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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 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 
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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. 

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 
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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  

 

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. 
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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. 

 

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. 

2.1.1 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). 

2.1.2 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 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). 
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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). 

2.1.3 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). 

2.1.4 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, 2016).  

 Fowler (2016) 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 (2016), 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 
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compromisso de longo prazo com uma determinada tecnologia e maior produtividade 

(RICHARDSON, 2019). 

2.1.6 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). 

2.1.7 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 regras 

especificam como esses problemas são resolvidos - por exemplo, simplesmente descartando 

uma das versões modificadas. 

2.2  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 (EBSE) (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. 
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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 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 1 - Data PatternsFigura 1 apresenta as sessões citadas acima com os patterns 

disponíveis para atender cada um dos requisitos: 

Figura 1 - Data Patterns 

 

Fonte: (RICHARDSON, 2019) 

https://dl.acm.org/
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2.2.1 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.  

  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 2 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 2 - 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. 
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  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). 

  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). 
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  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 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. 
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  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 

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 
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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). 

  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 

  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. 
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3.1 Referências utilizadas 

Para a elaboração deste framework algumas referências foram utilizadas, de acordo com 

as seções presentes no capítulo Error! Reference source not found. 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 3, organizadas por autor, publicação e contribuição. 

 

Tabela 3 - 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 2 apresenta a visão geral do framework. 

Figura 2 - Visão geral do framework  

 

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 3 descreve os passos que devem 

ser seguidos. 

 

 

 



 15 

 

Figura 3 - Fluxo de execução do framework 

 

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 4) 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 4 - Diagrama geral do framework 

 

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. 
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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 

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 trade-

offs entre as opções disponíveis e mostram quais as premissas e compensações que precisam 

ser atendidas. 

A Tabela 4 apresenta o modelo da matriz de trade-offs. 
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Tabela 4 - Modelo de matriz de trade-off do framework 

 

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 5, de forma a 

permitir a ligação dos itens da matriz de trade-off e a seção do correspondente do diagrama 

geral. 

 

Figura 5 - Seção Arquitetura de Banco de Dados - Diagrama Geral 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Para suportar a seção do digrama geral apresentada na Figura 5, a matriz de trade-off 

relaciona as seguintes alternativas de arquiteturas de bancos. 

 

 

 



 19 

Tabela 5 - Matriz de trade-offs - Arquitetura de banco de dados 

 

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 Tabela 5, 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 6, de modo fazer 

a ligação entre ambos os artefatos. 

Figura 6 - Seção Consulta de Dados - Diagrama Geral 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Para suportar a seção do digrama geral apresentada na Figura 6, a matriz de trade-off 

relaciona as seguintes alternativas de consulta de dados (Tabela 6). 
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Tabela 6 - 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 opções pode 

ser encontrada na matriz de trade-offs (Tabela 6) 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 
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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. 

  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: 
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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 7, de modo a fazer a ligação entre ambos os artefatos. 

Figura 7 – Seção Controle de Transações e Consistência de Dados – Diagrama Geral 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Para suportar a seção do digrama geral apresentada na Figura 7, a matriz de trade-off 

relaciona as seguintes alternativas para controle de transações distribuídas e consistência de 

dados (Tabela 7). 
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Tabela 7 - 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 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 2.2.1) , 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 4). 

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 3.2.2), expressando os 



 28 

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 3.2.3.1), 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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