.
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Quadro 7 - Matriz de trade-offs - Consulta de Dados

Fonte: Elaborado pelo autor
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Assim como na seção de arquitetura de banco de dados do diagrama geral, a
seção de consulta de dados deve ser iniciada com a pergunta principal: é necessário
realizar consulta de dados que estão persistidos sob a responsabilidade de vários
microsserviços? Em caso negativo, essa seção não é aplicada.
Em casos onde os requisitos do projeto exigem que sejam feitas consultas de
dados que estão espalhados sob responsabilidade de vários microsserviços, duas
opções de arquitetura estão disponíveis no framework, bem como os prós, contras e
compensações de arquitetura que são necessárias. As duas opções de arquitetura
são: realizar consultas de forma centralizada em um único microsserviço ou realizar
consulta de dados em copias read-only dos dados.
A opção de arquitetura onde as consultas são feitas de forma centralizada
prevê que seja desenvolvido um microsserviço para fazer as consultas de dados
entre os microsserviços necessários e retornar para o consumidor a informação
consolidada em uma única resposta. O pattern API Composition atende essa opção
de arquitetura e pode ser resumido como um ponto central que recebe a requisição
de consulta de dados e consome via API, geralmente por meio do protocolo HTTP,
os dados de todos os microsserviços que fazem parte dessa query.
Com o uso do pattern API Composition as consultas tornam-se simples para
os consumidores da informação, uma vez que não é necessário que conheçam todo
o ecossistema dos microsserviços e tenham que realizar diversas consultas,
normalmente por meio de API expostas em cada microsserviço, podendo ser
descrita como a maior vantagem na adoção desse pattern: simplificação pra quem
consome dados distribuídos entre diversos microsserviços. Um dos principais usos
para desse pattern é a necessidade de expor as consultas de dados para aplicações
móveis ou web que não podem realizar diversas consultas para apresentar os
dados, o que representaria alto tempo de resposta e processamento para a
aplicação consumidora.
No entanto, a adoção desse pattern pode não ser aderente em alguns
cenários, por exemplo, onde as consultas retornam altos volumes de dados,
resultando em problemas de performance para a aplicação, aumentado os tempos
de resposta. Além de possíveis problemas de performance, esse pattern pode
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apresentar um ponto único de falha, podendo impactar todo o funcionamento do
sistema.
Outra opção de arquitetura para o requisito de consulta de dados quando
associado ao pattern database-per-service é a réplica de cópias read-only de tabelas
entre os microsserviços. Para endereçar essa opção de arquitetura esse framework
propõe três patterns: Command Query Responsibility Segregation (CQRS), Synapse
e Database Snapshot. Cada uma das opções pode ser encontrada na matriz de
trade-offs (Quadro 7) e serão descritas a seguir.
O primeiro pattern que pode ser adotado para essa opção de arquitetura é o
CRQS, que consiste em separar as responsabilidades de escrita e leitura as bases
de dados. Isso é realizado por meio de dois componentes principais: command
model e query model. Com essa separação todas as operações de gravação e
atualizações de dados são feitas pelo componente command model, que no
momento da transação gera um evento com a mesma informação para ser
armazenada em outra base de dados usada apenas como leitura. Com essa base
de dados somente leitura, o componente query model fica responsável por apenas
fazer as consultas e retornar as informações solicitadas ao microsserviço.
Essa segregação em muitos casos pode ser importante, sendo um ponto
positivo que contribui com o aumentando da escalabilidade e performance da
aplicação. Porém, deve ser utilizada com cautela, pois como ponto negativo principal
pode aumentar muito a complexidade da aplicação.
Como compensação de arquitetura na utilização do CRQS pode ser
necessário adoção de eventos, que são gerados pelo command model para permitir
a gravação de forma assíncrona na base de dados somente leitura sem impactar o
processo de escrita que está sendo efetuado.
Outro pattern que atender a opção de arquitetura de consulta de dados em
cópias somente leitura dos dados dos microsserviços é a database snapshot. Em
resumo, esse pattern é baseado na criação de cópias físicas de tabelas de bancos
de dados para outros bancos.
Fazer a réplica de tabelas para outros microsserviços permite que os
microsserviços realizem consultas locais a dados de outros microsserviços sem
aumentar o acoplamento entre eles. Essa opção pode ser considerada em contextos
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com poucos bancos de dados, caso contrário pode gerar uma alta complexidade em
manter as réplicas entre os bancos de dados. Outro ponto negativo nesse pattern
associado a arquitetura de microsserviços é que dependendo do processo de replica
de dados, algumas janelas podem fazer com que as consultas sejam eventualmente
consistentes, devido a atrasos na replicação.
Como compensação de arquitetura para o pattern database snapshot, é
necessário considerar um mecanismo ou ferramenta de replicação de dados entre
os bancos de dados que podem ser de diferentes tecnologias.
Por fim, o terceiro pattern relacionado a consulta de dados em replicas
somente leituras de dados é o synapse. Esse pattern é baseado no padrão
publish/subscribe, que é utilizado no momento que alguma transação de banco de
dados é executada. Ou seja, quando um microsserviço é acionado para realizar a
operação de manipulação de dados, um evento é gerado com as informações
(publisher). Essa mensagem é recebida pelos demais microsserviços (subscribers)
que armazenam copias dos dados em suas bases de dados locais.
Como cada microserviço não conhece a tecnologia de banco de dados dos
demais, esse pattern se torna mais agnóstico e apresenta maior vantagem em
contextos de persistência poliglota. Por outro lado, as réplicas de dados podem fazer
com que algumas consultas sejam eventualmente consistentes, devido ao atraso no
consumo dos eventos gerados.
Além dos pontos positivos e negados principais citados acima, para a adoção
desse pattern, uma estrutura de eventos precisa ser considerada no projeto, uma
vez que toda a réplica de dados está apoiada em geração e consumo de eventos.
A escolha das opções de arquitetura de dados e quais os patterns as
implementam deve ser considerada de maneira a atender os requisitos do projeto e
os pontos negativos de cada uma das opções escolhidas deve ser menor que os
benefícios entregues.
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c) Controle de transações e consistência de dados:
Para os casos em que a escolha da seção de arquitetura de banco de dados
do diagrama geral foi pelo pattern database-per-service, os itens de compensação
de arquitetura precisam ser contemplados. As compensações devem ser baseadas
nos requisitos do projeto e as garantias essenciais para o funcionamento do sistema,
de acordo com o CAP Theorem (ver 2.1.6).
Esse tópico trata a compensação de arquitetura referente ao controle de
transações e consistência de dados, que podem ser realizadas entre vários
microsserviços e eventualmente com tecnologias de bancos de dados diferentes em
casos de persistência poliglota.
Antes de apresentar os itens da matriz de trade-offs referentes aos requisitos
de controle de transações e consistência de dados, a seção do diagrama geral
correspondente será apresentada na Figura 12, de modo a fazer a ligação entre
ambos os artefatos.
Figura 12 – Seção Controle de Transações e Consistência de Dados – Diagrama Geral

Fonte: Elaborada pelo autor
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Para suportar a seção do digrama geral apresentada na Figura 12, a matriz
de trade-off relaciona as seguintes alternativas para controle de transações
distribuídas e consistência de dados (Quadro 8).
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Quadro 8 - Matriz de trade-offs - Controle de transações

Fonte: Elaborada pelo autor
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Como nas seções anteriores do diagrama geral, a primeira questão que deve
ser avaliada é se o projeto exige que o requisito de controle de transações e
consistência de dados sejam atendidos. Em caso negativo, essa seção não precisa
ser avaliada.
Para casos em que controle de transações e consistência de dados é item
importante na arquitetura do projeto, as opções disponíveis no framework precisam
ser analisadas de forma a encontrar a solução arquitetural mais adequada para o
projeto. As opções arquiteturais disponíveis no framework para esse requisito são:
obter consistência de dados com janelas de consistência eventual, obter
consistência de dados imediata ou apenas garantir consistência de dados sem
transações distribuídas.
Em casos onde obter consistência de dados com janelas de consistência
eventual pode ser aceito pelo sistema, três opções de patterns estão disponíveis.
Portanto, para essa opção de arquitetura, os patterns Saga Orquestrado, Saga
Coreografado e SagaMAS podem ser utilizados de modo a suportar esse requisito
em arquiteturas de microsserviços com múltiplos bancos de dados e transações
distribuídas.
Um dos principais fatores de decisão entre utilizar uma saga orquestrada ou
coreografada é a quantidade de microsserviços presentes na arquitetura e
consequentemente nas transações distribuídas.
Em

casos

onde

poucos

microsserviços

participam

das

transações

distribuídas, a opção por coreografia pode ser a melhor, garantindo menor
acoplamento e maior escalabilidade à arquitetura. Porém, a complexidade pode ser
grande em manter os microsserviços compatíveis com os eventos e descobrir quais
são os participantes da saga, uma vez que não existe um ponto central controlando
os passos da transação.
Para projetos onde a quantidade de microsserviços é grande, a saga
orquestrada é mais aderente. Nesse pattern a transação distribuída é executada por
um ponto central que fica responsável por invocar todos os microsserviços que
participam da transação.
Com um ponto central executando a saga a complexidade é reduzida, uma
vez que é possível verificar em um único local o fluxo com todos os passos das
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transações distribuídas. Por outro lado, o orquestrador da saga pode se tornar um
gargalo na aplicação e se tornar um ponto de falha.
Dessa forma, o principal trade-offs entre as duas opções de saga é manter o
baixo acoplamento ou ter maior controle sobre as transações, sempre levando em
consideração a quantidade de microsserviços que compõem o sistema.
A terceira opção para atender a opção de arquitetura e obter consistência de
dados com janelas de consistência eventual é o SagaMAS. Esse pattern é uma
forma de aplicar o Saga orquestrado, porém não criando um único ponto de falha,
uma vez que os orquestradores, chamados de agentes, são distribuídos entre os
microsserviços e são responsáveis pelo controle da execução da transação como
um todo. No momento que se inicia a transação uma tupla de passos da transação é
gerada e conhecida pelos microsserviços participantes. Ao final de cada passo da
transação o microsserviço invoca o seguinte, se comunicando por meio dos agentes.
A transação chega ao final quando não existem mais sub-transações a serem
executadas.
O ponto principal do SagaMAS é obter os benefícios de uma saga
orquestrada, porém reduzindo o acoplamento e removendo o ponto único de falha.
Como ponto negativo, existe a necessidade de implementação dos agentes, que são
executados em todos os microsserviços e são utilizados para fazer a comunicação
entre os participantes da transação distribuída.
Em casos onde o projeto exige que consistência de dados seja obtida de
forma imediata, ou seja, sem as janelas de consistência eventual, os patterns Try,
Confirm e Cancel (TCC) e GRIT podem ser opções.
O pattern TCC é inspirado no protocolo two phase commit encontrado em
bancos de dados transacionais/relacionais. A diferença básica é que o TCC é feito
para suportar transações distribuídas em microsserviços, por meio de comunicação
via API em protocolo HTTP.
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Nesse pattern, os microsserviços expõem três interfaces:


Try: usada para consultar e reservar recursos do microsserviço,



Confirm: usada para confirmar a transação e efetivar o recurso que havia
sido reservado e



Cancel: usada para desfazer a transação ou o recurso que havia sido
reservado.

Quando uma transação distribuída é iniciada, os microsserviços que fazem
parte da cadeia de execução são chamados, por meio do método try. Em caso de
retorno positivo, os métodos confirm são executados para confirmar a transação.
Para casos onde algum retorno seja negativo, os métodos cancel são executados
em todos os microsserviços, desfazendo a transação e retornando o sistema ao
estado anterior.
Como ponto forte do TCC, o framework destaca a consistência forte, porém
apresenta dois pontos negativos: gerar alta complexidade no desenvolvimento,
devido ao desenvolvimento de três interfaces em vários microsserviços e manter alto
acoplamento da arquitetura.
A alternativa ao pattern TCC é o GRIT. Esse pattern é baseado em um
componente central, chamado GTM – Global Transaction Manager (ver seção
2.2.10) , que é responsável por iniciar a transação e retornar um identificador único
de transação. Esse identificador é usado em todos os microsserviços participantes
da transação e ao final o GTM fica encarregado de efetuar a confirmação nas bases
de dados dos microsserviços.
Para a adoção desse pattern, é necessário o desenvolvimento do
componente GTM, que pode ser citado como um ponto negativo. Porém, a utilização
desse pattern entrega ao projeto consistência forte de dados.
Finalmente, se as opções de pattern citadas acima não atendem totalmente
aos requisitos de consistência de dados, duas opções estão disponíveis no
framework especificamente para essa finalidade, que podem ser combinados com os
patterns de controle de transação citados acima.
O primeiro pattern é o Event Sourcing. Trata-se de um padrão de
armazenamento de dados que mantém o histórico de alterações que foram
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realizadas. Esse histórico é feito por meio de um tupla que somente recebe
informações e não permite alterações. Sendo assim, é possível conferir o que
aconteceu com determinada informação e fazer algum reprocessamento em caso de
falhas.
O Event Sourcing destaca-se quando combinado a transações distribuídas,
onde muitos eventos podem ser trocados entre os microsserviços e alguma
informação pode ser perdida. Mas como ponto negativo, pode ser destacado a
complexidade em manter e definir a granularidade dos eventos que devem ser
armazenados. Além desse pattern não permitir que uma transação seja desfeita, ou
seja, se for necessário alterar o estado de algum dado, uma transação deve ser
iniciada para realizar essa operação.
O segundo pattern é o Aggregate. Esse pattern faz parte do DDD e é uma
maneira de organizar um cluster de objetos na forma de uma unidade de negócio
única. Por meio desse pattern as execuções são feitas de forma agregada, onde por
exemplo, ao atualizar determinada informação são executadas de forma atômica os
passos que garantem que a atualização está sendo realizada na última versão do
dado.
Esse pattern oferece o benefício de agrupar as dependências de negócio de
modo que as transações sejam executadas e controladas por uma única unidade,
garantindo consistência de dados. Porém, não usar o aggregate de forma correta
pode gerar um alto acoplamento entre os microsserviços e exige que antes de sua
adoção, os domínios especificados no DDD sejam bem no projeto de acordo com as
definições de negócio.

3.4 Considerações Finais do Capítulo
O framework apresentado nesse capítulo cobriu os principais problemas
referentes ao gerenciamento de dados em adoção de arquiteturas de microsserviços
com múltiplos bancos de dados.
Os itens descritos no diagrama geral são uma sequência de passos que
servem para guiar durante a definição de quais patterns empregar na arquitetura
para atender os requisitos do projeto, onde cada escolha pode exigir que alguma
compensação tenha que ser prevista ou algum ponto negativo seja adicionado a
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arquitetura. Esses prós e contras foram apresentados na matriz de trade-offs, que
serve de apoio durante a jornada de decisões arquiteturais apresentadas no
diagrama geral (Figura 8).
No próximo capítulo será apresentado o protocolo do estudo de caso previsto
nesse trabalho com o objetivo de reproduzir a jornada de decisões arquiteturais dos
projetos implementados em cada um dos casos e confrontá-los com o descrito neste
framework, de forma a identificar sinergias entre as decisões e possíveis
contribuições para esse framework.
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4 METODOLOGIA DE PESQUISA
Este capítulo descreve a metodologia de pesquisa utilizada. Iniciando pela
escolha do estudo de caso múltiplo como estratégia de pesquisa. Em seguida, são
descritos a seleção, coleta, análise e tratamento dos dados.

4.1 Estudo de Caso Múltiplo e Proposições
Para determinar as fronteiras da pesquisa, é relevante relembrar a pergunta
que foi previamente elaborada e definida na Introdução desse trabalho: “Como
adotar o uso de arquitetura de microsserviços em ambientes com múltiplos bancos
de dados?”, uma vez que perguntas do tipo “por que” e “como” se enquadram em
pesquisas do tipo estudo de caso, desde que o pesquisador tenha pouco, ou
nenhum controle sobre os eventos e os limites entre o contexto e o fenômeno não
estejam claramente definidos (YIN, 2015).
O estudo de caso como método de pesquisa permite a criação de conteúdos
relacionados aos fenômenos grupais, individuais, organizacionais e relacionados.
Trata-se de uma investigação empírica que estuda um fenômeno contemporâneo (o
“caso”) de forma profunda e em seu contexto no mundo real (YIN, 2015). O estudo
deve ser realizado considerando diversas evidências e o desenvolvimento anterior
de proposições anteriores deverão guiar a coleta e análise dos dados obtidos (YIN,
2015).
Segundo Yin (2015), deve ser preferido estudos de caso múltiplo aos de caso
único, de modo a obter maior generalização dos resultados. Uma vez que em
estudos de caso múltiplo holísticos é possível abranger diferentes organizações e
como consequência alcançar um conjunto único de conclusões de “cross-case”, ou
seja, resultados comuns entre os casos.
Baseado nessa perspectiva, por meio de um estudo de caso múltiplo no
contexto de organizações que já utilizam arquitetura de microsserviços com múltiplos
bancos de dados será realizada a proposição de elaboração de um framework para
apoiar arquitetos e desenvolvedores de software na adoção da arquitetura de
microsserviços com persistência poliglota.
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4.2 Escolha dos Casos
As empresas participantes dessa pesquisa atenderam as características de
serem empresas brasileiras, de pequeno e médio porte que criaram e utilizaram
arquitetura de microsserviços com múltiplos bancos de dados e fizeram uso dos
patterns definidos no Framework proposto por essa dissertação.
Para realização dessa pesquisa, os gerentes da área de TI de cada uma das
empresas desse estudo de caso deverão autorizar a sua condução sob a condição
de sigilo de identidade da empresa. Sendo assim, as empresas que constam nesse
estudo serão denominadas como Empresa A, Empresa B e Empresa C.

4.3 Protocolo do Estudo de Caso
O protocolo descreve as regras que serão seguidas na condução desse
estudo de caso. Sua elaboração é desejável para qualquer estudo de caso, mas é
fundamental quando se utiliza em estudos de caso múltiplo.
O protocolo ajuda também a lembrar do tema, a forma como o relatório
deverá ser desenvolvido e identificar o público para o relatório do estudo de caso
(YIN, 2015).

4.3.1 Visão Geral do Projeto de Pesquisa
Esta pesquisa tem por objetivo analisar, no contexto de empresas que
adotaram arquiteturas de microsserviços com múltiplos bancos de dados, quais
foram os padrões de projeto utilizados para resolver os desafios de gerenciamento
de dados.
Para esta análise foi utilizado estudo de caso múltiplo, que tem como objetivo
avaliar se o framework proposto nesse trabalho pode contribuir com a definição de
quais padrões de projetos devem ser adotados para os desafios de gerenciamento
de dados em arquiteturas de microsserviços.
A Figura 13 apresenta as atividades que foram conduzidas neste estudo de
caso. Inicialmente, na fase de Definição e Montagem, o framework proposto foi
desenvolvido, baseado no resultado da revisão sistemática da literatura (ver seção
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2.2), para então selecionar os casos de estudo e montar o protocolo para coleta dos
dados. Em seguida, na fase de Preparação, coleta e análise, foi feita a condução do
estudo de caso em cada uma das empresas selecionadas, e para cada caso, um
relatório individual foi elaborado com objetivo de extrair as decisões arquiteturas que
foram adotadas.
Por fim, na fase da Análise e Conclusão, foi feito uma comparação das
decisões arquiteturais coletadas na sessão anterior com as decisões arquiteturais
propostas no framework. Além da comparação, as decisões encontradas no
resultado de cada estudo de caso serão utilizadas para retroalimentar e evoluir o
framework proposto nessa pesquisa.

Figura 13 - Atividades do Estudo de Caso

Fonte: Adaptado de YIN (2015)
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4.3.2 Procedimentos de Campo
Segundo Yin (2015), as evidências de um estudo de caso podem ser obtidos
por meio de diversas fontes, das quais as seis principais são: documentação,
registro em arquivo, entrevistas, artefatos físicos, observação direta e observação
por participação.
O objetivo dessa pesquisa é saber como as empresas que adotaram
arquiteturas baseadas em microsserviços com múltiplos bancos de dados
endereçaram os desafios de gerenciamento de dados, quais foram os patterns
utilizados, as decisões arquiteturais e os resultados obtidos.
O perfil dos participantes são Arquitetos e Desenvolvedores de software, que
participaram e definiram a arquitetura adotada nas empresas participantes,
considerando que atuaram ao menos uma vez com arquiteturas de microsserviços.
Para seleção dos participantes será realizada uma pré-entrevista com os
profissionais descritos acima, com o objetivo de garantir que as empresas se
enquadrem na pesquisa que está sendo proposta por essa dissertação.
Os contatos e empresas classificadas como elegíveis foram selecionados
como população válida para a pesquisa e os não elegíveis descartados.
Um questionário online foi direcionado às pessoas chaves de cada uma das
empresas desse estudo. Com as respostas em mãos, uma entrevista estruturada
baseada no protocolo de pesquisa foi realizada com os respondentes. O objetivo das
entrevistas estruturadas foi indagar os participantes sobre os dados obtidos e
aprofundar o entendimento sobre o framework.
IIBA (2015) define a técnica de entrevista como um método sistemático para
extrair informações a partir de uma pessoa ou um grupo de pessoas. Segundo IIBA
(2015), uma entrevista é composta por seis elementos: objetivo, potenciais
entrevistados, questionário, logística (local, termos, envio antecipado do questionário
e confidencialidade), fluxo da entrevista (abertura, entrevista e encerramento) e
validação.
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4.3.3 Questões do Estudo de Caso
O instrumento de pesquisa foi dividido em três etapas. A primeira (Etapa A),
contém as questões para fazer a triagem do perfil do participante com objetivo de
garantir que tenha atuado no campo da pesquisa avaliado por esse estudo.
A segunda etapa (Etapa B), engloba uma série de questões com o objetivo de
contextualizar o ambiente e o projeto no qual a arquitetura de microsserviços foi
implementada. Dessa forma, é possível fazer uma análise de como o framework se
comporta em diferentes contextos e culturas empresariais. As perguntas são de
múltipla escolha com as opções arquiteturais descritas no framework proposto para
atender cada um dos requisitos de gerenciamento de dados.
Por fim foi realizada a entrevista presencial (Etapa C) com perguntas
estruturadas e não estruturadas, a fim de conhecer os fatores que motivaram,
facilitaram ou dificultaram a implantação da arquitetura de microsserviços
apresentado na segunda etapa. As perguntas foram elaboradas de forma indireta,
questionando se o entrevistado utilizou itens na arquitetura com as características de
cada pattern descritos no framework (ver capítulo 3, porém sem mencioná-los
diretamente para evitar respostas incorretas por desconhecimento dos nomes dos
patterns.
Todas as respostas receberam um tratamento quantitativo e foram
compiladas e agrupadas. As duas primeiras etapas são parte do questionário online
enviado aos participantes e a etapa final foi por meio de entrevistas estruturadas nas
empresas visitadas.

Etapa A - Caracterização do Perfil do Participante:
Idade:
Sexo:
1) Quantos anos de experiência você possui na indústria de TI?
a) 1 a 3 anos
b) 4 a 6 anos
c) 7 a 10 anos
d) Mais de 10 anos
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2) Qual das áreas abaixo melhor se encaixa na sua área de TI atual?
a) Desenvolvimento
b) Arquitetura de Aplicação / Solução
c) Operação
d) Gerenciamento de Projeto
e) Outro (especificar):

3) Em quantos projetos com arquitetura de microsserviços você atuou?
a) 1
b) 2 a 4
c) 5 a 6
d) acima de 6
e) Nunca atuei com microsserviços

4) Qual das opções definem sua atuação em projetos com arquitetura de
microsserviços (marque todas que se apliquem):
a) Atuei na definição inicial da arquitetura e na escolha dos patterns adotados
b) Atuei em um projeto em andamento, onde a definição dos patterns já estavam
estabelecidos
c) Atuei como desenvolvedor de determinados microsserviços seguindo as
definições de arquitetura já estabelecidas
d) Atuei no desenvolvimento de sistemas que faziam integração com serviços que
foram baseados em arquitetura de microsserviços

82

5) Quais dos cases abaixo definem os projetos com arquitetura de
microsserviços que você atuou (marque todas que se apliquem):
a) Definição de uma arquitetura de microsserviços para um projeto do inicio
b) Migração completa de um sistema monolítico para uma arquitetura de
microsserviços
c) Migração de uma arquitetura SOA para microsserviços
d) Migração de parte de uma aplicação para microsserviços

6) Os projetos de microsserviços que você atuou possuíam quantos bancos
de dados? Considere bancos de dados diferentes quando cada microsserviço é
responsável por seus dados e não permitem acesso diretos por outros
microsserviços que não seja via camada de aplicação.
a) 1 banco de dados
b) 2 a 4 bancos de dados
c) 5 a 10 bancos de dados
d) Acima de 10 bancos de dados

7) Quais tecnologias de bancos de dados foram utilizadas no projeto de
microsserviços que você atuou (marque todas que se apliquem)?
a) Banco de dados relacional (SQL)
b) Banco de dados colunar (NoSQL)
c) Banco de dados baseado em documentos (NoSQL)
d) Banco de dados baseado em chave-valor (NoSQL)
e) Banco de dados baseado em Grafos (NoSQL)

Etapa B – Contexto do ambiente e arquitetura de microsserviços adotadas pelo
projeto.
Caso tenha participado em mais de um projeto, responda as questões baseando-se
no projeto que adotou arquitetura de microsserviços com múltiplos bancos de dados.
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1) A arquitetura de microsserviços foi implementada em qual gerenciador de
Cloud (IaaS, PaaS)?
a) Amazon Web Services (AWS)
b) Azure
c) Google Cloud Platform
d) IBM Cloud
e) Oracle Cloud
f) On-premises
g) Outro(a):
2) Quantos microsserviços foram implementados no projeto?
a) 2 a 5 microsserviços
b) 6 a 10 microsserviços
c) 11 a 20 microsserviços
d) 21 a 30 microsserviços
e) Acima de 31 microsserviços

3) Quais linguagens de programação foram utilizadas para desenvolvimento
dos microsserviços?
a) Java
b) Node.js
c) .Net
d) Python
e) Go

4) Quantos domínios de negócio foram definidos para segregação dos
microsserviços?
a) 1 domínio
b) 2 a 4 domínios
c) 5 a 10 domínios
d) Acima de 10 domínios
e) Não foi utilizado segregação baseada em domínios (DDD)
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5) O projeto de microsserviços seguiu o pattern de Database-per-service? Ou
seja, não houve compartilhamento de banco de dados entre dos microsserviços.
a) sim
b) não

6) Quais tecnologias de bancos de dados foram utilizadas (marque todas que
se apliquem)?
a) Banco de dados relacional (SQL)
b) Banco de dados colunar (NoSQL)
c) Banco de dados baseado em documentos (NoSQL)
d) Banco de dados baseado em chave-valor (NoSQL)
e) Banco de dados baseado em Grafos (NoSQL)

7) A arquitetura de microsserviços considerou quais formas de comunicação
entre os microsserviços?
a) APIs – HTTP
b) Publish / Subscribe
c) Event broker
d) Outro(a):

8) Quais desafios referentes ao gerenciamento de dados foram encontrados
durante a implementação da arquitetura de microsserviços?
a) Escolha da arquitetura de bancos de dados (shared database vs database-perservice)
b) Consistência de dados
c) Controle de transações distribuídas
d) Consulta de dados distribuídos (querying)
e) Outro(a):
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Etapa C – Entrevista
As perguntas presentes nessa etapa poderão ser aplicadas durante a
entrevista, porém dependendo das respostas da etapa B algumas não serão
aplicadas.
Para cada pergunta dessa etapa foi elaborada uma descrição sobre o que a
resposta pode indicar referente às decisões arquiteturais presentes no diagrama
geral do framework (ver seção 3.3.2). Essa descrição está presente neste trabalho
para fins didáticos, porém não será utilizado durante a entrevista e tampouco
apresentado ao entrevistado.

1) Qual padrão de arquitetura de banco de dados o projeto utilizou? Quais
foram os fatores que levaram a escolha dessa opção de arquitetura?
O objetivo é verificar se foi utilizado o pattern shared database ou database-perservice. Item arquitetura de banco de dados do diagrama geral (Figura 10).

2) Houve necessidade de criar algum ponto central para realização de
consultas dos dados distribuídos, abstraindo a consulta dos dados
distribuídos entre diversos microsserviços? Quais foram os pontos que
levaram ou não a escolha dessa opção de arquitetura? (O ponto central pode
ser desde um microsserviço responsável por realizar as consultas nos demais ou
um API Gateway).
A resposta positiva indica que o pattern API Composition foi utilizado. Item consulta
de dados do diagrama geral (Figura 11).
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3) A arquitetura proposta no projeto contou com réplicas de tabelas ou
bancos de dados entre os microsserviços? Qual foi a arquitetura utilizada
para realizar as réplicas e quais fatores levaram a essa escolha?
A resposta positiva indica que o pattern Database Snapshot foi utilizado. Item
consulta de dados do diagrama geral (Figura 11).

4) O projeto tinha algum requisito específico sobre os dados obtidos por meio
dessas consultas? Deveriam ser sempre os mais atualizados ou foi
possível flexibilizar esse requisito em detrimento de performance ou
escalabilidade? (de forma a aumentar a performance e escalabilidade do
sistema o projeto deve aceitar consistência eventual de informações, ou seja, em
alguns momentos as informações recebidas podem não ser as mais atualizadas)
O objetivo dessa questão é verificar se o projeto permitia o uso de consistência
eventual de dados para tentar identificar patterns de consulta de dados disponíveis
no framework e que poderiam ter sido utilizados no projeto. Item consulta de dados
do diagrama geral (Figura 11).

5) A arquitetura de microsserviços contou com algum mecanismo de controle
de transações distribuídas? O controle de transações foi implementado
visando a obter consistência de dados ou apenas para controle da ordem
de execução das transações?

(as transações distribuídas ocorrem em

microsserviços quando os passos que compõem a transação são executados por
microsserviços diferentes)
A resposta positiva indica que algum mecanismo para controle de transações
distribuídas foi contemplado na arquitetura para atender esse requisito. Item controle
de transações e consistência de dados do diagrama geral (Figura 12).
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6) Para fazer o controle das transações foi implementado algum mecanismo
para fazer a sequenciamento de chamadas entre todos os microsserviços
que participantes da transação completa, invocando os microsserviços na
ordem correta e contemplando um fluxo de compensação em caso de
falhas? Quais os fatores levaram ou não à criação desse mecanismo
centralizado?
A resposta positiva indica que o pattern Saga Orquestrado foi utilizado. Item controle
de transações e consistência de dados do diagrama geral (Figura 12).

7) A arquitetura contou com controle de transações distribuídas de forma
descentralizada, ou seja, cada microsserviço após terminar sua transação
local envia uma informação para os demais iniciarem suas transações
locais, caso necessário? Quais fatores levaram ou não a utilização desse
tipo de controle?
A resposta positiva indica que o pattern Saga Coreografado foi utilizado. Item
controle de transações e consistência de dados do diagrama geral (Figura 12)

8) Foi previsto algum mecanismo para fazer controle de transações
descentralizado capaz de entregar visibilidade dos microsserviços que
fazem parte da transação completa, sem aumento do acoplamento? Foi
necessário realizar alguma compensação, como desenvolvimento de algum
componente responsável em fazer a comunicação entre os microsserviços
de forma transparente para obter essa opção de arquitetura seria uma
opção viável para o projeto?
A resposta positiva indica que o pattern SagaMAS provavelmente foi utilizado (A ser
verificado no questionamento não estruturado). Item controle de transações e
consistência de dados do diagrama geral (Figura 12).
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9) Houve algum requisito que exigia que os recursos necessários para a
execução com sucesso da transação fossem verificados antes de
efetivamente efetuá-las? Foi implementado algum mecanismo para fazer a
reserva dos recursos e depois a sua confirmação entre os microsserviços?
A resposta positiva indica que o pattern TCC provavelmente foi utilizado (A ser
verificado no questionamento não estruturado). Item controle de transações e
consistência de dados do diagrama geral (Figura 12).

10) Foi necessário implementar algum mecanismo além do controle de
transações

distribuídas

para

garantir

que

os

dados

estivessem

consistentes e que pudesse servir como um histórico sobre como os dados
chegaram

ao

estado

final?

Esse

mecanismo

foi

utilizado

para

reprocessamento de transações para corrigir a consistência de dados em
casos de falhas? Quais fatores influenciaram a criação ou não desse
mecanismo?
A resposta positiva indica que o pattern Event Sourcing provavelmente foi utilizado.
Item controle de transações e consistência de dados do diagrama geral (Figura 12).

11) Os requisitos de gerenciamento de dados do projeto influenciaram a forma
de decomposição dos microsserviços? Por exemplo, manter alguns
microsserviços acoplados por meio de bases de dados compartilhadas
para evitar problemas de qualidade de dados devido a manipulação de
dados distribuídos sem contar com controle de bancos de dados (ACID)?
O objetivo é entender se os requisitos referentes a gerenciamento de dados foram
responsáveis por mudar as decisões arquiteturais e forma de decomposição dos
microsserviços.
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12) Você tomaria alguma decisão diferente de arquitetura referente a itens de
gerenciamento de dados que foi adotada pelo projeto? Por quê?
O objetivo é entender se as decisões arquiteturais que foram feitas no projeto
surtiram o efeito esperado.

4.3.4 Guia para o relatório do estudo de caso
Para a análise dos resultados um diagrama de resultados foi elaborado para
classificar os dados das três empresas, considerando o contexto de cada uma e
quais os desafios referentes ao gerenciamento de dados em arquiteturas de
microsserviços. Esse diagrama contém os principais desafios e quais foram os
padrões de projeto que foram adotados em cada uma das empresas.
Depois do diagrama de resultados preenchido para encontrar semelhanças
entre as decisões de arquitetura de cada caso, os resultados de cada uma das
empresas foram comparados com o framework proposto, com o objetivo de
encontrar sinergia entre os padrões adotados pelas empresas e os critérios de
seleção apresentados pelo framework.
Com a convergência de evidências, a triangulação dos dados ajuda a reforçar
a qualidade do estudo de caso. As múltiplas fontes de evidências (questionário e
entrevistas estruturadas e material fornecido pelo entrevistado) proporcionam várias
avaliações do mesmo fenômeno (YIN, 2015).

4.4 Critérios para Avaliar a Qualidade da Pesquisa de Estudo de Caso
Para validar a qualidade da pesquisa de estudo de caso, quatro testes têm
sido comumente utilizados: Validade do constructo, Validade interna, Validade
externa e Confiabilidade (YIN, 2015).
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4.4.1 Validade do Constructo
A validade do constructo é responsável pela identificação das medidas
operacionais corretas para os conceitos sendo estudados (YIN, 2015).
Para tal, o autor cita que são necessárias táticas para esta validação. A
primeira corresponde ao fato de ser necessária a consulta a múltiplas evidências,
sendo que neste trabalho será utilizada entrevistas e avaliação do material de
consulta oferecido pelas empresas do estudo.
Outra tática corresponde ao encadeamento de evidências, iniciando com as
questões da pesquisa, com a proposição do framework proposto baseado na teoria
pesquisada, seguido pelo protocolo descrito nesta seção, seguindo com o registro
dos dados obtidos em campo e finalizando com o relatório do estudo de caso.
A última tática corresponde em retornar os resultados obtidos no relatório de
estudo de caso aos informantes-chave, o que será feito após a parte prática da
pesquisa.

4.4.2 Validade Interna
Para a validação interna, aplicável a estudos causais, como é o caso desta
pesquisa, Yin (2015) sugere o conceito de adequação ao padrão, onde o framework
obtido pelos estudo teórico será confrontado com os trabalhos de campo para sua
evolução, assim como também será realizada uma construção da explanação
decorrente do framework, por meio das perguntas propostas na etapa C da seção
4.3.3.

4.4.3 Validade Externa
A validade externa trata do problema de saber se as descobertas do estudo
são generalizáveis além do estudo imediato, independentemente do método de
pesquisa utilizado (YIN, 2015).
Todo estudo de caso múltiplo deve seguir uma lógica de replicação, e não de
amostragem, pois o experimento deve ser replicado para cada caso (YIN, 2015).
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Este estudo deve reproduzir as condições exatas do primeiro caso (Empresa A) nos
outros casos (Empresa B e Empresa C), obtendo assim a validade externa.
As

provas

resultantes

de

casos

múltiplos

são

consideradas

mais

convincentes, e o estudo global é visto como sendo mais robusto, de modo que os
casos devem funcionar com resultados similares (YIN, 2015).

4.4.4 Confiabilidade
O objetivo do teste de confiabilidade busca garantir que, se um pesquisador,
posteriormente, seguir o mesmo procedimento de pesquisa conforme descrito pelo
primeiro, e conduzir o mesmo estudo de caso novamente, deverá obter os mesmos
achados e conclusões (YIN, 2015).
Este trabalho de pesquisa documentou o protocolo (item 4.3), de forma que a
pesquisa poderá́

ser repetida tanto no próprio estudo, como por outros

pesquisadores.

4.5 Considerações Finais do Capítulo
Este capítulo apresentou a metodologia de pesquisa utilizada nesta
dissertação. De modo a confrontar o framework proposto com casos que fizeram uso
de arquiteturas de microsserviços com múltiplos bancos de dados, optou-se por
utilizar o estudo de caso múltiplo, pois é possível avaliar diferentes organizações por
meio de um resultado comum entre os casos.
Em seguida, foram apresentadas as estratégias de seleção, coleta, analise e
tratamento dos dados. O objetivo dessa metodologia é comparar as decisões
arquiteturais dos casos com o framework proposto, além de retroalimentar o
framework com novos padrões não encontrados na Revisão Sistemática (ver seção
2.2), contribuindo com a tomada de decisão de quais padrões de projeto adotar em
arquiteturas de microsserviços com múltiplos bancos de dados.
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5 RESULTADO DA PESQUISA E ANÁLISE
Este capítulo apresenta os estudos de caso conduzidos em três empresas
distintas que atuaram com arquiteturas de microsserviços. As empresas foram
denominadas nesse trabalho como Empresa A, Empresa B e Empresa C e
detalhadas na protocolo do estudo de caso (ver 4.2).
Os resultados serão apresentados conforme o protocolo elaborado no capitulo
4. Iniciando pelo resultado da caracterização do perfil dos participantes (Etapa A, ver
4.3.3), seguido pelo contexto do projeto que foi explorado no estudo de caso (Etapa
B, ver 4.3.3) e por fim o resultado das entrevistas com as decisões arquiteturais
adotadas nos projetos de microsserviços.

5.1 Caracterização do Perfil do Participante - Etapa A
Dos cinco convidados a participar do estudo, 100% aceitaram responder o
questionário proposto. A Tabela 2 descreve as características dos participantes do
estudo de caso. O objetivo inicial era aplicar o estudo de caso em pelo menos dois
participantes de cada empresa, porém na Empresa C não foi possível devido a falta
de pessoas disponíveis e com atuação em projetos de microsserviços.
Os participantes selecionados atuam diretamente com arquitetura de software
e foram peças-chave na elaboração da arquitetura dos projetos de microsserviços e
ativamente fizeram parte das decisões arquiteturais. Além disso, com exceção da
Empresa C, foram selecionadas duas pessoas de cada empresa para reforçar a
triangulação de dados. Porém, a Empresa C forneceu a documentação de
arquitetura do projeto, o que foi essencial para a triangulação dos dados coletados
nas três etapas do estudo de caso.
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Tabela 2 - Caracterização dos participantes
Variáveis

Empresa A Empresa B

Idade
25
33
35
36

Empresa C

1
1
1
1

Sexo
Masculino
Feminino
Experiência você possui na industría de TI
4 a 6 anos
Mais de 10 anos
Área de atuação em TI
Desenvolvimento
Arquitetura de Aplicação / Solução
Arquitetura / Gerente de TI

1
2

1

2

1
1

1

20%
80%

1

40%
40%
20%

1

80%
20%

2

2

Atuação em projetos com arquitetura de microsserviços
Definição inicial da arquitetura e na escolha dos patterns adotados
Projeto em andamento, onde a definição dos patterns já estavam estabelecidos
Desenvolvedor de determinados microsserviços seguindo as definições de arquitetura já
estabelecidas
Desenvolvimento de sistemas que faziam integração com serviços que foram baseados em
arquitetura de microsserviços
Caracteristica principal do projetos de microsserviços
Arquitetura de microsserviços para um projeto do inicio
Migração completa de um sistema monolítico para uma arquitetura de microsserviços
Migração de uma arquitetura SOA para microsserviços
Migração de parte de uma aplicação para microsserviços
Quantidade de bancos de dados utilizados nos projetos de microsserviços
1
5 a 10
Acima de 10
Tecnologias de bancos de dados foram utilizadas no projeto de microsserviços
Banco de dados relacional (SQL)
Banco de dados colunar (NoSQL)
Banco de dados baseado em documentos (NoSQL)
Banco de dados baseado em chave-valor (NoSQL)
Banco de dados baseado em Grafos (NoSQL)

20%
20%
20%
40%

2

2

Atuação em projetos de microsserviços
2a4
acima de 6

%

2
1

2

2
1

1

100%
0%

1

100%
40%

1

40%

2

2

1

100%

1
2
2

2

1

80%
40%
60%
20%

1
1
2

2
1
2
2
2

1
2
2

40%
40%
20%
60%
0%
80%
80%
0%

Fonte: Elaborado pelo Autor

Todos os participantes são do sexo masculino (100%). A caracterização do
perfil dos participantes também indicou que a maioria possui mais de 10 anos de
experiência com a área de TI (80%), com atuações entre Desenvolvimento (40%),
Arquitetura de Aplicação / Solução (40%) e Gerência de Arquitetura de TI (20%).
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Quanto a atuação em projetos que adotaram arquiteturas de microsserviços,
o destaque ficou para o range entre dois a quatro projetos (80%), com uma menor
representação de atuação em mais de seis projetos diferentes (20%).
Como a atuação em projetos de microsserviços pode se dar por diversos
níveis de atuação, duas questões foram elaboradas para elucidar qual a
responsabilidade do participante durante a definição de arquitetura e qual o contexto
projeto. As perguntas foram destacadas na Tabela 3.
Tabela 3 - Atuação do participante e qual contexto de projeto
Variáveis

Empresa A Empresa B

Atuação em projetos com arquitetura de microsserviços
Definição inicial da arquitetura e na escolha dos patterns adotados
Projeto em andamento, onde a definição dos patterns já estavam estabelecidos
Desenvolvedor de determinados microsserviços seguindo as definições de arquitetura já
estabelecidas
Desenvolvimento de sistemas que faziam integração com serviços que foram baseados em
arquitetura de microsserviços
Caracteristica principal do projetos de microsserviços
Arquitetura de microsserviços para um projeto do inicio
Migração completa de um sistema monolítico para uma arquitetura de microsserviços
Migração de uma arquitetura SOA para microsserviços
Migração de parte de uma aplicação para microsserviços

2
1

2
1

1

Empresa C

%

1

100%
40%

1

40%

2

2

1

100%

1
2
2

2

1

80%
40%
60%
20%

1
1

Fonte: Elaborado pelo Autor

Todos os participantes atuaram na definição inicial da arquitetura (100%) em
projetos de microsserviços, definindo quais patterns e tomando as decisões
arquiteturais para atender os requisitos dos projetos. Além do nível de atuação com
definição inicial da arquitetura, uma porção (40%) teve também atuação em projetos
de microsserviços onde os patterns já haviam sido definidos. Esse número é
importante para o estudo de caso, uma vez que os participantes já atuaram de
formas diferentes e possuem contatos com mais de uma forma de implementação do
estilo de arquitetura de microsserviços.
Outro fato relevante na caracterização é que todos os participantes (100%) já
atuaram em projetos que fizeram integração com serviços baseados em arquiteturas
de microsserviços. A relevância se dá nesse caso pela vivência no uso desse tipo de
arquitetura, o que contribui para o Framework na questão de experiência de quem
precisa atuar com arquiteturas de microsserviços como consumidor.
Além do nível de atuação na decisão de arquitetura, a Etapa A identificou em
quais contextos de projetos de microsserviços os participantes atuaram, variando
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entre uma migração de Arquitetura SOA ou sistema monolítico (60%), migração
completa de um sistema existente baseado em outro estilo de arquitetura (40%) e
projetos que foram iniciados baseados em arquiteturas de microsserviços (80%).
Outro fator relevante para esse estudo de caso foi a quantidade de projetos
de microsserviços que os participantes atuaram em suas carreiras. O resultado
partiu de um projeto (40%), com uma faixa intermediária de cindo a dez projetos
(40%) e um percentual menor (20%) de participantes que aturam em mais de dez
projetos de microsserviços.
Para finalizar a Etapa A, a caracterização dos participantes relativas às
tecnologias de bancos de dados foi abordada. Esse item é relevante para identificar
quais bancos de dados fizeram parte dos projetos desenvolvidos e se determinadas
tecnologias contribuem ou não para resolver os desafios de gerenciamento de dados
em arquiteturas de microsserviços com múltiplos bancos de dados.

5.2 Ambiente e Arquitetura de Microsserviços Adotadas Pelo Projeto – Etapa B
A Etapa A foi aplicada para identificar a experiência e elegibilidade dos
participantes em arquiteturas de microsserviços e se seriam elegíveis para esse
estudo de caso.
Em função das respostas da Etapa A, a Etapa B foi aplicada na forma de
questionário para obter detalhes do contexto do projeto e servir como um guia para a
entrevista presencial contida na Etapa C desse estudo de caso.
A Tabela 4 apresenta o resultado de forma sumarizada os contextos de projeto
de microsserviços que os participantes atuaram.
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Tabela 4 – Contexto e ambientes dos projetos de microsserviços
Variáveis
Public Cloud Provider
AWS

Empresa A

Empresa B

Empresa C

2

2

Quantidade de microsserviços criados no projeto
11 a 20 microsserviços
21 a 30 micrisserviços

2

2

Linguagem de programação utilizada nos microsserviços
node.js
java

2

%
1

100%

1

80%
20%

1

80%
20%

2

Domínios de negócio definidos para segregação dos microsserviços
acima de 10 domínios

2

2

1

100%

Utilizou o patter Database-per-service
sim

2

2

1

100%

Forma de comunicação entre os microsserviços
APIs - HTTP
Publush / Subscribe
Event Broker

2
2
2

2
2
2

1
1

100%
100%
80%

Desafios referentes ao gerenciamento de dados
Escolha da arquitetura de bancos de dados (shared database vs database-per-service)
Consistência de dados
Controle de transações distribuídas
Consulta de dados distribuídos (querying)

2
2
2
2

2

1
1
1

100%
60%
100%
80%

2
2

Fonte: Elaborado pelo Autor

Um ponto comum e relevante identificado na Etapa B é que todos os
participantes atuaram em projetos de microsserviços em ambientes de Nuvem
Pública. Em todos os casos (100%) os projetos de microsserviços foram
implementados na nuvem da Amazon Web Services. Esse fato subsidia o que foi
mencionado por Newman (2015): o advento de cloud computing contribuiu para o
surgimento do estilo de arquitetura de microsserviços.
A quantidade de microsserviços foi avaliada nessa etapa para identificar qual
o nível de distribuição da arquitetura, assim como se a quantidade de microsserviços
influenciou de alguma forma as decisões arquiteturais. A maioria dos participantes
(80%) atuaram em projetos que se mantiveram na faixa entre onze a vinte
microsserviços.
A segregação de microsserviços por domínios de negócio (ver 2.1.2) é uma
prática comum em arquiteturas de microsserviços, uma vez que essa divisão
mantem juntos os microsserviços que fazem parte de um mesmo contexto de
negócio, reduzindo a complexidade e dependência que pode existir entre eles.
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Sendo assim, esse estudo de caso levou em consideração a quantidade de
domínios de negócio que os participantes definiram em arquiteturas de
microsserviços. O resultado foi acima de dez domínios de negócio em 100% dos
casos avaliados. Esse fato indica que a arquitetura precisou lidar com a
complexidade de manter o baixo acoplamento entre os diferentes domínios de
negócio para garantir sua flexibilidade e evolução da arquitetura.
Outro item abordado nessa etapa e relevante para a evolução do framework
corresponde à arquitetura de banco de dados que foi adotada pelos projetos desse
estudo de caso. Os participantes poderiam escolher entre dois patterns: Shared
Database e Database-per-service. Em 100% dos casos avaliados a resposta foi pelo
patttern Database-per-service, indicando que os microsserviços não compartilharam
bancos de dados entre si e os desafios de gerenciamento de dados citados nesse
trabalho de pesquisa estavam presente em todos casos.
A forma de comunicação adotada nos projetos de microsserviços também foi
abordada nessa etapa, uma vez que poderia indicar se algum protocolo de
comunicação contribuiu ou não para as problemáticas de gerenciamento de dados.
O resultado obtido em 100% dos casos mostrou que os protocolos HTTP – API e
publish/subscribe foram utilizados e em 80% dos casos um Event Broker foi
adicionado à arquitetura do projeto de microsserviços.
Por fim, a Etapa B do estudo de caso indagou os participantes sobre quais
desafios referentes ao gerenciamento de dados foram encontrados durante as
definições de arquitetura dos projetos de microsserviços. Todos os participantes
indicaram que a escolha da arquitetura da base de dados foi complexa,
principalmente devido às consequência dessa escolha (citadas posteriormente neste
trabalho). Além da escolha da arquitetura de banco de dados, 60% dos participantes
relataram que a consistência de dados foi um problema a ser resolvido pela
arquitetura do projeto de microsserviços que participaram. Outros desafios foram
apontados pelos participantes, resultando em 100% para o desafio em controlar
transações distribuídas e 80% para consulta de dados distribuídos.
As respostas obtidas nessa etapa foram utilizadas como base para a
entrevista presencial com os participantes, de modo a identificar as decisões
arquiteturais que atenderam os requisitos do projeto e entregaram uma solução para
os desafios de gerenciamento de dados em arquiteturas de microsserviços.
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5.3 Entrevista Presencial – Etapa C
Após a condução da Etapa B, uma entrevista presencial foi realizada. O
objetivo foi discutir as decisões arquiteturais empregadas nos projetos de
microsserviços citados pelos participantes visando a evoluir o Framework proposto
por esse trabalho.
Para a análise dos resultados das entrevistas, um diagrama de resultados foi
desenvolvido com o objetivo de agrupar as respostas dos participantes conforme as
seções propostas no Framework (ver 3.3.2.1). Também foram criadas subseções no
diagrama de acordo com as empresas que participaram do estudo de caso e os
patterns utilizados na arquitetura por cada uma delas.
Sendo assim, para cada seção do Framework duas outras seções foram
definidas como conclusão: pontos comuns entre os casos avaliados e os tradeoffs da arquitetura. As informações obtidas na conclusão de cada seção foram
utilizadas para evoluir o Framework proposto.
A Figura 14 apresenta a estrutura do diagrama de resultados.
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Figura 14 – Diagrama de Resultados do Estudo de Caso

Fonte: Elaborado pelo Autor.
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Em seguida serão descritas as seções do diagrama de resultados para
apresentar as informações coletadas nesse estudo de caso e como foram utilizadas
para a evolução do Framework proposto.

5.3.1 Arquitetura de Banco de Dados - Seção A do Diagrama Geral
No início das entrevistas, os participantes responderam sobre qual a
arquitetura de banco de dados foi utilizada no projeto de microsserviços, conforme a
seção A do Diagrama Geral do Framework proposto (ver 3.3.2.1). As respostas
foram classificadas no diagrama de resultados conforme apresentado na Figura 15.
Em todos os casos analisados (100%) o pattern Database-per-service foi
utilizado, com exceção da Empresa A, que também fez uso do Shared Database. A
justificativa do uso do Shared Database foi devido ao projeto ser uma migração de
um sistema que foi construído em uma arquitetura monolítica e que já possuía um
banco de dados centralizado. Dessa forma, utilizou-se o Shared Database como
uma opção de transição, onde a camada de aplicação foi migrada para
microsserviços, porém, conectando-se ao banco de dados existente. Conforme o
projeto de migração seguiu evoluindo, o banco de dados foi paulatinamente
descentralizado, adotando-se o pattern Database-per-service.

 Pontos Comuns
Os respondentes avaliados indicaram que preferem o uso de Database-perservice devido à independência e flexibilidade na evolução dos microsserviços.
Ambos citaram que o principal fator pela escolha dessa opção de arquitetura é o
baixo acoplamento.
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Figura 15 – Diagrama de Resultados - Arquitetura de Banco de Dados

Fonte: Elaborado pelo Autor.

102

 Trade-offs
Os seguintes trade-offs foram identificados sobre a arquitetura de
banco de dados nos estudos de caso avaliados:

a. Custo (financeiro) é uma questão relevante ao fazer uso do pattern
Database-per-service, uma vez que várias instancias de bancos de dados
precisam ser provisionadas para atender os diferentes microsserviços.
Esse item foi mencionado por todos os casos avaliados e foi adicionado à
matriz de trade-off como um item negativo do pattern Database-perservice.
b. Para casos de migração de arquitetura de sistemas que contam com um
banco de dados centralizado, o pattern Shared Database é uma opção a
ser considerada, uma vez que é possível fazer a evolução da camada de
aplicação e depois a decomposição do banco de dados. Esse item foi
mencionado pela Empesa A e foi adicionado à matriz de trade-offs como
item positivo do pattern Shared Database.
c. O tempo de resposta pode ser maior com o uso do pattern Database-perservice, uma vez que é necessário realizar diversas chamadas entre os
microsserviços para compor a informação solicitada pelos consumidores.
Esse item foi apontado pelas empresas A e B desse estudo de caso e foi
adicionado à matriz de trade-offs como um item negativo do pattern
Database-per-service.

5.3.1.1

Evolução do Framework – Seção Arquitetura de Banco de Dados

Os pontos coletados nesse estudo de caso sobre a seção A do Framework,
Arquitetura de Banco de Dados foram utilizados para evoluir a matriz de trade-offs e
estão descritos no Quadro 9. As linhas destacadas são itens que foram adicionados
como resultado do estudo de caso.
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Quadro 9 - Nova versão da Matriz de trade-offs - Arquitetura de Banco de Dados

Fonte: Elaborado pelo Autor
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5.3.2 Consulta de Dados Distribuídos - Seção B do Diagrama Geral
Depois de abordar os participantes sobre a arquitetura de banco de dados –
Seção A do Diagrama Geral do Framework a entrevista passou para os desafios
referentes à consulta de dados distribuídos. E como foi identificado na Etapa B
desse estudo de caso (ver 5.2) e confirmado nas entrevistas presenciais, todos os
casos fizeram uso do pattern Database-per-service e em 80% deles, o desafio de
consulta de dados estava presente durante o projeto e precisou ser endereçado pela
arquitetura de alguma forma. Sendo assim, as respostas foram classificadas no
diagrama de resultados conforme apresentado na Figura 16 e serão detalhadas a
seguir.
Em todos os casos, o pattern API Composition foi utilizado de forma a fazer a
composição de dados que estavam espalhados entre diversos bancos de dados e
sob a responsabilidade de microsserviços diferentes. Esse pattern foi adicionado à
arquitetura principalmente para reduzir a complexidade na consulta de dados pelos
consumidores (web, mobile e outros).
A Empresa B e C além do pattern API Compositon também adicionaram à
arquitetura do projeto de microsserviços réplicas de tabelas entre bancos de dados.
As réplicas foram criadas no modo somente leitura com o objetivo de melhorar o
tempo de resposta de alguns fluxos de negócio, uma vez que algumas chamadas
entre microsserviços foram eliminadas.
O último pattern identificado durante as entrevistas para consulta de dados
distribuídos foi o CQRS (Command Query Responsibility Segregation). Foi
mencionado pela Empresa C e adicionado na arquitetura para aumentar a
performance na consulta de dados uma vez que esse pattern divide a
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Figura 16 – Diagrama de Resultados - Consulta de Dados Distribuídos

Fonte: Elaborado pelo Autor
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responsabilidade de escrita e leitura de dados em instâncias de bancos de dados
diferentes. Para introduzir esse pattern, a Empresa C contou com um serviço do
provedor de Nuvem Pública (AWS) e não foi necessário desenvolver nenhum
componente próprio para esse objetivo. Esse serviço está presente em uma
modalidade de banco de dados, sendo necessário apenas ativar o uso de instâncias
de leitura e a própria plataforma cuida da replica dos dados assim que são
manipulados na instância de escrita.

 Pontos Comuns
Em todos os casos avaliados, uma camada de composição foi criada para
simplificar a consulta de dados que estavam distribuídos entre bancos de dados de
diversos microsserviços. Essa camada pode ser enquadrada no pattern API
Composition do Framework proposto. Além de simplificar as chamadas dos
consumidores dos microsserviços, reduz a latência de rede, uma vez que o cliente
(web, mobile e outros) faz chamadas únicas em um ponto central para consultar os
dados.
Ainda sobre o pattern API Composition, todos os casos responderam que ao
fazer o uso de comunicação por API – HTTP notaram um tempo de resposta maior,
uma vez que o tipo de comunicação via camada de aplicação acrescenta tarefas de
transformação de mensagem, início e fim de conexão que levam mais tempo do que
apenas queries em bancos de dados centralizados.

 Trade-offs
Os seguintes trade-offs foram identificados sobre consulta de dados
distribuídos nos estudos de caso avaliados:

a. A camada para fazer consultas de forma centralizada (API Composition)
reduziu a complexidade de quem faz o consumo de dados nas
arquiteturas de microsserviços. Esse foi um trade-off positivo que já
constava no framework, mas foi enfatizado em todos os casos avaliados
por esse estudo de caso.
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b. A divisão de domínios de negócio foi utilizada em todos os estudos de
caso para segregar os microsserviços e bancos de dados. Porém, para os
microsserviços que implementaram o API Composition, não foi possível
definir um domínio único, uma vez que as chamadas permearam diversos
microsserviços de diversos domínios de negócio para entregar a
informação solicitada pelo consumidor. Esse foi um trade-off negativo
mencionado pelas Empresa A e C devido à complexidade de definir um
responsável pelos microsserviços que implementam o API Composition.
c. Para atender requisitos de consulta a grandes volumes de dados, a réplica
de tabelas entre os microsserviços foi citada por todos os casos avaliados
como uma opção factível. Esse pattern é encontrado no Framework
proposto como Database Snapshot. O aumento de performance em casos
com uso do Database Snapshot foi considerado por 100% dos casos
avaliados como um trade-off positivo e foi adicionado a matriz de trade-offs
do Framework proposto.
d. Um ponto mencionado pela Empresa C foi a necessidade frequente de
consultar informações comuns que estavam espalhadas entre os domínios
de negócio, por exemplo, informações cadastrais de clientes. Sendo
assim, a Empresa C criou um componente customizado, chamado Data
Replicator, responsável por fazer a replica das informações dos clientes
para todos os bancos de dados da arquitetura. Um detalhe importante foi
que esses dados replicados eram utilizados apenas para leitura, reduzindo
a dependência de chamadas para fluxos que precisaram dessas
informações. Esse item pode ser enquadrado como Database Snapshot e
não gerou alteração no Framework proposto.
e. Apesar das replicas de tabelas em modo somente leitura serem utilizadas
como estratégia para aumento de performance nas consultas, esse pattern
pode elevar a complexidade em manter todas as replicas conforme a
quantidade de microsserviços aumenta. Esse trade-off negativo foi
indicado pelas Empresas A e B e já constava na matriz de trade-offs do
Framework proposto.
f. O último trade-off identificado nessa etapa da entrevista com a Empresa C
foi sobre o pattern CQRS (Command Query Responsibility Segregation). O
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CQRS

foi

amplamente

utilizado

na

arquitetura

do

projeto

de

microsserviços por meio de uma implementação na forma de serviço
disponível no provedor de Nuvem Pública da AWS. Porém, para fins de
evolução do Framework proposto, esse item não acrescentou nenhum
novo trade-off, uma vez que o Framework apenas indica qual pattern pode
atender determinada decisão arquitetural, mas sem entrar no nível de
implementação.

5.3.2.1

Evolução do Framework – Seção Consulta de Dados Distribuídos

Os pontos coletados nesse estudo de caso sobre a seção B do Framework,
Consulta de Dados Distribuídos, foram utilizados para evoluir a matriz de trade-offs e
estão descritos na Quadro 10. As linhas destacadas são itens adicionados como
resultado do estudo de caso.
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Quadro 10 - Nova versão da Matriz de trade-offs - Consulta de Dados Distribuídos

Fonte: Elaborado pelo Autor.
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5.3.3 Controle de Transações Distribuídas – Seção C do Diagrama Geral
O último item abordado na entrevista presencial foi o desafio de controlar
transações distribuídas e consistência de dados em arquiteturas de microsserviços
com múltiplos bancos de dados, conforme a seção C do Diagrama Geral do
Framework proposto (ver 3.3.2.1). As respostas foram classificadas no diagrama de
resultados conforme apresentado na Figura 17.
Em todos os casos avaliados, os projetos exigiram controle de transações
distribuídas, sendo necessário executar chamadas em mais de um microsserviço
para completar a rotina de forma completa.
Para fazer o controle das transações distribuídas as Empresas A e B fizeram
uso do pattern Saga com orquestração. Ou seja, um ponto centralizado foi criado
com o objetivo de fazer a orquestração entre todos os microsserviços que fazem
parte da transação, incluindo o fluxo de compensação em caso de falhas em
qualquer passo da transação.
No caso da Empresa C, o controle de transação distribuída não seguiu
totalmente o pattern Saga. Para realizar esse controle não foi criado nenhum
microsserviço centralizado, o que poderia caracterizar uma Saga por orquestração.
Ao invés de seguir a mesma estratégia da Empresa A e B, a Empresa C estipulou
uma regra onde o microsserviço que recebe a primeira chamada é responsável por
invocar os demais necessários para concluir a transação distribuída. A justificava
para essa forma de uso foi não ter mais uma camada de microsserviços na
arquitetura, mesmo aumentando o acoplamento de alguns microsserviços, a decisão
arquitetural de reduzir a complexidade teve maior peso.
Além do pattern Saga com orquestração, esse estudo de caso identificou o
uso do pattern Saga por coreografia. As Empresa A e C citaram o seu uso de forma
específica para fluxos assíncronos que envolviam parceiros externos, onde para
concluir determinada transação, um evento deveria ser recebido. Dessa forma, o uso
do pattern Saga com coreografia não gerou complexidade na arquitetura dos
estudos avaliados por ser usado de forma controlada e em casos específicos.
Um ponto observado na Empresa C para o uso do pattern Saga com
coreografia foi que as transações distribuídas deveriam ter apenas um nível de
chamadas entre os microsserviços. Ou seja, a forma de organização dos
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microsserviços levou em consideração a sua interdependência de modo a não
permitir que as transações fossem executadas com muitos microsserviços.
Para garantir consistência de dados, as empresas que participaram desse
estudo de caso fizeram uso de patterns diferentes, descritos a seguir.
A Empresa A fez uso do pattern Event Sourcing. A justificativa para a
utilização desse pattern inicialmente foi para atender requisitos de auditoria, uma vez
que é possível apresentar todas as transações intermediárias que ocorreram para se
chegar no estado final de determinada informação. Porém, como o pattern Event
Sourcing registra os logs de execução de transações, também é possível fazer o
reprocessamento e conseguir corrigir determinadas inconsistências no estado dos
dados.
A Empresa C optou por criar algumas rotinas batch para fazer a verificação de
algumas informações críticas. Essas rotinas são executadas durante a madrugada e
verificam se as transações que ocorreram durante o dia estão consistentes com o
estado dos dados do banco de dados. Até o momento desse estudo, a Empresa C
não utilizava o pattern Event Sourcing, mas seu uso está previsto no roadmap de
evolução da arquitetura para as próximas versões do sistema.
Outro item sobre consistência de dados identificado na Empresa C é o
bloqueio de recursos enquanto as transações não estão 100% concluídas. Ou seja,
para garantir a consistência de dados quando uma transação é iniciada, os recursos
são bloqueados no banco de dados e em um segundo momento quando a transação
é concluída, os recursos são efetivados. Para esse bloqueio de recursos, nenhum
pattern foi identificado conforme o Framework proposto.
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Figura 17 – Diagrama de Resultados - Controle de Transações e Consistência de Dados

Fonte: Elaborado pelo Autor.
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 Pontos Comuns
Manter

o

controle

de

transações

centralizada

(pattern

Saga

com

orquestração) diminui a complexidade para identificar falhas e fazer manutenções
evolutivas. Todos os casos indicaram o uso do pattern Saga, seja com orquestração
ou coreografia, indicando que o controle de transações distribuídas estava presente
nos projetos de microsserviços com múltiplos bancos de dados.
A forma como os microsserviços são divididos é um fator que pode aumentar
ou reduzir a complexidade referente ao gerenciamento de dados em arquiteturas de
microsserviços. No Framework proposto por esse trabalho, a divisão baseada em
domínios de negócio foi utilizada e todos os casos informaram que essa segregação
reduz o nível dependência entre os microsserviços, uma vez que existe maior
probabilidade dos microsserviços do mesmo domínio de negócio gerar interação
entre si.

 Trade-offs
Os seguintes trade-offs foram identificados sobre controle de transações
distribuídas e consistência de dados nos estudos de caso avaliados:

a) Criar um ponto centralizado para orquestrar as transações distribuídas
reduz a complexidade e ajuda no entendimento de quais microsserviços
fazem parte da cadeia completa da transação. Esse trade-off positivo no
uso do pattern Saga com orquestração foi levantado pelas Empresas A e
B e já constava na matriz de trade-offs do Framework proposto.
b) A Saga com coreografia foi utilizada pelas Empresas A e C para fluxos
assíncronos, especificamente em transações que dependiam de um
retorno de algum parceiro externo para concluir a transação completa.
Porém, a Empresa B não fez uso desse pattern alegando que manter
eventos entre os microsserviços iria aumentar a complexidade de toda a
arquitetura. Esse trade-off negativo sobre o uso da Saga com coreografia
já está presente na matriz de trade-offs do Framework proposto. No
entanto, o uso desse pattern para fluxos em transações assíncronas e de
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longa duração foi um trade-off positivo que foi acrescentado ao
Framework.

5.3.3.1

Evolução do Framework – Seção Controle de Transações Distribuídas.

As informações coletadas nesse estudo de caso sobre a seção C do
Framework, Controle de Transações Distribuídas e Consistência de Dados, foram
utilizados para evoluir a matriz de trade-offs e estão descritos no Quadro 11. As
linhas destacadas são itens que foram adicionados como resultado do estudo de
caso.
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Quadro 11 - Nova Versão da Matriz de trade-offs - Controle de Transações Distribuídas e Consistência de Dados

Fonte: Elaborado pelo Autor.
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5.4 Consolidação e Análise dos Resultados
Esse estudo de caso teve como objetivo identificar por meio de empresas que
atuaram com arquiteturas de microsserviços em ambientes com múltiplos bancos de
dados quais foram as decisões arquiteturais, patterns utilizados e os principais tradeoffs gerados no projeto.
As informações coletadas serviram de insumo para contribuir com a evolução
do Framework proposto por esse trabalho de pesquisa (ver 3. Cada uma das três
seções do Framework recebeu novos itens, destacados na matriz de trade-offs, de
modo que uma nova versão do Framework foi gerada após a análise das
informações do estudo de caso.

5.4.1 Nova Versão do Framework Proposto
Essa seção descreve a nova versão do Framework proposto, porém por fins
de organização desse trabalho de pesquisa o Framework não será repetido por
completo. A apresentação dessa nova versão está concentrada em destacar a
diferença dos dois artefatos principais: Diagrama Geral e Matriz de Trade-Offs.
O Diagrama Geral não foi alterado e permaneceu conforme a proposta
original, pois nenhum novo pattern foi identificado durante a condução do estudo de
caso. A versão final é destacada na Figura 18 - Diagrama geral do framework.
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Figura 18 - Diagrama geral do framework

Fonte: Elaborado pelo autor
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A Matriz de Trade-offs, que é utilizada como apoio para a escolha dos
patterns disponíveis no Diagrama Geral sofreu alterações nas três seções com
informações coletadas e compiladas no estudo de caso. A nova Matriz de Trade-offs
será apresentada a seguir, conforme as três seções do Diagrama Geral: Arquitetura
de Banco de Dados, Consulta de Dados e Controle de Transações Distribuídas
e Consistência de Dados.

a) Arquitetura de Banco de Dados:
A nova versão da Matriz de Trade-offs correspondente à seção Arquitetura de
Banco de dados é descrita na Figura 19.
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Figura 19 – Versão final da Matriz de trade-offs - Arquitetura de banco de dados

Fonte: Elaborado pelo Autor
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Essa seção da Matriz de Trade-offs foi alterada com dois trade-offs negativos
relacionados ao pattern Database-per-service e um positivo ao pattern Shared
Database.
O trade-off positivo adicionado ao pattern Shared Database corresponde à a
utilização em projetos de migração de sistemas monolíticos para microsserviços. A
sua escolha nesse caso se dá devido a possiblidade do sistema já fazer uso de um
banco de dados único com todas as informações dos domínios de negócio. Portanto,
esse pattern pode ser adotado de forma transitória para o Database-per-service.
Por outro lado, dois novos trade-offs negativos foram adicionados referentes
ao pattern Database-per-service. O primeiro deles relaciona-se aos custos com
instâncias de bancos de dados, uma vez que é necessário provisionar as instâncias
por conjuntos de microsserviços. Esse custo também precisa ser considerado em
todos os ambientes do projeto, por exemplo, desenvolvimento, homologação e
produção. O segundo é relacionado ao aumento no tempo de resposta para consulta
de dados, que podem estar distribuídas entre diversos bancos de dados.

b) Consulta de Dados:
A nova versão da Matriz de Trade-offs correspondente à seção Consulta de
Dados está descrita na Figura 20.
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Figura 20 – Versão Final da Matriz de Trade-offs – Consulta de dados

Fonte: Elaborado pelo Autor

122

A seção consulta de dados foi alterada com um trade-off negativo relacionado
ao pattern API Compositon e um positivo no pattern Snapshot Database.
O uso do pattern API Composition pode gerar aumento na complexidade no
momento de fazer a divisão dos microsservicos por domínio de negócio, uma vez
que os microsserviços da camada de API Composition fazem uso

de diversos

microsserviços para obter os dados necessário para a consulta. O trade-off negativo
nesse caso é relacionado a dificuldade de definir a equipe responsável por fazer
evoluções e manutenções nessa camada.
O segundo trade-off adicionado a essa seção da matriz de trade-offs é
relacionado ao pattern Snapshot Database. A utilização desse pattern pode resultar
em aumento na performance na consulta de dados e consequentemente reduzir o
tempo de resposta dos microsserviços. Essa melhora na performance é devido à
consulta direta em bancos de dados locais, que foram sincronizados previamente, ao
invés de chamadas via protocolo HTTP entre os microsserviços.

c) Controle de transações distribuídas e consistência de dados:
A nova versão da Matriz de Trade-offs correspondente à seção Controle de
Transações Distribuídas e Consistência de Dados está descrita na Figura 21.
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Figura 21 – Versão Final da Matriz de Trade-offs – Controle de Transações Distribuídas e Consistência de Dados

Fonte: Elaborado pelo Autor
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A seção controle de transações distribuídas e consistência de dados da matriz
de trade-offs foi alterada com um trade-off positivo referente ao pattern Saga com
coreografia.
O uso do pattern Saga com coreografia tem aderência em casos de fluxos
assíncronos, onde para completar uma transação distribuída é necessário aguardar
por longos períodos devido ao processamento de outros sistemas internos ou
externos. Sendo assim, esse pattern pode ser combinado com o Saga com
orquestração, ficando responsável por continuar transações assim que um evento for
recebido por determinado microsserviço.

5.5 Considerações Finais do Capítulo
Este capítulo apresentou o resultado do estudo de caso múltiplo, efetuado em
empresas brasileiras, de pequeno e médio porte que desenvolveram projetos de
microsserviços em ambientes com múltiplos bancos de dados. Também foi
apresentada a análise dos resultados coletados nos questionários e entrevista
presencial.
Com os dados coletados, foi possível identificar trade-offs na adoção de
patterns

relacionados

ao

gerenciamento

de

dados

em

arquiteturas

de

microsserviços, de forma a evoluir o Framework proposto e fornecer subsídios para
responder à pergunta de pesquisa no próximo capítulo.
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6 DISCUSSÃO FINAL
Este capítulo apresenta as conclusões desse trabalho, considerando a
questão de pesquisa e os resultados obtidos, destacando quais foram as
contribuições para a indústria e academia.
Além dos resultados, as limitações e os futuros trabalhos relacionados ao
tema em questão também serão apresentados.
6.1 Conclusões
Na perspectiva de responder à questão inicial da pesquisa: Como estruturar
um framework para apoiar na definição de arquitetura de microsserviços em
ambientes com múltiplos bancos de dados? O resultado desse estudo apresentou
um Framework que abrange formas para endereçar os desafios de gerenciamentos
de dados identificadas por meio de duas revisões sistemáticas e um estudo de caso
múltiplo executado em empresas que utilizam o estilo de arquitetura de
microsserviços.
Além dos estudos prévios obtidos nas revisões sistemáticas identificarem os
desafios relacionados ao gerenciamento de dados em arquitetura de microsserviços,
a literatura relevou um conjunto de patterns disponíveis para endereçar os desafios
em questão. Esses patterns foram insumo, juntamente com patterns propostos pela
indústria, para a elaboração do Framework proposto por essa pesquisa.
Sendo assim, uma versão inicial do Framework proposto, composto por dois
artefatos principais: Diagrama Geral e Matriz de Trade-offs foi apresentado no
capítulo 3. Em seguida, visando a evoluir a proposta do Framework, um estudo de
caso múltiplo (ver 4 e 5 foi executado em empresas que utilizaram a arquitetura de
microsserviços em ambientes com múltiplos bancos de dados. O estudo de caso
teve objetivo de verificar a existência dos patterns propostos pelo Framework e quais
os resultados obtidos em sua utilização.
Após a condução do estudo de caso, novos itens relacionados ao desafio de
gerenciamento de dados foram adicionados ao Framework proposto, sendo incluídos
na Matriz de Trade-offs e apresentando novos pontos positivos e negativos em
relação a um determinado pattern. A nova versão dos artefatos do Framework foi
descrita na seção 5.4.1.
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Além do Framework proposto por esse trabalho de pesquisa, todos os
participantes desse estudo de caso citaram a questão de divisão dos microsserviços
por domínio de negócio como fator chave para obter maior independência entre os
mesmos e consequentemente reduzir seu grau de acoplamento, corroborando com
Knoche e Hasselbring (2019), que, segundo estes autores, a segregação dos
microsserviços, além de ser uma atividade complexa, exige conhecimento sobre o
contexto de negócio para qual a arquitetura é empregada (ver 2.1.2) e define o nível
de dependência dos microsserviços.
Para finalizar e consolidando os resultados desse trabalho de pesquisa, a
composição do conhecimento de negócios, requisitos do projeto e o resultados
empíricos do Framework proposto por esse trabalho fornecem uma proposta de
arquitetura para projetos que visam a adotar arquitetura de microsserviços em
ambientes com múltiplos bancos de dados.

6.2 Contribuições
O Framework proposto por esse trabalho em conjunto com o estudo de caso
múltiplo possibilitaram as seguintes contribuições para a indústria e academia:
 A contribuição para a indústria destaca-se no auxílio na tomada de
decisão sobre quais patterns podem ser utilizados para os desafios
relacionados

ao

gerenciamento

de

dados

em

arquitetura

de

microsserviços. O Framework proposto fornece uma gama de patterns
e trade-offs que suportam as decisões arquiteturais relacionadas aos
requisitos de gerenciamento de dados.
 Para a academia, esse trabalho de pesquisa contribuiu por meio de
duas revisões sistemáticas que serviram de base para a criação do
Framework proposto. Além das revisões sistemáticas sobre o tema de
gerenciamento de dados em arquiteturas de microsserviços, esse
trabalho gerou um artigo do mesmo tema, publicado no 17th
CONTECSI – International Conference on Information Systems and
Technology Management.
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6.3 Limitações da Pesquisa
Essa pesquisa limitou-se aos desafios relacionados ao gerenciamento de
dados em arquitetura de microsserivços com múltiplos bancos de dados. Os demais
desafios relacionados ao estilo de arquitetura de microsserviços, por exemplo,
performance, formas de comunicação, segregação, testes, observabilidade e
segurança não foram explorados.
O estudo de caso limita a generalização dos resultados para o universo de
outras empresas, mesmo sendo escolhido a replicação literal (Figura 13 - Atividades
do Estudo de Caso). No entanto, os resultados obtidos nesta pesquisa podem ser

considerados indicações importantes para a evolução do Framework proposto.
Por fim, o Framework proposto não pode ser considerado validado por meio
do estudo de caso a que foi submetido devido a quantidade de casos avaliados
nessa pesquisa. Para considerar uma validação, esse estudo de caso precisará ser
ampliado para mais casos e em diversos contextos de negócio e tamanho de
empresas.

6.4 Estudos Futuros
O objetivo desse trabalho é contribuir para implantação de arquiteturas de
microsserviços em ambientes com múltiplos bancos de dados. No entanto, para
aprimorar o estudo proposto, pesquisas para ampliar o Framework considerando
outros temas relacionados ao estilo de arquitetura de microsserviços devem ser
abordados:
 Estudar outros contextos de projetos de microsserviços com números
acima de 100 microsserviços, visando a identificar novos patterns e
trade-offs das decisões arquiteturas utilizadas em arquiteturas de
grande escala,
 Quais estratégias de testes estão disponíveis para arquiteturas de
microsserviços e como o contexto distribuído impacta nessa disciplina
de gerenciamento de dados,
 Estudar o impacto de performance no uso dos patterns citados no
Framework proposto de forma quantitativa, de modo a obter mais
informações que auxiliem na escolha de cada pattern e
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 Pesquisar como a segregação dos microsserviços afeta as decisões
arquiteturais referentes ao gerenciamento de dados em arquiteturas de
microsserviços.
Finalmente, dar continuidade a pesquisa, avaliando os resultados de
projetos que utilizaram o Framework proposto nesse trabalho para a definição
da arquitetura de microsserviços.
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production data management system based
on microservice
14

2019

Leveraging deep learning to improve
performance predictability in cloud
microservices with SEER

15

2019

What is a secure programming language?

G,I

Excluído

16

2019

A sidecar object for the optimized

G,I

Excluído

G,I,J

Excluído

communication between edge and cloud in
internet of things applications
17

2019

A scalable architecture for power
consumption monitoring in industrial
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ID

ANO

Title

Critérios
de
Inclusão

Critérios
de
Exclusão

Estado

G

Excluído

G

Excluído

production environments
18

2019

Development of a smart metering
microservice based on fast fourier transform
(fft) for edge/internet of things environments

19

2019

Proceedings - 2019 IEEE International
Conference on Software Architecture, ICSA
2019

20

2019

GRIT: Consistent distributed transactions

A,B,C,E,F

Incluído

across polyglot microservices with multiple
databases
21

2019

Greedy Multi-Cloud Selection Approach to

G

Excluído

G,I

Excluído

G,I

Excluído

G,I

Excluído

G,I

Excluído

G

Excluído

Deploy an Application Based on
Microservices
22

2019

Microservice-oriented platform for internet of
big data analytics: A proof of concept

23

2019

Reflective bio-sensory signal-processing:
Implementing personal assisted e-Health

24

2019

SatEC: A 5G satellite edge computing
framework based on microservice architecture

25

2019

Forecasting models for self-adaptive cloud
applications: A comparative study

26

2019

Microservice Architecture to Provide Medical
Data Management for Decision Support

27

2019

Supporting architectural decision making on

A,B,C,F

Incluído

A,B,C,F

Incluído

data management in microservice
architectures
28

2019

13th European Conference on Software
Engineering, ECSA 2019

29

2019

Time-critical data management in clouds:

G,I

Excluído

,I

Excluído

G,I

Excluído

Challenges and a Dynamic Real-Time
Infrastructure Planner (DRIP) solution
30

2019

Elaboration of a domain model for migrating

,F

the monolithic software architecture of a data
management server into a microservice
architecture
31

2019

Automated repricing and ordering strategies
in competitive markets

144

ID

ANO

Title

32

2019

Inputs from a Model-Based Approach

Critérios
de
Inclusão
A,B,C,F

Critérios
de
Exclusão

Estado
Incluído

Towards the Specification of Microservices
Logical Architectures: An Experience Report
33

2019

Edge Computing-Based Mobile Health

G,I

Excluído

G,K

Excluído

G,I

Excluído

G,I

Excluído

G,J

Excluído

G,I,J

Excluído

G,J

Excluído

G,I

Excluído

G,I

Excluído

G,I

Excluído

System: Network Architecture and Resource
Allocation
34

2019

An extensible data-driven approach for
evaluating the quality of microservice
architectures

35

2019

Scheme of IOT middleware based on
message service

36

2019

My cloudy time machine: A scalable
microservice-based platform for data
processing in Cloud-Edge systems

37

2018

AI as a microservice (AIMS) over 5G
networks

38

2018

Proceedings - 4th IEEE International
Conference on Big Data Security on Cloud,
BigDataSecurity 2018, 4th IEEE International
Conference on High Performance and Smart
Computing, HPSC 2018 and 3rd IEEE
International Conference on Intelligent Data
and Security, IDS 2018

39

2018

Container-based architecture to optimize the
integration of microservices into cloud-based
data-intensive application scenarios

40

2018

A flexible data acquisition system for storing
the interactions on mashup user interfaces

41

2018

The agave platform: An open, science-as-aservice platform for digital science

42

2018

Enabling IoT connectivity for Modbus
networks by using IoT edge gateways

43

2018

Query strategies on polyglot persistence in

A,B,E

Incluído

microservices
44

2018

Near Real-time Autonomous Quality Control

G,I

Excluído

for Streaming Environmental Sensor Data
45

2018

Challenges of Production Microservices

,I

Excluído

46

2018

Data-driven inventory management and

G,I

Excluído

145

ID

ANO

Title

Critérios
de
Inclusão

Critérios
de
Exclusão

Estado

dynamic pricing competition on online
marketplaces
47

2018

Comparison of event choreography and

A,B,C,E,F

Incluído

orchestration techniques in Microservice
Architecture
48

2018

Restful cfdp: Managing gds complexity with

G

Excluído

G

Excluído

G,I

Excluído

G,I

Excluído

G,J

Excluído

microservices
49

2018

Microservice architecture within in-house
infrastructures for enterprise integration and
measurement: An experience report

50

2018

Towards a semantic message-driven
microservice platform for geospatial and
sensor data

51

2018

Designing a generic research data
infrastructure architecture with continuous
software engineering

52

2018

Anomaly detection and diagnosis for
container-based microservices with
performance monitoring

53

2018

Consistent Disaster Recovery for

A,B

Incluído

Microservices: The BAC Theorem
54

2018

Intellectual information decision support

G,I

Excluído

system in the field of economic justice
55

2018

Agile services

G,I

Excluído

56

2018

ChiVOLabs: Cloud service that offer

G,I

Excluído

G,I

Excluído

G,I

Excluído

G

Excluído

G

Excluído

G,I

Excluído

interactive environment for reprocessing
astronomical data
57

2017

Towards digital twins cloud platform:
Microservices and computational workflows to
rule a smart factory

58

2017

SAVI-IoT: A self-managing containerized IoT
platform

59

2017

Access control with delegated authorization

A

policy evaluation for data-driven
microserviceworkflows
60

2017

Integrating reactive cloud applications in
SERECA

61

2017

Data-driven repricing strategies in competitive

146

ID

ANO

Title

Critérios
de
Inclusão

Critérios
de
Exclusão

Estado

G,I

Excluído

,I

Excluído

markets: An interactive simulation platform
62

2017

End-to-end management of IoT applications

63

2017

Microservices tenets: Agile approach to
service development and deployment

64

2017

Decision guidance models for microservice

A

Incluído

monitoring
65

2017

First international workshop on architecting

G,J,K

Excluído

with microservices
66

2017

A generic microservice architecture for

A,E

Incluído

environmental data management
67

2017

Creating datasets for data analysis through a

G

Excluído

G,I

Excluído

G,I

Excluído

,I

Excluído

,I

Excluído

G,I

Excluído

G,I

Excluído

G,I

Excluído

G,I

Excluído

G,I

Excluído

G

Excluído

G,I

Excluído

cloud microservice-based architecture
68

2017

Actas de las 22nd Jornadas de Ingeniera del
Software y Bases de Datos, JISBD 2017

69

2017

Security and Privacy for Cloud-Based Data
Management in the Health Network Service
Chain: A Microservice Approach

70

2017

Improving entity linking with ontology
alignment for Semantic microservices
composition

71

2017

SMARTGREENS 2017 - Proceedings of the
6th International Conference on Smart Cities
and Green ICT Systems

72

2017

14th International Conference on Business
Process Management, BPM 2016

73

2017

A generic web cache infrastructure for the
provision of multifarious environmental data

74

2016

Automated deployment of SmartX IoT-cloud
services based on continuous integration

75

2016

Exploring research networks with data
science: A data-driven microservice
architecture for synergy detection

76

2016

ClouNS-a Cloud-Native Application Reference
Model for Enterprise Architects

77

2016

Data-driven workflows for microservices:
Genericity in jolie

78

2016

Using A/B testing in MOOC environments
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ID

ANO

Title

Critérios
de
Inclusão

79

2016

CEUR Workshop Proceedings

80

2016

The development of cloud service for testing

Critérios
de
Exclusão
G,J

Estado
Excluído

G

Excluído

G

Excluído

G

Excluído

microservice applications
81

2016

Trident: Scalable compute archives:
Workflows, visualization, and analysis

82

2015

An ecosystem of user-facing microservices
supported by semantic models

Fonte: Elaborado pelo Autor.



Fonte 3 – ACM

String utilizada: [Abstract: microservice] AND [[Abstract: "data handling"] OR
[Abstract: "data management"] OR [Abstract: "data integrity"] OR [Abstract: "data
consistency"] OR [Abstract: "data quality"] OR [Abstract: "data profiling"] OR
[Abstract: "data driven"] OR [Abstract: "cap theorem"] OR [Abstract: "acid"] OR
[Abstract: "polyglot persistence"] OR [Abstract: "distributed database"] OR [Abstract:
"multiple database"]] AND [Publication Date: (01/01/2015 TO 04/30/2020)]
Data da Busca: 26/04/2020
Busca realizada por: Metadata (abstract, title text and indexed terms)
Período de Busca: Publicações no período de 2015 a 2020 Resultados: Foram
encontrados 23 artigos
Lista dos artigos encontrados:
Quadro 16 - Lista de Artigos ACM - 1ª RSL
ID

ANO

Título

Autor

1

2018

Query Strategies on Polyglot Persistence in Microservices

Villaca et al.

2

2017

An Ontology Alignment Framework for Data-Driven

Salvadori et al.

Microservices
3

2017

Data-Driven Repricing Strategies in Competitive Markets: An

Boissier et al.

Interactive Simulation Platform
4

2019

An Extensible Data-Driven Approach for Evaluating the Quality

Cardarelli et al.

of Microservice Architectures
5

2017

Healthcare Sensor Data Management on the Cloud

Tsiachri Renta et al.

6

2019

Geological Data Access on a Polyglot Database Using a

Azevedo et al.

Service Architecture

148

ID

ANO

Título

Autor

7

2019

Case Study on Data Communication in Microservice

Smid et al.

Architecture
8

2018

Tracking and Controlling Microservice Dependencies

Esparrachiari et al.

9

2019

Design of High Availability Service Discovery for Microservices

Tang et al.

Architecture
10

2016

Publishing Linked Data through Semantic Microservices

Salvadori et al.

Composition
11

2018

The Agave Platform: An Open, Science-as-a-Service Platform

Dooley et al.

for Digital Science
12

2015

Synapse: A Microservices Architecture for Heterogeneous-

Viennot et al.

Database Web Applications
13

2017

Towards Digital Twins Cloud Platform: Microservices and

Borodulin et al.

Computational Workflows to Rule a Smart Factory
14

2017

Integrating Reactive Cloud Applications in SERECA

Fetzer et al.

15

2016

Using A/B Testing in MOOC Environments

Renz et al.

16

2016

The Singular Success of SQL

Helland

17

2018

An Innovative Methodology for Big Data Visualization in

Galletta et al.

Oceanographic Domain
18

2018

Cracking the Monolith: Challenges in Data Transitioning to

Mishra et al.

Cloud Native Architectures
19

2019

Information Logistics for a People-Mover Platform

Bremer et al.

20

2019

Entity Matching Meets Data Science: A Progress Report from

Govind et al.

the Magellan Project
21

2020

Optimus Prime: Accelerating Data Transformation in Servers

Pourhabibi et al.

22

2019

Post-Quantum Cryptography and 5G Security: Tutorial

Clancy et al.

23

2018

Measuring Operational Quality of Recommendations: Industry

Weichbrodt

Talk Abstract

Fonte: Elaborado pelo autor

Lista dos artigos com status de inclusão ou exclusão:
Quadro 17 - Lista de Artigos ACM com critério de seleção – 1ª RSL
ID

ANO

Título

1

2018

Query Strategies on Polyglot Persistence in

Critérios
de
Inclusão
A,E

Critérios
de
Exclusão

Estado

Incluído

Microservices
2

2017

An Ontology Alignment Framework for Data-Driven

,I

Excluído

149

ID

ANO

Título

Critérios
de
Inclusão

Critérios
de
Exclusão

Estado

,I

Excluído

,I

Excluído

,I

Excluído

,I

Excluído

Microservices
3

2017

Data-Driven Repricing Strategies in Competitive
Markets: An Interactive Simulation Platform

4

2019

An Extensible Data-Driven Approach for Evaluating
the Quality of Microservice Architectures

5

2017

Healthcare Sensor Data Management on the
Cloud

6

2019

Geological Data Access on a Polyglot Database
Using a Service Architecture

7

2019

Case Study on Data Communication in

A,D,E

Incluído

Microservice Architecture
8

2018

Tracking and Controlling Microservice

,H

Excluído

,I

Excluído

,I

Excluído

,I

Excluído

Dependencies
9

2019

Design of High Availability Service Discovery for
Microservices Architecture

10

2016

Publishing Linked Data through Semantic
Microservices Composition

11

2018

The Agave Platform: An Open, Science-as-aService Platform for Digital Science

12

2015

Synapse: A Microservices Architecture for

A,C,D

Incluído

Heterogeneous-Database Web Applications
13

2017

Towards Digital Twins Cloud Platform:

,I,J,K

Excluído

,I

Excluído

Microservices and Computational Workflows to
Rule a Smart Factory
14

2017

Integrating Reactive Cloud Applications in
SERECA

15

2016

Using A/B Testing in MOOC Environments

,I

Excluído

16

2016

The Singular Success of SQL

,I

Excluído

17

2018

An Innovative Methodology for Big Data

,I

Excluído

Visualization in Oceanographic Domain
18

2018

Cracking the Monolith: Challenges in Data

A,C,E

Incluído

Transitioning to Cloud Native Architectures
19

2019

Information Logistics for a People-Mover Platform

,I

Excluído

20

2019

Entity Matching Meets Data Science: A Progress

,I

Excluído

,I

Excluído

Report from the Magellan Project
21

2020

Optimus Prime: Accelerating Data Transformation
in Servers
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ID

ANO

Título

Critérios
de
Inclusão

22

2019

Post-Quantum Cryptography and 5G Security:

Critérios
de
Exclusão
,I

Estado

,I

Excluído

Excluído

Tutorial
23

2018

Measuring Operational Quality of
Recommendations: Industry Talk Abstract

Fonte: Elaborado pelo autor

APÊNDICE B – RESULTADOS DA 2ª REVISÃO SISTEMÁTICA
 Fonte 1 – IEEE Xplore
String utilizada: (("All Metadata":microservice* AND ("All Metadata": cars OR "All
Metadata": saga* OR "All Metadata": "EVENT DOMAIN" OR "All Metadata": "EVENT
SOURCING" OR "All Metadata": "SHARED DATABASE" OR "All Metadata":
"Command query responsibility segregation" ) ))
Data da Busca: 15/05/2019
Busca realizada por: Metadata (abstract, title text and indexed terms)
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Período de Busca: Publicações no período de 2014 a 2020 Resultados: Foram
encontrados 4 artigos
Lista dos artigos encontrados:
Quadro 18 - Lista de Artigos IEEE - 2ª RSL
ID

ANO

Título

Autor

1

2018

SagaMAS: A Software Framework for Distributed
Transactions in the Microservice Architecture

LimÏŒn et al.

2

2018

IoT and Microservices Based Testbed for Connected Car
Services

Kanti Datta et al.

3

2020

Fault Tolerant Central Saga Orchestrator in RESTful
Architecture

Malyuga et al.

4

2018

An Innovative Osmotic Computing Framework for Self
Adapting City Traffic in Autonomous Vehicle Environment

Filocamo et al.

Fonte: Elaborado pelo autor

Lista dos artigos com status de inclusão ou exclusão:
Quadro 19 - Lista de Artigos IEEE com critério de seleção – 2ª RSL
ID

ANO

Título

Critérios
de
Inclusão

1

2018

SagaMAS: A Software
Framework for Distributed
Transactions in the Microservice
Architecture

A,B,C,E,F

2

2018

IoT and Microservices Based
Testbed for Connected Car
Services

,I

Excluído

3

2020

Fault Tolerant Central Saga
Orchestrator in RESTful
Architecture

,J

Excluído

4

2018

An Innovative Osmotic Computing
Framework for Self Adapting City
Traffic in Autonomous Vehicle
Environment

,I

Excluído

Fonte: Elaborado pelo autor

 Fonte 2 – Scopus

Critérios
de
Exclusão

Estado

Incluído

152

String utilizada: TITLE-ABS-KEY ( microservice* AND ( cqrs OR saga* OR
"EVENT DOMAIN" OR "EVENT SOURCING" OR "SHARED DATABASE" OR
"Command query responsibility segregation" ) ) AND PUBYEAR > 2014
Data da Busca: 15/05/2019
Busca realizada por: Metadata (abstract, title text and indexed terms)
Período de Busca: Publicações no período de 2014 a 2020 Resultados: Foram
encontrados 8 artigos
Lista dos artigos encontrados:
Quadro 20 - Lista de Artigos Scopus - 2ª RSL
ID

ANO

Título

Autor

1

2019

Limon et al.

2

2019

SagaMAS: A software framework for distributed transactions in
the microservice architecture
Proceedings - 2018 6th International Conference in Software
Engineering Research and Innovation, CONISOFT 2018

3
4

2019
2018

The saga pattern in a reactive microservices environment
Elastic high-performance computing platform for real-time data
analysis

Stefanko et al.
Simchev

5
6

2018
2018

Continuous migration of mass customized applications
Comparison of event choreography and orchestration
techniques in Microservice Architecture

Overeem, Jansen
Rudrabhatla

7
8

2018
2017

The Hadoop Ecosystem Technologies and Tools
The Web as a Software Connector: Integration Resting on
Linked Resources

Raj
Pautasso, Zimmermann

Fonte: Elaborado pelo autor

Quadro 21 - Lista de Artigos Scopus com critério de seleção – 2ª RSL
ID

ANO

Título

1

2019

2

2019

SagaMAS: A software framework for
distributed transactions in the microservice
architecture
Proceedings - 2018 6th International
Conference in Software Engineering
Research and Innovation, CONISOFT 2018

3

2019

4

2018

The saga pattern in a reactive microservices
environment
Elastic high-performance computing platform
for real-time data analysis

Critérios
de
Inclusão

Critérios
de
Exclusão

Estado
Excluído

,I

A,E

Excluído

Incluído
,J,K

Excluído

153

ID

ANO

Título

Critérios
de
Inclusão

5

2018

6

2018

7

2018

8

2017

Continuous migration of mass customized
applications
Comparison of event choreography and
orchestration techniques in Microservice
Architecture
The Hadoop Ecosystem Technologies and
Tools
The Web as a Software Connector:
Integration Resting on Linked Resources

Critérios
de
Exclusão
,J,K

Estado
Excluído
Excluído

,I

Excluído

,I

Excluído

Fonte: Elaborado pelo autor

 Fonte 3 – ACM
String utilizada: [All: microservice*] AND [[All: cqrs] OR [All: saga*] OR [All: "event
domain"] OR [All: "event sourcing"] OR [All: "shared database"] OR [All: "command
query responsibility segregation"]] AND [Publication Date: (01/01/2015 TO
05/31/2020)]
Data da Busca: 15/05/2019
Busca realizada por: Metadata (abstract, title text and indexed terms)
Período de Busca: Publicações no período de 2014 a 2020 Resultados: Foram
encontrados 35 artigos

Lista dos artigos encontrados:
Quadro 22 - Lista de Artigos ACM - 2ª RSL
ID

ANO

Título

Autor

1

2020

Aggregate Architecture Simulation in Event-Sourcing Applications
Using Layered Queuing Networks

Maddodi et al.

2
3

2018
2018

Log Pruning in Distributed Event-Sourced Systems
Retro-Î»: An Event-Sourced Platform for Serverless Applications
with Retroactive Computing Support

Erb et al.
Meissner et al.

4

2018

Towards Time Travel in Distributed Event-Sourced Systems

Meissner, Dominik

154

ID

ANO

Título

5

2017

Chronograph: A Distributed Processing Platform for Online and
Batch Computations on Event-Sourced Graphs

6
7
8

2018
2018
2019

Meissner et al.
Villaca et al.
Santos et al.

9

2018

10
11

2018
2019

12
13
14

2018
2018
2017

Performance Engineering in Distributed Event-Sourced Systems
Query Strategies on Polyglot Persistence in Microservices
A Logical Architecture Design Method for Microservices
Architectures
Migrating towards Microservices: Migration and Architecture
Smells
A Microservices Experience in the Banking Industry
Asynchronous Snapshots of Actor Systems for Latency-Sensitive
Applications
A Pattern Language for Scalable Microservices-Based Systems
A Microservice Architecture for the Industrial Internet-Of-Things
Disambiguation and Comparison of SOA, Microservices and SelfContained Systems

15

2018

Luz et al.

16

2018

An Experience Report on the Adoption of Microservices in Three
Brazilian Government Institutions
Contextual Understanding of Microservice Architecture: Current
and Future Directions

17

2018

Interface Quality Patterns: Communicating and Improving the
Quality of Microservices APIs

Stocker et al.

18

2019

A Systematic Mapping Study on Engineering Function-as-aService Platforms and Tools

Yussupov et al.

19
20

2019
2018

21

2018

A Typology of Architectural Strategies for Interoperability
Reactive Caching for Composed Services: Polling at the Speed
of Push
Cracking the Monolith: Challenges in Data Transitioning to Cloud
Native Architectures

Valle et al.
Burckhardt,
Coppieters
Mishra et al.

22

2018

Li et al.

23
24
25

2019
2019
2019

Microservice Patterns for the Life Cycle of Industrial Edge
Software
Dependable Mesh Networking Patterns
Scaling Pseudonymous Authentication for Large Mobile Systems
Overload Protection of Cloud-IoT Applications by Feedback
Control of Smart Devices

26
27

2017
2018

28

2019

29
30

2019
2019

31
32
33

2019
2019
2019

SMULGRAS: A Platform for Smart Multicodal Graphics Search
The Agave Platform: An Open, Science-as-a-Service Platform for
Digital Science
Entity Matching Meets Data Science: A Progress Report from the
Magellan Project
Derecho: Fast State Machine Replication for Cloud Services
Good Practices in Aligning Software Engineering Research and
Industry Practice
Aegean: Replication beyond the Client-Server Model
Stateful Functions as a Service in Action
The Handbook of Multimodal-Multisensor Interfaces: Language
Processing, Software, Commercialization, and Emerging
Directions - Volume 3

Autor
Erb et al.

Carrasco et al.
Gil et al.
Aumayr et al.
Marquez et al.
Dobaj et al.
Cerny et al.

Cerny et al.

Dobaj et al.
Khodaei et al.
Gotin et al.
Dietze et al.
Dooley et al.
Govind et al.
Jha et al.
Marijan et al.
Aksoy et al.
Akhter et al.

155

ID

ANO

Título

Autor

34

2019

35

2016

WWW â€™19: Companion Proceedings of The 2019 World Wide
Web Conference
ASE 2016: Proceedings of the 31st IEEE/ACM International
Conference on Automated Software Engineering

Fonte: Elaborado pelo autor

Lista dos artigos com status de inclusão ou exclusão:
Quadro 23 - Lista de Artigos ACM com critério de seleção – 2ª RSL
ID

ANO

Título

1

2020

2

2018

3

2018

4

2018

5

2017

6

2018

7

2018

8

2019

9

2018

10

2018

11

2019

12

2018

13

2018

14

2017

Aggregate Architecture Simulation in EventSourcing Applications Using Layered Queuing
Networks
Log Pruning in Distributed Event-Sourced
Systems
Retro-Î»: An Event-Sourced Platform for
Serverless Applications with Retroactive
Computing Support
Towards Time Travel in Distributed Event-Sourced
Systems
Chronograph: A Distributed Processing Platform
for Online and Batch Computations on EventSourced Graphs
Performance Engineering in Distributed EventSourced Systems
Query Strategies on Polyglot Persistence in
Microservices
A Logical Architecture Design Method for
Microservices Architectures
Migrating towards Microservices: Migration and
Architecture Smells
A Microservices Experience in the Banking
Industry
Asynchronous Snapshots of Actor Systems for
Latency-Sensitive Applications
A Pattern Language for Scalable MicroservicesBased Systems
A Microservice Architecture for the Industrial
Internet-Of-Things
Disambiguation and Comparison of SOA,
Microservices and Self-Contained Systems

15

2018

16

2018

An Experience Report on the Adoption of
Microservices in Three Brazilian Government
Institutions
Contextual Understanding of Microservice
Architecture: Current and Future Directions

Critérios
de
Inclusão

Critérios
de
Exclusão
,I

Estado

,I

Excluído

,I

Excluído

,I

Excluído

,I

Excluído

,I,J

Excluído

Excluído

Excluído
,I,K

Excluído

,I,J,K

Excluído

,I

Excluído

,I

Excluído

A,D

Incluído
,I

Excluído

,J,K

Excluído

,I,K

Excluído

,L

Excluído
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ID

ANO

Título

Critérios
de
Inclusão

Critérios
de
Exclusão
,I,J

Estado

17

2018

Interface Quality Patterns: Communicating and
Improving the Quality of Microservices APIs

18

2019
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APÊNDICE C – ARTIGO
Framework for adoption and use of microservice architecture in environments with multiple
databases
Abstract
The adoption of SOA (service-oriented architecture) by companies in the most diverse fields
of activity has been a reality for some time. A project that begins today does not follow this
architectural pattern as a basis. Considering its wide use, the most diverse problems that arose
in this journey were solved, it is even possible to verify a wide range of studies that explore
this type of architecture. As its evolution, seeking greater scalability, performance and
independence, as controlled architecture in microservices emerged. Therefore, many
companies that start their projects with SOA are making transformations in their systems for
an architecture based on microservices. However, monolithic systems for a distributed
architecture require that some challenges be faced, and depending on the context they are
different. One of the main challenges of adopting and using the architecture applied in
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microservices is the persistence of data, since one of the principles of this architecture is each
independent microservice and does not share resources with other microservices. To get
around this problem, the design patterns are presented, which were researched in works with
the objective of creating a structure that can be used as a guide for implementing
microservices architecture with databases and polyglot persistence.
Keywords: Microservices; Data management; Data Consistency; Polyglot Persistence;
Framework
Framework para adoção e uso de arquitetura de microsserviços em ambientes com múltiplos
bancos de dados
A adoção de SOA (arquitetura orientada a serviços) por empresas dos mais diversos ramos de
atividade é uma realidade há tempos. Dificilmente um projeto que se inicia nos dias atuais não
segue esse padrão de arquitetura como base. Devido a sua ampla utilização, os mais diversos
problemas que surgiram nessa jornada foram de alguma forma solucionados, inclusive é
possível verificar uma vasta gama de estudos que exploram esse tipo de arquitetura. Como sua
evolução, buscando maior escalabilidade, performance e independência, as arquiteturas
baseadas em microsserviços surgiram. Sendo assim, muitas empresas que iniciaram seus
projetos com SOA estão fazendo transformações em seus sistemas para uma arquitetura
baseada em microsserviços. Porém, a migração de sistemas monolíticos para uma arquitetura
distribuída exige que alguns desafios sejam enfrentados, e dependendo do contexto são
diferentes. Um dos principais desafios de uma adoção e utilização da arquitetura baseada em
microsserviços é a persistência dos dados, uma vez que um dos princípios dessa arquitetura é
que cada microsserviço seja independente e não compartilhe recursos com outros
microsserviços. Para contornar este problema são propostos padrões de projeto, os quais
foram pesquisados nesse artigo com o objetivo de criar um framework que possa ser utilizado
como um guia de como implementar arquitetura de microsserviços com múltiplos bancos de
dados e persistência poliglota.
Palavras Chaves: Microsserviços; Gerenciamento de dados; Consistência de Dados;
Persistência Poliglota; Framework

1) INTRODUÇÃO
A decisão sobre qual arquitetura adotar em projetos de software é uma tarefa complexa,
onde nem sempre se tem a garantia que aplicar uma arquitetura que foi bem-sucedida em um
determinado projeto seja para os demais, devido às particularidades do sistema ou do contexto
em que está inserido.
A arquitetura orientada a serviços (SOA) nasceu para tratar os desafios de grandes
aplicações monolíticas. Seu objetivo principal é possibilitar o reuso de software, onde duas ou
mais aplicações, por exemplo, podem compartilhar o mesmo serviço (Newman, 2015). Esse
padrão de arquitetura visa tornar fácil a manutenção ou reescrita de software, pois
teoricamente é possível substituir um serviço por outro sem que os demais sejam impactados,
desde que o contrato definido para a integração não sofra grandes alterações.
Porém, ainda segundo Newman (2015), embora SOA, por si, seja uma ideia bastante
sensata, apesar de muitos esforços, há uma falta de bom senso de como adotá-lo corretamente.
Em sua opinião, grande parte da indústria não conseguiu olhar de forma holisticamente
suficiente para o problema e apresentar uma alternativa convincente à narrativa apresentada
por vários fornecedores neste contexto.
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Recentemente a arquitetura orientada a serviços foi sendo substituída por um novo
modelo de desenvolvimento de serviços, conhecida como microsserviços, onde os serviços
são desenvolvidos de forma independente, com maior coesão, simples de serem construídos e
implantados (Messina et al., 2016).
Embora não exista uma definição precisa desse estilo de arquitetura, o termo
"arquitetura de microsserviços" surgiu nos últimos anos para descrever uma maneira
particular de projetar aplicativos de software como conjuntos de serviços de implementação
independente, onde existem certas características comuns em torno da organização em relação
implantação automatizada, à inteligência nos endpoints e ao controle descentralizado de
linguagens de programação e dados (Fowler e Lewis, 2014).
Knoche e Hasselbring (2019) citam que microsserviços é um estilo de arquitetura que
atualmente recebe muita atenção da academia e indústria. Empresas conhecidas como
Internet-scale systems adotam microsserviços para atender seus enormes requerimentos de
escalabilidade e necessidade rápida de lançamento de novas funcionalidades para seus
usuários (Knoche e Hasselbring, 2019).
Por meio desse estilo de arquitetura, é possível realizar evoluções de forma mais
rápida nos sistemas, uma vez que se trata de pequenos componentes que são executados de
forma independente e se comunicam entre si geralmente por um padrão de comunicação leve,
como o REST/HTTP (Knoche e Hasselbring, 2019).
Porém, a adoção de microsserviços exige alguns cuidados extras que não estão
presentes em arquitetura monolíticas, uma vez que todos os desafios e dificuldades em lidar
com sistemas distribuídos estão presentes nesse estilo de arquitetura (Newman, 2015).
Newman (2015), afirma que microsserviços não são a bala de prata e ao escolher esse
tipo de arquitetura para um determinado projeto, é preciso pensar diferente sobre o modo
como escalar o sistema de maneira que a resiliência seja garantida e também como responder
as questões de transações distribuídas.
Embora cada microsserviço individual seja relativamente simples em comparação com
uma grande aplicação monolítica, tal comparação é enganosa, uma vez que a complexidade
reside em todo o sistema composto de microsserviços. Devido à sua natureza distribuída,
esses sistemas podem ser ainda mais complexos do que aplicações monolíticas. Além disso,
como cada microsserviço pode ser desenvolvido por uma equipe diferente e com tecnologias
diferentes, a complexidade resultante pode não ser gerenciável sem um recurso de DevOps
(Bałkarada, Nguyen e Koronios, 2018).
O gerenciamento de dados requer uma atenção especial, porque pode ser um dos
gargalos do sistema, de modo que é conveniente que apenas um ou poucos microsserviços
acessem os dados, mas isso pode afetar a capacidade de resposta de todo o sistema (Messina,
2016).
Segundo a pesquisa realizada por Knoche e Hasselbring (2019) com a finalidade de
levantar quais são as principais barreiras para adoção de microsserviços, a tabela 1 apresenta
que a persistência descentralizada de dados é uma das principais dificuldades para a adoção
desse estilo de arquitetura.
Tabela 1 - Desafios na implementação de microsserviços
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Fonte: Drivers and Barriers for Microservice Adoption - A Survey among Professionals in
Germany (2019)
Segundo Knoche e Hasselbring (2019), uma das barreiras enfrentadas na adoção de
microsserviços é manter a consistência de dados em ambientes com diversos bancos de dados,
principalmente quando os microsserviços precisam fazer uso de tipos de bancos de dados
diferentes, como por exemplo: bancos relacionais e NoSql.
Conforme apresentado a adoção de microsserviços em contextos com diversos bancos
de dados exige que alguns itens sejam incorporados a arquitetura para atender aos requisitos
de gerenciamento de dados.
Estudos apresentam alternativas para enfrentar as dificuldades na implementação de
microsserviços relacionados a comunicação entre as instâncias, resiliência, tracking de
mensagens e performance. Porém, poucos estudos abordam qual escolha deve ser feita
baseada nos padrões de projeto existentes para utilização de microsserviços em ambientes
com múltiplos bancos de dados, conforme pode ser visto na revisão sistemática deste trabalho
Como proposição, esse artigo assume que é possível por meio da comparação de dos
padrões descritos na literatura especializada auxiliar com a definição de um framework para a
escolha de qual abordagem deve ser utilizada para persistência e manipulação de dados em
projetos que adotam a arquitetura de microsserviço em ambientes com múltiplos bancos de
dados.
Segundo Mnkandla (2009), um framework geralmente fornece um arcabouço de
solução para uma série de problemas que tem alguma semelhança. Sua proposta geralmente
descreve as etapas ou fases que devem ser seguidas na implementação de uma solução sem
entrar no detalhe de quais atividades são realizadas em cada fase.
Como premissa esse trabalho está baseado apenas na disciplina de gerenciamento de
dados em arquiteturas de microsserviços e não aborda outros temas relacionados a esse estilo
de arquitetura.
Sendo assim, a pergunta que é feita nesse estudo é:
Como definir um framework para o uso de arquitetura de microsserviços em
ambientes com múltiplos bancos de dados?
Como proposição, esse estudo assume que é possível por meio da comparação de dos
padrões descritos na literatura especializada auxiliar com a definição de um framework para a
escolha de qual abordagem deve ser utilizada para persistência e manipulação de dados em
projetos que adotam a arquitetura de microsserviço em ambientes com múltiplos bancos de
dados.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Essa seção aborda as referencias sobre as arquiteturas citadas nesse trabalho e os
temas relacionados a gerenciamento de dados em arquiteturas de microsserviços que são a
base para a elaboração do framework proposto.
2.1 Arquitetura Monolítica
Arquitetura monolítica é uma tradicional forma de desenvolvimento de aplicações, que
consiste no desenvolvimento de todas as funcionalidades em uma única aplicação
(FOLWLER, 2015).
Dessa forma, toda a base de código da aplicação deve ser mantida e evoluída de forma
conjunta. E sempre que uma funcionalidade é implementada ou alterada, um novo deploy da
aplicação completa é exigido (VILLAMIZAR et al., 2015).
O principal problema na arquitetura monolítica é a complexidade de manter a
aplicação à medida que suas funcionalidades aumentam. Manter a coesão pode ser um grande
desafio e dependendo do problema que possa ocorrer, seja por um bug ou devido a um grande
volume de acesso, toda a aplicação pode ser impactada (MAZLAMI et al., 2017).
2.2 Domain-Driven Design
O Domain Driven Design (DDD) é uma abordagem para o desenvolvimento de
software que centraliza o desenvolvimento na programação de um modelo de domínio que
possui uma compreensão abrangente dos processos e regras de um domínio. A abordagem é
particularmente adequada para domínios complexos, onde as logicas são confusas e precisam
ser organizadas (FOWLER, 2020).
Ao aplicar DDD em um projeto, uma linguagem comum é praticada, em um único
domínio, de forma a ser compreendida pelo cliente, analista, projetista, testar e demais
envolvidos (EVANS, 2020).
O método DDD foi apresentado por Evans (2004), e esse é considerado o principal
método para modelar microsserviços (NEWMAN, 2015). Em arquiteturas de microsserviços,
o DDD pode contribuir com o modelo de decomposição que será aplicado. Isso fornecerá um
limite lógico das fronteiras entre os microsserviços dentro do sistema (EVANS, 2020).
Dessa forma, cada equipe independente se torna responsável por uma parte definida do
sistema. Como resultado, o código produzido pela equipe é mais fácil de entender e manter
(EVANS, 2020).
2.3 Serviços
As arquiteturas orientadas a serviços e arquitetura de microsserviços são consideradas
arquiteturas de serviços. O serviço é uma forma de integração que permite expor algumas
funcionalidades de um sistema para outro, seguindo uma estrutura bem definida de entrada e
saída (RICHARDS, 2015).
2.4 Arquitetura Orientada a Serviços
A arquitetura orientada a serviços ou SOA (Service Oriented Architecture) é um
modelo para exposição de funcionalidades de diferentes domínios funcionais em contratos de
serviços (MACKENZIE et al., 2006).
Dos conceitos fundamentais que fazem parte do modelo conceitual da arquitetura
SOA, destacam-se: desacoplamento de funcionalidades, reuso, abstração da complexidade e
orquestração entre serviços. Sob a ótica de modelagem de serviços, a decomposição de
serviços é feita com base na abstração de processos de negócio. Por meio da definição de
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processos de negócio, é possível identificar os domínios, que são grupos organizacionais e
devem refletir a modelagem de serviços (ERL ,2005).
2.5 Arquitetura de Microsserviços
A arquitetura de microsserviços (MSA) é um estilo arquitetural que tem como um dos
seus princípios a independência e individualidade dos serviços, onde os componentes devem
ser autocontidos, desde a camada de interface até a camada lógica, e integrados de forma
assíncrona e por meio de API ou eventos (FOWLER, 2014).
Fowler (2014) descreve ainda que o estilo de arquitetura de microsserviços é uma
forma de desenvolver uma única aplicação como uma suíte de pequenos serviços, cada um
executando seu próprio processo e se comunicando entre si por meio de protocolos leves,
geralmente via HTTP. Esses serviços podem ser escritos em diferentes linguagens de
programação e diferentes tipos de bases de dados.
Ainda segundo Fowler (2014), a arquitetura de microsserviços foi originada em
contextos práticos, por meio de empresas de desenvolvimento de software. Porém, esse estilo
arquitetural ganhou visibilidade na comunidade de desenvolvimento quando empresas como
Netflix e Amazon divulgaram seus cases e compartilharam as vantagens e ganhos
operacionais da adoção de microsserviços (NEWMAN, 2015).
Segundo Dragoni et al. (2017), uma das visões sobre a arquitetura de microsserviços é
que ela seja uma evolução da arquitetura orientada a serviços (ver seção 2.1.4), onde a
mudança está na remoção de níveis de complexidades inerentes ao SOA.
Outro ponto importante na arquitetura de microsserviços é relacionado à concepção de
serviços, de forma que tenham uma responsabilidade única e funcionalidades com fronteiras
de negócio claramente definidas. Essa segregação difere das camadas horizontais propostas
pelo SOA, o que entrega uma forma mais simplificada da arquitetura (RICHARDSON, 2019).
Ainda segundo Richardson (2019), cada microsserviço deve ser pequeno e com
responsabilidade bem definida, de fácil compreensão e consequentemente simples para aplicar
alguma manutenção. Criar os microsserviços dessa forma proporciona mais alguns benefícios:
melhor testabilidade, melhor isolamento de falhas, facilidade de deploy, eliminação de
qualquer compromisso de longo prazo com uma determinada tecnologia e maior
produtividade (RICHARDSON, 2019).
2.6 Persistência Poliglota
Persistência poliglota em arquiteturas de microsserviços é caracterizada quando cada
serviço, além de ser responsável por sua própria base de dados, faz uso de diferentes tipos de
tecnologias para gerenciamento de dados, dependendo do requisito que o microsserviço deve
atender (BRAUN et al., 2017). Essa escolha é feita com base na maneira como os dados
devem ser armazenados e consultados (FOWLER, 2012).
2.7 Consistência Eventual
Consistência eventual é aplicada em casos onde a banda de rede não é suficiente ou
não confiável para realizar réplicas de dados, seja por grandes volumes ou muitas alterações
simultâneas (Furda et al., 2018).
Ainda segundo Furda et al. (2018), apenas uma réplica é acessada para operações de
leitura/gravação, resultando em inconsistências temporárias de dados para o benefício de
maior disponibilidade e desempenho. As inconsistências são finalmente corrigidas por meio
da sincronização das réplicas de dados. As inconsistências de dados podem persistir se as
entradas de dados em diferentes réplicas forem modificadas ao mesmo tempo. Nesse caso, as
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regras especificam como esses problemas são resolvidos - por exemplo, simplesmente
descartando uma das versões modificadas.
2.8 Revisão Sistemática
Uma Revisão sistemática da literatura (RSL), também referida como revisão
sistemática, é considerada uma das principais metodologias de pesquisa da Engenharia de
software baseada em evidências (BABAR; ZHANG, 2009).
O objetivo principal dessa revisão sistemática é identificar abordagens, técnicas e
métodos aplicados para atender aos requisitos de gerenciamento de dados em arquiteturas de
microsserviços em ambientes com múltiplos bancos de dados.
Para essa pesquisa duas revisões sistemáticas da literatura foram executadas, partindo
de uma string de busca mais genérica para uma mais específica dos patterns disponíveis para
solucionar a problemática apresentada. Os protocolos das duas revisões serão descritos a
seguir.
A seguinte questão de pesquisa da revisão foi elaborada por meio dos critérios PICO:


Como adotar arquitetura de microsserviços em ambientes com múltiplos bancos de
dados?



Quais padrões de projeto adotar para os requisitos de gerenciamento de dados em
arquiteturas de microsserviços em ambientes com múltiplos bancos de dados?
Palavras-chave:

As palavras chaves utilizadas nesse estudo foram em inglês, por ser a língua com
maior quantidade de artigos da área de Engenharia da Computação.
Para a formulação das strings de busca os operadores binários AND e OR foram
utilizados para restringir os artigos buscados a área da pesquisa.
As palavras chave definidas para o estudo são:
microservices; distributed architecture; distributed system; database; cap theorem; data
consistency; polyglot persistence; data integrity.
microservice; cqrs; saga; event domain; event sourcing; shared database;command query
responsibility segregation.
Seleção das Fontes:
Para a seleção de fontes os seguintes critérios foram adotados: estarem disponíveis via
web, preferencialmente em bases científicas da área de Engenharia da Computação
(bibliotecas digitais online, bases eletrônicas indexadas, anais de eventos da área, periódicos,
revisões sistemáticas anteriores).


IEEE Xplore (http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/);



Scopus (https://www.elsevier.com/pt-br/solutions/scopus);



ACM Digital Library (https://dl.acm.org/);


Outras fontes

O estilo de arquitetura baseado em microsserviços vem sendo amplamente utilizado na
indústria, dos mais variados ramos de atividades, devido aos benefícios que são
proporcionados e foram mencionamos nos capítulos anteriores. Portanto, existem alguns
autores que se especializaram e publicam diversos materiais relevantes sobre o tema. Esses
autores foram classificados nessa revisão sistemática dentro dessa sessão, que está
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classificada como literatura cinzenta. Pode ser definido como literatura cinzenta aquela que é
produzida sobre todos os níveis governamentais acadêmicos e industriais. Segundo o website
Grey Literature (2020), essa produção pode ser obtida nos formatos impressos e eletrônico,
além de não ser controlada por publicadores comerciais (IEEE, Web of Science).
Richardson (2019), é uma das autoridades quando o assunto é arquitetura de
microsserviços, mantem um site com um pattern language que desenvolveu para tratar os
principais desafios de como implementar esse tipo de arquitetura. Seu pattern compilou
alguns dos mais conhecidos design patters de mercado em uma visão que engloba os
principais requisitos de arquitetura de microsserviços.
Esse trabalho explorou os patterns descritos por RICHARDSON (2019) que tratam os
requisitos de gerenciamento de dados, dividindo-os em 3 sessões:


Database architecture – qual arquitetura de banco de dados utilizar?



Querying – como realizar consultas de dados nesse ambiente distribuído? onde os
dados necessários na consulta podem estar em bancos de dados diferentes e com
diversos tipos de tecnologia, ex.: NoSQL e Relacional.



Maintaining data consistency – Como manter a consistência dos dados?

A Figura 5 - Data Patternsfigura 4 apresenta as sessões citadas acima com os
patterns disponíveis para atender cada um dos requisitos:
Figura 4 - Data Patterns

Fonte: (RICHARDSON, 2019)

2.8.1 Análise dos Resultados
A revisão sistemática foi realizada com o objetivo de encontrar trabalhos relacionados
ao desafio de gerenciamento de dados em arquiteturas de microsserviços e quais foram as
decisões arquiteturais utilizadas para a escolha de cada um deles.
Os artigos foram selecionados nas bases indexadas, outras fontes e os artigos
selecionados por meio da string de busca mencionada acima foram base para a análise de
como o problema abordado nesse trabalho foi tratado em contextos semelhantes.
A primeira string de busca, mais genérica trouxe artigos que contribuíram com a
elucidação do problema abortado nesse trabalho, porém não estavam apresentando de forma
objetiva quais meios foram utilizados para resolver os desafios de gerenciamento de dados em
ambientes de microsserviços. Dessa forma, uma segunda string de busca foi utilizada, com
foco em obter trabalhos e estudos que focavam nos patterns de projeto aplicados em
arquiteturas de microsserviços com múltiplos bancos de dados. Essa síntese considera ambos
resultados que contribuíram de forma conjunta para avaliar o estado da arte utilizado pela
academia e indústria.
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Após a aplicação dos critérios de aceite e a extração final dos artigos mais relevantes
de ambas as revisões sistemáticas, a análise foi realizada e descrita abaixo, destacando os
pontos principais entre os artigos e tipos de soluções já aplicadas para esse contexto de
pesquisa.
Os artigos selecionados foram classificados e estão apresentados na tabela 4 para
indicar qual a sua contribuição primária, conforme os critérios de gerenciamento de dados:
consistência e integridade de dados, consulta de dados distribuídos e persistência poliglota.
Tabela 4 - Classificação dos artigos da RSL por contribuição primária

Fonte: Elaborado pelo autor
Um ponto observado nos artigos que foram selecionados ao final dessa revisão
sistemática é que cada microsserviço deve ser responsável por sua própria base de dados para
manter baixo nível de acoplamento entre os microsserviços e garantir que os requisitos de
escalabilidade, alto desempenho e flexibilidade sejam atendidos. Esse pattern é conhecido
como database-per-service, segundo Richardson (2019) e Kholy e Fatatry (2019).
Dabase-per-service permite que cada microserviço faça uso da tecnologia mais
adequada para realizar suas tarefas, por exemplo, um determinado microsserviço utiliza um
baco de dados baseado em grafos e outro pode utilizar uma estrutura relacional. Esse contexto
é conhecido como persistência poliglota (FOWLER, 2011). Segundo Braun et al. (2017) e
Villaça et al. (2018), a persistência poliglota provê maior flexibilidade para gerenciamento e
acesso aos dados.
Porém, ao fazer uso de persistência poliglota e database-per-service, alguns desafios
referentes aos atributos de qualidade de dados devem ser solucionados em arquiteturas de
microsserviços, como por exemplo, consistência, integridade e consulta aos dados que podem
estar distribuídos entre todos os microsserviços (KHOLY e FATATRY, 2019).
Para os problemas citados acima, sobre os desafios de consistência, integridade e
consulta de dados e melhor entendimento dos resultados, os itens serão abordados a seguir,
bem como as soluções encontradas no resultado dessa revisão sistemática.


Consistência e integridade de dados

Em uma arquitetura de microsserviços com persistência poliglota, os serviços fazem
interação via camada de aplicação, por meio de um protocolo de comunicação leve,
geralmente via HTTP. Esse tipo de integração não permite que seja utilizada um contexto de
transação ACID (atomicity, consistency, isolation, and durability) presente em aplicações com
uma única instancia de banco de dados (Haerder e Reuter, 1983).
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Segundo Haerder e Reuter (1983), os atributos ACID significam:


Atomicity: Todos os passos da transação devem ser executados com sucesso ou são
desfeitos, revertendo os dados ao estado anterior,



Consistency: A transação cria um novo estado válido dos dados ou em caso de falha
retorna todos os dados ao seu estado antes que a transação foi iniciada,



Isolation: Uma transação em andamento, mas ainda não validada deve permanecer
isolada de qualquer outra operação, ou seja, garantindo que a transação não será
interferida por nenhuma outra transação concorrente e



Durability: Dados validados são registados pelo sistema de tal forma que mesmo no
caso de uma falha e/ou reinício do sistema, os dados estão disponíveis em seu estado
correto.

Sendo assim, uma arquitetura de microsserviços precisa ser projetada para conseguir
consistência e integridade de dados considerando transações distribuídas que podem envolver
diversos passos que eventualmente são executados entre vários microsserviços (LIMÓN et al.,
2018).
Ainda segundo Limón et al. (2018) e Rudrabhatla (2018), um dos patterns mais
conhecidos e importantes que podem ser aplicados é o Saga (GARCIA-MOLINA e SALEM,
1987). Esse padrão pode ser descrito em arquiteturas de microsserviços como uma sequência
de transações locais, onde cada transação atualiza dados de um determinado microsserviço até
que todos os passos sejam concluídos.
Para utilizar o pattern Saga em arquiteturas de microsserviços, duas técnicas de
comunicação entre os participantes da transação podem ser aplicadas, por meio de eventos
que são tratados como coreografia ou via orquestração, conforme apresentado por
Rudrabhatla (2018). A diferença entre os dois modelos é que em uma Saga com coreografia
quando um microsserviço conclui sua transação local, emite um evento que pode ser
capturado pelo microsserviço seguinte que executa sua rotina. Ou seja, cada microsserviço
precisa conhecer os eventos gerados pelos demais. No caso de orquestração, quando uma
Saga é iniciada um orquestrador central é estimulado e ele é responsável por invocar e
controlar todos os passos da transação distribuída. Os dois modelos também devem prever
fluxos de compensação em casos de falha, ou seja, caso algum passo da transação falhe, todos
os passos anteriores devem ser desfeitos (RUDRABHATLA, 2018 e RICHARDSON, 2019).
Baseado nas opções de patterns saga, Limón et al. (2018) fazem uma contribuição por
meio de um modelo de multiagentes, chamado de SagaMAS. A proposta dos autores cria uma
saga orquestrada, porém sem um ponto único de falha. Assim que um microsserviço inicia
uma transação, comunica-se com o seu agente associado e entrega a tupla de informações
definida pelo SagaMAS que indica os passos que compõem a transação completa. O agente
determina quais são os outros participantes da transação e quais as sub transações que fazem
parte da transação principal.
O SagaMAS promove uma modelagem de alto nível de transações distribuídas
escalonáveis e heterogêneas, fornecendo uma definição flexível de transação que pode ser
representada como conhecimento do agente por meio do formato de configuração proposto.
Do ponto de vista da engenharia de software, o SagaMAS promove um baixo acoplamento
entre microsserviços, uma vez que a coordenação das transações é isolada na camada do
agente (Limón et al.,2018).
Outra abordagem para obter consistência de dados foi proposta por Zhang et al. (2019)
que propõem uma forma de trabalhar com o protocolo two-phase-commit em persistência
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poliglota. A proposta do GRIT é criar um componente central que inicia uma transação
global e entrega um identificador único de transação para que seja usado em todos os passos
da transação distribuída entre os microsserviços, chamado de GTM – Global Transaction
Manager. Em caso de um final bem-sucedido, o GTM é invocado para executar os commits
nas bases de dados que foram acionadas ao longo da transação.
O GRIT utiliza o algoritmo de controle de concorrência otimista, permitindo que no
momento do commit, o banco de dados identifique uma mudança não prevista no dados
envolvidos na transação e, neste caso, a transação distribuída é abortada e o componente pode
reiniciá-la ou informar ao usuário do erro ao efetivar a transação (ZHANG et al., 2019).
Segundo Knoche e Hasselbring (2019), em sistemas tradicionais com bancos de dados
centralizados, onde a consistência de dados é obtida pela utilização de transações de bancos,
que são garantidas pelas conhecidas propriedades ACID (atomicity, consistency, isolation,
and durability). Porém essas propriedades não estão disponíveis em aplicações distribuídas,
onde vários bancos de dados podem ser afetados pela mesma transação.
Uma outra abordagem, citada por Fan (2018), apresenta um modelo para manter a
consistência de dados em arquiteturas de microsserviços com persistência poliglota, chamado
de Try, Confirm e Cancel (TCC).
Cada microsserviço deve expor três interfaces: try, confirm e cancel. Try faz todas as
verificações e reserva todos os recursos necessários para concluir determinada operação.
Confirm executa a operação de negócio efetivamente, sem fazer nenhuma verificação, apenas
utilizando os recursos que foram reservados na etapa de try. Cancel libera os recursos que
foram reservados na etapa de try e cancela a operação. Para a utilização de TCC, duas fases
são executadas:
o fase 1: um microsserviço invoca a operação try de todos os microsserviços que
compõem determinada operação de negócio. Quando todos os serviços
respondem à operação try com sucesso ou alguma falha a segunda fase é
iniciada e
o fase 2: em caso de todos os retornos retornarem com sucesso, a operação
confirm é executada de forma a efetivar as transações, caso contrário a
operação cancel é executada e as reservas feitas durante a operação try são
desfeitas e as transações são desfeitas.
O pattern Event Sourcing também foi uma opção encontrada para garantir consistência
de dados e corresponde ao armazenamento dos dados das entidades que são mantidas pelos
microsserviços como uma cadeia de eventos no barramento de eventos (INDRASIRI;
SIRIWARDENA, 2018). O uso dessa abordagem permite que seja possível fazer o
reprocessamento de modo a reconstruir os dados de uma entidade baseado nos eventos que
foram gerados para a sua formação.
Outro pattern relacionado a consistência de dados em arquiteturas de microsserviços é
o Aggregate. Esse pattern faz parte do DDD (ver seção 2.1.2) e é uma maneira de organizar
um cluster de objetos na forma de uma unidade de negócio única. Por meio desse pattern as
execuções são feitas de forma agregada, onde por exemplo, ao atualizar determinada
informação, são executadas de forma atômica os passos que garantem que a atualização é
realizada na última versão do dado (RICHARDSON, 2019).


Consulta de dados

A consulta de dados em uma arquitetura de microsserviços exige em determinados
casos a composição de dados que podem estar espalhados entre diversas bases de dados e em
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microsserviços diferentes. Portanto, para obter estas informações, alguns patterns foram
desenhados e encontrados como resultado dessa revisão sistemática.
Villaça et al. (2018), apresenta um estudo com alguns patterns utilizados para realizar
consulta de informações em ambientes de microsserviços com persistência poliglota, onde
cada abordagem tem pontos positivos e negativos e devem ser avaliados no contexto que
serão aplicados.
O pattern Command Query Responsability Segregation (CQRS) propõe uma divisão
de responsabilidade de gravação e escrita de forma conceitual e física, significando que além
de ter meios separados para gravar e obter um dado, os bancos de dados também são
diferentes. As consultas são feitas de forma síncrona em uma base desnormalizada separada e
as gravações de forma assíncrona em um banco normalizado.
Segundo Villaça et al. (2018), a separação das responsabilidades proposta pelo CQRS
promove o design de componentes mais granulares e fracamente acoplados, além de permitir
que tecnologias diferentes sejam utilizadas pelos comandos de escrita e leitura, de acordo com
as necessidades de cada um.
Outra opção proposta por Villaça et al. (2018) para facilitar consultas de dados em
arquiteturas de microsserviços é o pattern shared database, que por fazer o compartilhamento
de bancos de dados entre os microsserviços, favorece a consulta de informações com acesso
direto por meio de queries simples. Porém, segundo Richardson (2019), o shared database é
considerado um anti-pattern e deveria ser evitado, uma vez que gera um alto acoplamento
entre os microsserviços e pode causar impactos na escalabilidade e evolução dos
microsserviços.
Além dos patterns apresentados por Villaça et al. (2018), o language pattern proposto
por Richardson (2019) propõe o pattern API Composition para consulta de informações entre
diversos microsserviços. O API Composition cria uma camada que abstrai a chamada entre
todos os microsserviços que possuem as informações necessárias para retornar à consulta
solicitada.
O API composition pode ser implementado por meio de um microsserviço ou alguma
ferramenta de API Gateway, responsável por realizar a consulta em diversos microsserviços e
retornar à informação consolidada em uma única resposta. Esse padrão pode ser empregado
em casos onde é necessário expor as consultas de dados dos microsserviços para aplicações
web ou aplicativos móveis, evitando que as aplicações conheçam todos os microsserviços e
tenham que fazer diversas chamadas (RICHARDSON, 2019).
Finalmente, Viennot et al. (2015) apresentam o Synapse. Esse padrão consiste em dois
módulos independentes de banco de dados e ORM - Object/Relational Mappers (Synapse
Publisher e Synapse Subscriber), que englobam a maior parte da lógica de publicação e
assinatura. Além de um componente específico do banco de dados (Synapse Query Intercept),
que intercepta consultas e relaciona para os objetos que eles acessam.
O Synapse interpõe o ORM - Object/Relational Mappers e o driver do banco de dados
para interceptar atualizações de todos os modelos publicados, como criações, atualizações ou
exclusões de instâncias - coletivamente chamadas de gravações - antes de serem confirmadas
no banco de dados. A camada de interposição identifica exatamente quais objetos estão sendo
gravados e os passa para o publicador do Synapse (VIENNOT et al., 2015).
O Publisher organiza todos os atributos publicados de qualquer objeto criado ou
atualizado, anexa os identificadores dos objetos e constrói uma mensagem de gravação. O
Synapse envia a mensagem para um sistema intermediário de mensagens confiável,
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persistente e escalável, que distribui a mensagem aos assinantes. Todas as gravações em uma
única transação são combinadas em uma única mensagem (VIENNOT et al., 2015).
Por meio desse mecanismo apresentado no Synapse, cada microsserviço pode contar
réplicas de dados de outros microsserviços e realizar consultas de dados locais, mantendo o
baixo acoplamento da arquitetura (VIENNOT et al., 2015).
2.9 Considerações finais
Os artigos extraídos por meio da revisão sistemática e a fundamentação teórica
apresentaram abordagens para solucionar o desafio de gerenciamento de dados em
arquiteturas de microsserviços com múltiplos bancos de dados. Porém, não foram
apresentados de forma única todos os patterns e trade-offs entre escolha de cada um deles e
quais as compensações que são exigidas na arquitetura.
Todas as abordagens apresentadas e estudas pelos artigos tem trade-offs importantes,
por exemplo: aumento de complexidade de desenvolvimento e dificuldade de manutenção.
Portanto, a decisão de qual abordagem adotar está diretamente ligada ao contexto em que o
sistema está inserido e quais requisitos são mais importantes para o projeto.
Dado esse cenário, esse trabalho visa contribuir para a escolha de qual padrão de
projeto aplicar em arquiteturas de microsserviços com múltiplos bancos de dados para atender
os requisitos de gerenciamento de dados. Essa contribuição é proposta no próximo capítulo
por meio de um framework que compilou todos os patterns encontrados nessa seção do
trabalho em um fluxo de decisão com o apoio de uma matriz de trade-offs.
3 FRAMEWORK
O objetivo principal do framework é servir como um guia para a escolha dos padrões
de projetos mais adequados para solucionar o problema de gerenciamento de dados em
arquiteturas de microsserviços. Os padrões de projetos (patterns) presentes nesse framework
estão disponíveis na indústria e literatura e foram mapeados na Revisão Sistemática (ver seção
2.2) desse trabalho.
Além de apresentar uma visão dos patterns que podem ser utilizados, esse framework
descreve os prós e contras na adoção de cada um deles, bem como as compensações que
devem ser feitas, tanto com novas ferramentas quanto em novas capacidades de Tecnologia.
3.1 Referências utilizadas
Para a elaboração deste framework algumas referências foram utilizadas, de acordo
com as seções presentes no capítulo 2 desse trabalho, de forma a identificar quais os patterns
disponíveis para tratar gerenciamento de dados em arquiteturas de microsserviços em
ambientes com múltiplos bancos de dados e quais as implicações na adoção de cada um deles.
As descrições dos patterns citados no framework, foram baseados nas referências
presentes na tabela 5, organizadas por autor, publicação e contribuição.
Tabela 5 - Referências utilizadas no framework
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Fonte: Elaborado pelo autor
3.2 Apresentação do framework
Essa seção apresenta o conjunto de artefatos que constituem o framework e descreve
seus componentes com o objetivo de facilitar a sua utilização e aplicação em etapas de
decisões arquiteturais referentes aos desafios de gerenciamento de dados em arquiteturas de
microsserviços.
Os artefatos se complementam com o objetivo de contemplar toda a jornada das
escolhas dos patterns que podem ser adotados na arquitetura para atender os requisitos do
projeto.
A figura 5 apresenta a visão geral do framework.
Figura 5 - Visão geral do framework
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Fonte: Elaborado pelo autor
3.2.1 Utilização do framework
Essa seção descreve o modo de utilização do framework e os pré-requisitos que devem
ser levantados previamente e que serão utilizados durante as etapas a apresentadas a seguir.
Como o framework é baseado em decisões arquiteturais que serão apresentadas na
matriz de trade-offs, os requisitos referentes a gerenciamento de dados devem estar claros
durante as etapas de decisão do framework, a obter maior aderência do resultado as
necessidades do projeto e da arquitetura que será adotada.
O fluxo de execução do framework presente na figura 6 descreve os passos que devem
ser seguidos.

Figura 6 - Fluxo de execução do framework
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Fonte: Elaborado pelo autor


Levantar os Requisitos do projeto:

Fazer o levantamento dos requisitos do projeto é um passo essencial para execução do
framework. Quanto mais detalhados e elucidados os requisitos, melhor será o resultado obtido
como proposta de arquitetura.
Nessa etapa, o framework apresenta os principais requisitos que devem ser avaliados
pelo projeto, porém não são exaustivos. Ou seja, caso o projeto trabalhe com outros requisitos
não descritos no fluxo de utilização do framework, sua utilização deve ser considerada para
contribuir na tomada de decisão arquitetural.


Submeter os requisitos as seções do framework:

Esse passo do framework trata da execução de fato. Nesse momento é possível
percorrer as seções descritas no diagrama geral e para cada critério de decisão a matriz de
trade-off pode ser utilizada como suporte para as escolhas de cada pattern disponível para
atender aos requisitos do projeto.


Arquitetura Proposta:

O último passo na utilização do framework é obter a arquitetura proposta para atender
os requisitos referentes ao gerenciamento de dados em arquitetura de microsserviços para o
projeto.
3.2.2 Apresentação do Diagrama Geral
O digrama geral (figura 7) representa jornada de decisões arquiteturais referentes a
gerenciamento de dados em microsserviços, partindo da escolha da arquitetura de banco de
dados até os escolha dos patterns para requisitos de manipulação de dados.

Figura 7 - Diagrama geral do framework
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Fonte: Elaborado pelo autor
3.2.2.1 Seções do diagrama geral
Essa jornada está dividida em seções dentro do diagrama geral, onde cada seção
contém componentes com objetivos diferentes dependendo o item de gerenciamento de dados
que está sendo avaliado. A seguir serão apresentadas as seções e os componentes compõem o
digrama geral.
a. Arquitetura de banco de dados:
Essa seção descreve os pontos de decisão e os patterns disponíveis para escolha de
qual arquitetura de banco de dados adotar no projeto. A escolha nessa etapa pode derivar
algumas compensações para atender aos requisitos de gerenciamento de dados.
b. Consulta de dados (querying):
Dependendo da escolha da arquitetura de banco de dados adotada na seção anterior,
realizar consulta de dados torna-se um requisito complexo, uma vez que os dados podem estar
espalhados entre vários microsserviços. Sendo assim, essa seção descreve os pontos de
decisão e as opções de patterns disponíveis para resolver essa problemática.
c. Controle de transações e consistência de dados:
Essa seção trata os requisitos de controle de transações e consistência de dados quando
exigidos como requisitos do projeto. Novamente a escolha da arquitetura de banco de dados
pode interferir diretamente nesses requisitos, fazendo com que alguns patterns sejam
necessários como parte da arquitetura do projeto.
3.2.2.2 Componentes do diagrama geral
Cada uma das seções do diagrama geral é composta por dois tipos de componentes. Os
componentes foram criados para tornar o framework um guia para apoiar na definição de

174

arquitetura de projeto de microsserviços e apresentar quais são as ações que devem ser
tomadas e quais pattners adotar para atender os requisitos de gerenciamento de dados.
Os componentes presentes no diagrama geral do framework são compostos por dois
atributos: título e tipo. O título representa o objetivo principal do componente, e o tipo é
utilizado para indicar qual ação deve ser feita por quem estiver utilizando o framework na
etapa em questão.
Baseado na estrutura de componentes desse framework, os dois tipos serão
apresentados a seguir


Decisão:

O primeiro componente do framework é do tipo decisão. Esse componente quando
encontrado no framework exige que alguma decisão sobre gerenciamento de dados seja
tomada e consequentemente um pattern deve ser adotado, dentre os disponíveis no
framework.


Pattern:

O componente do tipo pattern indica algum tipo de padrão de projeto, disponível na
literatura ou utilizado na indústria, encontrado na revisão sistemática dessa pesquisa (ver
seção 2.2) e que pode ser empregado na arquitetura do projeto para solucionar o requisito que
foi abordado no componente de decisão do framework.
3.2.3 Apresentação da Matriz de trade-off
O diagrama geral apresentado anteriormente é o guia principal para direcionar e apoiar
na definição de quais patterns de projeto adotar referentes a gerenciamento de dados em
arquiteturas de microsserviços com múltiplos bancos de dados.
Conforme as definições seguem pelas seções do diagrama geral do framework, é
possível identificar quais compensações são necessárias na arquitetura e se os requisitos do
projeto serão atendidos. Porém, para apoiar nas decisões ou escolha de qual pattern adotar na
arquitetura, uma matriz foi elaborada com o objetivo de apresentar os prós e contras de cada
opção para buscar maior aderência da arquitetura com os requisitos do projeto.
A matriz de trade-off representa os trade-off das decisões que devem ser tomadas na
jornada de decisões arquiteturais referentes a gerenciamento de dados apresentados no
Diagrama geral. Essa matriz deve ser utilizada em conjunto com os requisitos do projeto para
mostrar se determinada escolha atende o que é esperado pela arquitetura, como por exemplo,
qual nível de consistência de dados é esperado? São esperadas muitas consultas de dados? É
necessário implementar controle de transações?
As respostas das perguntas citadas no exemplo acima derivam a implementação de
algum pattern para solucionar a problemática em questão. Cada pattern oferece alguns tradeoffs entre as opções disponíveis e mostram quais as premissas e compensações que precisam
ser atendidas.
A tabela 6 apresenta o modelo da matriz de trade-offs.

Tabela 6 - Modelo de matriz de trade-off do framework
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Fonte: Elaborado pelo autor
3.2.3.1 Matriz de trade-off
Para melhor entendimento, a matriz será descrita de acordo com as três seções do
diagrama geral: arquitetura de banco de dados, consulta de dados e controle de transações
distribuídas.
a) Arquitetura de banco de dados:
A decisão sobre a arquitetura de banco de dados é uma decisão central na definição de
arquitetura de microsserviços. Essa escolha é um dos itens que determinam o nível de
acoplamento entre os microsserviços, o que pode impactar em escalabilidade, performance e
flexibilidade do sistema como um todo. No entanto, dependendo do projeto, os requisitos de
gerenciamento de dados podem ser mais importantes do que manter baixo acoplamento.
Portanto, para tomar essa decisão, os requisitos de gerenciamento de dados precisam ser
elucidados, evitando que a decisão impacte os demais itens que são mencionados no diagrama
geral do framework.
A seção do diagrama geral responsável pela definição de arquitetura de banco de
dados, bem como as questões que devem ser respondidas estão presentes na figura 9, de forma
a permitir a ligação dos itens da matriz de trade-off e a seção do correspondente do diagrama
geral.
Figura 9 - Seção Arquitetura de Banco de Dados - Diagrama Geral

Fonte: Elaborado pelo autor
Para suportar a seção do digrama geral apresentada na figura 9, a matriz de trade-off
relaciona as seguintes alternativas de arquiteturas de bancos.

Tabela 7 - Matriz de trade-offs - Arquitetura de banco de dados
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Fonte: Elaborado pelo autor
A primeira questão a ser respondida para a escolha da arquitetura de banco de dados é
a necessidade ou não de persistência de dados. No caso de projetos que não necessitam de
persistência de dados, contando apenas com microsserviços para execução de lógicas negócio
ou cálculos com dados transientes, a escolha não se aplica e as demais seções do diagrama
geral não são necessárias.
Em casos que necessitam de persistência de dados duas opções de arquitetura estão
disponíveis: armazenamento compartilhado de dados ou armazenamento descentralizado de
dados.
No caso de armazenamento centralizado de dados, os microsserviços utilizam-se da
mesma base de dados para persistir, consultar e manipular informações. Essa opção de
arquitetura é representada por meio do pattern shared database.
Dentre os prós e contras da opção de shared database, descritos na matriz de trade-offs
pela Erro! Fonte de referência não encontrada., o alto acoplamento é um dos pontos
negativos principais, pois vai na contra mão dos princípios da arquitetura de microsserviços,
que prega o baixo acoplamento para garantir escalabilidade, performance e flexibilidade. Por
outro lado, utilizar esse pattern pode ser recomendado em migrações de sistemas monolíticos
que já possuem base dados, onde a decomposição pode ser uma tarefa extremamente
complexa, sendo está opção uma primeira fase para uma migração mais ampla (pattern
database-per-service).
Para casos onde o baixo acoplamento é requisito importante, optar por armazenamento
de dados descentralizado é a melhor opção. Nesse caso, cada microsserviço é responsável
pelos seus dados e sua própria base de dados. Essa opção de arquitetura é representada por
meio do pattern database-per-service.
O baixo acoplamento proporcionado pelo pattern database-per-service fornece maior
escalabilidade para a arquitetura, removendo pontos de falha centrais e gargalos de
performance.
Uma das maiores vantagens da utilização do pattern database-per-service é o já
mencionado desacoplamento, mas alguns outros pontos positivos podem ser citados e devem
ser levados em consideração na escolha da arquitetura, como por exemplo, fazer uso de
tecnologias diferentes de bancos de dados, dependendo do problema que cada microsserviço
precisa resolver.
Os pontos citados até o momento justificam e podem ser utilizados como apoio para a
decisão arquitetural por persistência de dados descentralizada, porém alguns pontos negativos
precisam ser avaliados e, principalmente, as compensações necessárias devem ser previstas
dependendo dos requisitos do projeto.
A opção por vários bancos de dados pode aumentar muito a complexidade de manter
todo o ecossistema, mas dois itens referentes a gerenciamento de dados precisam ser levados
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em consideração: consulta de dados, que podem estar distribuídos entre vários bancos de
dados, e consistência de dados que podem passar por transações distribuídas.
Para cada um dos dois itens que necessitam de alguma compensação de arquitetura, a
matriz de decisão indica as seções B e C do diagrama geral, para apresentar os patterns que
estão disponíveis para solucionar essas problemáticas.
Em alguns casos, pode ser necessário percorrer todo o diagrama geral do framework
para tomar a decisão da arquitetura de banco de dados, pois os patterns disponíveis para
atender os itens de consulta de dados e consistência e transações distribuídas podem não
atender completamente aos requisitos do sistema.
b) Consulta de dados:
Para os casos em que a escolha da seção de arquitetura de banco de dados do diagrama
geral foi pelo pattern database-per-service, algumas compensações de arquitetura devem ser
consideradas pelo projeto.
Esse tópico trata a compensação de arquitetura referente a consulta de dados que serão
realizadas entre vários microsserviços e eventualmente com tecnologias de bancos de dados
diferentes, para casos de persistência poliglota.
Antes de apresentar os itens da matriz de trade-offs referentes aos requisitos de
consulta de dados, a seção do diagrama geral correspondente é apresentada na figura 10, de
modo fazer a ligação entre ambos os artefatos.
Figura 10 - Seção Consulta de Dados - Diagrama Geral

Fonte: Elaborado pelo autor
Para suportar a seção do digrama geral apresentada na Figura 11, a matriz de trade-off
relaciona as seguintes alternativas de consulta de dados (tabela 8).
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Tabela 8 - Matriz de trade-offs - Consulta de Dados

Fonte: Elaborado pelo autor
Assim como na seção de arquitetura de banco de dados do diagrama geral, a seção de
consulta de dados deve ser iniciada com a pergunta principal: é necessário realizar consulta de
dados que estão persistidos sob a responsabilidade de vários microsserviços? Em caso
negativo, essa seção não é aplicada.
Em casos onde os requisitos do projeto exigem que sejam feitas consultas de dados
que estão espalhados sob responsabilidade de vários microsserviços, duas opções de
arquitetura estão disponíveis no framework, bem como os prós, contras e compensações de
arquitetura que são necessárias. As duas opções de arquitetura são: realizar consultas de forma
centralizada em um único microsserviço ou realizar consulta de dados em copias read-only
dos dados.
A opção de arquitetura onde as consultas são feitas de forma centralizada prevê que
seja desenvolvido um microsserviço para fazer as consultas de dados entre os microsserviços
necessários e retornar para o consumidor a informação consolidada em uma única resposta. O
pattern API Composition atende essa opção de arquitetura e pode ser resumido como um
ponto central que recebe a requisição de consulta de dados e consome via API, geralmente por
meio do protocolo HTTP, os dados de todos os microsserviços que fazem parte dessa query.
Com o uso do pattern API Composition as consultas tornam-se simples para os
consumidores da informação, uma vez que não é necessário que conheçam todo o ecossistema
dos microsserviços e tenham que realizar diversas consultas, normalmente por meio de API
expostas em cada microsserviço, podendo ser descrita como a maior vantagem na adoção
desse pattern: simplificação pra quem consome dados distribuídos entre diversos
microsserviços. Um dos principais usos para desse pattern é a necessidade de expor as
consultas de dados para aplicações móveis ou web que não podem realizar diversas consultas
para apresentar os dados, o que representaria alto tempo de resposta e processamento para a
aplicação consumidora.
No entanto, a adoção desse pattern pode não ser aderente em alguns cenários, por
exemplo, onde as consultas retornam altos volumes de dados, resultando em problemas de
performance para a aplicação, aumentado os tempos de resposta. Além de possíveis
problemas de performance, esse pattern pode apresentar um ponto único de falha, podendo
impactar todo o funcionamento do sistema.
Outra opção de arquitetura para o requisito de consulta de dados quando associado ao
pattern database-per-service é a réplica de cópias read-only de tabelas entre os microsserviços.
Para endereçar essa opção de arquitetura esse framework propõe três patterns: Command
Query Responsibility Segregation (CQRS), Synapse e Database Snapshot. Cada uma das
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opções pode ser encontrada na matriz de trade-offs (Erro! Fonte de referência não
encontrada.) e serão descritas a seguir.
O primeiro pattern que pode ser adotado para essa opção de arquitetura é o CRQS, que
consiste em separar as responsabilidades de escrita e leitura as bases de dados. Isso é
realizado por meio de dois componentes principais: command model e query model. Com
essa separação todas as operações de gravação e atualizações de dados são feitas pelo
componente command model, que no momento da transação gera um evento com a mesma
informação para ser armazenada em outra base de dados usada apenas como leitura. Com essa
base de dados somente leitura, o componente query model fica responsável por apenas fazer
as consultas e retornar as informações solicitadas ao microsserviço.
Essa segregação em muitos casos pode ser importante, sendo um ponto positivo que
contribui com o aumentando da escalabilidade e performance da aplicação. Porém, deve ser
utilizada com cautela, pois como ponto negativo principal pode aumentar muito a
complexidade da aplicação.
Como compensação de arquitetura na a utilização do CRQS pode ser necessário
adoção de eventos, que são gerados pelo command model para permitir a gravação de forma
assíncrona na base de dados somente leitura sem impactar o processo de escrita que está
sendo efetuado.
Outro pattern que atender a opção de arquitetura de consulta de dados em cópias
somente leitura dos dados dos microsserviços é a database snapshot. Em resumo, esse pattern
é baseado na criação de cópias físicas de tabelas de bancos de dados para outros bancos.
Fazer a réplica de tabelas para outros microsserviços permite que os microsserviços
realizem consultas locais a dados de outros microsserviços sem aumentar o acoplamento entre
eles. Essa opção pode ser considerada em contextos com poucos bancos de dados, caso
contrário pode gerar uma alta complexidade em manter as réplicas entre os bancos de dados.
Outro ponto negativo nesse pattern associado a arquitetura de microsserviços é que
dependendo do processo de replica de dados, algumas janelas podem fazer com que as
consultas sejam eventualmente consistentes, devido a atrasos na replicação.
Como compensação de arquitetura para o pattern database snapshot, é necessário
considerar um mecanismo ou ferramenta de replicação de dados entre os bancos de dados que
podem ser de diferentes tecnologias.
Por fim, o terceiro pattern relacionado a consulta de dados em replicas somente
leituras de dados é o synapse. Esse pattern é baseado no padrão publish/subscribe, que é
utilizado no momento que alguma transação de banco de dados é executada. Ou seja, quando
um microsserviço é acionado para realizar a operação de manipulação de dados, um evento é
gerado com as informações (publisher). Essa mensagem é recebida pelos demais
microsserviços (subscribers) que armazenam copias dos dados em suas bases de dados locais.
Como cada microserviço não conhece a tecnologia de banco de dados dos demais, esse
pattern se torna mais agnóstico e apresenta maior vantagem em contextos de persistência
poliglota. Por outro lado, as réplicas de dados podem fazer com que algumas consultas sejam
eventualmente consistentes, devido ao atraso no consumo dos eventos gerados.
Além dos pontos positivos e negados principais citados acima, para a adoção desse
pattern, uma estrutura de eventos precisa ser considerada no projeto, uma vez que toda a
réplica de dados está apoiada em geração e consumo de eventos.
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A escolha das opções de arquitetura de dados e quais os patterns as implementam deve
ser considerada de maneira a atender os requisitos do projeto e os pontos negativos de cada
uma das opções escolhidas deve ser menor que os benefícios entregues.
c) Controle de transações e consistência de dados:
Para os casos em que a escolha da seção de arquitetura de banco de dados do diagrama
geral foi pelo pattern database-per-service, os itens de compensação de arquitetura precisam
ser contemplados, caso necessário pelo projeto.
Esse tópico trata a compensação de arquitetura referente ao controle de transações e
consistência de dados, que podem ser realizadas entre vários microsserviços e eventualmente
com tecnologias de bancos de dados diferentes em casos de persistência poliglota.
Antes de apresentar os itens da matriz de trade-offs referentes aos requisitos de
controle de transações e consistência de dados, a seção do diagrama geral correspondente será
apresentada naFigura 12, de modo a fazer a ligação entre ambos os artefatos.
Figura 11 – Seção Controle de Transações e Consistência de Dados – Diagrama Geral

Fonte: Elaborada pelo autor
Para suportar a seção do digrama geral apresentada na Figura 12, a matriz de trade-off
relaciona as seguintes alternativas para controle de transações distribuídas e consistência de
dados (tabela 9).
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Tabela 9 - Matriz de trade-offs - Controle de transações
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Fonte: Elaborada pelo autor
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Como nas seções anteriores do diagrama geral, a primeira questão que deve ser
avaliada é se o projeto exige que o requisito de controle de transações e consistência de dados
sejam atendidos. Em caso negativo, essa seção não precisa ser avaliada.
Para casos em que controle de transações e consistência de dados é item importante na
arquitetura do projeto, as opções disponíveis no framework precisam ser analisadas de forma
a encontrar a solução arquitetural mais adequada para o projeto. As opções arquiteturais
disponíveis no framework para esse requisito são: obter consistência de dados com janelas de
consistência eventual, obter consistência de dados imediata ou apenas garantir consistência de
dados sem transações distribuídas.
Em casos onde obter consistência de dados com janelas de consistência eventual pode
ser aceito pelo sistema, três opções de patterns estão disponíveis. Portanto, para essa opção de
arquitetura, os patterns Saga Orquestrado, Saga Coreografado e SagaMAS podem ser
utilizados de modo a suportar esse requisito em arquiteturas de microsserviços com múltiplos
bancos de dados e transações distribuídas.
Um dos principais fatores de decisão entre utilizar uma saga orquestrada ou
coreografada é a quantidade de microsserviços presentes na arquitetura e consequentemente
nas transações distribuídas.
Em casos onde poucos microsserviços participam das transações distribuídas, a opção
por coreografia pode ser a melhor, garantindo menor acoplamento e maior escalabilidade à
arquitetura. Porém, a complexidade pode ser grande em manter os microsserviços compatíveis
com os eventos e descobrir quais são os participantes da saga, uma vez que não existe um
ponto central controlando os passos da transação.
Para projetos onde a quantidade de microsserviços é grande, a saga orquestrada é mais
aderente. Nesse pattern a transação distribuída é executada por um ponto central que fica
responsável por invocar todos os microsserviços que participam da transação.
Com um ponto central executando a saga a complexidade é reduzida, uma vez que é
possível verificar em um único local o fluxo com todos os passos das transações distribuídas.
Por outro lado, o orquestrador da saga pode se tornar um gargalo na aplicação e se tornar um
ponto de falha.
Dessa forma, o principal trade-offs entre as duas opções de saga é manter o baixo
acoplamento ou ter maior controle sobre as transações, sempre levando em consideração a
quantidade de microsserviços que compõem o sistema.
A terceira opção para atender a opção de arquitetura e obter consistência de dados com
janelas de consistência eventual é o SagaMAS. Esse pattern é uma forma de aplicar o Saga
orquestrado, porém não criando um único ponto de falha, uma vez que os orquestradores,
chamados de agentes, são distribuídos entre os microsserviços e são responsáveis pelo
controle da execução da transação como um todo. No momento que se inicia a transação uma
tupla de passos da transação é gerada e conhecida pelos microsserviços participantes. Ao final
de cada passo da transação o microsserviço invoca o seguinte, se comunicando por meio dos
agentes. A transação chega ao final quando não existem mais sub-transações a serem
executadas.
O ponto principal do SagaMAS é obter os benefícios de uma saga orquestrada, porém
reduzindo o acoplamento e removendo o ponto único de falha. Como ponto negativo, existe a
necessidade de implementação dos agentes, que são executados em todos os microsserviços e
são utilizados para fazer a comunicação entre os participantes da transação distribuída.
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Em casos onde o projeto exige que consistência de dados seja obtida de forma
imediata, ou seja, sem as janelas de consistência eventual, os patterns Try, Confirm e Cancel
(TCC) e GRIT podem ser opções.
O pattern TCC é inspirado no protocolo two phase commit encontrado em bancos de
dados transacionais/relacionais. A diferença básica é que o TCC é feito para suportar
transações distribuídas em microsserviços, por meio de comunicação via API em protocolo
HTTP.
Nesse pattern, os microsserviços expõem três interfaces:


Try: usada para consultar e reservar recursos do microsserviço,



Confirm: usada para confirmar a transação e efetivar o recurso que havia sido
reservado e



Cancel: usada para desfazer a transação ou o recurso que havia sido reservado.

Quando uma transação distribuída é iniciada, os microsserviços que fazem parte da
cadeia de execução são chamados, por meio do método try. Em caso de retorno positivo, os
métodos confirm são executados para confirmar a transação. Para casos onde algum retorno
seja negativo, os métodos cancel são executados em todos os microsserviços, desfazendo a
transação e retornando o sistema ao estado anterior.
Como ponto forte do TCC, o framework destaca a consistência forte, porém apresenta
dois pontos negativos: gerar alta complexidade no desenvolvimento, devido ao
desenvolvimento de três interfaces em vários microsserviços e manter alto acoplamento da
arquitetura.
A alternativa ao pattern TCC é o GRIT. Esse pattern é baseado em um componente
central, chamado GTM – Global Transaction Manager (ver seção 2.2.10) , que é responsável
por iniciar a transação e retornar um identificador único de transação. Esse identificador é
usado em todos os microsserviços participantes da transação e ao final o GTM fica
encarregado de efetuar a confirmação nas bases de dados dos microsserviços.
Para a adoção desse pattern, é necessário o desenvolvimento do componente GTM,
que pode ser citado como um ponto negativo. Porém, a utilização desse pattern entrega ao
projeto consistência forte de dados.
Finalmente, se as opções de pattern citadas acima não atendem totalmente aos
requisitos de consistência de dados, duas opções estão disponíveis no framework
especificamente para essa finalidade, que podem ser combinados com os patterns de controle
de transação citados acima.
O primeiro pattern é o Event Sourcing. Trata-se de um padrão de armazenamento de
dados que mantém o histórico de alterações que foram realizadas. Esse histórico é feito por
meio de um tupla que somente recebe informações e não permite alterações. Sendo assim, é
possível conferir o que aconteceu com determinada informação e fazer algum
reprocessamento em caso de falhas.
O Event Sourcing destaca-se quando combinado a transações distribuídas, onde
muitos eventos podem ser trocados entre os microsserviços e alguma informação pode ser
perdida. Mas como ponto negativo, pode ser destacado a complexidade em manter e definir a
granularidade dos eventos que devem ser armazenados. Além desse pattern não permitir que
uma transação seja desfeita, ou seja, se for necessário alterar o estado de algum dado, uma
transação deve ser iniciada para realizar essa operação.
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O segundo pattern é o Aggregate. Esse pattern faz parte do DDD e é uma maneira de
organizar um cluster de objetos na forma de uma unidade de negócio única. Por meio desse
pattern as execuções são feitas de forma agregada, onde por exemplo, ao atualizar
determinada informação são executadas de forma atômica os passos que garantem que a
atualização está sendo realizada na última versão do dado.
Esse pattern oferece o benefício de agrupar as dependências de negócio de modo que
as transações sejam executadas e controladas por uma única unidade, garantindo consistência
de dados. Porém, não usar o aggregate de forma correta pode gerar um alto acoplamento entre
os microsserviços e exige que antes de sua adoção, os domínios especificados no DDD sejam
bem no projeto de acordo com as definições de negócio.
3.3 Considerações finais
O framework apresentado nesse capítulo cobriu os principais problemas referentes ao
gerenciamento de dados em adoção de arquiteturas de microsserviços com múltiplos bancos
de dados.
Os itens descritos no diagrama geral são uma sequência de passos que servem para
guiar durante a definição de quais patterns empregar na arquitetura para atender os requisitos
do projeto, onde cada escolha pode exigir que alguma compensação tenha que ser prevista ou
algum ponto negativo seja adicionado a arquitetura. Esses prós e contras foram apresentados
na matriz de trade-offs, que serve de apoio durante a jornada de decisões arquiteturais
apresentadas no diagrama geral (Figura 8).
4 CONCLUSÕES
No início deste trabalho foram apresentados os conceitos para descrever o estilo de
arquitetura de microsserviços e as dificuldades relacionadas a gerenciamento de dados nesse
tipo de arquitetura. Sendo assim, a seguinte pergunta de pesquisa foi elaborada: Como definir
um framework para o uso de arquitetura de microsserviços em ambientes com múltiplos
bancos de dados?
Com base nesse pergunta de pesquisa, duas revisões sistemáticas (seção 2.2) foram
realizadas para identificar as principais práticas, métodos e patterns disponíveis na literatura e
indústria para lidar com os requisitos de gerenciamento de dados em arquiteturas de
microsserviços. O resultado das revisões sistemáticas foi o insumo principal para a elaboração
do framework, de modo a identificar o que já é praticado sobre a problemática em questão e
apresentar de forma estruturada e ser um guia de decisões de arquitetura em projetos dessa
natureza.
Durante a condução das revisões sistemáticas, o Language Pattern do Richardson
(2019) foi identificado e avaliado. Dentro do modelo proposto por Richardson (2019) uma
seção aborda especificamente gerenciamento de dados e foi o ponto de partida para a
elaboração desse Framework. Como proposta de evolução desse Language Pattern esse
Framework combinou o resultado das revisões sistemáticas para adicionar outros patterns e
decisões arquiteturais que estão disponíveis na literatura e indústria.
Conforme o resultado das revisões sistemáticas da literatura, três seções referentes a
gerenciamento de dados em arquiteturas de microsserviços foram identificadas: arquitetura de
banco de dados, consulta de dados e consistência e gerenciamento de transações distribuídas.
Sendo que decisões de arquitetura em cada uma dessas seções impactam nas demais.
Baseado nessas três seções, uma jornada para obter como resultado final uma
arquitetura proposta de microsserviço em contextos com múltiplos bancos de dados foi
previsto no framework. Essa jornada foi representada no Digrama Geral (seção 3.3.2),
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expressando os pontos que exigem que alguma escolha de arquitetura seja feita para atender
os requisitos do projeto.
Como cada ponto de decisão e patterns do Diagrama Geral possuem pontos fortes e
negativos, uma matriz de trade-off foi elaborada (seção 0), de modo a fazer uma ligação entre
os pontos de decisão arquitetural contidas no Diagrama Geral e a matriz. Com essa
combinação é possível avaliar os impactos na arquitetura conforme as decisões tomadas e se
os requisitos funcionais e não funcionais exigidos pelos projetos serão atendidos.
Conforme apresentado nesse artigo, os artefatos contidos no Framework formam um
guia com os principais patterns que podem ser empregados em arquiteturas de microsserviços
de modo a obter como resultado final uma arquitetura proposta para cada projeto.
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